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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

9لتزم دملعليون في ميددن دإلشه ر دلق نوني إثب ت هويتهم ودلسلط ت دملسيد  إليهم.
وال تتحآل دإلادر  أ9ة مسؤولية فيآ  9تعلق بآضآون دإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE OROKADIS
SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم
مقره  : رقم 46 ش رع دلوالء زنقة 

عبد دلخ لق طوريس دلددملة
تعد9الت ق نونية

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
(،2212 أكتوبر) (25 بت ريخ) دمليعقد 
دلشرك ء) طرف  من  دملص اقة  تآت 

على م  9لي):
تفويت حصص دختآ عية):

طرف) من  حصة  (1222 تفويت)
شركة)GANDIA FISHERIES)ش م م)

لص لح دلسيد دحآد قوبع.
كريم) دلسيد  دملسير  دستق لة 
قوبع) دحآد  دلسيد  وتعيين  دلص في 
غير) ملد   للشركة  وحيد  كآسير 

محدوا .
ب ملحكآة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
912ي 9ر) بت ريخ) ب لددملة  دالبتددئية 

2222،)تحت رقم)35/2020.
1 P

 STE COMPTOIRE
 DE DISTRIBUTION
D’EQUIPEMENT 

ET DE FOURNITURE - CDEF
SARL AU

مقره  دالختآ عي حي حكم 3، 
عين دلبرخة، رقم 5، زنقة 4، دلددر 

دلبيض ء رقم 285121
ع م) خآع  محضر  بآقت�سى 
دستثي ئي توثيقي تلق ه دألست ذ عبد)
ب ملحآد9ة) موثق  دلصلحي  دلصآد 

بت ريخ)16)ايسآبر)2212.

قرر دلشريك دلوحيد دلسيد عبد)

دلرحآ ن دليوريزي م  9لي):

دلزي ا  في رأس م ل دلشركة من)

 5.222.222 إلى) ارهم  (2.322.222

حصة) (27.222 وملق) ارهم 

دختآ عية قيآة كل حصة)122)ارهم)

عن طريق دملق صة مع ا9ون دلشركة)

ارهم) (2.722.222 مبلغ) حدوا  في 

في) دلوحيد  دلشريك  دستف ا  حيث 

دملق بل من)27.222)حصة دختآ عية)

من رأسآ ل دلشركة.

تحيين دليظ م دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 2 بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

9ي 9ر)2222،)تحت رقم)726455.

2 P

3EME CHAMBRE
تأسيس شركة

بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

11)ايسآبر)2212،)تم تأسيس شركة)

محدوا  مص ئصه ) مسؤولية  ذدت 

ك لت لي):

 3EME (: دلشركة) تسآية 

مسؤولية) ذدت  شركة  (CHAMBRE

محدوا .

دلغرض دلرئي�سي.

إنت ج دلسآعي دلبصري.

ودألفالم) دإلعالنية  دألفالم  إنت ج 

دلفيية.

ودالتص الت،) دألحددث،) تيظيم 

ودستض فة) وتصآيم  ودلتسويق 

مودقع) أو  ودلشيك ت  دليظم  خآيع 

دلتصآيم.

وشردء) وتوزيع  وتصد9ر  دستيردا 
وبيع خآيع دمليتج ت ودملودا ودملعددت)
دلسآعية) دملتعلقة  ودمللحق ت 

دلبصرية.
ش رع) (222 (: دالختآ عي)  دملقر 

عبد دملومن رقم)5)دلددر دلبيض ء.
ت ريخ) من  تبدأ  سية  (22 (: دملد )

تسجيله  ب لسجل دلتج ري.
رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 
دلشركة في)12.222)ارهم مقسآة إلى)
122)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة)

دلودحد .
دلتسيير):)يسير دلشركة.

دلح ملة) بيخ لق  أمية  دلسيد  
.AA11684(للبط قة دلوطيية رقم

دلح مل) رواريكز  ادفيد  دلسيد 
.13DA72722(لجودز دلسفر رقم

دلشركة مسجلة ب لسجل دلتج ري)
ب ملحكآة) (452282 رقم) تحت 
بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

2)9ي 9ر)2222.
بآركز) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالستثآ ر ب لددر دلبيض ء.
3 P

 COMMUNICATION ETUDE
ET ENGINEERING MAROC

فرع شركة
دملقر دالختآ عي : 17 س حة ش رع 

نيكول دلط بق 7 رقم 2
دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري رقم 336125
تغيير تسآية دلشركة

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 
لشركة) (2212 م رس) (22 بت ريخ)

 COMMUNICATION ETUDE ET

ENGINEERING MAROC)دلت لي):

من) دلشركة  تسآية  تغيير 

 COMMUNICATION ETUDE

إلى)) ( (ET ENGINEERING MAROC

.COMETE INTERNATIONAL

وقد تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

 16 9وم) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

ايسآبر)2212)تحت رقم)723621.

4 P

نجيبة كريم

ش ذ م م

وف   شريك ومسير دلشركة
زي ا  622 ارهم في رأسآ ل دلشركة

تعيين مسير9ن آمرين
دالستثي ئي) دلع م  للجآع  تبع  

قرر) (،2212 نوفآبر) (25 في) دمليعقد 

شرك ء)دلشركة دملسآ  )»نجيبة كريم«)

222.222)ارهم،) ش ذ م م رأسآ له )

 53 دلبيض ء) ب لددر  دلرئي�سي  مقره  

ش رع اللة 9 قوت،)مقيد  في دلسجل)

(،122.153 رقم) تحت  دلتج ري 

دإلعالن عن وف   أكبر شريك ومسير)

دلشركة دلسيد عبد دلكريم بيجلون)

وذلك في)22)سبتآبر)2218،)وب لنسبة)

لد9ه،) ك نت  دلتي  حصة  (8.122 ل)

فقد أسيدت لورثته دلشرعيين وفق )

لعقد دإلردثة دمليجز بت ريخ)27)سبتآبر)

.2218
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مبلغ) زي ا   تقررت  ذلك  بعد  تم 

دلشركة) رأسآ ل  في  ارهم  (622

عن) وذلك  ارهم  (222.622 ليصبح)

طريق ملق)6)حصص خد9د  من فئة)

122)ارهم للودحد ،)كله  مكتتبة عن)

طريق إام ج ا9ون دلشرك ء)دملحققة،)

دلج رية ودملؤكد .

عبد) دلسيد  تعيين  كذلك  وتم 

بيجلون،) ويوسف  بيجلون  دلعزيز 
زنقة) (31 (: دلق طي ن ب لددر دلبيض ء)

بتوقيع) كآسير9ن  دملع ني،) مصطفى 

مزاوج.

وب لت لي تآت إع ا  نظ م دلشركة.

وقد تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

9ي 9ر) (6 في) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)726.121.

5 P

عبد هللا كريم
ش ذ م م

وف   شريك ومسير دلشركة
زي ا  522 ارهم في رأسآ ل دلشركة

تعيين مسير9ن آمرين
دالستثي ئي) دلع م  للجآع  تبع  
قرر) (،2212 نوفآبر) (26 في) دمليعقد 

هللا) »عبد  دملسآ  ) دلشركة  شرك ء)

 122.222 كريم«)ش ذ م م رأسآ له )

ارهم،)مقره  دلرئي�سي ب لددر دلبيض ء)
مقيد ) دملع ني،) مصطفى  زنقة  (31

رقم) تحت  دلتج ري  دلسجل  في 

أكبر) وف    عن  دإلعالن  (،122.151

عبد) دلسيد  دلشركة  ومسير  شريك 

22)سبتآبر) دلكريم بيجلون وذلك في)

522)حصة دلتي) وب لنسبة ل) (،2218

لورثته) أسيدت  فقد  لد9ه،) ك نت 

دلشرعيين وفق  لعقد دإلردثة دمليجز)

بت ريخ)27)سبتآبر)2218.

مبلغ) زي ا   تقررت  ذلك  بعد  تم 

دلشركة) رأسآ ل  في  ارهم  (522

عن) وذلك  ارهم  (122.522 ليصبح)

طريق ملق)5)حصص خد9د  من فئة)

122)ارهم للودحد ،)كله  مكتتبة عن)

طريق إام ج ا9ون دلشرك ء)دملحققة،)

دلج رية ودملؤكد .

دلسيد) تعيين  كذلك   وتم 
عبد دلعزيز بيجلون ويوسف بيجلون،)
زنقة) (31 (: دلق طي ن ب لددر دلبيض ء)
بتوقيع) كآسير9ن  دملع ني،) مصطفى 

مزاوج.
وب لت لي تآت إع ا  نظ م دلشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  نقد 
9ي 9ر) (6 في) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)726.122.
6 P

DISTIPOWER
SARL AU
حل الرشكة

 14 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
 DISTIPOWER(نوفآبر)2212)لشركة
 122.222 رأسآ له ) (،SARL AU
دلددر) في  دلتج ري  ومقره   ارهم،)
ش رع دلزرقطوني رقم) (256 دلبيض ء)
2)دلددر دلبيض ء)دملغرب ثم) 22)ط بق)

م  9لي):
حل دلشركة.

نسيم) بيدورو  دلسيد  تعين 
دملسؤول عن تصفية دلشركة.

كآك ن) دالختآ عي  دملقر  تعين 
لتصفية دلشركة.

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 
دلتج رية للددر دلبيض ء)بت ريخ)7)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)726221.
7 P

STE URIGHT SERVICE S
SARL

عرفي) تأسيس  عقد  بآقت�سى 
 17 بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  مؤرخ 
شركة) تأسيس  تم  (،2212 ايسآبر)

ب ملودصف ت دلت لية):
  STE URIGHT SERVICE (: دإلسم)

.S SARL
ملتقى ش رع) (8 (: دملقر دالختآ عي)
دلق اري،) بكر  أبو  وش رع  دلقدس 

سيدي معروف دلددر دلبيض ء.
دلهدف دالختآ عي):)مقهى.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 
دملسؤولية دملحدوا .

دلتسيير):)تم تعيين دلسيددن كريم)
دلوطيية) للبط قة  دلح مل  دلعردقي 
خليل) ودلسيد  (BE567282 رقم)
دلعردقي دلح مل للبط قة دلوطيية رقم)

BE826224)مسيردن للشركة.
دلعردقي) كريم  دلسيد  (: دلحصص)

522)حصة.
دلسيد خليل دلعردقي)522)حصة.

دلرأسآ ل):)122.222)ارهم.
دلسية دالختآ عية):)تبتدأ من ف تح)

9ي 9ر إلى)31)ايسآبر.
دملد ):)تم تحد9ده  في)22)سية.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
للددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلق نوني 
2212،)تحت) 2)9ي 9ر) دلبيض ء)بت ريخ)
726413)ودلسجل دلتج ري رقم) رقم)

.452621
8 P

STE AXWAL TEX
SARL

حل رشكة
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)
(،2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) دلبيض ء)
ذدت) دلشركة  حل  عن  دإلعالن  تم 

دملودصف ت دلت لية):
.STE AXWAL TEX(:(دإلسم

ش رع) (75 (: دالختآ عي) دملقر 
 162 دلشقة) دألول  دلط بق  11)9ي 9ر 

دلددر دلبيض ء.
دلخي طة) (: دالختآ عي) دلهدف 

ولودزمه /دلتصد9ر ودالستيردا.
ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا .
دلتسيير):

دلط لب)) د9ت  محآد  دلسيد 
 E رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح مل 
دنج رن) محآد  ودلسيد  (،542352
رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح مل 

BE732124،)عيي  محالن للشركة.
ب ملحكآة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 
(،726457 تحت رقم) (،2222 2)9ي 9ر)

تعد9ل رقم)736.
9 P

MOURIK VERGERS
SARL AU
حل الرشكة

بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
 MOURIK(31)ايسآبر)2218)لشركة

VERGERS SARL AU)م  9لي):
حل دلشركة.

 MR Mimoun دلسيد) تعين 
تصفية) عن  دملسؤول  (Sibbour

دلشركة.
كآك ن) دالختآ عي  دملقر  تعيين 

لتصفية دلشركة.
(،3 زدا) شهر  أق مة  سآية  ش رع 
دليخيل) (22 رقم) دلخ مس  دلط بق 

دلددر دلبيض ء.
ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 
بت ريخ) دلبيض ء) للددر  دلتج رية 

28))فبرد9ر)2212،)تحت رقم)7156.
10 P

VILUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

شريك وحيد
رأسآ له  : 622.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : زدوية ش رع سقردط 
وإبنيل دلددر دلبيض ء

دالستثي ئية) دلقردردت  بآوخب 
قرر) (،2212 أكتوبر) (24 بت ريخ)

دلشريك دلوحيد م  9لي):
دمل ل) رأس  في  دلزي ا   تعد9ل  تم 
ليصل) ارهم  (1.422.222 دلب لغ)
طريق) عن  ارهم  (2.222.222 إلى)
دمليصوص) دالحتي طي  دستخددم 
عليه في دمل ا )7)من دليظ م دألس �سي)

للشركة وفق  لذلك.
دمتددا دلهدف دالختآ عي بآوخب)
دلتوخيه ت دلجد9د  دملتخذ  في نش ط)
دلشركة،)قرر دلشريك دلوحيد سآ ع)
دلك ئن دالختآ عي في أعآ ل مختلفة.

9قرر دلشريك دلوحيد إكآ ل دمل ا )
من دليظ م دألس �سي للشركة على) (2
ال تزدل دلشركة تعآل) (: دليحو دلت لي)
دملق لة) من  للبقية  مختلف  كهدف 

كآ  هي اون تغيير.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

8)9ي 9ر)2222)تحت دلرقم)726315.
بي ن مختصر

11 P

IVOIRE DENT
SARL

بآقت�سى دلعقد دلعرفي دملص اق)
تم) (،2212 ايسآبر) (17 عليه بت ريخ)
إنش ء)شركة ذدت مسؤولية محدوا )

تحآل دلخص ئص دلت لية):
.IVOIRE DENT SARL(:(دلتسآية

 1 دليور) تجزئة  (: دالختآ عي) دملقر 
أوالا مب رك بني مالل.

بيع وصي عة) (: دلغرض دالختآ عي)
أاودت ترميم دألسي ن.

رأس دمل ل):)122.222)ارهم.
مد  دلشركة):)22)سية دبتددءد من)

ت ريخ تسجيله  في دلسجل دلتج ري.
عبدوني،) دلعربي  دلسيد  (: دملسير)
غير) ملد   وذلك  (،CIN°GA134862

محدا .
ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 
كل) من  ايسآبر  (31 في) وتنتهي  9ي 9ر 

سية.
بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
بني) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 
مالل رقم)24،)دلسجل دلتج ري عدا)

2827)بت ريخ)6)9ي 9ر)2222.
12 P

مزدر أوا9ت ودستش ردت
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رأسآ له ):)6.441.522)ارهم

مقره  دالختآ عي):)124)زدوية ش رع عبد دملومن)
وزنقة كالفون،)دلددر دلبيض ء

HOTEL MED AZUR
S A

قبول مس هم خد9د
دستق لة رئيس دملجلس دإلادري

تعيين متصرف خد9د
تعيين رئيس دملجلس دإلادري 
تعيين دملآثل دلددئم ملتصرفي 

دلشركة
دملجلس) محضر  بآقت�سى 
(،2212 أكتوبر) (22 بت ريخ) دإلادري 

 HOTEL شركة) متصرفود  قرر 
مس هآة،) شركة  (،MED AZUR
ارهم،) (154.322.222 رأسآ له )
دمليطقة) ببرك ن،) دالختآ عي  مقره  
رقم) ب  ص  للسعد9ة،) دلس حلية 

122،)دلسعيد9ة،)م  9لي):
 JOSE(قبول مس هم خد9د دلسيد

.PONS DOMINGO
 FERRAN دلسيد) دستق لة 
مه مه) من  (LLOMPART SOLER
كآتصرف وكرئيس للآجلس دإلادري.
أخل) من  دلصالحي ت  إعط ء)

دلقي م ب إلخردءدت دلق نونية.
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
قرر) (،2212 نوفآبر) (4 دلع اي بت ريخ)

مس هآود دلشركة م  9لي):
 JOSE PONS دلسيد) تعيين 
خد9د) كآتصرف  (DOMINGO

للشركة.
أخل) من  دلصالحي ت  إعط ء)

دلقي م ب إلخردءدت دلق نونية.
بآقت�سى محضر دملجلس دإلادري)
بت ريخ)4)نوفآبر)2212،)قرر متصرفود)

دلشركة،)م  9لي):
 JOSE PONS دلسيد) تعيين 
للآجلس) كرئيس  (DOMINGO

دإلادري.
 JOSE PONS دلسيد) تعيين 
ادئم) كآآثل  (DOMINGO
دإلادري) ب ملجلس  للآتصرفين 

للشركة.
أخل) من  دلصالحي ت  إعط ء)

دلقي م ب إلخردءدت دلق نونية.
كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 
برك ن) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (12 9وم)

.12/2020
13 P

 ATLANTIC COMPANY FOR
INTERNATIONAL TRADE
رقم دلسجل دلتج ري : 212121

دلع م) دلجآع  بآقت�سى 
شركة) ملس همي  دالستثي ئي 
 ATLANTIC COMPANY FOR
 INTERNATIONAL TRADE

رأس) دملسؤولية  محدوا   شركة 

ارهم،) (122.222 دالختآ عي) م له  

 13 مقره  دالختآ عي دلددر دلبيض ء،)

دتخ ذ) تم  زنقة دإلمشيدي بوركون،)

دلقردردت دلت لية):

522)حصة لف ئد  دلسيد) تفويت)

ب ري دبردهيم.

إع ا  تعيين دلسيد ب ري دبردهيم)

كآسير للشركة ملد  غير محدوا .

للشركة) دلق نوني  دلشكل  تحويل 

ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة  إلى 

دلشريك دلوحيد.

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  للآحكآة  دلضبط 

2222،)تحت) 2)9ي 9ر) دلبيض ء)بت ريخ)

رقم)725862.

14 P

STE CUIMEK
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : MAGAZIN(AU

 RDC LOTISSEMENT SARA N°12

BAB KBICH MEKNES

تصفية دلشركة
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

بت ريخ) بآكي س  دمليعقد  دالستثي ئي 

دلع م) دلجآع  قرر  (،2217 فبرد9ر) (2

 CUIMEK شركة) دالستثي ئي لشرك ء)

ب) رأسآ له   9قدر  ودلتي  (SARL AU

مقره ) ودلودقع  ارهم،) (122.222

ب لط بق) محل  بآكي س  دالختآ عي 

ب ب) (12 رقم) س ر   تجزئة  دألر�سي 

كبيش م  9لي):

إغالق وتصفية دلشركة.

تصريف مأمور دلتصفية.

دلسجل) من  نه ئي   دلتشطيب 

دلتج ري.

تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

ايسآبر) (6 بت ريخ) دلتج رية بآكي س 

2212،)تحت رقم)412.

15 P

STE MATERIAUX DE LUXE

SARL

بآقت�سى قردر دلجآع دلع م دلغير)

 2222 9ي 9ر) (3 9وم) دمليعقد  دلع اي 

 STE MATERIAUX DE لشركة)

دالختآ عي) ومقره   (LUXE SARL

ب تجزئة ري ض دلليآون) (61 تجزئة)

طريق مكي س ف س.

دلسيد) من  حصة  (1222 تفويت)

سرح ن) ودلسيد  كريم  سرح ن 

دنتص ر) سرح ن  ودلسيد   محآد 

دلسيد) إلى  ودلسيد  سرح ن ف طآة 

9آلك) أصبح  دلذي  محآد  عبد9ن 

ارهم) (32.222 قدره ) حصة  (322

 HAZNEVI ABDULBEDI ودلسيد)

دلذي أصبح 9آلك)722)حصة قدره )

72.222)ارهم.

دلتسيير):)عبد9ن محآد.

دإلمض ء):)عبد9ن محآد.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

رقم) تحت  بف س  دلتج رية  دملحكآة 

42311122221478)بت ريخ)12)9ي 9ر)

دلتج ري) دلسجل  رقم  تحت  (،2222

.45745

16 P

 GROUPE AMEQRANE

MULTISERVICES

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة

 12 بت ريخ) دلعرفي  للعقد  تبع  

قودنين) وضع  تم  (،2212 ايسآبر)

دلشركة ذدت دملآيزدت دلت لية):

 GROUPE (: دلتسآية)

.AMEQRANE MULTISERVICES

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

دألسآ ك) تصد9ر  (: دملوضوع)

ودلخضرودت ودلفودكه دملحفوظة.

دلط زخة) دألسآ ك  ترويج 

ودملجآد .
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وتوزيع) وتسويق  تغليف 

ودلخضرودت) دلحآضي ت  وتصد9ر 

دلف كهة) وعص ئر  ودلتف ح  دملبكر  

دلزيتون) وميتج ت  ودلخضرودت 

أرك ن) وميتج ت  ومشتق ته 

ومشتق ته .

تكييف وتسويق دلتآور.

ودستيردا) وبيع  وشردء) إنت ج 

من) مختلفة  أنودع  ودستكش ف 

نب ت ت دلزيتون ونخيل دلتآر ودلفودكه)

دلحآضية وخآيع نب ت ت دلخضرودت)

دألمر .

دمليتج ت) وتوزيع  دستيردا 

دلغذدئية.

ودستيردا) وتسويق  وبيع  شردء)

وتصد9ر أي ميتج غذدئي زردعي مثل)

وخآيع) ودلبيجر  ودلحبوب  دلبذور 

أنودع دألطعآة دلنشوية.

وتصد9ر) وتسويق  وبيع  شردء)

ودلكآون ودلزعفردن) ميتج ت دلحي ء)

دلخ...........

23)ش رع أبي) رقم) (: دملقر دلرئي�سي)

سكن،) (122 دلصد9ق مجآوعة) بكر 

دلعيون.

دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) ارهم مقسآة 

فئة)122)ارهم موزعة ك لت لي):

لحسن أمقردن)522)حصة.

محآد أمين أمقردن):)252)حصة.

 252 (: أمقردن) دللطيف  عبد 

حصة.

دلسيد) طرف  من  تسير  (: دإلادر )

لحسن أمقردن.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون)

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ)

ب لسجل) تسجيله   وتم  (،04/2020

دلتحليلي عدا) دلرقم  دلتج ري تحت 

.32321

17 P

AKI MA
تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 

مبساهم واحد
بت ريخ) دلعرفي  للعقد  تبع  

قودنين) وضع  تم  (،2212 27)نوفآبر)

دلشركة ذدت دملآيزدت دلت لية):

.AKI MA(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بآس هم ودحد.

وخآيع) دلبي ء) أشغ ل  (: دملوضوع)

دألشغ ل دملدنية.

دملس ح ت) وإنش ء) صي نة 

دلخضردء.

أعآ ل دليظ فة ودلصي نة في دملب ني)

دلع مة ودلخ صة وخآيع دملؤسس ت)

ودإلادردت دلع مة ودلخ صة.

دإلادردت) لجآيع  دملوظفين  نظ م 

دلع مة أو دلخ صة.

تأخير خآيع أنودع دملعددت دألالت)

ودمللحق ت دملتعلقة ب لصي عة بشكل)

ع م ومج ل دلبي ء)بشكل م ص.

أشغ ل ومدم ت متيوعة.

للبض ئع،) ودلدولي  دلوطني  دليقل 

دليقل لف ئد  دلغير،)نقل دملستخدمين)

لف ئد  دلشركة أو لف ئد  دلغير):

دالستيردا ودلتصد9ر.

دلشهيد) ش رع  (: دلرئي�سي) دملقر 

3أ) دلشقة) دلغيالني  عآ ر   بوشرد9  

دلعيون.

دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.22 

من) 1222حصة  إلى) مقسآة  ارهم 

ب لك مل) ويآلكه   ارهم  (122 فئة)

كآ ل عقي.

كآ ل) طرف  من  تسير  (: دإلادر )

عقي.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون)

رقم) تحت  (.2222 9ي 9ر) (12 بت ريخ)

ب لسجل) تسجيله   وتم  (72/2020

دلتحليلي عدا) دلرقم  دلتج ري تحت 

.32411

18 P

BINAE BINAE - BINBI
SARL AU

رأسآ ل : 522.222 ارهم

مقر دلتصفية : تآ ر ، طريق 

دلفودردت، تجزئة دليصر B1، رقم 

146، متجر رقم 1

ICE(N° 001.537.202.000.003

دنته ء دلتصفية
دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 

 2212 ايسآبر) (12 بت ريخ) دمليعقد 

-)بييبي ش م م ش) بي ء) لشركة)»بي ء)

و«)م  9لي):

دلنه ئي) دلحس ب  على  دملودفقة 

للتصفية دلحبية للشركة.

دلحل) لعآلية  دلنه ئي  دإلغالق 

دملسبق ودلحبي.

إعف ء)وتبرئة ذمة دملصفي.

طلب تشطيب دلشركة من دلسجل)

دلتج ري ب لرب ط عدا)122.452.

تم دإل9ددع دلق نوني بكت بة ضبط)

دلسجل دلتج ري للآحكآة دلتج رية)

تحت) (2222 9ي 9ر) (13 9وم) ب لرب ط 

رقم)123822.

19 P

اعيس
 ش م م لشريك ودحد

138، ش رع يعقوب دمليصور،

دلددر دلبيض ء

دله تف : 2522232332

دلف كس : 2522232327

رأسآ ل : 5.222.222 ارهم

دلسجل دلتج ري : 224271

دلشريك) قردر  محضر  بآوخب 

ايسآبر) (23 بت ريخ) لشركة  دلوحيد 

2212،)قرر م  9لي):

دألس �سي) دلق نون  صي غة  إع ا  

لشركة أعيس شركة ذدت مسؤولية)

محدوا  لشريك ودحد دلطيب أعيس)

»مبير مح سب«.

تفويض دلصالحي ت.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  إنج ز  تم 

كت بة دلضبط لد  دملحكآة دلتج رية)

ب لددر دلبيض ء)بت ريخ)7)9ي 9ر)2222،)

تحت رقم)726172.

20 P

CONSFID

SARL

FIDUCIAIRE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

CHANGE HAY CHRIFA
SARL

27 إق مة رقم 424 دلسكن دالنيق 

حي دلعآرية عين دلشق دلبيض ء

على محضر دلجآعية دلع مة) بي ء)

دإلستثي ئية دمليعقد  في)3)9ي 9ر)2222 

 CHANGE HAY CHRIFA لشركة)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  قد)

قرر دلشرك ء)م  9لي):

دستق لة دلسيد ف ضلي دملخت ر) (-

ودلسيد دملعتصم مهدي من دلتسيير.

مريم) ف ضلي  دلسيد   تعيين  (-

كآسير  للشركة ملد  غير محدوا .

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) (2222 9ي 9ر) (2 9وم) ب لبيض ء)

ب لسجل) ودملقيد   (726428 رقم)

دلتج ري تحت رقم)418423.

21 P

CONSFID

SARL

FIDUCIAIRE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

CHANGE HAY CHRIFA
SARL

27 إق مة رقم 424 دلسكن دالنيق 

حي دلعآرية عين دلشق دلبيض ء

على محضر دلجآعية دلع مة) بي ء)

دإلستثي ئية دمليعقد  في)2)9ي 9ر)2222 

 CHANGE HAY CHRIFA لشركة)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  قد)

قرر دلشرك ء)م  9لي):
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من) دلشركة  رأسآ ل  رفع  (-

122.222)إلى)2.222.222)ارهم.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) (2222 9ي 9ر) (2 9وم) ب لبيض ء)

ب لسجل) ودملقيد   (726556 رقم)

دلتج ري تحت رقم)418423.

22 P

CONSFID

SARL

FIDUCIAIRE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

CHANGE HAY CHRIFA

SARL

دملؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب لبيض ء)بت ريخ)2)نوفآبر)2218)قرر)

دلشرك ء)إنش ء)شركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا  ذدت دلخص ئص داتية):

 CHANGE HAY (: دلتسآية)

.CHRIFA

رقم) إق مة  (27 (: دإلختآ عي) دملقر 

424)دلسكن دالنيق حي دلعآرية عين)

دلشق دلبيض ء.

رأسآ له  : 122.222 ارهم مجزئة 

122 ارهم  1.222 حصة بقيآة  إلى 

للحصة.

دلسيد  دلشركة  يسير   : إادرته  

دملعتصم  ودلسيد  دملخت ر  ف ضلي 

مهدي.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

ب لبيض ء)9وم)4)ايسآبر)2218)تحت)

ب لسجل) ودملقيد   (684131 رقم)

دلتج ري تحت رقم)418423.

23 P

 CVA SYSTEME DE

SECURITE

SARL AU

دلرأسآ ل دإلختآ عي : 222.222.22 

ارهم

دملقر دإلختآ عي : زنقة موالي عبد 

دلعزيز إق مة كولد 6 مكتب رقم 2 

دلقييطر 

بت ريخ) دلعرفي  دلعقد  بآقت�سى 

دملس هم) قرر  (2212 نوفآبر) (22

 CVA SYSTEME لشركة) دلوحيد 

رأسآ له ) (DE SECURITE SARL AU

ارهم (222.222.22 (  دإلختآ عي)

)م  9لي:

تحويل) (: دإلختآ عي) دملقر  تحويل 

زنقة) من  للشركة  دإلختآ عي  دملقر 

 6 كولد) إق مة  دلعزيز  عبد  موالي 

تجزئة) إلى  دلقييطر   (2 رقم) مكتب 

متجر  دلعربي  دملغرب  ا  بلوك  (342

دلقييطر .

تغيير دلتسآية دإلختآ عية 

 CVA من) دلشركة  تسآية  تغيير 

 SYSTEME DE SECURITE SARL

.CVA SYSTEME SARL AU(إلى((AU

دإلختآ عي:)) دلرأسآ ل  في  دلزي ا  

دإلختآ عي) دلرأسآ ل  في  دلزي ا  

إلى) ارهم  (222.222.22 للشركة من)

مبلغ) بزي ا   ( ارهم) (522.222.22

ملق) وب لت لي  ارهم،) (322.222.22

فئة) من  إختآ عية  حصة  (3222

دلودحد ) للحصة  ارهم  (122.22

مآلوكة من طرف بيكيردن ط رق.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع 

 12 بت ريخ) ب لقييطر   دإلبتددئية 

ايسآبر)2212)تحت رقم)73721 .
بآث بة بي ن ومقتطف

دملسير دلوحيد

24 P

AMBULANCE TAXI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 122.222.22 ارهم

دملقر دإلختآ عي: رقم 7، زنقة دملتيبي 

دلقييطر 

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب لقييطر ،)تم وضع دلق نون دألس �سي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

ذدت دملودصف ت دلت لية):

 AMBULANCE TAXI (: دلتسآية)

.SARL

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

زنقة) (،7 رقم) (: دإلختآ عي) دملقر 

دملتيبي دلقييطر .

موضوع دلشركة):

-)مستغل سي ر  دإلسع ف.

ورفع) إلصالح  منشأ   مستعل  (-

دلسي ردت.

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222.22 دلشركة في مبلغ)

إختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محرر ) اردهم للودحد ،) (122 بقيآة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بك مله ،)

دلشرك ء)ك لت لي):

 752 -)دلسيد عبد دليبي دلشريكي)

حصة.

دلحآ مي) دللطيف  عبد  دلسيد  (-

252)حصة.

دملد ):)22)سية).

دلتسيير):)أسيد دلتسيير إلى دلسيد)

دلجنسية) دلشريكي،) دليبي  عبد 

دلوطيية) للبط قة  دلح مل  مغربية،)

.A353673(رقم

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.

دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة دإلبتددئية ب لقييطر  تحت)

رقم)53452)بت ريخ)22)أكتوبر)2212.

25 P

STE ATELIER STYL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

رأسآ له  : 122.222.22 ارهم

دملقر دإلختآ عي : رقم 3 و7، زدوية 

زنقة خب لة، غ ندي ولبي ن، عآ ر  

ب، إق مة ف تين، مكتب 1 دلقييطر 

دلسجل دلتج ري رقم 53875 

دلقييطر 

تحويل دملقر دإلختآ عي 
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 STE شركة) لشرك ء) دلع اي  دلغير 

ATELIER STYL SARL،)تقرر م  9لي):

دملقر) تحويل  على  دملص اقة 

من) دملذكور   للشركة  دإلختآ عي 

م رس) (2 ش رع) (،12 دلعيودن دلقد9م)

دلعيودن) إلى  دملع ريف-دلددردلبيض ء)

زنقة) زدوية  و7،) (3 دلجد9د رقم رقم)

ب،) عآ ر   ولبي ن،) غ ندي  خب لة،)

إق مة ف تين،)مكتب)1)دلقييطر .

دلق نون) من  (4 دلفصل) تغيير 

دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلسجل) ب لقييطر ،) دإلبتددئية 

دلتج ري تحت رقم)53875.

26 P

 SOCIETE CHOUKAM

TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بشريك وحيد

رأسآ له  : 122.222.22 ارهم

دملقر دإلختآ عي: رقم 1817، تجزئة 

دلوف ء  1 دلقييطر 

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب لقييطر ،)تم وضع دلق نون دألس �سي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

دملودصف ت) ذدت  وحيد  بشريك 

دلت لية):

 SOCIETE (: دلتسآية)

.CHOUKAM TRANS SARL AU
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ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.
(،1817 رقم) (: دإلختآ عي) دملقر 

تجزئة دلوف ء)دلقييطر .

موضوع دلشركة):

-)دملق ولة في نقل دملستخدمين.

-)دملق ولة في نقل دلبض ئع.

-)دألشغ ل دملختلفة أو دلبي ء.
رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222.22 دلشركة في مبلغ)

إختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محرر ) اردهم للودحد ،) (122 بقيآة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بك مله ،)

دلشرك ء)ك لت لي):

 1222 بوشوك) حآز   دلسيد  (-

حصة.

دملد ):)22)سية).

دلتسيير):)أسيد دلتسيير إل دلسيد)

مغربية،) دلجنسية  بوشوك،) حآز  

رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح مل 

.AE323346

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.
دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة دإلبتددئية ب لقييطر  تحت)
رقم)53872)بت ريخ)6)9ي 9ر)2222.

27 P

THE PANCAKE STORE شركة
SARL

مخزن رقم 6 أر�سي 124-126 زدوية 

محآد دلد9وري وصالح دلد9ن 

دأل9وبي دلقييطر 

دإلستثي ئي) دلع م  دلجآع  إن 

 2212 نوفآبر) (4 بت ريخ) دمليعقد 

 THE PANCAKE شركة) لشرك ء)

STORE SARL)شركة ذدت دملسؤولية)
 122.222.22 رأسآ له ) دملحدوا ،)

ارهم،)مخزن رقم)6)أر�سي)126-124 
زدوية محآد دلد9وري وصالح دلد9ن)

دأل9وبي دلقييطر  قررود م  9لي):

دلس ا :) من  حصص  تحويل  (-

-شعشو آام)342)حصة).

-خي تي محآد)332)حصة.

لعآيم محآد أمين)332)حصة إلى)

دلسيد دلبك ري سآير.

آام) شعشو  دلسيد  دستق لة  (-

كآسير للشركة.

سآير) دلبك ري  دلسيد  تعيين  (-

كآسير وحيد للشركة.

ذدت) شركة  من  دلشركة  تغيير  (-

إلى شركة ذدت) دملسؤولية دملحدوا  

شريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

وحيد.

لد ) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دإلبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

 2212 ايسآبر) (32 ب لقييطر  بت ريخ)

تحت رقم)73786.

28 P

TEC- EUROPE
بآقت�سى دلعقد دلعرفي دملحرر في)

دلقييطر  بت ريخ)12)9ونيو)2212،)تم)

دإلتف ق على دلق نون دألس �سي لشركة)

ذدت دلخص ئص دلت لية):

.TEC-(EUROPE(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤ لية دملحدوا .

دلتوظيف) مكتب  (: دلغرض)

ودإلستش ردت دلتيظيآية.

دملركز دإلختآ عي):)62)ش رع موالي)

عبد دلرحآ ن دلشقة)2)دلقييطر .

دلرأسآ ل):)12.222)ارهم مقسآة)

بقيآة) إختآ عية  حصة  (122 إلى)

122.22)ارهم للحصة دلودحد .

دلسية دإلختآ عية):)من ف تح 9ي 9ر)

إلى)31)ايسآبر من كل سية.

5)%)دإلحتي طي دلق نوني) (: دألرب ح)

ودلب قي بعد دملددولة.

لتسيير) ق نوني   عين  (: دلتسيير)

من) كل  محدوا   غير  وملد   دلشركة 

دلسيد ا9 غ نوردلد9ن.

 SCHWIERZINA ودلسيد)

.MATTHIAS SIMON2

دملحكآة) في  دلشركة  تسجيل  تم 

 18 بت ريخ) ب لقييطر   دإلبتددئية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)53361.

29 P

 DKHAISSAT FARAH شركة 

IMMOBILIER

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بآسير وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

نوفآبر) (27 بت ريخ) ب لقييطر  

دألس �سي) دلق نون  وضع  تم  (2212

 DKHAISSAT FARAH لشركة)

IMMOBILIER)ب لخص ئص دلت لية):

 DKHAISSAT FARAH(:(دلتسآية

IMMOBILIER شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  بآسير وحيد.

دملقر دإلختآ عي : عآ ر  368 ش رع 

محآد دلخ مس رقم 4 دلقييطر .

غرض  9كون   : دلشركة  غرض 

دلشركة :

- ميعش عق ري.

-أعآ ل مختلفة.

دلعآلي ت  كل  ع مة  وبصفة   -

دلعق رية  دلصي عية،  دلتج رية، 

بنش ط  عالقة  له   دلتي  ودمل لية 

دلشركة ودلتي من شأنه  دملس هآة في 

تيآية دلشركة.

مد  دلشركة : 22 سية دبتددء من 

تأسيسه  دلنه ئي.

دلسية دمل لية : من ف تح 9ي 9ر إلى)

نه 9ة ايسآبر من كل سية.)

 122.222 (: دإلختآ عي) دلرأسآ ل 

ارهم مقسم على)1222)حصة بقيآة)

122)ارهم للودحد ،)سدا ثآنه  ك ملة)

من طرف دلسيد اميس ت م لد.

دلسيد) دلشركة  يسير  (: دلتسيير) (

اميس ت م لد.

وقيدت دلشركة ب لسجل دلتج ري)

دإلبتددئية ب لقييطر ) ( لد  دملحكآة)

تحت عدا)53741.
بآث بة ومقت�سى

دملسير

30 P

 COMPTOIR MAROCAIN

DU SEBOU

SIGLE : CMDS

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دإلختآ عي : محل رقم 3 بلوك 

س رقم 325 أوالا أوخيه دلقييطر 

تأسيس دلشركة
:)بآقت�سى))عقد عرفي سجل) أوال)

ب لقييطر  بت ريخ ف تح أكتوبر)2212،)

لشركة) دألس �سي  دلق نون  حرر 

دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد تحآل دملودصف ت دلت لية):

 COMPTOIR (: دلتسآية) (1-

 MAROCAIN DU SEBOU SIGLE :

. CMDS

-2)دلهدف):))هدف دلشركة):

دلع مة) دألشغ ل  في  دملق ولة  (-

دملختلفة ودلبي ء.

-)كردء)داات ودألاودت دلصي عية.

-)دإلستيردا.

رقم) محل  (: دإلختآ عي) دملقر  (3-

أوخيه) أوالا  (325 رقم) س  بلوك  (3

دلقييطر .

-4دملد ):)22)سية.

حدا) (: دإلختآ عي) دمل ل  رأس  (-5

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دمل ل  رأس 

 122 1222)حصة بقيآة) موزع على)

دلودحد  موزعة بين) ( ارهم للحصة)

دلشرك ء)على))دلشكل دلت لي):

دلسيد شريق هش م)1222)حصة.

دملجآوع):)1222)حصة.

تددر دلشركة من قبل) (: -6)دإلادر )

دملسير دلوحيد دلسيد شريق هش م.

-7)دلسية دمل لية):)من ف تح 9ي 9ر إلى)

31)ايسآبر.

-8)دلحصص):)تقتطع)5)%)إلنش ء)

ويخصص) دلق نوني  دإلحتي طي  دمل ل 

دلف ئض حسب قردر دلشرك ء.
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ب لسجل) دلشركة  تسجيل  تم  (-II
9ي 9ر) (8 بت ريخ) ب لقييطر   دلتج ري 

2222)تحت رقم)53213.
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STE. TRAVAUX NEW MIDI
شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد
رأسآ له  : 12222 ارهم

مقره  دإلختآ عي : 24 ش رع  دألمير 
سيدي محآد حي دلرش ا دلقرية سال

تفويت دلحصص
على إثر دلجآع دلع م دلغير) (: أوال)
ايسآبر) (13 بت ريخ) دمليعقد  دلع اي 
2212)قررت دلجآعية دلع مة لشرك ء)
 TRAVAUX NEW MIDI ( شركة)
ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة 
 12.222 رأسآ له ) دلوحيد  دلشريك 
ش رع)) (24 دإلختآ عي) مقره   ارهم،)
دألمير سيدي محآد حي دلرش ا دلقرية)

سال م  9لي):
دملودفقة على تفويت خل حصص:

دلسيد بن شركي كريم بقيآة)122 
حصة إلى):

دلسيد ودلعلوش سعيد 9قبل)122 
حصة بقيآة)122)ارهم للودحد .

كريم) شركي  بن  دلسيد  دستق لة 
من ميصبه كآسير وتيصيب دلسيد)

ودلعلوش سعيد خد9د للشركة.
و13  (7،6،5 تعد9ل كل من دلبيد)

من دلق نون دألس �سي.
دلق نوني) دإل9ددع  تم  (: ث ني )
دإلبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 
 2212 ايسآبر) (23 ب لقييطر  بت ريخ)

تحت رقم)33877.
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MEUBLE BENDAOUD
شركة محدوا  دملسؤولية 
رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دإلختآ عي : محل رقم 1 ش رع 
27 رقم 56 حي دلشهددء دلقييطر 

تأسيس شركة
عرفي) عقد  ( بآقت�سى) (: أوال)
ايسآبر) (23 سجل ب لقييطر  بت ريخ)
دألس �سي) دلق نون  حرر  (،2212

تحآل) دملسؤولية  محدوا   لشركة 

دملودصف ت دلت لية):

 MEUBLE (: دلتسآية) (- (1

.BENDAOUD SARL

2)-)دلهدف):))هدف دلشركة):

-)بيع دألث ث ودألفرشة.

-)دملق ولة في دلتيجيد.

رقم  محل   : دإلختآ عي) دملقر  (3-

دلشهددء  حي   56 رقم   27 ش رع   1

دلقييطر .

4)-دملد ):)22)سية.

حدا) (: دإلختآ عي) دمل ل  رأس  (-5

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دمل ل  رأس 

 122 1222)حصة بقيآة) موزع على)

دلودحد  موزعة بين) ( ارهم للحصة)

دلشرك ء)على))دلشكل دلت لي):

دلسيد مجيوب ص بر)522)حصة.

 522 دملصطفى) مجيوب  دلسيد 

حصة.

دملجآوع):)1222)حصة.

من) دلشركة  تددر  (: دإلادر ) (- (6

مجيوب) دلسيد  دلوحيد  دملسير  قبل 

دملصطفى.

-7)دلسية دمل لية):)من ف تح 9ي 9ر إلى)

31)ايسآبر.

8)-)دلحصص):)تقتطع)5)%)إلنش ء)

ويخصص) دلق نوني  دإلحتي طي  دمل ل 

دلف ئض حسب قردر دلشرك ء.

تم تسجيل دلشركة ب لسجل) (- (II

9ي 9ر) (7 بت ريخ) ب لقييطر   دلتج ري 

2222)تحت رقم)53821.
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ا9ودن دألست ذ إسآ عيل أوعسو

موتق ب لقييطر 

427،)زدوية ش رع محآد دلخ مس وصالح)

دلد9ن،)دلط بق دلث ني،)مكتب رقم)1)دلقييطر 

تسيير حر ألصل تج ري
محرر) توثيقي  عقد  بآقت�سى 

2212،)من طرف) 31)ايسآبر) بت ريخ)

دملوثق) أوعسو،) إسآ عيل  دألست ذ 

بين) دإلتف ق  تم  دلقييطر ،) بآد9ية 

دألطردف داتية أسآ ؤهم،على م  9لي):

ف طآة،) دلسبع  دلسيد   تآيح 

دلق طية) مغربية،) دلجنسية 

(،42 رقم) (36 زنقة) ب لقييطر ،)

دلخب زدت،)دلح ملة للبط قة دلوطيية)

.G315127(رقم

دلجنسية) دلسيد خودا مردا،) إلى 

حي) ب لقييطر ،) دلق طن  مغربي،)

(،4242 رقم) (،122 دلزنقة) دوريد ،)

رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح مل 

.M454525

دلتج ري) لألصل  دلحر  دلتسيير 

زنقة) زدوية  ب لقييطر ،) دلك ئن 

ودملستغل) (،42 رقم) و127،) (36

ودألحد9ة) دلج هز   دملالبس  لبيع 

ب لتقسيط.

دلتج ري) ب لسجل  ودملسجل 

ب ملحكآة دإلبتددئية ب لقييطر  تحت)

64244،)وذلك ملد  سنتين))2(،) رقم)

ق بلة للتجد9د دبتددء)من ف تح 9ي 9ر)

.2222

34 P

 SOCIETE CHARKKAOUI

NEGOCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

دملقر دإلختآ عي : زدوية زنقة سعد 

زغلول وزنقة خآيل صدقي دلزوه وي 

رقم 64، دلشقة رقم 7، دلط بق 

دلث لث دلقييطر 

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب لقييطر  تم وضع دلق نون دألس �سي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

دملودصف ت) ذدت  وحيد  بشريك 

دلت لية):

 SOCIETE (: دلتسآية)

 CHARKKAOUI NEGOCE SARL

. AU

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.

:)زدوية زنقة سعد) دملقر دإلختآ عي)
زغلول وزنقة خآيل صدقي دلزوه وي)

دلط بق) (،7 رقم) دلشقة  (،64 رقم)

دلث لث دلقييطر .

موضوع دلشركة):)

-)دليقل لص لح دلغير.

-دلتج ر  بصفة ع مة.

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  ( دلشركة)

إختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محرر ) اردهم للودحد ،) (122 بقيآة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بك مله ،)

دلشرك ء)ك لت لي):

 1222 دلسيد 9وسف دلشرق وي) (

حصة.

دملد ):)22)سية.

دلتسيير):)أسيد إلى دلسيد 9وسف)

مغربية،) دلجنسية  دلشرق وي،)

رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح مل 

.G713544

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.)

دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة))دإلبتددئية ب لقييطر  تحت)

رقم)53825)بت ريخ)7)9ي 9ر)2222.

35 P

OUBRID CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

رأسآ له  : 122.222.22 ارهم

دملقر دإلختآ عي : مكتب رقم 2، زدوية 

زنقة سعد زغلول وموالي سليآ ن 

إق مة ري ن 12 دلقييطر 

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب لقييطر  تم وضع دلق نون دألس �سي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

دملودصف ت) ذدت  وحيد  بشريك 

دلت لية):

. OUBRID CAR SARL(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3558

رقم  مكتب   : دإلختآ عي) دملقر 

وموالي  زغلول  زنقة سعد  زدوية   ،2

سليآ ن إق مة ري ن 12 دلقييطر .

موضوع دلشركة):)

-)كردء)دلسي ردت بدون س ئق.

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  ( دلشركة)

إختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محرر ) اردهم للودحد ،) (122 بقيآة)

على) وموزعة  ( مكتتبة،) بك مله ،)

دلشرك ء)ك لت لي):

-)دلسيد  9 سآة طير)522)حصة.

 522 وسآين) مصطفى  دلسيد  (-

حصة.

دملد ):)22)سية.

دلتسيير):)أسيد إلى دلسيد  9 سآة)

دلح ملة) مغربية،) دلجنسية  طير،)

.G425282(للبط قة دلوطيية رقم

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.)

دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة))دإلبتددئية ب لقييطر  تحت)

رقم)53883)بت ريخ)6)9ي 9ر)2222.
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BOMOTRAD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ملسير 

وحيد

فسخ دلشركة مسبق 
دإلستثي ئي) دلع م  دلجآع  إن 

 2212 نوفآبر) (32 بت ريخ) دمليعقد 

ذدت) شركة  (BOMOTRAD لشركة)

وحيد) ملسير  محدوا   مسؤولية 

مقره ) ارهم،) (12222.22 رأسآ له )

أكلآ ن سيدي) ش رع  (22 دإلختآ عي)

أكددل دلرب ط،) (،2 مكتب رقم) علي،)

قرر م  9لي):

-)فسخ دلشركة مسبق .

-)تعيين كآصفي للشركة دلسيد )

سآية نوي.

-)تحد9د مك ن تصفية دلشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط تحت رقم)123872 

بت ريخ ف تح 9ي 9ر)2222.
وهذد بآث بة مقتطف

)وبي ن
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شركة نوبلويف
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

9قدر رأسآ له  : ب 12.222 ارهم

دلعيودن  : زنقة دملردبطين عآ ر  رقم 

42 شقة رقم 2 حس ن دلرب ط

تأسيس شركة نوبلويف
 17 مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

تأسيس) تم  ب لرب ط  (2212 ايسآبر)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  9قدر)

رأسآ له ):)ب)12.222)ارهم.

-)دلتسآية):)شركة نوبلويف.

دلهدف):)

تصد9ر زيت دألرك ن.

دستيردا دألقآشة للآالبس.

ودإلستيردا) ودليآذخة  دملالبس 

ودلتصد9ر.

دملردبطين) زنقة  (: دإلختآ عي) دملقر 

حس ن) (2 رقم) شقة  (42 رقم) عآ ر  

دلرب ط.

سية) (22 دلشركة) مد   (: دملد ) (-

دبتددء)من 9وم دلتأسيس.

حدا) (: دإلختآ عي) دلرأسآ ل  (-

 12.222.22 في) دلرأسآ ل دإلختآ عي 

حصة) (122 إلى) مقسم  ارهم 

لكل  ارهم   122 بآقددر  إختآ عية 

حصة.

ف تح  من   : دإلختآ عية  دلسية   -

9ي 9ر إلى 31 ايسآبر.

-تسيير دلشركة : تم تعيين دلسيد  

م ن  خين  كيم  ودلسيد  ك بين  أوه 

كآسير9ن للشركة ملد  غير محدا .

دألرب ح  من   : دألرب ح  توزيع   -

لتكوين    %  5 تؤمذ  دلص فية 

دإلحتي ط دلق نوني ودلب قي 9وزع بين 

دلشرك ء.

دإل9ددع دلق نوني بآكتب دلضبط 

لد  دملحكآة دلتج رية ب لرب ط تحت 

رقم 142142 بت ريخ 6 9ي 9ر 2222.
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 STE. BEN BOURHIM

SERVICES

SARL AU

على إثر دلجآع دلع م دمليعقد 9وم)

 STE. BEN لشركة) (2222 9ي 9ر) (2

 BOURHIM SERVICES SARL A.U

رأسآ له ):)12.222.22)ارهم ومقره )

أزهر،) زنقة  (،131 رقم) (: دإلختآ عي)

س نية دلرب طي سال تقرر م  9لي):

تصفية دلشركة.

-)إعالن دلسيد بن بورحيم محآد)

مصطفى للشركة.

دلق نوني لد  كت بة) دإل9ددع  ( تم)

بسال) دإلبتددئية  ( ب ملحكآة) دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (12 بت ريخ)

.33248
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دئتآ نية سوفيك س

ش.م.م

SOFIGAS SARL

رقم)38)إق مة خي ن عالل ش رع ط رق بن زي ا)

تآ ر 

مكتب دملح سبة

EMERAUDE DIFFUSION

S.A.R.L A.U

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ش.م.م،ش.و

إمروا للتوزيع

 2 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

وضع) حيث  ب لرب ط،) (2222 9ي 9ر)

دلتأسي�سي لشركة محدوا ) دلق نون 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملسؤولية 

ش.م.م.ش.و مآيزدته  ك لت لي):

دلشكل دلق نوني))للشركة):)شركة)

دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد ش.م.م.ش.و.

للتوزيع  إمروا   : -دلتسآية)

 EMERAUDE DIFFUSION S.A.R.L

.A.U

دلهدف دإلختآ عي :

تصد9ر،صي عة  دستيردا،  بيع، 

من  أشك له   بجآيع  تج ر   توزيع، 

دللودزم، دملودا، خآيع دمليتج ت دلتي 

ال تحظره  دللودئح دلس رية.

دستيردا وتصد9ر.

بصفة ع مة كل دلعآلي ت دمل لية، 

دلتج رية، دملرتبطة بشكل مب شر أو 

وكذد  دلشركة  بآوضوع  مب شر  غير 

تيآية  شأنه   من  دلتي  دلعآلي ت 

دلشركة.

 52 رقم  متجر   : دإلختآ عي  دملقر 

ش رع ب تريس لومومب ، P.P دلرب ط.

- مد  دلشركة : 22 سية.

في  حدا   : دإلختآ عي  دلرأسآ ل 

مقسآة  ارهم   122.222.22 مبلغ 

إلى 1222 حصة من فئة 122 ارهم 

وحررت  دكتتبت  دلودحد   للحصة 

كله  من طرف .

دلسيد محآد علي بيدومية 1222 

حصة.

دلتسيير : محآد علي بيدومية يعتبر 

مسيرد للشركة ملد  غير محدوا .

من  :تبتدئ  دإلختآ عية  دلسية 

كل  من  ايسآبر   31 إلى  9ي 9ر  ف تح 

سية.

دإل9ددع  تم   : دلق نوني   دإل9ددع 

ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

دلتج رية ب لرب ط تحت رقم 142241 

بت ريخ 13 9ي 9ر 2222.
عن دلنسخة ودليص

دئتآ ئية دلكوداي أ9وب وسلمى)

)سوفيك س(

40 P
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STE SACONSBRI

SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 67 AV(PRINCE

 HERITIER 1ER

ETAGE(N°2 TANGER

RC(N° : 45481

تعد9ل شركة

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

(،2212 ايسآبر) (17 بت ريخ) دمليعقد 

بطيجة تقرر م  9لي):

دلصد9ق) عالش  دلسيد  تفويت 

حصة) (122 لجآيع حصصه دلب لغة)

دملسآ  ) دلشركة  في  9آتلكه   دلتي 

بلقرية) دلسيد  دلى  (،SACONSBRI

لبط قة) ح مل  مغربي  وهو  هش م،)

 Y358886 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

 11 عآ ر ) دليسر  بتجزئة  ودلس كن 

دلشقة رقم)6)دلولفة دلددردلبيض ء.

في) دلجد9د  دلوحيد  دلشريك  وهو 

دلشركة وب لت لي 9صبح توزيع رأسآ ل)

دلشركة ك لت لي):

((.... (% (122 دلسيد بلقرية هش م)

122)حصة.

دلسيد) دستق لة  بعد  (: دلتسيير)

تم) دلتسيير،) من  دلصد9ق  عالش 

تعيين دلسيد بلقرية هش م وذلك ملد )

غير محدوا  مسيرد للشركة.

دلق نون دلددملي للشركة) تعد9ل 

طبق  للتعد9الت دلودرا  أعاله.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية بطيجة بت ريخ)8)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)222322.
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STE KAYAS

CAPITAL : 200.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 42 RUE

 HOLLANDE COMPLEXE

 ISTIRIHA DAWLIZ RDC

 PROPRIETE   OMAR 16

TANGER

RC(N° : 98867

تعد9ل شركة
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

(،2212 نونبر) (22 بت ريخ) دمليعقد 

بطيجة تقرر م  9لي):

رفع ردسآ ل دلشركة من)122.222 

وذلك) ارهم  (222.222 دلى) ارهم 

ب لقيآة) حصة خد9د   (1222 بخلق)

وذلك) ارهم للحصة،) (122 دالسآية)

دلقددمى ودلشريك) ب كتت ب دلشرك ء)

دلجد9د لجآيع دلحصص ك لت لي):

352)حصة للسيد ع فيف ند9ر.

دلرحيآيني) للسيد  حصة  (352

هش م.

322)حصة للسيد س مي شفيق،)

ودلس كن) (1281 م ي) (25 وهو مغربي)

دلتعريف) لبط قة  ودلح مل  بطيجة 

.BL35657(دلوطيية رقم

دلشركة) ردسآ ل  توزيع  ليصبح 

ك لت لي):

((% (42.52 (.. دلسيد ع فيف ند9ر)

... 852)حصة.

دلسيد دلرحيآيني هش م))..)42.52 

%))...)852)حصة.

(... ( (% (15 (.. دلسيد س مي سفيق)

322)حصة.

دلق نون دلددملي للشركة) تعد9ل 

طبق  للتعد9الت دلودرا  أعاله.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

9ي 9ر) (8 بت ريخ) بطيجة  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)222323.
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STE MARGHOUBA II
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت شريك وحيد
رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي :7  ش رع أبو ق سم 

دلش بي ط بق دلخ مس، طيجة

دلرقم دلضريبي : 4236231

دلسجل دلتج ري رقم : 56573

دلزي ا  ودلتخفيض في دلردسآ ل
قررت دلشريكة دلوحيد  في شركة)

 23 بت ريخ) (STE MARGHOUBA II

ايسآبر)2212)م  9لي):

دالختآ عي) دلردسآ ل  في  دلزي ا  

طريق) عن  ارهم  (5.522.222 بآبلغ)

من) دختآ عية  حصة  (55.222 ملق)

دلى) لرفعه  وذلك  ارهم  (122 فئة)

5.622.222)ارهم.

دالختآ عي) دلرأسآ ل  تخفيض 

ارهم الع اته دلى) (3.622.222 بآبلغ)

2.222.222)ارهم.

ودملودفقة) و7) (6 دلفصلين) تغيير 

على دلق نون دالس �سي دملعدل للشركة)

تبع  لذلك.

كت بة) لد   دلق نوني  دال9ددع  تم 

بطيجة) دلتج رية  ب ملحكآة  ضبط 

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

.222316

43 P

 FIDUCIAIRE

TZ MISSION ET CONSEIL 

دله تف دليق ل):)26.61.57.42.82

 STE MY BARBER SHOP

 MEN’S CLUB
SARL AU

ردسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 5 ش رع ارعة 

دملحل رقم 1 دكددل دلرب ط

تغييردت في شركة
دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  دط ر  في 

 MY BARBER SHOP لشركة)

بت ريخ) دمليعقد  ( (MEN’S CLUB

دالعض ء) قرر  (،2212 ايسآبر) (12

وب الخآ ع دلتغييردت دلت لية):

دمالفة) فيصل  دلسيد  قرر 

دلوطيية) دلتعريف  للبط قة  دلح مل 

بيع خآيع حصصه) (py821148 رقم)

حصة) (1222 قيآته ) ودلتي  ب لشركة 

دلى دلسيد  عزيز  مشيشين دلح ملة)

رقم) دلوطيية  دلتعريف  للبط قة 

دالمير) هذد  وأصبحت  (c262223

دلشركة) لالسهم  دلوحيد   دمل لكة 

بقيآة)122)%)،)وميه تم دق لة دلسيد)

مسير) ميصب  من  دمالفة  فيصل 

لشركة وميه تم تعيين دلسيد  عزيز )

مشيشين كآسير  وحيد  لشركة.

 MY(قد تم تغيير دسم دلشركة من

 BARBER SHOP MEN’S CLUB

.HAIR GAME

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 9وم) ب لرب ط  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)123884.
للبي ن
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STE OVALIE BUILDING
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

ت سيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

ب لددردلبيض ء) (،2212 أغسطس) (26

مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

وفق) وذلك  وحيد  بشريك  محدوا  

دملودصف ت دلت لية):

.OVALIE BUILDING(:(دلتسيآة

دلنش ط دالختآ عي):)أشغ ل دلبي ء)

وأشغ ل دلعآومية.

 2 دق مة بسآة) (: دملقر دالختآ عي)

عآ ر )2)شقة رقم)8)ط بق دلث ني عين)

دلسبع دلددردلبيض ء.

دملد ):)22)سية.

رأسآ ل):)حدا في)122.222)ارهم)

خزء)دلى)1222)سهم)122)ارهم لسهم)

دلى) وأسيدت  ب لك مل  نقدد  حررت 

دلشريك دلوحيد دلسيد خودا برا.

تم تعيين دلسيد خودا) (: دلتسيير)

برا كآسير وحيد ملد  غير محدا .
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من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 
ف تح 9ي 9ر وتنتهي في متم ايسآبر.

مصم) تيقل  أو  تقسم  (: دالرب ح)
دالحتي ط دلق نوني.

تم دال9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)
 5 بت ريخ) ب لددردلبيض ء) دلتج رية 

سبتآبر)2212،)تحت رقم)712761.

دلسجل دلتج ري رقم):)441862.
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FUDUCIAIRE CHIHAB
SIEGE : N°28 RUE 12 V.N SIDI KACEM

STE T.P.G
SARL AU

دلتصفية دلنه ئية لشركة
لشركة) دلع م  دلجآع  إثر  على 
ذدت) شركة  (STE T.P.G SARL AU
فرا9ة،) شركة  محدوا ،) مسؤولية 
مقره  دالختآ عي طريق سيدي دلح ج)
تقرر) سيدي ق سم،) (86 دلعربي رقم)

م  9لي):
 STE لشركة) دملبكر   دلتصفية 

.T.P.G. SARL AU
من) دلغ لي  بن  مردا  دلسيد  دق لة 

مهآة دلتسيير.
دلغ لي) بن  مردا  دلسيد  تعيين 

كآصفي للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 
 2 بت ريخ) ق سم  بسيدي  دالبتددئية 

9ي 9ر)2222،)تحت رقم)2020/07.
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 STE C.B BATIMENT
CONSTRUCTION

SARL
CAPITAL :  100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : CHEZ

 M.OFFICE SERVICES N°25,
 KISSARIAT AHMED KREIM

 ANGLE RUE OMAR SLAOUI ET
 ABDERRAHMAN CHANGUITI

RABAT
RC(N° : 137969

ع اي) دلغير  دلع م  دلجآع  قرر 
(،2212 ايسآبر) (17 9وم) دمليعقد 
 C.B BATIMENT شركة) لشرك ء)

شركة محدوا ) (CONSTRUCTION

دملسؤولية،)م  9لي):

دلى) للشركة  دالختآ عي  دملقر  نقل 
دلعيودن دلجد9د دلت لي):)زنقة)24)رقم)

18)حي أبي رقردق دلرب ط.

522)حصة دلتي) دملودفقة على بيع)
ك نت في ملك دلسيد ح تم دلشبردوي)

دلى دلسيد حآيد غرب ل.

دلسيد) دستق لة  على  دملودفقة 

دلشركة) تسيير  من  دلشبردوي  ح تم 

وتعيين دلسيد حآيد غرب ل كآسير )

للشركة ملد  غير محدوا .

لد ) دلق نوني  دال9ددع  تم  لقد 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

ب لرب ط بت ريخ)13)9ي 9ر)2222،)تحت)
رقم)123222.
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 STE SHIPPING BEST

CONSULTING
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت شريك وحيد
ردسآ له  : 12.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي : 42 زنقة برفنس، 

دلط بق 1، دملكتب 5، بلفيد9ر 

دلددردلبيض ء

دلسجل دلتج ري رقم : 281711 

دلددردلبيض ء

بآقت�سى محضر قردردت دلشريك)

دلوحيد دمليعقد))بت ريخ)26)أغسطس)

2212،)قد تقرر م  9لي):

للشركة) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

9 سين،) بن  هللا  عبد  ش رع  (،5 من)
42)زنقة) 3،)دلددردلبيض ء)دلى) دلط بق)

برفنس،)دلط بق)1،)دملكتب)5،)بلفد9ر)

دلددردلبيض ء.

تعد9ل دلق نون دالس �سي للشركة)

طبق  للتعد9ل دلودرا أعاله.

كت بة) لد   دلق نوني  دال9ددع  تم 

بآد9ية) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

ايسآبر) (24 بت ريخ) دلددردلبيض ء،)

2212،)تحت رقم)37112.
للخالصة ودلنشر

48 P

STE ILF TRANSPORT

SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ردسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : اودر د9ت 

قسو قبليين سيدي عالل ملصدر 

دلخآيس ت

ت سيس شركة
مصحح) عرفي  عقد  بآوخب 

ايسآبر) (6 بت ريخ) ومسجل  دالمض ء)

2212،)تم دالتف ق على م  9لي):

دملسؤولية) ذدت  شركة  ت سيس 

دملحدوا  تحت دملآيزدت دلت لية):

 STE ILF TRANSPORT(:(دلتسآية

.SARL

نقل دلبض ئع) (: دلهدف دالختآ عي)

لحس ب دلغير.

د9ت) اودر  ( (: دالختآ عي) دملقر 

ملصدر) عالل  سيدي  قبليين  قسو 

دلخآيس ت.

تبتدئ) سية،) (22 (: دلزميية) دملد  

ب لسجل) دلشركة  تسجيل  9وم 

أو) دملسبق  تفكيكه   م عدد  دلتج ري 

تآد9د دملد .

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)

بقيآة) حصة  (1222 دلى) مقسآة 

ارهم للحصة دلودحد  موزعة (122 

)ك لت لي):

 522 (... رضودن) بوفرمة  دلسيد 

حصة.

 522 (..... محآد) فغي   دلسيد 

حصة.

من) مسير   دلشركة  (: دلتسيير)

طرف دلسيد رضودن بوفرمة دلح مل)

 AB دلوطيية رقم) دلتعريف  للبط قة 

512577)ودلسيد فغي  محآد دلح مل)

رقم) دلوطيية  دلتعريف  للبط قة 

X224458)وذلك ملد  غير محدوا .

ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

9ي 9ر وتنتهي في)31)ايسآبر.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 
دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 
((،1238 رقم) تحت  ب لخآيس ت،)

بت ريخ)24)ايسآبر)2212.
دلسجل دلتج ري رقم):)28227.
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STE SOFTPRINTE
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
بآس هم ودحد
ت سيس شركة

 25 بت ريخ) دلعرفي  للعقد  تبع  
قودنين) وضع  تم  (،2212 ايسآبر)

دلشركة ذدت دملآيزدت دلت لية):
 STE SOFTPRINTE (: دلتسآية)

.SARL AU
ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا .
دلطب عة) أشغ ل  (: دملوضوع)

ودلتودصل.
دملقر دلرئي�سي):)شقة رقم)3،)عآ ر )

2،)زنقة ف رسوفي دملحيط دلرب ط.
دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 دلى) ارهم مقسآة 

فئة)122)ارهم للودحد  وهي دالتي):
دلسيد محآد نظير)1222)حصة.

:)دلتسيير من طرف دلسيد) دالادر )
محآد نظير.

ب ملحكآة) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 
9ي 9ر) (2 بت ريخ) ب لرب ط،) دلتج رية 

2222،)تحت رقم)87652.
دلتج ري) ب لسجل  تسجيله   وتم 

تحت دلرقم دلتحليلي رقم)14212.
50 P

STE CHERKAOUI MALIK
CAR

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
تأسيس) تم  بآقت�سى عقد عرفي 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا .
دلتسآية):)دلشرق وي دمل لقي ك ر.

دلهدف دالختآ عي):)كردء)دلسي ردت)
بدون س ئق.
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رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

مقسم دلى)1222)حصة من فئة)122 

للحصة دلودحد .

صالح) دمل لقي  دلشرق وي  دلسيد 

دلد9ن)..)422)حصة.

(.. ( دلسيد دلشرق وي دمل لقي عآر)

322)حصة.

دلسيد دلشرق وي دمل لقي سكيية)..)

152)حصة.

دلسيد دلدولي سآية)..)152)حصة.

دلت سيس) من  سية  (22 (: دملد )

دلسجل) وضع  ت ريخ  من  أي  دلنه ئي 

دلتج ري.

:)ش رع دحآد بن عبوا رقم) دملقر)

1)سال.

دلسيد دلشرق وي دمل لقي) (: دملسير)

عآر.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية بسال.

51 P

STE ATELIER STYL
SARL AU

 SIEGE : N3 ET 7 ANGLE(RUE

 JBAL GHANDI ET LOUBNANE,

 IMM(B(RES(FATINE(BUREAU 1

KENITRA

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة
مسجل) عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم) (،2222 9ي 9ر) (6 9وم) ب لقييطر  

تحويل دملقر دالختآ عي لشركة ذدت)

ب لخص ئص) محدوا   دملسؤولية 

دلت لية):

 STE ATELIER STYL (: دلتسآية)

.SARL AU

12)ش رع) (: دملقر الختآ عي دلقد9م)

2)م رس دملع ريف دلددردلبيض ء.
 3 رقم) (: دلجد9د) دملقر دالختآ عي 
زدوية ش رع خب لة غ ندي ولبي ن) و7)

 1 دق مة ب عآ ر  ف تين مكتب رقم)

دلقييطر .

أسيد دلى دلسيد أحآد) (: دلتسيير)

دلشبهي.

دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة دالبتددئية ب لقييطر  بت ريخ)

رقم) تج ري  سجل  (،2222 9ي 9ر) (6

.53875

52 P

STE FAMALUX
شركة ذدت دملسؤولية محدوا 

تأسيس شركة
 27 تبع  لعقد عرفي ب لرب ط 9وم)

ايسآبر)2212،)تم دنش ء)شركة ذدت)

دملآيزدت) ذدت  محدوا ،) مسؤولية 

دلت لية):

دسم) أمذت  دلشركة  (: دالسم)

.FAMALUX

دلخ صة) دالعآ ل  كل  دالهددف 

ب لبي ء.

دمل لية) دلتج رية،) دلعآلي ت  كل 

دملرتبطة) ودلصي عية،) ودلعق رية 

ب هددف) مب شر   غير  أو  مب شر  

دلشركة.
ش رع) (347 رقم) (: دملقر دالختآ عي)

دلحسن دلث ني دلشقة)1)ا9ور دلج مع)

دلرب ط.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دلتسجيل ب لسجل دلتج ري.
ارهم) (25.222 حدا في) (: رأسآ ل)

مقسم دلى)252)حصة دختآ عية كله )

محرر  نقدد من طرف دلشرك ء):

 5222 (.... مآوح) دلهبري  دلسيد 

ارهم.

دلسيد  ع هد مب رك)......)12.222 

ارهم.

(.... دلحيآواي) لطيفة  دلسيد  

12.222)ارهم.

دلسية) (: دالختآ عية) دلسية 

دالختآ عية تبتدئ من ف تح 9ي 9ر دلى)

غ 9ة)31)ايسآبر من كل سية.

دلتسيير):)دلشركة مسير  من طرف)

دلسيد دلعبري مآوح.

دالرب ح):)بعد مصم)5)%)لالحتي ط)

دلق نوني،)دلب قي 9وزع أو 9ؤخل حسب)

قردردت دلجآعية دلع مة دلع ا9ة.

دال9ددع) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 

دملحكآة) مآثلة  لد   دلق نوني 

دلجهوي) دالستثآ ر  بآركز  دلتج رية 

دلرب ط بت ريخ)6)9ي 9ر)2222.
عن دلنسخة ودليص
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 STE EPS

SARL AU

بآقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ)

نظ م) تكوين  تم  (،2212 ايسآبر) (6

دملسؤولية) ذدت  لشركة  أس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملحدوا  

مص ئصه  ك لت لي):

.STE EPS(:(دلتسآية

دلهدف):)تآ رس دلشركة دالهددف)

دلت لية):

دلتحقيق ت) اردس ت  مكتب 

ودالبح ت.

دلعلويين) حي  (: دالختآ عي) دملقر 

دلشقة) (5 عآ ر ) بروفوص ل  تجزئة 

رقم)2)تآ ر .

 122.222 (: دالختآ عي) رأسآ ل 

1222)حصة قيآة) ارهم،)مقسم دلى)

كل ودحد )122)ارهم.

د9ت) دلسيد  تعيين  تم  (: دلتسيير)

9حيى عآر دلح مل لبط قة دلتعريف)

دلوطيية)PA134224.)كآسير للشركة)

وملد  غير محدوا .

وضع) تم  دلق نوني:) دال9ددع 

دلضبط) كت بة  لد   دلق نوني  دمللف 

ب ملحكآة دالبتددئية بتآ ر  تحت رقم)

دلسجل دلتج ري)122265.

54 P

STE SPORT STORE

دلسجل دلتج ري رقم : 25473

دلتعريف دلضريبي رقم : 18813258

تم عقد دلجآع دلع م دالستثي ئي)

قرر شرك ء) (،2212 نونبر) (15 بت ريخ)

شركة)SPORT STORE)م  9لي):

دلحل دملسبق للشركة.

محآد) كريش  دلسيد  تعيين 

كآصفي للشركة.
مقر دلتصفية):)رقم)1224)سكتور)

8)حي دلسالم سال.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

9ي 9ر) (8 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)33242.

55 P

STE PROACTIF CONSEIL
دلسجل دلتج ري رقم : 126112

دلتعريف دلضريبي رقم : 3371322

بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ)31)م ي)

 PROACTIF(2212،)قرر شرك ء)شركة

CONSEIL)ش.ذ.م.م.ش.و م  9لي):

دلسيد) حصص  خآيع  تفويت 

 1222 في) ودملآثلة  محآد  بوبكري 

لرأسآ ل دلشركة) (% (122 حصة أي)

تم) وعليه  عثآ ن،) قد9ري  للسيد 

مسيرد) عثآ ن  قد9ري  دلسيد  تعيين 

وحيدد للشركة.

تسوية) (: دلهدف دالختآ عي) تغيير 

نش ط) بحذف  دالختآ عي  دلهدف 

مدقق حس ب ت.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

أكتوبر) (32 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2212،)تحت رقم)122858.

56 P

STE NOUR DELICE
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

دلرفع من دلرأسآ ل دالختآ عي
دلغير) دلع م  دلجآع  بآقت�سى 

(،2212 ايسآبر) (5 دلع اي دملؤرخ في)

تقرر م  9لي):
دملحدا) دالختآ عي  دلرأسآ ل  رفع 

وذلك ليقله) ارهم،) (222.222 بآبلغ)

 1.222.222 ارهم دلى) (122.222 من)

حصة) (2222 بخلق) وذلك  ارهم،)

خد9د  من فئة)122)ارهم،)للودحد )

دلشرك ء) طرف  من  مكتتبة  خآيعه  
دلد9ون) لبعض  تعويض   وذلك 

دلس ئلة ودملستحقة على دلشركة.



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   356(

دلق نون) من  و7) (6 دلفصل) تغيير 

دالس �سي للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

(،2222 9ي 9ر) (7 بت ريخ) ب لقييطر  

تحت رقم)73853.

57 P

STE SUD MAROC TRADING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

9ي 9ر) (2 تبع  للعقد دلعرفي بت ريخ)

2222،)تم وضع قودنين دلشركة ذدت)

دملآيزدت دلت لية:

 STE SUD MAROC (: دلتسآية)

.TRADING

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دلشريك) وذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد.

9تعلق نش ط دلشركة) (: دملوضوع)

سودء)ب ملغرب أو م رخه):

دلتآويل) دملختبردت،) تآويل 

دلتج رية،) دالنشطة  خآيع  دلتقني،)

دلصي عية،)دملالحية ومدم ت.

دمليطقة) (32 (: دلرئي�سي) دملقر 

دلصي عية مد9ية دملر�سى دلعيون.

دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 دلى) ارهم مقسآة 

فئة)122)للودحد  في ملك صف ء)أم ر.

دلسيد) تسيير من طرف  (: دالادر )

صف ء)أم ر.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

2222،)تحت) 9ي 9ر) (2 ب لعيون بت ريخ)

رقم) تج ري  سجل  (،2020/64 رقم)

.32421
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STE TIWEDSON MAR
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 ADRESSE : LOT(ALWAKALA

 BLOC(D(NR 150 2EME(ETAGE
LAAYOUNE

RC(N° : 29289
على إثر محضر خآع ع م دستثي ني)
ب لتعد9ل) قردر  دتخ ذ  تم  وحيد  قردر 

ك لت لي):
دختآ عية) حصة  (522  تفويت)
ب)52.222)ارهم من دلسيد دالغظف)
 CRUZ دلسيد) لف ئد   دلد9ن  زين 
 SANCHEZ GUSTAVO MARTIN
م رت ه) موست فو  س نشيز  كروز 
لجودز) ودلح مل  دلجنسية  دالسب ني 

.PAK284271(دلسفر رقم
تغيير دلشكل دلق نوني للشركة دلى)

شركة ذدت مسؤولية محدوا .
تعد9ل دلق نون دالس �سي وتحيييه)

للبيوا):)01-06-07.
دال9ددع) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 
دلتج ري) دلسجل  بآكتب  دلق نوني 
دلضبط) كت بة  بآصلحة  دمللحق 
للعيون،) دالبتددئية  ب ملحكآة 
رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

.78/2020
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STE BLUE RIVER VOYAGES
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
بشريك وحيد

رأسآ له  : 1.222.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : 16 ش رع عي بة، 

شقة 4 حس ن 
دلسجل دلتج ري رقم : 82411

دلرب ط
زي ا  رأسآ ل

دلقردر دالستثي ئي للشريك دلوحيد)
  BLUE RIVER VOYAGES للشركة)
9تكون في) (،2222 9ي 9ر) (7 دعتب رد من)
ارهم) (1.222.222 زي ا  رأسآ ل من)
قبل) من  نقدي  دشتردك  طريق  عن 
دلسيد ) دلوحيد،) دلشريك  زوخة 
سآية أمزي ن،)دنقله  من)1.222.222 

من) ارهم،) (2.222.222 دلى) ارهم 

بقيآة) سهم  (12.222 دنش ء) مالل 

122)ارهم ب لك مل عيد دالكتت ب.

دلع اي) غير  دلع م  دالختآ ع  ق م 

دليظ م) من  و7) (6 دمل اتين) بتعد9ل 

دالس �سي.

دلتغيير في نآوذج دلشركة):

لوحظ)) أن  بعد  دلع م،) دلجآع  (

دلح لي) دلشكل  وأن  شريكين  وخوا 

مسؤولية) ذدت  شركة  هي  للشركة 

(،SARL AU(محدوا  مع شريك وحيد

تم تغيير شكل دلشركة ليصبح))شركة))

. SARL( ذدت مسؤولية محدوا

تحد9ث دادر  دلشركة):))قرر دلجآع)

مصطفى) دلسيد  على  دالبق ء) دلع م 

غزدل مسير وحيد للشركة.

دع ا  تصآيم دلق نون دالس �سي):

مع دالمذ في دالعتب ر دلعد9د من)

دملودا دملعيية ب لتعد9الت دلق نونية،)

قرر دلجآع دلع م دلغير دلع اي دع ا )

لليظ م) م ا   وتبني  دليظ م  صي غة 

دالس �سي دلذي ص اق عليه دلشريك)

دلوحيد.

دلق نوني) دال9ددع  تم  (: دال9ددع)

ب ملحكآة دلتج رية ب لرب ط،)بت ريخ)2 

9ي 9ر)2222،)تحت رقم)123866.

تعد9ل) تم  (: دلتج ري) دلسجل 

دلسجل دلتج ري للشركة في دملحكآة)

(،2222 9ي 9ر) (2 دلتج رية ب لرب ط في)

تحت دلرقم)151.

59 Pمكرر

EQUIPTOP

SARL

تصفية شركة
تصحيح دلخطأ دلودرا في دإلعالن)

 5525 عدا) دلرسآية  ب لجريد  

1442 محرم) (2 بت ريخ)  دلص ار 

P 482 (2218)ودملتآثل) )12)سبتآبر)

في م  9لي):

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

ب لرب ط بت ريخ)4)سبتآبر)2218)تحت)

رقم)27224.

عوض):

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

ب لرب ط بت ريخ)4)سبتآبر)2218)تحت)

رقم)5284.

60 P

CABINET LUXOR POUR 

LA COMPTABILITE SARL AU

IMM 41 RUE DE BERKANE 2eme ETAGE 

N° 4 OUJDA

TEL(/(FAX(:(05.36.68.11

S.K.M.L

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

بت ريخ)2)ايسآبر)2217)قرر دلشريك)

ومقره ) (»S.K.M.L« للشركة دملسآ  )

دالختآ عي بوخد  تجزئة سهب دلخيل)

رقم)152)سيدي 9حيى.

دملد ):)22)سية.

 122.222 (: دالختآ عي) رأسآ له  

ارهم.

قررو م  9لي):

تصفية دلشركة.

تعيين مصفي دلشركة.

تعيين مقر تصفية دلشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

 2212 ايسآبر) (18 بت ريخ) بوخد  

تحت رقم)3823.

للخالصة ودالش ر 

دملسير

61 P



3563 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

CABINET LUXOR POUR 

LA COMPTABILITE SARL AU

IMM 41 RUE DE BERKANE 2eme ETAGE 

N° 4 OUJDA

TEL(/(FAX(:(05.36.68.11

PROXINOX
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دلشريك) قرر  (2217 9ونيو) (2 بت ريخ)

 »PROXINOX« دملسآ  ) للشركة 

ومقره  دالختآ عي بوخد  ظهر ملحلة)

تجزئة بيدريس رقم)342.

دملد ):)22)سية.

 122.222 (: دالختآ عي) رأسآ له  

ارهم.

قررو م  9لي):

تصفية دلشركة.

تعيين مصفي دلشركة.

تعيين مقر تصفية دلشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

2217)تحت) 9ونيو) (21 بوخد  بت ريخ)

رقم)728.
للخالصة ودالش ر 

دملسير
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 SIRWAH 1 FOR GENERAL

TRADING
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL(N° 9 185 BD

 ABDELMOUMEN IMMEUBLE

 PARK(WALILI 3eme ETAGE

CASABLANCA

RC : 382079

IF : 24823657

دستق لة مد9ر دلشركة

وتعيين مد9ر خد9د

بآوخب قردردت دلشريك دلوحيد)

بت ريخ)25)ايسآبر)2212)تقرر م  9لي):

وتعيين) دلشركة  مد9ر  دستق لة 

مد9ر خد9د.

تحيين دليظ م دألس �سي للشركة.

إخردءدت دلتقد9م.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) دلبيض ء) للددر  دلتج رية 

ايسآبر)2212)تحت رقم)725222.

63 P

KHOUCHAR SCS
وحد  6 و 7 ب مليطقة دلصي عية 

مريبكة

ذدت رأسآ ل 12.222.222 ارهم

وفق مقتضي ت عقد عرفي مؤرخ)

شرك ء) (2212 ايسآبر) (22 بت ريخ)

دملقر) ذدت  (KHOUCHAR SCS

ب مليطقة) (7 و) (6 بوحد ) دالختآ عي 

دلصي عية مريبكة قررود داتي):

بآقددر) دلشركة  رأسآ ل  رفع 

بضم) وذلك  ارهم  (2.522.222

للشرك ء) دلج رية  دلحس ب ت  ا9ون 

من) دلشركة  رأسآ ل  9رفع  حيث 

12.222.222)ارهم إلى)12.522.222 

ارهم.

دلتوزيع دلجد9د لرأسآ ل دلشركة)

9صبح كآ  9لي):

 61.252 محآد) دلصقلي  دلسيد 

حصة دختآ عية.

 61.252 داريس) دلصقلي  دلسيد 

حصة دختآ عية.

دلشط طة حبيبة سلو ) دلسيد  

2.522)حصة دختآ عية.

حصة) (125.222 (: دملجآوع)

دختآ عية.

مالءمة دلق نون دألس �سي للشركة)

وتبع ) دلجد9د   للآقتضي ت  وفق  

للزي ا  في دلرأسآ ل،)دلتوزيع دلجد9د)

لرأسآ ل دلشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية بخريبكة

تحت رقم) (2212 ايسآبر) (27 بت ريخ)

.1462
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BE EVENTS
SARL

حل دلشركة
ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

للجآع دلع م) (2212 نوفآبر) (5 بت ريخ)

 BE EVENTS لشركة) دالستثي ئي 
ارهم،) (42.222 رأسآ له ) (SARL

 3 حي نهضة) (54 (: مقره  دالختآ عي)

تم دإلقردر) مجآوعة شروق دلرب ط،)

م  9لي):

حل دلشركة وا9 .
بيجلون) كوثر  دلسيد   تعيين 

مصفية للشركة.

كآحل) دلشركة  مقر  تحد9د 

للتصفية.

مكتب) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2212 نوفآبر) (28 بت ريخ)

.123227
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OPUS NOVUM YB
SARL AU

حل دلشركة
عرفي) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

 2212 ايسآبر) (4 بت ريخ) ب لرب ط 

لشركة) دالستثي ئي  دلع م  للجآع 

OPUS NOVUM YB)ذدت مسؤولية)
رأسآ له ) وحيد،) شريك  محدوا  

دالختآ عي) مقره   ارهم.) (12.222

دبيآو)15)ش رع دالبط ل رقم)4)أكددل)

(،133222 دلتج ري) سجله   دلرب ط،)

تم دإلقردر على م  9لي):

حل دلشركة وا9 .

9ونس) زوبير  بن  دلسيد  تعيين 

مصفي للشركة.

كآحل) دلشركة  مقر  تحد9د 

للتصفية.

مكتب) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

تحت رقم) (2212 ايسآبر) (24 بت ريخ)

.123636
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هرماطان للتنمية اإلفريقية

شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت دلشريك دلوحيد

ذدت رأسآ ل : 322.222 ارهم

مقر دلشركة : برج دلقطب دمل لي للددر 

دلبيض ء، دلش رع دلرئي�سي

دلط بق دلخ مس، ك زد أنف 

دلددر دلبيض ء

دلتعريف دملشترك للشرك ت :

2223323342222217

دلسجل دلتج ري للددر دلبيض ء : 

442747

تأسيس شركة
9وم دملتخد  دلقردر   بآوخب 

من طرف شركة) (،2212 أكتوبر) (18

ش.م،) هولد9يغ  للخدم ت  طراسين 

قرر) دلوحيد،) دلشريك  بصفته  

للتيآية) »هرم ط ن  شركة) تأسيس 

دإلفريقية«)شركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت دلشريك دلوحيد.

دالسم دلق نوني):)هرم ط ن للتيآية)

دإلفريقية.

دلشكل دملؤس�سي):)شركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد.

دمل لي) دلقطب  برج  (: دلشركة) مقر 

دلرئي�سي،) دلش رع  دلبيض ء،) للددر 

دلددر) أنف ،) ك زد  دلخ مس،) دلط بق 

دلبيض ء.

دلهدف دالختآ عي):)هدف دلشركة)

في دملغرب وفي دلخ رج):

دلتحليل ودلتيقيب وتطوير أنشطة)

دلخدم ت في دملغرب وأفريقي .

شرك ت) في  حصص  دكتس ب 

دلخدم ت.

بشكل ع م،)9آكن للشركة تيفيذ)

خآيع دملع مالت دلتج رية ودلزردعية)

دلطبيعة) ذدت  ودمل لية  ودلصي عية 

بهدف تعزيز أو) دمليقولة أو دلعق رية،)

دملذكور ) دألهددف  تحقيق  تسهيل 

أعاله.
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رأسآ ل دلشركة):)322.222)ارهم)

 322 سهم بقيآة) (1222 مجزأ  على)

ب لك مل) مكتتبة  منهآ ،) لكل  ارهم 

للتيآية) هرم ط ن  دلشركة  قبل  من 

دإلفريقية.

دملد ):)22)سية من ت ريخ دلتسجيل)

في دلسجل دلتج ري.

:)دلسيد خيل خ ك أوبين،) دإلادر )

من دلجنسية دلفرنسية،)9حآل خودز))

في) دملقيم  (،16CZ72232 رقم) سفر 

ب ريس.

دلسجل) في  مسجلة  دلشركة 

دلتج ري ب لددر دلبيض ء،)تحت دلرقم)

.442787

بآركز) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالستثآ ر دإلقليمي ب لددر دلبيض ء.
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 UNIVERSAL MUSIC

 MOROCCO & NORTH

AFRICA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL(SOCIAL 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 8 RDC(RUE

 ABOU AL KACEM CHABI

QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA

بت ريخ دلعرفي  للعقد   وفق  

شركة) تأسيس  تم  (،2212 9وليو) (4

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت شريك)

وحيد له  دلخص ئص دلت لية):

 UNIVERSAL (: دلشركة) تسآية 

 MUSIC( MOROCCO( &( NORTH

.AFRICA

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

شريك  ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

وحيد.

دملقر دالختآ عي):)دلط بق دلسفلي،)

زنقة أبو دلق صم دلش بي،)حي غوتيي،)

دلددر دلبيض ء.

دلترويج ودلنشر) (: غرض دلشركة)

ودإلنت ج ودإلقتي ء)وبيع خآيع دألعآ ل)

دلفيية دملوسيقية.
تم تحد9د رأس دمل ل) (: رأس دمل ل)

 122 إلى) مقسم  ارهآ   (122.222

سهم))بقيآة)1.222)ارهم لكل سهم،)

قبل) من  ب لك مل  دكتت به   تم  ودلتي 

دملحدوا ،) دملسؤولية  ذدت  دلشركة 

 UNIVERSAL هوليدد) بب رن،) مقره  

.INTERNATIONAL MUSIC B.V

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دلتقييد في دلسجل دلتج ري.

ب تريك) دلسيد  (: دلق نوني) دملآثل 

(،1272 9ي 9ر) (2 مودليد) من  بلوس،)

دلجنسية) ذو  بيروت،) مزرع،) في 

رقم) سفر  خودز  9حآل  دلفرنسية،)

 1 دلسفوه) في  9قيم  (17FV23222

دإلم ردت) ابي،) (،32 فيال) (1 غ لير9 )

دلعربية دملتحد .

من) ت حآت ن ادموا9ودال،) دلسيد 

1272،)في مومب ي،) 5)أكتوبر) مودليد)

9حآل) دلهيد9ة،) دلجنسية  ذو  دلهيد،)

 .Z3371372(خودز سفر رقم

دلسجل) في  دلشركة  تسجيل  تم 

دلرقم) تحت  دلبيض ء) للددر  دلتج ري 

.47225

دملركز) في  دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلبيض ء) ب لددر  لالستثآ ر  دلجهوي 

بت ريخ)16)أكتوبر)2212.
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PROTEOR MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  دالختآ عي : 4.422.222 

ارهم

دملقر دالختآ عي : دلددر دلبيض ء
رقم 12، ش رع عبد دملجيد بيجلون، 

دملع ريف، دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري ب لددر دلبيض ء

127367

دلجآعية) قردردت  ألحك م  وفق  

شركة) لشرك ء) دالستثي ئية  دلع مة 

بت ريخ (PROTEOR MAROC 

18)نوفآبر)2212،)تقرر):

دلشركة) رأسآ ل  في  دلتخفيض 

ارهم لتحآله إلى) (4.182.222 بآبلغ)

مبلغ)222.222)ارهم.

من) دلشركة  رأسآ ل  في  دلزي ا  

إلى) لتحآله  ارهم  (222.222 مبلغ)

ارهم من مالل إض فة) (3.426.422

ودكتت ب) للشريك  دلج ري  دلحس ب 

طرف) من  كلي   دلجد9د   دلحصص 

.HOLDING PROTEOR(دلشريك

دليظ م) من  و7) (6 دمل ا ) تعد9ل 

دألس �سي للشركة.

في) دلق نوني  دإل9ددع  إخردء) تم 

دلبيض ء) دلددر  في  دلتج ري  دلسجل 

بت ريخ (725638 رقم)  تحت 

31)ايسآبر)2212.
لإلعالن

69 P

 HOPE HOUSE

DEVELOPPEMENT
SARL

7، زنقة سبتة إق مة ردمي دلط بق 2 

رقم 8 دلددر دلبيض ء

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 

12)ايسآبر)2212،)تم إ9ددع دلق نون)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  ذدت دملآيزدت دلت لية):

 HOPE HOUSE (: دلتسآية)

DEVELOPPEMENT SARL

دلترويج دلعق ري بجآيع) (: دلهدف)

أشك له بآ  في ذلك):

دالستحودذ ودلبيع وإع ا  دملعددت)

ودلتقسيم دلفرعي وتقسيم دألرد�سي.

أو دستئج ر أي عق ر) بيع  أو  بي ء)

أي) أو  دلتج ر   أو  للسكن  مخصص 

دستخددم منهي آمر على دإلطالق.

زنقة سبتة) (،7 (: دالختآ عي) دملقر 

دلددر) (8 رقم) (2 دلط بق) ردمي  إق مة 

دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل دالختآ عي محدا) (: دعي)

 1222 ارهم مقسم إلى) (122.222 في)

122)ارهم) حصة دختآ عية من فئة)

للودحد ،)مكتتبة ومحرر  ب لك مل.

دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.
:)تم تعيين دلسيد دلت زي) دلتسيير)

مهدي) محآد  مي   د9ت  ودلسيد  علي 

مسير9ن للشركة.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

ايسآبر) (27 بت ريخ) دلبيض ء،) ب لددر 

دلسجل) (725127 تحت رقم) (،2212

دلتج ري رقم)451212.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس

دلددر دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)25.22.45.12.23

FARMUSH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 26، ش رع مرس 

دلسلط ن، دلط بق دألول، دلرقم 3

دلددر دلبيض ء

تغيير دلتسآية دالختآ عية
تآد9د دلهدف دالختآ عي للشركة
تغييردت متردبطة في دلقودنين 

دألس سية
بآقت�سى دلجآع دلع م غير دلع اي)
قرر) (،2212 سبتآبر) (22 في) دملؤرخ 

ذدت) شركة  (FARMUSH شرك ء)

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 
ارهم،) (122.222 رأسآ له ) دلوحيد،)

دلبيض ء،) دلددر  في  مقره  دالختآ عي 

دلط بق) دلسلط ن،) ش رع مرس  (،26

دألول،)دلرقم)3،)م  9لي):

تغيير دلتسآية دالختآ عية لتصبح)

 NKBS COMPOIR MAROCAIN

.DU SEL
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تآد9د دلهدف دالختآ عي إلى):

دمليجمي) دالستخردج  دإلنت ج،)

دلبيع،) دلتحويل،) دألولية،) للآودا 

دلصي عي) دمللح  تكييف  دملت خر ،)

ودلغذدئي.

دلقودنين) في  متردبطة  تغييردت 

دألس سية للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

 2212 أكتوبر) (4 بت ريخ) دلبيض ء،)

تحت رقم)715752.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس

دلددر دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)25.22.45.12.23

 COMPAGNIE AGRICOLE

DU SEBT
شركة مجهولة دالسم

رأسآ له  : 212.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دملد9ية دلجد9د 

171، زنقة س ن لوردن، زدوية زنقة 

سوالك، دلددر دلبيض ء

تسجيل وف   دملرحوم علي رزق
تسجيل وف   دملرحوم عآر رزق
تسجيل وف   دملرحوم م لد رزق
دملودفقة على تفويت حصص 

دلشركة
تغييردت متردبطة في دلقودنين 

دألس سية
تحويل دلشركة إلى شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
دملص اقة على دلقودنين دألس سية 
للشركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

دستق لة متصرفين
تعيين مسير خد9د للشركة

دلسيوي) دلع م  دلجآع  بآقت�سى 

دملؤرخ في)12)9ونيو)2218،)قرر شرك ء)

 COMPAGNIE دملسآ  ) دلشركة 

شركة) (،AGRICOLE DU SEBT
مجهولة،)رأسآ له ):)212.222)ارهم.

دلددر) في  دالختآ عي  مقره   (

(،171 دلجد9د ،) دملدنية  دلبيض ء،)

زنقة س ن لوردن،)زدوية زنقة سوالك،)

م  9لي):

رزق) علي  دملرحوم  وف    تسجيل 

بت ريخ)24)م رس)2212.

دملآلوكة) حصة  (174 توزيع)

لعقد) طبق   دلورثة  بين  للآرحوم 

دإلردثة دملؤرخ في)31)م رس)2212.

رزق) عآر  دملرحوم  وف    تسجيل 

بت ريخ)31)م رس)2214.

دملآلوكة) حصة  (184 توزيع)

لعقد) طبق   دلورثة  بين  للآرحوم 

دإلردثة دملؤرخ في)27)م ي)2214.

تسجيل وف   دملرحوم م لد رزق)

بت ريخ)8)م رس)2218.

دملآلوكة) حصة  (174 توزيع)

لعقد) طبق   دلورثة  بين  للآرحوم 

دإلردثة دملؤرخ في)2)أبريل)2218.

دملودفقة على تفويت دلحصص بين)

ودلسيد حسن) بردا   عزيز   دلسيد  

دلسيد) رزق،) سعيد  دلسيد  رزق،)

دلسيد داريس رزق من) نجيب رزق،)

خهة ودلسيد ك مل رزق،)دلسيد ردشد)

خ ا رزق،)دلسيد سليم رزق،)دلسيد)

رزق،) 9 سآين  دانسة  رزق،) ع ال 

مونية) دانسة  رزق،) ا9ي   دلسيد  

رزق،)دانسة هيد رزق.

دلقودنين) في  متردبطة  تغييردت 

دألس سية.

ذدت) شركة  إلى  دلشركة  تحويل 

دملسؤولية دملحدوا .

دملص اقة على دلقودنين دألس سية)

للشركة ذدت دملسؤولية دملحدوا .

من) رزق  حسن  دلسيد  دستق لة 

مه مه كآسير للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

 2218 نوفآبر) (2 بت ريخ) دلبيض ء،)

تحت رقم)681821.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م
شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس
دلددر دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92
دلف كس):)25.22.45.12.23

 COMPAGNIE AGRICOLE
DU SEBT

شركة مجهولة دالسم
رأسآ له  : 212.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دملدنية دلجد9د 
171، زنقة س ن لوردن، زدوية زنقة 

سوالك، دلددر دلبيض ء
تعيين مجلس إادري خد9د

دلسيوي) دلع م  دلجآع  بآقت�سى 
(،2211 ايسآبر) (14 في) دملؤرخ 
دملسآ  ) دلشركة  مس هآو  قرر 
 COMPAGNIE AGRICOLE DU
رأسآ له ) مجهولة،) شركة  (،SEBT
دالختآ عي) مقره   ارهم،) (212.222
دملدنية دلجد9د ،) في دلددر دلبيض ء،)
زدوية زنقة) زنقة س ن لوردن،) (،171

سوالك،)م  9لي):
تعيين دلسيد حسن رزق كرئيس)

مفوض.
تعيين كل من دلسيد إاريس رزق)

ودلسيد  مد9جة رزق كآتصرفين.
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
 2218 نوفآبر) (2 بت ريخ) دلبيض ء،)

تحت رقم)681822.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م
شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس
دلددر دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92
دلف كس):)25.22.45.12.23

AGRI - LAND
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : مركز دألعآ ل 
كونتآبو، 71، زدوية ش رع محآد 
دلخ مس وزنقة دزيالل دلط بق 3

22112، دلددر دلبيض ء

دملودفقة على تفويت دلحصص 
دالختآ عية

تغييردت متردبطة في دلقودنين 
دألس سية

دستق لة مسير مس عد للشركة
دستيف ء دلقودنين دألس سية للشركة

بآقت�سى دلجآع دلع م غير دلع اي)
قرر) (،2217 أغسطس) (12 دملؤرخ في)
 AGRI( - دملس هآة) دلشركة  شرك ء)
LAND SARL،)شركة ذدت مسؤولية)
822.222)ارهم،) محدوا ،)رأسآ له )
دألعآ ل) مركز  في  دالختآ عي  مقره  
محآد) ش رع  زدوية  (،71 كونتآبو،)
(- (3 دلط بق) دزيالل  وزنقة  دلخ مس 

22112،)دلددر دلبيض ء،)م  9لي):
دلحصص) تفويت  على  دملودفقة 
دالختآ عية بين دلسيد عبد دلرحآ ن)
نور) ودلسيد9ن  خهة  من  رف عي 
صضيغي وبدر صضيغي حكيمي من)

خهة أمر .
و7  (6 دلفصلين) تبع  لذلك  تغيير 

من دلقودنين دألس سية للشركة.
عبد) دلسيد  دستق لة  تسجيل 
كآسير) مه مه  من  رف عي  دلرحآ ن 

مس عد للشركة.
دألس سية) دلقودنين  دستيف ء)

للشركة.
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
 2217 سبتآبر) (11 بت ريخ) دلبيض ء،)

تحت رقم)643846.
ملخص قصد دلنشر

74 P

داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م
شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس
دلددر دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92
دلف كس):)25.22.45.12.23

INTERDIAM
SARL AU

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 
11)ايسآبر)2212،)تم وضع دلق نون)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3566

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد ذدت)

دملآيزدت دلت لية):

 INTERDIAM(:(دلتسآية

سودء) دلشركة  هدف  (: دلهدف)

لف ئدته  أو ب ملش ركة أو لف ئد  دلغير)

لحس به  ب لخ رج  أو  ب ملغرب   سودء)

هو):

وب لتقسيط،) دلجآلة  تج ر  

دالستغالل،) دالسترادا،) دلتصنيع،)

دلتدريب،) دلعآولة،) دلتحويل،)

ودلتج ر ) دلتصد9ر،) دالستيردا،)

دملصوغ ت،) دملجوهردت،) في  ع مة 

بورسلين،) دلصي غة،) دلفضي ت،)

بلوردت،)أعآ ل فيية،)هدد9 ،)وبصفة)

ودألحج ر) دملع ان  خآيع  ع مة 

داالت) دستيردا  وكذلك  دلكريآة 

بهذه) دملتعلقة  ودألاودت  ودللودزم 

دألنشطة.

بجآيع) دلشركة،) مش ركة 

أو) دملق والت  خآيع  في  دألشك ل،)

دلتي) أو  إنش ؤه   تم  دلتي  دلشرك ت 

عن) م ص  بشكل  إنش ؤه   سيتم 

أو) خد9د   شرك ت  إنش ء) طريق 

أو) أو دالشتردك  أو تض من  مس هآة 

دالسترادا لألوردق دمل لية أو دلحقوق)

دالختآ عية أو دالندم ج أو دلتح لف)

أو دلجآيع ت في دملش ركة أو تجآيع)

دملص لح دالقتص ا9ة أو إادر  دلتأخير.

دلعآلي ت)) خآيع  أعم،) وبشكل 

ودمل لية،) ودلتج رية  دلصي عية 

ودمليقولة وغير دمليقولة دلتي قد ترتبط)

بشكل مب شر أو غير مب شر ب لهدف)

ذدت) أو  دملآ ثلة  دألهددف  وبجآيع 

دلصلة دلتي قد تعزز تيآيته .

دلتج ري) دملركز  (: دالختآ عي) دملقر 

ش رع) (،1 دلرقم) دلذهبي«) »دملثلث 

دملحل) سجلآ �سي،) محآد  دلدكتور 

18)و22،)122222)دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

ارهم) (122.222 دالختآ عي محدا في)

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122)ارهم للودحد ،)مكتتبة)

دلشريك) لف ئد   ب لك مل  ومحرر  

هذه) نك اي،) أن س  دلسيد  دلوحيد 

دلحصص مرقآة من)1)إلى)1222.

دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

تم تعيين دلسيد أن س) (: دلتسيير)

نك اي كآسير وحيد للشركة ملد  غير)

محدوا .

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

 2212 ايسآبر) (32 بت ريخ) دلبيض ء،)

تحت رقم)725257.

وقد تم تسجيل دلشركة ب لسجل)

ب لددر) دلتج رية  للآحكآة  دلتج ري 

 2212 ايسآبر) (2 بت ريخ) دلبيض ء،)

تحت رقم)451267.
ملخص قصد دلنشر

75 P

داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس

دلددر دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)25.22.45.12.23

 BOMANAR STRATEGIES

CONSEILS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 
2)أغسطس)2212،)تم إعددا دلق نون)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

 BOMANAR (: دلتسآية)

.STRATEGIES CONSEILS

دلشركة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

سودء)في دملغرب أو دلخ رج لحس به  أو)

لحس ب دلغير):

لألفردا) ودلدعم  دملشور   تقد9م 

ودلهيئ ت) ودملجتآع ت  ودلشرك ت 

دلع مة أو دلخ صة دألمر .

دالستردتيجية) في  دالستش ردت 

ونظم) ودلتسيير  ودإلادر   ودلتيظيم 

دملعلوم ت ودملودرا دلبشرية ودلتسويق)

إلى) دلتصآيم  من  ودالتص الت،)

دلتيفيذ.

دلتدريب دلشخ�سي.

مدم ت دلتكوين.

مدمة) أو  عآلية  أي  وكذلك 

مرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر)

ب لغرض دالختآ عي.

دملع مالت) خآيع  أعم،) وبشكل 

دلتج رية أو دلصي عية أو دمليقولة وغير)

دمليقولة أو دلعق ردت دملرتبطة بشكل)

أو خزئي ،) كلي   مب شر  غير  أو  مب شر 

أعاله) دملذكور   دألهددف  من  بأي 

تطوير) أو  تعزيز  أو  تسهيل  أخل  من 

وكذلك أي مش ركة) نش ط دلشركة،)

مب شر  أو غير مب شر ،)بأي شكل من)

دألشك ل،)في دلشرك ت ذدت دألغردض)

دملآ ثلة أو ذدت دلصلة.

26،)ش رع مرس) (: دملقر دالختآ عي)

(،3 دلرقم) دألول،) دلط بق  دلسلط ن،)

دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

ارهم) (122.22 في) محدا  دالختآ عي 

122)حصة دختآ عية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للودحد ،) ارهم  (122 فئة)

ومحرر  ب لك مل وموزعة بين دلشرك ء)

حسب حصصهم ك لت لي):

 22 (: بوسيف) مصطفى  دلسيد 

حصة دختآ عية.

 12 (: دلشرق وي) مرية  دلسيد  

حصص دختآ عية.

دملجآوع):)122)حصة دختآ عية.

دلتسيير):)9تم تسيير وإادر  دلشركة)

دلسيد مصطفى بوسيف) من طرف 

ملد  غير محدا .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ دلبيض ء،) ب لددر   دلتج رية 

رقم) تحت  (2212 أغسطس) (22

.712223

ب لسجل) دلشركة  تسجيل  وتم 

ب لددر) دلتج رية  للآحكآة  دلتج ري 

دلبيض ء،)بت ريخ)22)أغسطس)2212 

تحت رقم)414485.
ملخص قصد دلنشر

76 P

داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس

دلددر دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)25.22.45.12.23

النقل السريع الشرقي
»تي. إر. أو« ش.ذ.م.م

 TRANSPORT RAPIDE

ORIENTAL SARL

T.R.O SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 2.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 32، ش رع 

دملق ومة، دلددر دلبيض ء

دستق لة مسير9ن للشركة
تعيين مسير  للشركة

دستيف ء دلق نون دألس �سي
بآقت�سى دلجآع دلع م غير دلع اي)

قرر) (،2218 أكتوبر) (32 في) دملؤرخ 

شرك ء)شركة)»دليقل دلسريع دلشرقي«)

»تي. إر. أو«  ب متص ر) ش.ذ.م.م 

دملحدوا ،  دملسؤولية  ذدت  شركة 

ومقره   ارهم   2.222.222 رأسآ له  

دالختآ عي ب لددر دلبيض ء، 32، ش رع 

دملق ومة، م  9لي :

دلك ئن  دالختآ عي  دملقر  تحويل 

دلددر) ش رع دملق ومة،) مبدئي  في 32،)

محآد) ش رع  (،335 (- إلى) دلبيض ء)

دلخ مس،)دلط بق)6،)دلددر دلبيض ء.

من) (4 دلفصل) لذلك  تبع   تغيير 

دلقودنين دألس سية للشركة.
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دألس سية) دلقودنين  دستيف ء)

للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

(،2218 نوفآبر) (14 بت ريخ) دلبيض ء،)

تحت رقم)682352.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م.

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس)-)دلددر)

دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)22.45.12.23

STE MIDIRA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس
1)-))بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ونيو) (25

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

.STE MIDIRA(:(تسآية دلشركة

هدف) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ب لخ رج) أو  ب ملغرب  سودء) دلشركة 

لحس به  أو لحس ب دلغير.

دلبيع ب لتقسيط لجآيع دمليتج ت)

ودإلذدعة) دلبر9د  طريق  عن  دلبيع 

لجآيع) ب لتقسيط  دلبيع  (- ودله تف)

دمليتج ت دملحققة عبر دإلنترنت.

ملودا) وب لتقسيط  دلجآلة  تج ر  

ودلتغطية) ودلبالط  ودلزليج  دلبي ء)

دلخشبية) ودألرضي ت  (PVC بودسطة)

وتغليف دلجدردن ودألرضي ت ودألث ث.

ب لجآلة) دلصحية  دألاودت 

دلحآ م ت،) دلبالط،) (: وب لتقسيط)

دملردحيض) دملص رف،) دالستحآ م،)

وغيره  من دملودا دلصحية.

ملودا) وب لتقسيط  دلجآلة  تج ر  

دلبي ء)دألمر .

دملنزلية) لألخهز   دلجآلة  تج ر  

وداللكتروني ت دلسآعية ودلبصرية.

تكيولوخي ) مج ل  في  دستش ردت 

دملعلوم ت.

بقط ع) متعلقة  دمر   مدم ت 

.NCA(دلكآبيوتر في

شبكة) على  دلحآالت  تحقيق 

دلخدم ت) من  وغيره   دإلنترنت 

دإلعالنية.

دألمر ) دلتج رية  دالستش ردت 

في) دألمر   دالستش رية  ودلخدم ت 

دلتسيير دإلادري ودلتخطيط دألنشطة.

دملتعلقة) غير  دلبرمجي ت  إنت ج 

ب لنشر.

كردء)دلش حي ت مع س ئق.

مدم ت دلتغليف لليقل.

أنشطة دلبر9د.

مدم ت دلتوصيل إلى دملي زل.

دليقل دلطرقي للبض ئع.

دلتآثيالت،) دلوك الت،) دقتي ء)

دلوال9 ت دملتعلقة ب للددئن دلحردرية،)

ومودا) ودلتغطية  دلسج ا  دملق ومة،)

شردء) دألمر  وكذلك لألث ث،) دلبي ء)

وبيع وتيفيذ دملودا دملذكور  أعاله.

دلبيع) دلتجآيع،) دإلنت ج،)

في ذلك) بآ   ب لجآلة،) أو  ب لتقسيط 

عن طريق دلغير أو عن طريق دلتج ر )

ودلسلع) ودملردسالت  دإللكترونية 

»غير) ب لعي صر) دملتعلقة  ودلخدم ت 

دلغذدئية«،)أي):)دملآتلك ت ودلخدم ت)

ودلخدم ت) دملآتلك ت  دلعق رية،)

وداالت) دلقرط سية  لألشخ ص،)

دألخهز ) دملكتبية ودملودا دالستهالكية،)

)دلتكيولوخي ) ودلخدم ت) ودلبردمج 

دالتص الت(،) (- دملعلوم ت) (-

دإللكترونهية) دلخدم ت  دالتص الت،)

دلط ق ت) دإلض فية،) ودلخدم ت 

دمليتج ت) ودلبد9لة،) دلضوئية 

ودللودزم للآنزل ودلصي عة ودملك تب،)

دملالبس) وإكسسودردت  أث ث 

ودمليتج ت) دألخهز   ودإلكسسودت،)

لألرضية وتغطية دلغرف.

س ئق،) مع  دلش حي ت  كردء)

أنشطة) لليقل،) دلتغليف  مدم ت 

دلبر9د،)مدم ت دلتوصيل إلى دملي زل،)

نقل دلبض ئع على دلطرق.

دلضآ ن ت) ودستالم  افع 

دلضآ ن ت) أعم،) وبشكل  دملصرفية،)

دلفعلية أو دلشخصية،)وأ9ض  لف ئد )

دألغي ر.

فإنه) لتحقيق دلهدف دالختآ عي،)

9آكن دلقي م بأي نوع من دملع مالت)

أو) دمليقولة  أو  دمل لية  أو  دلتج رية 

مراوا9ة) ذدت  تعتبر  دلتي  دلعق رية 

دلسلطة) قبل  من  مي سبة  تعتبر  أو 

ميح) أ9ض   للشركة  9جوز  دإلادرية،)

ب لتسجيالت) دلسآ ح  أو  ضآ ن ت 

دلتي) دلرهون  بتسجيل  دلسآ ح  أو 

دملش ركة) أ9ض   ولكن  دلغير،) تضآن 

هدف) له   دلتي  دألمر   دلشرك ت  في 

مآ ثل أو قريب أو مرتبط.

دملع مالت) خآيع  أعم،) وبشكل 

أو) دمل لية  أو  دلصي عية  أو  دلتج رية 

تكون) قد  دلتي  دلعق ردت  أو  دمليقولة 

مرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر)

بأحد دألهددف دملذكور  أعاله أو من)

دملحتآل أن تس هم في تطوير دلشركة.

دملقر دالختآ عي):)262،)ش رع مرس)

(- (3 دلرقم) دلط بق دألول،) دلسلط ن،)

دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

ارهم) (12.222 في) محدا  دالختآ عي 

دختآ عية) حصة  (122 إلى) مقسم 

ارهم للودحد  مكتتبة) (122 من فئة)

ومحرر  ب لك مل وموزعة بين دلشرك ء)

حسب حصصهم ك لت لي):

: STEFANO CASALINI(دلسيد

45)حصة دختآ عية.

: SILVIO BUSCIO(دلسيد

45)حصة دختآ عية.

دلسيد م ليد ك ملي):)12)حصص)

دختآ عية.

دملجآوع):)122)حصة دختآ عية.

وإادر ) تسيير  9تم  (: دلتسيير)

 STEFANO(دلشركة من طرف دلسيد

CASALINI)ملد  غير محدا .

2)-))تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

 12 بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

9وليو)2212)تحت رقم)728288.

3)-))وتم تسجيل دلشركة ب لسجل)

ب لددر) دلتج رية  للآحكآة  دلتج ري 

دلبيض ء)بت ريخ)12)9وليو)2212)تحت)

رقم)438331.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م.

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس)-)دلددر)

دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)22.45.12.23

STE BRIGHT & PARTNERS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ذدت دلشريك دلوحيد

تأسيس
1)-))بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 أبريل) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملحدوا  

ب ملآيزدت دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد.

 STE(BRIGHT(&(:(تسآية دلشركة

.PARTNERS
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هدف) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ب لخ رج) أو  ب ملغرب  سودء) دلشركة 

لحس به  أو لحس ب دلغير.

وعروض) دالستش رية  دألنشطة 

دلخدم ت.

دملشور ،) دلتآثيل،) دلتكوين،)

دلتوظيف،) دلتدريب،) دلتدقيق،)

دألشخ ص) دإلادردت،) للشرك ت،)

دلطبيعية دلع مة أو دلخ صة.

دلعآلي ت) خآيع  أعم،) وبشكل 

ق نونية،) سودءـ) ك نت  نوع  أي  من 

تج رية،) م لية،) مدنية،) دقتص ا9ة،)

وعق رية دملرتبطة) ميقولة،) صي عية،)

من) غيره  أو  ( أعاله) دملذكور  ب لهدف 

دلتي) دلت بعة،) أو  دملآ ثلة  دألهددف 

9آكنه  بصفة مب شر  أو غير مب شر )

مت بعة هدف دلشركة أو توسيعه أو)

تطويره.

26،)ش رع مرس) (: دملقر دالختآ عي)

(- (3 دلرقم) دلط بق دألول،) دلسلط ن،)

دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

ارهم) (122.222 دالختآ عي محدا في)

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

ارهم للودحد  مكتتبة) (122 من فئة)

دلشريكة) لف ئد   ب لك مل  ومحرر  

شآ نتي) ردضية  دلسيد   دلوحيد  

هذه دلحصص مرقآة من) دلهودري،)

1)إلى)1222.

دلسيد ) تعيين  9تم  (: دلتسيير)

كآسير ) دلهودري،) شآ نتي  ردضية 

وحيد  للشركة ملد  غير محدا .

2)-))تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

دلتج رية ب لددر دلبيض ء)بت ريخ)6)م ي)

2212)تحت رقم)721526.

3)-))وتم تسجيل دلشركة ب لسجل)

ب لددر) دلتج رية  للآحكآة  دلتج ري 

تحت) (2212 م ي) (6 بت ريخ) دلبيض ء)

رقم)432836.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م.

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس)-)دلددر)

دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)22.45.12.23

 STE  THE INTERNATIONAL

SAFETY COLLEGE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ذدت دلشريك دلوحيد

رأسآ له  دالختآ عي : 122.222 

ارهم

مقره  دالختآ عي : 12، ش رع علي 

عبد دلرزدق - دملع ريف 

دلددر دلبيض ء

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة
تغييردت متردبطة في دلقودنين 

دألس سية
دلشريك) قردر  بآقت�سى  ( (- (1

 22 في) دملؤرخ  دالستثي ئي  دلوحيد 

دلوحيد) دلشريك  قرر  (2212 نوفآبر)

 THE INTERNATIONAL لشركة)

ذدت) شركة  ( (SAFETY COLLEGE

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

(: دالختآ عي) رأسآ له   ( دلوحيد)

122.222)ارهم،)ومقره  دالختآ عي):))

12،)ش رع علي عبد دلرزدق)-)دملع ريف)

دلددر دلبيض ء،)م  9لي)):

دلح لي) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

عبد) علي  ش رع  (،12 من) للشركة 

دلرزدق)-)دملع ريف دلددر دلبيض ء)إلى):)

توين س نتر،)دلبرج دلغربي زدوية ش رع)

دلزرقطوني ودملسير  دلخضردء)دلط بق)

16)و17)-)دلددر دلبيض ء.

من) (4 دلفصل) لذلك  تبع   تغيير 

دلقودنين دألس سية للشركة.

2)-))تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

 23 بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

ايسآبر)2212)تحت رقم)724447.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م.

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس)-)دلددر)

دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)22.45.12.23

STE  EMERGE INVEST

SA

شركة مس هآة

رأسآ له  دالختآ عي : 322.222 

ارهم

مقره  دالختآ عي : دلددر دلبيض ء 

-  42، زنقة خ ن خوريس - حي كوتيي

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

تغييردت متردبطة في دلقودنين 

دألس سية

دستيف ء دلقودنين دألس سية

دلع م) دلجآع  بآقت�سى  ( (- (1

دالستثي ئي دملؤرخ في)2)سبتآبر)2212 

 EMERGE ( شركة) مس هآو  قرر 

رأسآ له ) ( شركة مس هآة) (INVEST

دالختآ عي):)322.222)ارهم،)ومقره )

دالختآ عي):))42،)زنقة خ ن خوريس)-)

حي كوتيي،)م  9لي)):

دلك ئن) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

خ ن  زنقة   ،42   - دلبيض ء  بدلددر 

4)زنقة دبن) (: خوريس - حي كوتيي إلى)

خ بر دلددر دلبيض ء.)-))حي عين دلذئ ب)

-)دلددر دلبيض ء.

من) (4 دلفصل) لذلك  تبع   تغيير 

دلقودنين دألس سية للشركة.

دألس سية) دلقودنين  دستيف ء)

للشركة.

دلق نوني بكت بة) تم دإل9ددع  ( (- (2

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

 2212 ايسآبر) (17 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)723722.
ملخص قصد دلنشر
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م.

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس)-)دلددر)

دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)22.45.12.23

 STE  THE INTERNATIONAL

SAFETY COLLEGE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ذدت دلشريك دلوحيد

رأسآ له  دالختآ عي : 122.222 

ارهم

مقره  دالختآ عي : توين س نتر، 

دلبرج دلغربي زدوية ش رع دلزرقطوني 

ودملسير  دلط بق 16   

دلددر دلبيض ء

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة
تغييردت متردبطة في دلقودنين 

دألس سية
دلشريك) قردر  بآقت�سى  ( (- (1

دلوحيد دالستثي ئي دملؤرخ في)16)9ي 9ر)

دلوحيد لشركة) دلشريك  قرر  (2212

 THE INTERNATIONAL SAFETY

مسؤولية) ذدت  شركة  ( (COLLEGE

دلوحيد)) دلشريك  ذدت  محدوا  

رأسآ له  دالختآ عي):)122.222)ارهم،)

س نتر،) توين  ( (: دالختآ عي) ومقره  

دلبرج دلغربي زدوية ش رع دلزرقطوني)

ودملسير  دلط بق)16)) دلددر دلبيض ء،  

م  9لي)):

دلح لي) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

للشركة من توين س نتر،)دلبرج دلغربي)

ودملسير ) دلزرقطوني  ش رع  زدوية 

دلط بق)16)))- دلددر دلبيض ء إلى):)12،)

(- دملع ريف) (- ش رع علي عبد دلرزدق)

دلددر دلبيض ء)دملغرب.

من) (4 دلفصل) لذلك  تبع   تغيير 

دلقودنين دألس سية للشركة.

2)-))تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

 12 بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

م رس)2212)تحت رقم)626183.
ملخص قصد دلنشر

82 P
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داريب وشرك ؤه ش.ذ.م.م.

شركة لتدقيق دلحس ب ت،)دالستش ر  ودلخبر 

62،)ش رع دملق ومة،)عآ ر  ك زد بيزنيس)-)دلددر)

دلبيض ء

دله تف):)05.22.45.10.91/92

دلف كس):)22.45.12.23

STE O&D SERVICES

SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس
1)-))بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

2212)تم وضع دلق نون) 13)ايسآبر))

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملحدوا  

ب ملآيزدت دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

 STE( O&D (: دلشركة) تسآية 

.SERVICES

سودء) دلشركة  هدف  (: دلهدف)

أو) لحس به   ب لخ رج  أو  ب ملغرب 

لحس ب دلغير.

ودلخدم ت) دمليتج ت  تسويق 

دملختلفة.

في) ودملس عد   دملشور   تقد9م 

أاودت إادر  دلتسويق وتسيير) إنش ء)

دلتوظيف) دلعآالء،) مع  دلعالق ت 

دملبيع ت) فريق  وتدريب  ودلتدريب 

ادمل إادر  تج رية أو تسويقية وأ9ض )

دإلادري) دلقسم  ادمل  دملوظفين،)

للشركة.

وسيلة،) بأي  دلشركة،) مش ركة 

في خآيع دملق والت أو دلشرك ت دلتي)

إنش ؤه ) سيتم  دلتي  أو  إنش ؤه   تم 

إنش ء) طريق  عن  م ص  بشكل 

تض من،) مس هآة،) شرك ت خد9د ،)

دكتت ب أو إع ا  شردء)دألوردق دمل لية)

دالندم ج،) دالختآ عية،) دلحقوق  أو 

دلتح لف أو دلجآعي ت في دملش ركة أو)

تجآيع دملص لح دالقتص ا9ة أو إادر )

دلتأخير.

دلعآلي ت) خآيع  أعم،) وبشكل 

ودمل لية،) دلتج رية  دلصي عية،)

دمليقولة وغير دمليقولة دلتي قد ترتبط)

بشكل مب شر أو غير مب شر ب لهدف)

وبأي من دألهددف دملآ ثلة أو دلت بعة)

دلتي قد تعزز تيآيته .

ش رع) (،46 (: دالختآ عي) دملقر 

دلزرقطوني)،)دلط بق دلث ني،)رقم)6)-)

دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

ارهم) (12.222 في) محدا  دالختآ عي 

دختآ عية) حصة  (122 إلى) مقسم 

ارهم للودحد  مكتتبة) (122 من فئة)

ومحرر  ب لك مل وموزعة بين دلشرك ء)

حسب حصصهم ك لت لي):

MDS- ( شركة)

:  INVEDTISSEMENTS

82)حصة دختآ عية.

زوخة) كريبعة  نزهة  دلسيد  

ولع ا )):)22)حصة دختآ عية.

دملجآوع):)122)حصة دختآ عية.

تبتدأ دلسية) (: دلسية دالختآ عية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

دلتسيير):)9تم تسيير وإادر  دلشركة)

فيييت) ادني ل  دلسيد  طرف  من 

ودلسيد  نزهة كريبعة زوخة ولع ا )

كآس عد9ن في دلتسيير للشركة ملد )

5)سيودت.

دلق نوني بكت بة) تم دإل9ددع  ( (- (2

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

 2212 ايسآبر) (26 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)725162.

3)-))وتم تسجيل دلشركة ب لسجل)

ب لددر) دلتج رية  للآحكآة  دلتج ري 

 2212 ايسآبر) (26 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)451823.
ملخص قصد دلنشر
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STE K.O.N.A TRAV
SARL AU

بعد عقد دلجآع دلع م غير دلع اي)

:)قرب) للشركة دملوخوا  ب ملقر دلت لي)

  2 مسجد حآز  بن عبد دملطلب رقم)

سال.

بيع دلحصص دالختآ عية):

محآد) دلتويمي  بيجلون  دلسيد 

دختآ عية) حصة  (332 9بيع) شكيب 

 K.O.N.A TRAV ب لشركة) 9آتلكه  

للسيد مصطفى كرمي.

دلكريم) عبد  دلشكردوي  دلسيد 

9آتلكه ) حصة دختآ عية  (342 9بيع)

للسيد) (K.O.N.A TRAV ب لشركة)

مصطفى كرمي.

تغيير دلشكل دلق نوني للشركة.

تم تغيير دلشكل دلق نوني لشركة)

من شركة ذدت مسؤولية محدا  إلى)

شركة ذدت مسؤولية محدا  بشريك)

وحيد.

دلتج رية) ب ملحكآة  دإل9ددع  تم 

 2217 أغسطس) (16 بت ريخ) ب لرب ط 

تحت دلرقم)747.

84 P

دئتآ نية)MSCOS)ش.م.م.

عآ ر )14)شقة)25)زنقة أزكزد أكددل دلرب ط

دله تف):)26.61.16.26.22

 STE YASEN
SARL AU

بآقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ)

نظ م) تكوين  تم  (2212 ايسآبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  أس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملحدوا  

مص ئصه  ك لت لي):

 STE YASEN  SARL (: دلتسآية)

.AU

دلهدف) دلشركة  تآ رس  (: دلهدف)

دلت لي):

حلوي ت،) مقهى،) ش ي،) ق عة 

مقشد  ومثلج ت.

مطعم للوخب ت دلخفيفة.

زدوية) (17 رقم) (: دالختآ عي) دملقر 

دملسير ) وش رع  دمللكي  دلجيش  ش رع 

دملركز دلتج ري دملي ل حي دملنزه ح ي م)

دلرب ط.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.

ت ريخ تقييد) سية من  (22 (: دملد )

دلشركة ب لسجل دلتج ري.

 122.222 (: رأس دمل ل دالختآ عي)

1222)حصة قيآة) )مقسم إلى) ارهم)

كل ودحد )122)ارهم.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد صنه جي)

وايع رض  كآسير للشركة وملد  غير)

محدوا .

مصم) بعد  (: دلق نوني) دالحتي ط 

دالحتي ط) تأسيس  أخل  من  ( (%5

دلق نوني دلف ئض 9وزع حسب قردر)

دلشريك دلوحيد.

قد تم بكت بة) (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

.87646
عن دلنسخة ودليص

MSCOS

85 P

STE INVALUE
نقل مقر دلشركة

تعد9ل تالزمي للفصل دلردبع من 
دليظ م دألس �سي

غير) دلع مة  دلجآعية  إن  ( (- (1

دلع ا9ة دمليعقد  في)2)سبتآبر)2212 

 INVALUE للشركة دلح ملة لتسآية)

 322.222 رأسآ له ) شركة مس هآة 

دلرب ط) دلتج ري  دلسجل  ارهم 

125.147)قد قررت):

ش رع) زدوية  (: دلرب ط) إلى  دليقل 

مشروع) دلدلب،) وش رع  دليخيل 

دلط بق) »ب«) عآ ر ) سيتي«) »س ن 

9تودخد) ك ن  دلذي  مقره   دلخ مس،)

س بق  ب لرب ط))دلسوي�سي()-)5،)ش رع)

دألمير  اللة مريم.
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دلفصل) لذلك  نتيجة  دلتعد9ل 
دلردبع من دليظ م دألس �سي.

تم دلقي م ب إل9ددع دلق نوني) ( (- (2
دملحكآة) لد   دلضبط  بكت بة 
ايسآبر) (12 بت ريخ) للرب ط  دلتج رية 

2212)تحت رقم)123.422.
مجلس دإلادر 
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STE LDNF
دلزي ا  في رأسآ ل دلشركة

تغيير ت ريخ دفتت ح وإقف ل دلسية 
دمل لية للشركة

تعد9الت نظ مية تالزمية
إع ا  صي غة دليظ م دألس �سي

غير) دلع مة  دلجآعية  إن  ( (- (1
 2212 9وليو) (12 دلع ا9ة دمليعقد  في)
 LDNF لتسآية) دلح ملة  للشركة 
مقره ) دلك ئن  مس هآة،) شركة 
ب لرب ط))دلسوي�سي()-)5،)ش رع دألمير )
ب لرب ط) اللة مريم دلسجل دلتج ري 

127.831)قد):
قررت دلزي ا  في رأسآ ل دلشركة)
من) لرفعه  ارهم  (552.222 بآبلغ)
 1.222.222 إلى) ارهم  (452.222
5522)سهم) ارهم عن طريق إحددث)
كقيآة) ارهم  (122 ذدت) ب لتك فؤ 
قيآته ) وتدفع  نضي   تكتتب  إسآية 

ك ملة عيد دالكتت ب.
دلسية) من  دبتددء) تحد9د  قررت 
 31 في) دإلقف ل  ت ريخ  دملقبلة  دمل لية 

ايسآبر عوض)32)سبتآبر.
وتحت) لذلك  نتيجة  دلتعد9ل 
دلشرط دملوقف ملع 9ية دإلنج ز دلنه ئي)
للزي ا  في دلرأسآ ل،)دلفصلين)6)و31 

من دليظ م دألس �سي.
قررت دلعآل على إع ا  صي غة)

دليظ م دألس �سي.
دإلادر  مالل) ع 9ن مجلس  ( (- (2
 2212 سبتآبر) (32 بت ريخ) دختآ عه 
رأسآ ل) في  للزي ا   دلنه ئي  دإلنج ز 
إلى) ارهم  (452.222 من) دلشركة 
1.222.222)ارهم ودلتعد9ل دلتالزمي)
للفصلين)6)و31)من دليظ م دألس �سي)
وكذد إع ا  صي غة دليظ م دألس �سي.

تم دلقي م ب إل9ددع دلق نوني) ( (- (3
دملحكآة) لد   دلضبط  بكت بة 
ايسآبر) (12 بت ريخ) للرب ط  دلتج رية 

2212)تحت رقم)123.831.
مجلس دإلادر 
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STE BEDEL NORD TRANSIT
تغيير دملصفي

1)-)إن دلجآعية دلع مة غير دلع ا9ة)
للشرك ء)دمليعقد  في)27)فبرد9ر)2218 
 BEDEL لتسآية) دلح ملة  للشركة 
ذدت) شركة  (NORD TRANSIT
مسؤولية محدوا  في طور دلتصفية،)
دلك ئن) ارهم  (422.222 رأسآ له )
132،)ش رع بيتهوفن) مقره  بطيجة)-)
قد) (4.715 دلسجل دلتج ري بطيجة)
قررت دلتعيين بصفته مصفي  خد9دد)
دلس كن) قر�سي  دلحق  عبد  دلسيد 
ب لددر دلبيض ء)سيدي مومن)-)تجزئة)
دلهد  إق مة)»بدر«)زنقة)17)رقم)13.
تم دلقي م ب إل9ددع دلق نوني) ( (- (2
دملحكآة) لد   دلضبط  بكت بة 
ايسآبر) (11 دلتج رية لطيجة بت ريخ)

2212)تحت رقم)228.548.
دملصفي
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 STE BIOLOGICAL
CHEMICAL INSTITUTE

زي ا  في رأس م ل دلشركة
دلجآعية) مددوالت  إثر  على 
دلع مة دالستثي ئية ملس هآو دلشركة)
 2212 ايسآبر) (12 بت ريخ) دمليعقد  

فقد تقرر م  9لي):
دلزي ا  في رأس م ل دلشركة بآبلغ)
5.222.222)ارهم من أخل رفعه من)
12.222.222)ارهم إلى)15.222.222 
دحتي طي) إام ج  طريق  عن  ارهم 
متكون من دحتي طي دالستثآ ر بآبلغ)
ودحتي طي) ارهم  (2.236.722.27
ارهم) (2.263.227.23 بآبلغ) دلع م 
رأس) في  دلزي ا   هذه  تآت  وقد 
سهم من فئة) (12.222 بإنش ء) دمل ل 
مج ن ) ميحت  للسهم  ارهم  (522
خد9د) سهم  بآقي س  للآس هآين 

مع صالحية) قد9آين  مق بل سهآين 

دلتآتع دبتددء)من ف تح 9ي 9ر)2212.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد 

ب لرب ط) دلتج رية  للآحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

.123842

من أخل دالستخالص ودلبي ن

مجلس دإلادر 
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 STE A.BENMOUSSA

CONSULTING

شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت مسير فريد

تأسيس

بآقت�سى عقد عرفي دملؤرخ بت ريخ)

دلق نون) وضع  تم  (2222 9ي 9ر) (2

دألس �سي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت دملآيزدت دلت لية):

 STE (: دلشركة) تسآية 

.A.BENMOUSSA CONSULTING

دالستش ردت) (: دلشركة) هدف 

دمل لية،) دالقتص ا9ة،) دلق نونية،)

دلجب ئية ودالختآ عية.

رأس م ل دلشركة):)12.222)ارهم)

 122 122)سهم من فئة) موزعة على)

ارهم للسهم دلودحد.

بني) زنقة  (54 (: دالختآ عي) دملقر 

عآير إق مة دلسفردء)دلشقة رقم)1)حي)

دلطي ردت دلرب ط.

دلتسيير):)عبد دلعزيز بيآو�سى.

دلسية دالختآ عية):)من ف تح 9ي 9ر)

إلى)31)ايسآبر.

دلص فية) دألرب ح  توزع  (: دألرب ح)

بعض مصم دالحتي ط) على دلشرك ء)

دلق نوني بنسبة)%5.

بكت بة)) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  للآحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

دلسجل دلتج ري رقم)142175.
من أخل دالستخالص ودلبي ن
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STE SUPER LOISIRS

شركة محدوا  دملسؤولية

تأسيس
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

تآت صي غة دلق نون) (2222 9ي 9ر) (3

دألس �سي لشركة محدوا  دملسؤولية)

له  دلخص ئص دلت لية):

,STE SUPER LOISIRS(:(دلتسآية

ودستغالل) مقهى  تسيير  (: دلهدف)

ن اي.

ش رع) (،461 (: دالختآ عي) دملقر 

دلحسن دلث ني)-)دلرب ط.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تأسيس دلشركة.

دلرأسآ ل):)حدا رأسآ ل دلشركة)

على) ارهم موزعة  (12.222 مبلغ) في 

ارهم) (122 فئة) من  حصة  (122

للحصة وزعت كآ  9لي):

 42 (: دلسيد 9 سر عآردني حن�سي)

حصة.

 42 دلب زي:) دلد9ن  صالح  دلسيد 

حصة.

دلسيد خودا ت بت):)42)حصة.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

غ 9ة)31)ايسآبر.

تم تعيين دلسيد خودا) (: دلتسيير)

ت بت مسيرد للشركة.

وتسجيل) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلشركة ب لسجل دلتج ري للآحكآة))

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)87678)رقم دلتقييد)

ب لسجل دلتج ري)142257.
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مكتب دلدردس ت كيتوس ش.ذ.م.م

دلدردس ت دلق نونية،)دلجب ئية ودلعق رية

دالستيط ن دلجآ عي للشرك ت
دلرب ط)-)أكددل،)13)زنقة ودا زيز،)رقم)4

دله تف/)دلف كس):)23 75 77 2537

دله تف):)32 21 68 2537

سوميستيم
ش.ذ.م.م

سال دلجد9د ، خآ عة حص 9ن، 

 ،IV أوالا هالل، إق مة دلصف ء 

عآ ر  12، دلط بق دلث لث، رقم 2
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

28121 سال

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة
وتفويت حصص وتغيير دلشكل

مؤرمة) عرفية  عقوا  بآقت�سى 

 2212 ايسآبر) و23) (2 في) ب لرب ط 

دملسؤولية) دلشركة ذدت  قرر شرك ء)

دملغربية) »دلشركة  دملسآ  ) دملحدوا  

للآعددت دلعلآية،)دلتقيية،)دلصي عية)

»سوميستيم«) ب متص ر) ودلطبية«)

ارهم،) (522.222 رأسآ له ) ش.ذ.م.م 

دلجد9د ،) بسال  دالختآ عي  مقره  

إق مة) أوالا هالل،) خآ عة حص 9ن،)

دلط بق) (،12 عآ ر ) (،IV دلصف ء)

دلث لث،)رقم)2،)م  9لي):

تفويت) عآلية  على  دملص اقة 

كريم) دلسيد  ب ع  حيث  دلحصص،)

في) حصصه  مجآوع  دلوه ب  عبد 

دلشركة وعداه )2522)حصة للسيد)

للبط قة) دلح مل  لحآر،) دلعربي 

.A342532(دلوطيية للتعريف رقم

دستق لة دلسيد كريم عبد دلوه ب)

من ميصب إادر  دلشركة.

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة إلى)

(،5 1)إض في،)رقم) دلرب ط حي دلنهضة)

دلط بق دلث لث.

تغيير دلشكل دلق نوني للشركة من)

ش.ذ.م.م إلى ش.ذ.م.م ذدت دلشريك)

دلوحيد.

لحآر) دلعربي  دلسيد  مص اقة 

على) دلشركة  مد9ر  دلوحيد  دلشريك 

ذدت) ش.ذ.م.م  ل  دألس �سي  دلق نون 

دلشريك دلوحيد.

تم دإل9ددع دلق نوني بكت بة دلضبط)

بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية   للآحكآة 

14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)123222.
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 STE FOND
 D’INVESTISSEMENT
CENTRE DE LOISIR

SARL AU

RC : 30425

تأسيس شركة
 2222 9ي 9ر) (6 تم ب لعيون بت ريخ)

إنش ء)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

بشريك وحيد ب لخص ئص دلت لية):

 FDCL FOND (: دلتسآية)

 D’INVESTISSEMENT CENTRE

.DE LOISIR

سي حي) مجآع  إادر   (: دلنش ط)

وترفيهي،)مقهى ومطعم.
تطودن،) زنقة  (: دالختآ عي) دملقر 

دلط بق) دلسع ا ،) حي  (2 عآ ر )

دلث لث،)دلعيون.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دلتأسيس.
رأس دمل ل):)122.222)ارهم مقسآة)

على)1222)حصة موزعة ك لت لي):

 1222 دلسيد دلكيت وي دلكيت وي)

حصة.

دلسيد) تعيين  تم  (: دلتسيير)

وحيد) كآسير  دلكيت وي  دلكيت وي 

للشركة ملد  غير محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

بت ريخ) ب لعيون  دالبتددئية  ب ملحكآة 

13)9ي 9ر)2222)تحت رقم)2020/79.
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GEFISCOM

2G FOODS
SARL

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

23)ايسآبر)2212)قد تأسست شركة)

ودلتي تحآل دلخص ئص دلت لية):

.2G FOODS SARL(:(دلتسآية

.o GREC(:(دلعالمة دلتج رية

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا .

دلهدف دالختآ عي):)إادر  وتشغيل)

دلخفيفة ودملخ بز) دلقهو  ودلوخب ت 

ودملعجي ت ودملط عم وتقد9م دلطع م.

رأسآ ل دلشركة):)12.222)ارهم.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

 2 رقم) محل  (: دالختآ عي) دملقر 

عآ ر )SCE6)زنقة خد ،)دلرب ط.

دلتسيير):)أنيطت مهآة دلتسيير إلى)

دلسيد عبد دلفت ح دلغالب لفتر  غير)

محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني ب لسجل دلتج ري لد  دملركز)

دلجهوي لالستثآ ر ب لرب ط.

رقم دلسجل دلتج ري):)142185.
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GEFISCOM

STE LLD CAPITAL RABAT
SARL

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 2212 27)ايسآبر) دالستثي ئي بت ريخ)

تم دالتف ق على م  9لي):

تم قبول دستق لة دلسيد  نجالء)

دلح ملة للبط قة دلوطيية) دلط هري،)

من طرف دلجآع) (GM137232 رقم)

دلع م.

دلع م) دلجآع  قردر  بآقت�سى 

إلى) دلشركة  تسيير  مهآة  أنيطت 

دلح مل) دربعي،) دلد9ن  دلسيد صالح 

 A337685 رقم) دلوطيية  للبط قة 

وب لت لي 9صبح دملسير دلوحيد للشركة)

ملد  غير محدوا .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط بت ريخ)2)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)123872.

رقم دلسجل دلتج ري)127217.
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GEFISCOM

STE LOGISTIQUE GROUP

SARL AU

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دالستثي ئي دمليعقد بت ريخ)22)نوفآبر)

2212)تم دالتف ق على م  9لي):

نش ط) توسيع  دلع م  دلجآع  قرر 

دلشركة ومن دان فص عدد دلنش ط)

دلرئي�سي للشركة 9صبح على دلشكل)

دلت لي):)نقل دلعرب ت.

دلق نون) من  (3 دلفصل) تعد9ل 

دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط بت ريخ)7)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)123828.

رقم دلسجل دلتج ري)122725.

96 P

HAFALAT AL AHRAM

SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : ش رع دلحسن 

دلث ني، تجزئة س نت روز رقم 2، 

تآ ر 

إعالن عن حل دلشركة

 بآقت�سى عقد عرفي بتآ ر  بت ريخ)

شركة) قرر شرك ء) (2212 نوفآبر) (22

ش.م) ش.ذ.م.م  دألهردم«)  »حفالت 

م  9لي):

دألهردم«) »حفالت  شركة) حل 

ش.ذ.م.م ش.م وتعيين دلسيد  سع ا)

وعيودن) للشركة  كآصفية  دزودر 

دلث ني،) دلحسن  ش رع  هو  دلتصفية 

تجزئة س نت روز،)رقم)2،)تآ ر .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط تحت رقم)123886 

بت ريخ)13)9ي 9ر)2222.
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DITRA
SARL

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 374 حي دلنهضة 1 

إض فة، مجآوعة دلعهد، دلرب ط

بت ريخ) عرفي  عقد   بآقت�سى 

2212،)قرر شرك ء)شركة) 5)ايسآبر)

»ا9ترد«)ش.ذ.م.م م  9لي):

حي) (374 من) دملقر  تحويل  (- (1

دلعهد،) مجآوعة  إض في،) (1 دلنهضة)

(،1 دلحسن) إلى ش رع موالي  دلرب ط 

تجزئة عيبواي،)دلط بق دلردبع،)شقة)

رقم)16،)تآ ر .

2)-)تعد9ل دلق نون دألس �سي.

3)-)تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

دلتج رية ب لرب ط تحت رقم)123885 

في)13)9ي 9ر)2222.
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MOORISH GLOBAL
مق ولة

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  بشريك وحيد

بت ريخ)  بآقت�سى عقد عرفي حرر 

5)ايسآبر)2212)في دلرب ط،)تم تحرير)

محدوا ) مسؤولية  ذدت  لشركة 

دملآيزدت) تحآل  دلتي  وحيد  بشريك 

دلت لية):

 MOORISH مق ولة) (: دلتسآية)

مسؤولية) ذدت  شركة  (GLOBAL

محدوا  بشريك وحيد.

دلشرك ت،) توطين  (: دلهدف)

دستش ردت) دملك تب،) دستئج ر 

دلهجر ،)دستش ردت دلشرك ت،)إنش ء)

في) ودملس عد   دالستش ر   دلشرك ت،)

خآيع دحتي خ ت ومدم ت دلشرك ت.

دملقر دالختآ عي):)6)زنقة ض 9ة عود)

أكددل،) (،16 دلشقة) دلردبع،) دلط بق 

دلرب ط.

مد  قي م دلشركة):)22)سية دبتددء)

من ت ريخ تأسيسه  دلنه ئي.

ب) 9قدر  (: دلشركة) رأسآ ل 

 1222 إلى) مقسم  ارهم  (122.222

للودحد ) ارهم  (122 حصة من فئة)

موزعة ك لت لي):

مرودن مليل)1222)حصة.

دلتسيير ودإلمض ء):)تسيير دلشركة)

مرودن) من طرف  محدوا   غير  ملد  

مليل أو ثورية مليل.

بتوقيع) ملزمة  دلشركة  تصبح 

مرودن مليل أو ثورية مليل.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية.

بعد دقتط ع)%5  (: تقسيم دألرب ح)

ك حتي ط ق نوني،)9وزع دلب قي حسب)

قردر دلشرك ء.

دلتسجيل):)تم دلتسجيل ب ملحكآة)

 2222 9ي 9ر) (8 دلتج رية للرب ط 9وم)

تحت رقم)142122.
ملخص من أخل دلنشر
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COPROP IMMOBILIERE
SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدا  

للشريك دلوحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم

بت ريخ)  بآقت�سى عقد عرفي حرر 

تأسيس شركة ذدت) (2212 أبريل) (22

دملآيزدت داتية):

دالسم):)»كوبروب دموبليي«)شركة)

للشريك) دملحدا   دملسؤولية  ذدت 

دلوحيد.

تيهئ) دلشركة  موضوع  (: دلصغية)

ودلتشييد) دلبي ء) أعآ ل  كل  وإنج ز 

دملتعلقة) دألعآ ل  كل  ع مة  بصفة 

بتشييد دلعآ ردت ودملب ني،)بيع وشردء)

مودا دلبي ء،)إنج ز شقق للبيع ب مللكية)

ب إلنع ش) 9تعلق  م   وكل  دملشتركة 

دلعق ري)؛

بجآيع) دلقي م  ع مة  وبصفة 

مب شر ) عالقة  له   دلتي   دلعآلي ت 

أو غير مب شر  مع موضوع دلشركة من)

أخل نآ ءه  ودزاه ره .

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

 122 1222)حصة من فئة) مآثل في)

بتك مله ) ومؤاد   مكتتبة  كله   ارهم 

وكله  في حوز ):

دلسيد دلحبيب لفطح)1222)حصة.

تم تحد9د دملقر) (: دملقر دالختآ عي)

171،)ش رع أبو حييفة) دالختآ عي ب)

دليعآ ن،)حي دلقدس س،)دلبرنو�سي،)

دلددر دلبيض ء.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد دلحبيب)

لفطح كآسير 9تآتع بتوقيعه دلوحيد)

وبجآيع دلصالحي ت لتآثيل وتسيير)

دلتعيين) هذد  قبال  حيث  دلشركة 

لهذد) ع ئق  أي  9وخد  ال  أنه  وصرح 

دلتعيين.

سية) (22 في) دملد   حدات  (: دملد )

دلشركة) تسجيل  9وم  من  دبتددء)

دلسية) وتبدأ  دلتج ري  ب لسجل 

غ 9ة) إلى  9ي 9ر  ف تح  من  دالختآ عية 

31)ايسآبر.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 

 724225 تحت رقم) (2212 م ي) (22
دلتج ري) ب لسجل  تسجيله   تم  كآ  

بيفس دملحكآة تحت رقم)434263.
للبي ن ودلخالصة
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MATISAR
ش.م.م

دلرأسآ ل : 12.222.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : اود دلكت ني، 

دلطريق 3212 كلم 15، خآ عة 

سيدي حج ج، تيط مليل، دلددر 

دلبيض ء

دلع م) دلجآع  ملددوالت  طبق  

دالستثي ئي دملؤرخ ب)26)ايسآبر)2212 

تقرر م  9لي):

دلهبة) على  ودلتصد9ق  دملودفقة 

دملج نية ل)52.222)حصة دختآ عية)

س.ت) ش.م.م  (MATISAR لشركة)

.152422

ب) مؤرخ  عرفي  بعقد   وبذلك 

بين دإلمو  دلت لي) (2212 ايسآبر) (23

دلودهب دلسيد عآردن عبد) (: ذكرهم)

للبط قة) ح مل  مغربي،) دلكريم،)

دلوطيية رقم)BE422367)لف ئد  أميه)

ح مل) مغربي،) دلسيد عآردن حسن،)

.BE27778(للبط قة دلوطيية رقم

دلعينية) دملس هآة  على  دملودفقة 

للآتلك ت غير دمليقولة للسيد عآردن)

ح مل للبط قة دلوطيية رقم) خآ ل،)

قدره ) إخآ لية  بقيآة  (BK212782

6.542.222)ارهم مص اق عليه  من)

طرف دلخبير.

دلرفع من رأسآ ل دلشركة بآس هآة)

عينية قدره )4.285.222)ارهم ليصبح)

دلرأسآ ل دلجد9د)14.285.222)ارهم)

وذلك بإنش ء)42.852)حصة دختآ عية)

للحصة) ارهم  (122 بقيآة) خد9د  

مآيوحة) ب لك مل  محرر   دلودحد ،)

للسيد عآردن خآ ل.

دملس هم) دلشريك  على  دملودفقة 

خآ ل،) عآردن  دلسيد  دلجد9د 

مغربي،)ح مل للبط قة دلوطيية رقم)

.BK212782

دألس �سي) دليظ م  وتحيين  تعد9ل 

للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 

12)9ي 9ر)2222)تحت رقم)726573.
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HASKAR HOLDING
ش.م.م

دلرأسآ ل : 1.522.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : دلط بق 1، زنقة 62 
 رقم 26، سيدي معروف 5، 

دلددر دلبيض ء

دلع م) دلجآع  ملددوالت  طبق  

دالستثي ئي دملؤرخ ب)25)ايسآبر)2212 

تقرر م  9لي):

دلهبة) على  ودلتصد9ق  دملودفقة 

حصة دختآ عية) (7.522 دملج نية ل)

س.ت) ش.م.م  (HASKAR لشركة)

.253221
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ب) مؤرخ  عرفي  بعقد   وبذلك 

دإلمو ) بين  (2212 ايسآبر) (23

دلسيد) دلودهب  (: ذكرهم) دلت لي 

ح مل) مغربي،) دلكريم،) عبد  عآردن 

 BE422367 رقم) دلوطيية  للبط قة 

عآردن حسن،) دلسيد  أميه  لف ئد  

مغربي،)ح مل للبط قة دلوطيية رقم)

.BE27778

تغيير دلشكل دلق نوني من شركة)

محدوا  دملسؤولية إلى شركة محدوا )

دملسؤولية ذدت شريك وحيد.

إقردر دلسيد عآردن حسن،)دلح مل)

 BE27778 رقم) دلوطيية  للبط قة 

مسيرد وحيد للشركة ملد  غير محدوا .

دألس �سي) دليظ م  وتحيين  تعد9ل 

للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 

12)9ي 9ر)2222)تحت رقم)726575.
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ا9ودن دألست ذ  س ر  دلردمي

موثقة

 115،)إق مة أنودل أوفيس،)دلط بق دلردبع،)

دلرقم)11،)دلددر دلبيض ء

دله تف):)68 13 86 222

 GLOBE EDUCATION

GROUPE
ش.م.م

رأسآ له  : 12.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 115، ش رع 

أنودل، حي دملستشفي ت، إق مة 

 دنودل دوفيس، دلط بق دلخ مس، 

رقم 14، دلددر دلبيض ء

بآقت�سى محضر دلجآع دلع م) (- (I

س ر ) دألست ذ   تلق ه  دالستثي ئي 

بت ريخ) موثقة ب لددر دلبيض ء) دلردمي،)

6)ايسآبر)2212)تم تغيير مقر دلشركة)

دملومن،) عبد  ش رع  (،76 من) أعاله 

ش رع) (،115 إلى) (71 رقم) (،7 دلط بق)

أنودل،)حي دملستشفي ت،)إق مة أنودل)

(،14 رقم) دلخ مس،) دلط بق  أوفيس،)

دلددر دلبيض ء.

دألس �سي) دلق نون  تحيين  تم  (- (II

للشركة ب لتغييردت دلت لية):

ع طل) مريم  دلسيد   تعيين  تم 

كآسير  للشركة ملد  غير محدوا .

تم تغيير دلشكل دلق نوني للشركة.

تم تغيير مقر دلشركة.

إعط ء)دلصالحي ت.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (- (2

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

تحت) (2212 ايسآبر) (25 في) دلبيض ء)

دلتج ري) ب لسجل  (724724  رقم)

رقم)322723.
للنسخة ودإلش ر 

دألست ذ  س ر  دلردمي
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STE AIT OUBAHA

SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك وحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : قصر خدد9د، 

خآ عة دلط ووس، دملغرب

رقم دلقيد في دلسجل دلتج ري : 

11665 ب لرشيد9ة

تفويت حصص
تسآية مسير

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

تآت) (2212 نوفآبر) (25 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

تفويت دلحصص دالختآ عية) (- (1

أخعييط) محآد  للسيد  دملآلوكة 

للسيد) حصة  (1222 في) ودملحدا  

م لد أمربوش ودلذي قبله  وح زه )

في مجآوعه .

وبي ء)على ذلك تم تعد9ل دلفصل)

من دلق نون دألس �سي للشركة) و7) (6

ب عتب ر داتي):

حصة) (1222 أمربوش) م لد 

دختآ عية.

قبول دستق لة دملسير محآد) (- (2

م لد) دلسيد  تسآية  مع  أخعييط 

مع) للشركة  خد9د  مسير  أمربوش 

دلبيكي) دإلمض ء) صالحي ت  ميحه 

وحيدد مآ  وخب معه تغيير دلبيد)14.

دألس �سي) دلق نون  تحيين  (- (3

للشركة.

بآكتب) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج ري) دلسجل  مصلحة  دلضبط 

ب ملحكآة دالبتددئية ب لرشيد9ة تحت)

رقم)2020/12)وت ريخ)7)9ي 9ر)2222.
مختصر قصد دلنشر
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 MEGA NEGOCE ET

INVESTISSEMENT
SARL AU

تصفية
بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

 MEGA ب لرب ط) (2215 9وليو) (7

 NEGOCE ET INVESTISSEMENT

122.222)ارهم) SARL AU)رأسآ له )

سجله  دلتج ري رقم)111845)مقره )

ب ش رع دملق ومة وزنقة ليدن،)عآ ر )

دلرب ط) دملحيط،) (،21 رقم) كرنصن 

قرر م  9لي):

قفل دلتصفية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ايسآبر) (12 دلتج رية ب لرب ط بت ريخ)

2212)تحت رقم)123412.
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P2MI
SARL AU

في) دالستثي ئي  دلع م  للجآع  تبع  

دملحدوا ) للشركة  دالختآ عي  دملقر 

دملسؤولية لشريك وحيد قرر م  9لي):

شردء) (: توسيع دلهدف دالختآ عي)

وبيع دملعددت دلطبية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ايسآبر) (27 دلتج رية ب لرب ط بت ريخ)

2212)تحت رقم)123713.

106 P

SMART DYNAMIC
SARL AU

في) دالستثي ئي  دلع م  للجآع  تبع  
محدوا ) للشركة  دالختآ عي  دملقر 

مسؤولية لشريك وحيد قرر م  9لي):
بيع) دلبق ل  دلسيد مصطفى  قرر 
حصة دختآ عية دلتي 9آلكه ) (1222

للسيد ط رق سبيل.
دستق لة دلسيد مصطفى دلبق ل)
دلسيد) وتعيين  دلشركة  إادر   من 

ط رق سبيل مد9رد له .
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية ب لرب ط بت ريخ)6)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)123827.
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IT TOOLS
SARL AU
تصفية

بت ريخ) عرفي  عقد   بآقت�سى 
 IT TOOLS(27)سبتآبر)2217)ب لرب ط
122.222)ارهم) SARL AU)رأسآ له )
سجله  دلتج ري رقم)126221)مقره )
ب)72)مكرر زنقة سبو دلشقة رقم)12،)

أكددل،)دلرب ط قرر م  9لي):
قفل دلتصفية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نوفآبر) (28 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2212)تحت رقم)123122.
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CITY-R
SARL
تعد9ل

بآقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط)
قرردلجآع) (2212 ايسآبر) (24 بت ريخ)
 CITY-R لشركة) دلع اي  دلغير  دلع م 

SARL)م  9لي):
دلرفع من رأسآ ل دلشركة وذلك)
عن طريق تعويض للحس ب دلج ري)
لشرك ء)ب)2.222.222)ارهم ليصبح)
ارهم) (5.222.222 دلشركة) رأسآ ل 
لرأسآ ل) دلجد9د  دلتقسيم  ويصبح 

دلشركة كآ  9لي):
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 252.222 مرزدق) خليل  دلسيد 

حصة من فئة)122)ارهم)؛

ك ميلي) داري�سي  مهدي  دلسيد 

252.222)ارهم من فئة)122)ارهم)؛

حصة من فئة) (52.222 دملجآوع)

122)ارهم.

تحد9ث دليظ م دألس �سي لشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (2 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)123852.
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STE TRAVIRRI
حسب م.ج.ع.ط دمليعقد  بت ريخ)

 STE لشركة) (2212 ايسآبر) (31

على) دالتف ق  تم  (TRAVIRRI SARL 

م  9لي):

تصفية دلشركة قبل أودنه  وتعيين)

كآصفي) ب فردو  دلحسين  دلسيد 

للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  أنجز 

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) (2222 9ي 9ر) (13 بتزنيت بت ريخ)
رقم)23)ودملسجل في دلسجل دلتج ري)

تحت رقم)2151.
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STE OASIS EL MENZEH
SARL

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : سيدي سليآ ن 

مول دلكيف ن، مكي س

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دلغير دلع اي بت ريخ)16)ايسآبر)2212 

 OASIS EL MENZEH SARL(لشركة

تم دلتقرير ودملص اقة على م  9لي):

دلتج رية) دلعالمة  إض فة 

.LUXORY EL ANDALOUS

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

 دلتج رية بآكي س تحت رقم)186)بت ريخ)

13)9ي 9ر)2222.
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MARWA CONSTRUCTION

مقره  دالختآ عي : 18، ش رع ب ريس، 

شقة رقم 1، م.ج مكي س

رأسآ له  : 6.222.222 ارهم

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دلغير دلع اي بت ريخ)12)ايسآبر)2212 

 MARWA CONSTRUCTION(لشركة

SARL)تم دلتقرير ودملص اقة على م  9لي):

من) دلشركة  رأسآ ل  رفع 

 6.222.222 إلى) ارهم  (1.222.222

ارهم.

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

 دلتج رية بآكي س تحت رقم)112)بت ريخ)

8)9ي 9ر)2222.
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 LOTISSEMENT AYA

BOUFEKRANE

SARL

رأسآ له  : 82.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : ملك ملوكية 1، 

بوفكردن، دملركز، مكي س

تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

 2212 ايسآبر) (22 بت ريخ) بآكي س 

تم وضع ق نون تأسيس شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دملودصف ت)

دلت لية):

 LOTISSEMENT AYA (: دلتسآية)

.BOUFEKRANE

 1 ملك ملوكية) (: دملقر دالختآ عي)

بوفكردن دملركز،)مكي س.

دلهدف):)مجزأ ومجهز دألرد�سي.

دلرأسآ ل):)حدا في)82.222)ارهم)

مقسآة على)822)حصة من فئة)122 

ارهم للحصة دلودحد .

دلسيد ه اي محآد)322)حصة)؛

دلسيد  ملوكي سلو )14)حصة)؛

دلسيد  دزم ر سعيد )12)حصة)؛

دلسيد  ملوكي ميية)42)حصة)؛

دلسيد ملوكي محآد)82)حصة)؛

دلسيد  ملوكي مليكة)42)حصة)؛

دلسيد ملوكي دحآد)82)حصة)؛

دلسيد ملوكي عبد دلرحيم)82)حصة)؛

دلسيد ملوكي م لد)82)حصة)؛

دلسيد ملوكي هش م)28)حصة)؛

دلسيد ملوكي داريس)28)حصة.

دملد ):)22)سية.

دإلادر ):)9د9ر دلشركة دلسيد ه اي)

محآد ودلسيد ملوكي هش م ملد  غير)

محدوا  وكذلك توقيع مشترك بين):

ودلسيد) محآد  ه اي  دلسيد 

ملوكي هش م)؛

ودلسيد) محآد  ه اي  دلسيد 

ملوكي عبد دلرحيم.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية بآكي س بت ريخ)27)ايسآبر)

2212)تحت رقم)5332)سجل تج ري)

رقم)42247.
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مكتب دالستش ر )CCM CONSEILS)ش.م.م

رقم)136،)ش رع دلق هر  دلط بق دألول

شقة رقم)2)كومطردف)1)تآ ر 

دله تف):)25.37.64.42.48

دلف كس):)25.37.64.47.64

RSS PHARMACEUTICAL
SARL AU

ش.م.م ذدت دلشريك دلوحيد

دلك ئن مقره  : رقم 15 ش رع دألبط ل 

شقة رقم 4 أكددل دلرب ط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 

2222)قد تم تأسيس شركة) 9ي 9ر) (3

 RSS PHARMACEUTICAL SARL

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  (AU

تحآل) ودلتي  دلوحيد  دلشريك  ذدت 

دلخص ئص دلت لية):

 RSS PHARMACEUTICAL(:(دلتسآية

.SARLAU

ذدت) شركة  (: دلق نونية  دلصفة 

دلشريك  ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
 122.222 (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم.

دالستش ر ) (: دالختآ عي) دلهدف 

ودلتدبير.

دلشرك ء):)ميية زد9ر)1222)حصة.

دلتسيير):)ميية زد9ر مسير  للشركة.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

دلتسجيل) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب لسجل دلتج ري ب ملحكآة دلتج رية)

ب لرب ط تحت رقم)142232.
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ECD MAROC
SARL AU

أو �سي اي م غوك ش.م.م ش.و
رأسآ له  122.222 ارهم

4 زنقة أبو ف رس دملريني شقة 4 

حس ن دلرب ط

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 

ذدت شريك وحيد

 6 بت ريخ) مؤرخ  عرفي  بعقد 

2212)ومسجل ب لرب ط 9وم) ايسآبر)
12)ايسآبر)2212،)تم وضع دلق نون)

دألس �سي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت شريك وحيد مص ئصه  ك لت لي):

م غوك) اي  �سي  أو  (: دلتسآية)

ش.م.م ش.و.

:)دلسيد محآد دمليآوني،) دلشرك ء)

رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح مل 

L325821)شريك وحيد.

أهددف دلشركة):)مح سب مبير.
دملقر دالختآ عي):)4 زنقة أبو ف رس 

دملريني شقة 4 حس ن دلرب ط.

دملد  : 22 سية دبتددء  من ت ريخ 

تسجيل دلشركة ب لسجل دلتج ري.

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

دلشريك) طرف  من  مكتتبة  ارهم 

دلوحيد دلسيد محآد دمليآوني.
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محآد) دلسيد  عين  (: دلتسيير)

غير) ملد   للشركة  مسيرد  دمليآوني،)

محدا  مع إعط ئه ك فة دلصالحي ت)

تبع  للفصل)14)من دلق نون دألس �سي)

ق نوني ) ملزمة  دلشركة  وتصبح 

بإمض ء)دملسير دلوحيد دملعين.

دلسية دالختآ عية):)من ف تح 9ي 9ر)

إلى)31)ايسآبر.

دألرب ح):)5%)مخصصة لالحتي طي)

دلق نوني ودلب قي للشريك دلوحيد.

تسجيل) تم  (: دلتج ري) دلسجل 

ملد9ية) دلتج ري  ب لسجل  دلشركة 

دلرب ط تحت رقم)142222.
مقتطف وبي ن لإلشه ر
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BENSAIH CAR
SARL

 22 مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ايسآبر)2212)ب لرب ط قد تم تأسيس)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

تحآل دلخص ئص دلت لية):

.BENSAIH CAR(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا .

بيع تجهيزدت) (: دلهدف دالختآ عي)

ومعددت صي عية وفالحية.

ارهم) (122.222 (: دمل ل) رأس 

مقسآة إلى)122)حصة من فئة)122 

ارهم للحصة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

حي) د  بلوك ط  (: دالختآ عي) دملقر 

رخ ء)في هللا ح ي م دلرب ط.

دملسير):)دلزموري م لد.
دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 

ب لرب ط تحت رقم)142163)بت ريخ)7 

9ي 9ر)2222.
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SMART(WIN(-(SARL(RABAT

KIINTEA ELKHIARI

SARL

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2222 9ي 9ر) (3

ب ملودصف ت) دملسؤولية  محدوا  

دلت لية):

 KIINTEA ELKHIARI (: دلتسآية)

.SARL

دملقر دلتج ري : تجزئة دبن توم رت 

2 عآ ر  4 دلط بق دلث ني 4 بوزنيقة.

دلهدف دلتج ري : ميعش عق ري.

 122.222 في  محدا   : دلرأسآ ل 

ارهم مقسآة إلى 1222 حصة كآ  

9لي :

 522  : دلخي ري  ط رق  دلسيد 

حصة.

 522  : دلخي ري  حدهم  دلسيد  

حصة.

دملد  : 22 سية من ت ريخ تأسيسه .

دلخي ري  ط رق  دلسيد   : دلتسيير 

ودلسيد  حدهم دلخي ري.

دملحكآة   : دلق نوني  دإل9ددع 

دالبتددئية ب بن سليآ ن سجل تج ري 

رقم 6243.
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WIZMAN CALL CENTER

ويزم ن كول سيتر ش.م.م

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية
1)-)بآقت�سى دلعقد دلعرفي بت ريخ)

18)ايسآبر)2212،)تم وضع دلق نون)

دألس �سي لشركة محدوا  دملسؤولية)

مآيزدته  ك لت لي):

سيتر«) كول  »ويزم ن  (: دلتسآية)

ش.م.م.

دلغرض):)مركز دليددء.

دلتودصل،)دإلشه ر.

مدم ت دلشرك ت.

ش رع) زدوية  (82 (: دلرئي�سي) دملقر 

دلط بق) سآية،) وزنقة  دملومن  عبد 

دلخ مس رقم)21)دلددر دلبيض ء.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتسجيل ب لسجل دلتج ري.

في) حدا  (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

إلى) مقسآة  ارهم  (122.222 مبلغ)

1222)حصة قيآة كل ودحد منه )122 

ارهم.

 52.222 (: ويزم ن) خيرمي  دلسيد 

ارهم.

دلسيد دسح ق دندرو آرون سيب ن)

: 52.222)ارهم.

من) تسير  دلشركة  (: دلتسيير)

طرف دلسيد خيرمي ويزم ن ملد  غير)

محدوا .

2)-)دإل9ددع دلق نوني تم ب ملحكآة)

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

8)9ي 9ر)2222)تحت رقم)726322.
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FDALA PLUS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

شريك وحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي ش رع 

مخت ر دلسو�سي دلط بق دألول 

دلسع ا  دلرقم 151 دلع لي  

دملحآد9ة

رأسآ له  دالختآ عي 122.222 ارهم

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

24231

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  ذدت شريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (3

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ذدت شريك وحيد ب ملآيزدت)

دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

شريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

وحيد.

.FDALA PLUS(:(تسآية دلشركة

غرض دلشركة):)دإلنع ش دلعق ري.

ودلتج رية) دلسكيية  دملب ني  بي ء)

إلع ا ) وغيره   ودملهيية  ودلصي عية 

أنح ء) خآيع  في  تأخيره   أو  بيعه  

دلتردب دملغربي أو في دلخ رج.)ب إلض فة)

وأعآ ل) وتجد9د  بي ء) كل  ذلك،) إلى 

دلحفر ودلهيدسة دملدنية أو دألنشطة)

دألمر  دملتصلة دألشغ ل دلع مة.

دالستيردا ودلتصد9ر.

دمل ل) رأس  في  دملش ركة  إنش ء،)

غرض) له   دلشرك ت  خآيع  وإادر  

مآ ثل.

وع مة خآيع دلعآلي ت دلتج رية،)

غير) أو  مب شر  بشكل  دملرتبطة 

س بق ) دملذكور   ب ألغردض  مب شر 

دلشركة،) تيآية  على  دملس عد   أو 

أو) دملب شر   دملش رك ت  خآيع  وكذد 

في) نوعه   ك ن  كيفآ   دملب شر ،) غير 

دملق والت دلتي له  أغردض مش بهة أو)

مرتبطة به .

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دألول) دلط بق  دلسو�سي  مخت ر 

دلسع ا  دلرقم)151)دلع لي  دملحآد9ة)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية.

 122.222 (: مبلغ رأسآ ل دلشركة)

ارهم مقسم ك لت لي):

دلسيد ح فظ دابال):)1222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة.

دلسيد ح فظ) (: دلشريك دلوحيد)

دابال عيودنه تجزئة دلص في دلرقم)22 

دملحآد9ة دملغرب.

مسيري دلشركة):)تسير دلشركة من)

طرف دلسيد ح فظ دابال وذلك ملد )

غير محدا .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (8 بت ريخ) ب ملحآد9ة  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)44.
بآث بة مقتطف وبي ن
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SAM2R
ش.ذ.م.م ش.و

دملقر دالختآ عي 228 سكتور ج 3 حي 

يعقوب دمليصور دلرب ط

قرر دلشريك دلوحيد 9وم)8)أكتوبر)

2218)م  9لي):

تغيير دلهدف دالختآ عي للشركة.

تغيير دملقر دالختآ عي للشركة.

خودهري) بشر   دلسيد   إق لة 

كآسير  للشركة.

تعيين دلسيد دلحج جي دملصطفى)

غير) ملد   وذلك  للشركة  كآسير 

محدوا .

دلغرب وي) هش م  دلسيد  دستق لة 

كآسير مشترك للشركة.

تحيين دليظ م دألس �سي للشركة.

للشركة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية  ب ملحكآة 

4)ايسآبر)2212)تحت رقم)7625.
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BOUIHDA
تأسيس

 23 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2212 ايسآبر)

شريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

وحيد تحآل دلخص ئص دلت لية):

.BOUIHDA(:(دلتسآية

دلوطيية) دلبض ئع  نقل  (: دلهدف)

ودلدولية.

اودر دوالا عقبة) (: دملقر دالختآ عي)

عين عتيق تآ ر .

مبلغ) في  حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

 1222 إلى) مقسآة  ارهم  (122.222

دختآ عية) قسآة  (1222 إلى) قسآة 

من فئة)122)ارهم للودحد ):

 1222 (: دشبيكة) دلسيد محسين 

حصة.

محسين) دلسيد  عين  (: دلتسيير)

غير) ملد   للشركة  كآسير  دشبيكة 

محدوا .

مد  دلشركة):)22)سية.

ب ملحكآة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دالبتددئية بتآ ر  تحت رقم)122221 

بت ريخ)13)9ي 9ر)2222.
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EHC MAROC
SA

شركة مجهولة دإلسم

رأسآ له  222.722.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : طريق اي ال 

بيسين محيط مي ر  ب لقرب من 

حددئق دملي ر ، مردكش

دلسجل  دلتج ري : 25283

بعد محضر قردردت دلجآع دلع م)

 EHC MAROC لشركة) دلع اي 

دمليعقد في)3)ايسآبر)2212،)تقرر م )

9لي):

أن 9حيط علآ  ب ستق لة دلسيد)

ودلسيد) (،Jurgen( Hautmann

 Ivor ودلسيد) (،Othmane Jabri

Alexander Mc Burney)من مه مهم)

كآدردء)للشركة.

أن يعين،)كآد9رين خدا للشركة،)

وسري دملفعول،)ملد  ستة))6()سيودت)

دلذي) دلع م  دالختآ ع  حتى  )أي 

ودلذي سيطلب) (2225 سييعقد ع م)

ميه دتخ ذ قردر بشأن حس ب ت دلسية)

دمليتهية في)32)سبتآبر)2224 :

من) (،Jurgen(Hautmann دلسيد)

خيوب إفريقي ،)ح مل خودز سفر رقم)

.M22186736

من) (،Othmane Jabri دلسيد)

 CIN على) ح ئز  دملغربية،) دلجنسية 

رقم)762223.

من) (،Gordon Drake دلسيد)

خودز) 9حآل  دلبر9ط نية،) دلجنسية 

سفر رقم)528287225.

بعد محضر قردردت مجلس إادر ))

EHC MAROC)دمليعقد في)3)ايسآبر)

2212،)تقرر م  9لي):

 (1( ب ستق لة) علآ   9حيط  أن 

من) (Sean Piers Harisson دلسيد)

 Ivor دلسيد) ()2( و) كرئيس  وال9ته 

من وال9ته) (Alexander Mc Burney

كرئيس تيفيذي.

دلفور،) على  كرئيس،) يعين،) أن 

حتى) )أي  سيودت) ()6( ستة) ملد  

ع م) سييعقد  دلذي  دلع م  دالختآ ع 

ودلذي سيطلب إليه دملودفقة) (2225

 32 في) دمليتهية  دلسية  على حس ب ت 

سبتآبر)2224 :

من) (،Jurgen(Hautmann دلسيد)

خيوب إفريقي ،)ح مل خودز سفر رقم)

.M22186736

دلرئيس) بصفته  يعين،) أن 

دلتيفيذي،)على دلفور،)ملد  ستة))6) 

دلع م) دالختآ ع  حتى  )أي  سيودت)

ودلذي) (2225 ع م) سييعقد  دلذي 

سيطلب إليه دملودفقة على حس ب ت)

دلسية دمليتهية في)32)سبتآبر)2224 :

من) (،Othmane Jabri دلسيد)

 CIN على) ح ئز  دملغربية،) دلجنسية 
رقم)76222.

بعد محضر قردردت مجلس إادر )

EHC MAROC)دمليعقد في)4)ايسآبر)

2212،)تقرر م  9لي):

لسيد) د  ب ستق لة  علآ   9حيط 

Martin Landau)من مه مه كآد9ر.

أعاله،) دملذكور   دلقردردت  ب تب ع 

9تكون مجلس إادر  دلشركة دان على)

دليحو دلت لي):

(،Jurgen( Hautmann دلسيد)

دلرئيس ودملد9ر.

دلعضو) (،Othmane Jabri دلسيد)

دمليتدب ودملسؤول.

(،Youssef Kabbaj دلسيد)

مسؤول.

دلسيد)Gordon Drake،)مسؤول.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلضبط ب ملحكآة دلتج رية بآردكش)

9ي 9ر) (8 بت ريخ) دملحكآة  سجل  في 

2222)بآوخب دلرقم)261.
قصد دلنشر ودإلعالن
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TITAN PEINTURES MAROC
شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد

رأسآ له  52.845.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 621، تجزئة 

ليورزيه 3 ب دلعودمة، طيجة

دلسجل دلتج ري طيجة رقم 28721

بآوخب محضر دلشريك دلوحيد)

م ) تقرر  (،2212 ايسآبر) (23 بت ريخ)

9لي):

9تعلق) فيآ   دملصفي  تقرير  قردء  

بجآيع عآلي ت دلتصفية دلشركة.

حس ب ت) ودعتآ ا  مردخعة 

تصفية دلشركة.

لإلادر ) دملصفي  تسليم 

ودلصالحي ت.

إنه ء)دلتصفية.
إلغ ء)دلشركة من دلسجل دلتج ري)

ومن أي إادر  معيية.

دلصالحي ت دإلادرية.

محكآة) سجل  في  دإل9ددع  تم 

طيجة في)2)9ي 9ر)2222)تحت رقم)45.
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 SOCIETE VALUE

INVESMENT
SARL

رأسآ له  دالختآ عي : 35.224.222 

ارهم

دملقر دالختآ عي : تجزئة رقم 46، 

دمليطقة دلصي عية سيدي بوزكري، 

مكي س

دلسجل دلتج ري رقم 44581

بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ ف تح)

بآكي س) مسجل  ( (2212 نوفآبر)

تحويل) تم  (2212 نوفآبر) (5 بت ريخ)

دملسآ  ) للشركة  دلق نوني  دلشكل 

»ف ليودنفيستآيت«)من شركة مدنية)

دملسؤولية) ذدت  شركة  إلى  عق رية 

دملحدوا .
للخالصة ودلنشر

دألست ذ دحآد دلحضري
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TATICLEAN

SARL

رقم 2 تجزئة أقببش دلبس تين 

مكي س

بآكي س) محضر  بآقت�سى 

لشركة) (2212 ايسآبر) ف تح  بت ريخ 

ذدت دملسؤولية) (TATICLEAN SARL

 122.222 دمل ل) برأس  دملحدوا  

تم تقرير تحويل مقر دلشركة) ارهم،)

دلق نون) من  (4 رقم) دلبيذ  وتغيير 

دألس �سي.

إلى) دلشركة  مقر  تحويل  تم  لقد 

دلعيودن دلت لي):

تجزئة قصر دلسوق) (2 متجر رقم)

ويسالن) خآ عة  ويسالن  ري ض 

مكي س.

لقد تم إ9ددع تحويل مقر دلشركة)

في) مكي س  في  دلتج رية  دملحكآة  في 

13)ايسآبر)2212)تحت رقم)5275.
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صوكوويست ش.م.م.

1)ملتقى ش رع محآد دلد9وري وخآ ل دلد9ن)

دألفغ ني رقم)2،)دلقييطر 

سجل تج ري رقم)25283)دلقييطر 

VIKAT

شركة محدوا  دملسؤولية

رأسآ له  : 3.222.222 ارهم في طور 

رفعه إلى 6.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 32 زنقة لبي ن 

إق مة دلصف ء مكتب رقم 1 

دلقييطر 

سجل تج ري رقم 32223 - 

دلقييطر 

قردردت) محضر  بآقت�سى  (- أ)

 8 بت ريخ) دملتخذ   دلوحيد  دلشريك 

نوفآبر)2212)تقرر م  9لي):

من) دلشركة  رأسآ ل  رفع 

 6.222.222 إلى) ارهم  (3.222.222

 32.222 إصددر) طريق  عن  ارهم 

ارهم) (122 فئة) من  خد9د   حصة 

بأكآله ) ومحرر   مكتتبة  للودحد  

طريق) عن  دلوحيد  دلشريك  لف ئد  

امج دألرب ح.

كيتيجة لذلك تغيير دلفصلين)6)و))

7)من دلق نون دألس �سي للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (- ب)

ضبط دملحكآة دالبتددئية ب لقييطر )

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ)

.73812
للخالصة ودلتذكير

دلتسيير
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صوكوويست ش.م.م.

1)ملتقى ش رع محآد دلد9وري وخآ ل دلد9ن)

دألفغ ني رقم)2،)دلقييطر 

سجل تج ري رقم)25283)دلقييطر 

TRANS NAOUFAL
شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد في طور دلتصفية

رأسآ له  : 42.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : شقة رقم 23، 

عآ ر  22 ش رع محآد دلقري، 

دلقييطر 

سجل تج ري رقم 31325 - لقييطر 

تصفية دلشركة
قردردت) محضر  بآقت�سى  (- أ)

 32 بت ريخ) دملتخذ   دلوحيد  دلشريك 

أكتوبر)2212)تقرر م  9لي):

على) دملص اقة  وإقردر  فحص 

حس ب ت دلتصفية.

إقف ل عآلي ت دلتصفية.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (- ب)

ضبط دملحكآة دالبتددئية ب لقييطر )

تحت رقم) (2212 ايسآبر) (18 بت ريخ)

.73712
للخالصة ودلتذكير

دملصفي
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صوكوويست ش.م.م.

1)ملتقى ش رع محآد دلد9وري وخآ ل دلد9ن)

دألفغ ني رقم)2،)دلقييطر 

سجل تج ري رقم)25283)دلقييطر 

HOLLAND’S MILK INVEST
شركة محدوا  دملسؤولية

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دلحي دلصي عي 

دلبلدي رقم 185، دلقييطر 

سجل تج ري رقم 47217 - 

دلقييطر 

-)بآقت�سى محضر دلجآع دلع م) أ)

 17 بت ريخ) دمليعقد  دالعتي اي  غير 

9ونيو)2212)قرر دلشرك ء)م  9لي):

تحويل دملقر دالختآ عي إلى دلعيودن)

داتي):)اودر أوالا دلعس ل،)خآ عة بن)

ميصور)-)عآ لة إقليم دلقييطر .

دألس �سي) دليظ م  تحيين  كيتيجة 

للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (- ب)

ضبط دملحكآة دالبتددئية ب لقييطر )

تحت رقم) (2212 ايسآبر) (18 بت ريخ)

.3487
للخالصة ودلتذكير

دلتسيير
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MASI PLAY
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 )في طور دلتصفية(

عيودن مقره  دالختآ عي : محل رقم 

1 عآ ر  رقم 8 زنقة اك ر حي دملحيط 

دلرب ط
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

134247

حل شركة
بآقت�سى قردر دلشرك ء)دملؤرخ في)2 

2212)تقرر حل شركة ذدت) ايسآبر)

مسؤولية محدوا )MASI PLAY)مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

مقره  دالختآ عي):)محل رقم)1)عآ ر )
8)زنقة اك ر حي دملحيط دلرب ط.) رقم)

نتيجة لعدم قي م دلشركة ب ألهددف)

دلتي أسست من أخله .

رقم) بآحل  دلتصفية  مقر  وحدا 
1)عآ ر  رقم)8)زنقة اك ر حي دملحيط)
وعينت دلسيد  دمير  دلزيتي) دلرب ط،)

كآصفية للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)123888.
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B.S STONE
SARL

تم تأسيس شركة ذدت مسؤولية)
محدوا  ذدت دملودصف ت دلت لية):

دلتسآية):)»B.S STONE«)ش.م.م.
بكر) أبو  س حة  (،21 (: دملقر)
أكددل،) (،8 رقم) شقة  دلصد9ق،)

دلرب ط.
مقلع) مشغل  (: دلتج ري) دلنش ط 

بدون معددت ميك نيكية.
مشغل دملي خم.
مطور عق ري.

دملد ):)22)سية.
ارهم) (122.222 (: دمل ل) رأس 
مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم مؤادت ك ملة):
522)حصة للسيد حآز  بومد.

522)حصة للسيد علي سغروشني.
بومد) حآز   للسيد  (: دلتسيير)
غير) ملد   سغروشني،) علي  وللسيد 

محدوا .
ب لسجل) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
دلتج ري للآحكآة دلتج رية ب لرب ط)

تحت رقم)142237.
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PRISME D’ANFA
شركة في طور دلتصفية

س.ت. دلددر دلبيض ء رقم 328225
نقل دملقر دالختآ عي للشركة ومقر 

دلتصفية
دلجآع) محضر  بآوخب  (- (I
ف تح) في  دمليعقد  دالستثي ئي  دلع م 
 PRISME«(أغسطس)2212،)للشركة
D’ANFA«،)شركة دملس هآة دملبسطة)
في طور دلتصفية رأسآ له )322.222 
دالختآ عي) مقره   دلك ئن  ارهم،)
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ش رع) زدوية  (،162 دلبيض ء،) ب لددر 

دلث من،) دلط بق  دنف  وزنقة موليير،)

22122،)قرر م  9لي):

نقل دملقر دالختآ عي للشركة ومقر)

عآ ر ) (: دلتصفية إلى دلعيودن دلت لي)

كريست ل)1،)دلط بق)11،)م ريي  دلددر)

بن) محآد  سيدي  ش رع  دلبيض ء،)

عبد هللا،)22232)-)دلددر دلبيض ء.

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة)

ب لتودفق.

دلق نوني) دإل9ددع  إنج ز  تم  (- (II

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 

(،2222 9ي 9ر) (13 في) ب لددر دلبيض ء،)

تحت رقم)726765.
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 BOUYGUES IMMOBILIER

MAROC
س.ت. دلددر دلبيض ء رقم 223115

نقل دملقر دالختآ عي للشركة
مجلس) محضر  بآوخب  (- (I

أغسطس) ف تح  في  دمليعقد  دإلادر  

 BOUYGUES« للشركة) (،2212

شركة) (،»IMMOBILIER MAROC

 52.222.222 رأسآ له ) دملس هآة 

دالختآ عي) مقره   دلك ئن  ارهم،)

ش رع) زدوية  (،162 دلبيض ء،) ب لددر 

دلث من،) دلط بق  دنف  وزنقة موليير،)

22122،)قرر م  9لي):

إلى) للشركة  دالختآ عي  دملقر  نقل 

(،1 عآ ر  كريست ل) (: دلعيودن دلت لي)

دلبيض ء،) دلددر  م ريي   (،11 دلط بق)

عبد هللا،) بن  محآد  سيدي  ش رع 

22232)-)دلددر دلبيض ء.

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة)

ب لتودفق.

دلق نوني) دإل9ددع  إنج ز  تم  (- (II

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 

(،2222 9ي 9ر) (13 في) ب لددر دلبيض ء،)

تحت رقم)726767.
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GEFISCOM

FIRE EXPRESS
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

32)ايسآبر)2212)قد تأسست شركة)

ودلتي تحآل دلخص ئص دلت لية):

.FIRE EXPRESS(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  ذدت شريك وحيد.

في) وسيط  (: دالختآ عي) دلهدف 

ودلتج ر ) دلغذدئية  دمليتج ت  تج ر  

دلزردعية) دلتج رية  ودألعآ ل 

ودلخدم ت دللوخستية ودلتع مل مع)

دألعآ ل دلغذدئية دلدولية.

رأسآ ل دلشركة):)12.222)ارهم.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

 2 رقم) محل  (: دالختآ عي) دملقر 

عآ ر )SCE 6)زنقة خد  دلرب ط.

دلتسيير):)أنيطت مهآة دلتسيير إلى)

دلسيد عبد دلفت ح دلغالب لفتر  غير)

محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني ب لسجل دلتج ري لد  دملركز)

دلجهوي لالستثآ ر ب لرب ط.

رقم دلسجل دلتج ري):)142223.
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SOFIGAS SARL(دئتآ نية سوفيك س ش.م.م

INOBAM TRAV
شركة إنوب م تردف

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  - ش.م.م

 2 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

9ي 9ر)2222)دلصخيردت بتآ ر ،)حيث)

تم وضع دلق نون دلتأسي�سي لشركة)

محدوا  دملسؤولية ش م م،)مآيزدته )

ك لت لي):

شركة) (: دلشكل دلق نوني للشركة)

محدوا  دملسؤولية)-)ش م م.

تردف) إنوب م  شركة  (: دلتسآية)

.»INOBAM TRAV«

دلبي ء) (: دالختآ عي) دلهدف 

ودإلنع ش دلعق ري.

(،248 :)محل رقم) دملقر دالختآ عي)

دلصخيردت) (- تجزئة دلسالم دلصب ح)

-)تآ ر .

مد  دلشركة):)22)سية.

في) حدا  (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

إلى) مقسآة  ارهم  (122.222 مبلغ)

ارهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

وحررت) دكتتبت  دلودحد   للحصة 

كله  من طرف):

دلسيد عبد دلعزيز دب  محآد):)342 

حصة.

 332 (: محآد) دب   دلح ج  دلسيد 

حصة.

 332 (: محآد) دب   داريس  دلسيد 

حصة.

دلعزيز عبد  دلسيد  (:  دلتسيير)

دب  محآد يعتبر مسير وحيد للشركة) (

ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ف تح 9ي 9ر إلى)31)ايسآبر من كل سية.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب ملحكآة) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

 2277 رقم) تحت  بتآ ر   دالبتددئية 

بت ريخ)14)9ي 9ر)2222.
عن دلنسخة ودليص

دئتآ نية دلكوداي أ9وب وسلمى)»سوفيك س«
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MAY FOOD
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بآقت�سى 

9ي 9ر) (2 بت ريخ) دلرب ط  في  مسجل 

ذدت) شركة  تأسيس  تم  قد  (2222

مسؤولية محدوا .

:)مطعم ومحل) دلهدف دالختآ عي)

للوخب ت دلسريعة.

رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 

122)ارهم للحصة دلودحد ):

دلسيد محآد ري ح):)333)حصة.

دلسيد ب اد علي):)334)حصة.

دلسيد  عال 9حيى):)333)حصة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.
زدوية ش رع عقبة بن) (،73 (: دملقر)

إق مة سهيلة) ن فع وزنقة ودا سبو،)

شقة رقم)12)أكددل دلرب ط.

دملسير):)دلسيد ب اد علي.
دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 

142277)ب ملحكآة دلتج رية ب لرب ط.

135 P

ABDEL MOUNAIM
SARL AU

Bloc(A(G(n° 44 hay(el(haj(Kacem

CYM/Rabta - Tél : 0600004199

IF : 3308597 - RC : 98033

TP 27350163 - CNSS 9591993

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

دملش رك) قرر  (،2212 سبتآبر) (22

دلوحيد في دلشركة م 9لي):

حل مسبق  للشركة.

دلسيد) للشركة  مصف  تسآية 

دلشيبة ط رق.

وستتم دلتصفية بآقر دلشركة.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

 2 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية  دملحكآة 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)123576.
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SALA AL JADIDA
SARL

دالختآ ع) محضر  بآقت�سى 

ايسآبر) (17 في) دملؤرخ  دالستثي ئي 

2212)قد تم دلبدء)بتصفية دلشركة)

ودلتي) (SALA AL JADIDA SARL

تحآل دلخص ئص دلت لية):
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ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا .
رأسآ ل دلشركة):)12.222)ارهم.

دملصفي):)دلسيد دلربيعي أحآد.
زنقة) (31 رقم) (: دلتصفية) مقر 

سيدي دملصآواي حي دلبركة دلقرية)

سال.
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STE MAXVENTE
SARL AU

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 ايسآبر) (17 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت)

دملآيزدت دلت لية):

)دالستش ر ) دلتودصل) (: دلهدف)

ودإلعالن ودلطب عة ودإلنت ج دلسآعي)

دلبصري ودلطب عة(.

تيظيم) )دلحجزـ) دلحفالت) مآون 

دألحددث(.

ش رع) (8 رقم) شقة  (،32 (: دملقر)

موالي أحآد لوكيلي،)حس ن دلرب ط.
بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)122.222)ارهم.

تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

رض ) محآد  دالاري�سي  دألول  دلسيد 

ملد  غير محدوا .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) لإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
دلسجل) رقم  (2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

دلتج ري):)142182.

138 P

STE BAWA FILS
SARL

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية
ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 ايسآبر) (24 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دملآيزدت دلت لية):

دستيردا وتصد9ر خآيع) (: دلهدف)

ودمليتج ت) دلتجآيل  مستحضردت 

دلغذدئية.

ش رع) (8 رقم) شقة  (،32 (: دملقر)

موالي أحآد لوكيلي،)حس ن،)دلرب ط.

بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)52.222)ارهم.

تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

و) (Mr Alim SOUAIBOU GARBA

 Mr SIGHE((و(Mr Traore IBRAHIM

غير) ملد   (MATURAIN LANDY

محدوا .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) لإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

دلسجل) رقم  (،2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

دلتج ري):)142187.

139 P

STE ARBITRIUM

SARL

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية
ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دملآيزدت دلت لية):

دلهدف):)دالستش ر .

دلتكوين دملستآر.

دلتدريب.

ش رع) (8 رقم) شقة  (،32 (: دملقر)

موالي أحآد لوكيلي،)حس ن،)دلرب ط.

بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)122.222)ارهم.

تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

غير) ملد   محسن  دلقب ج  دلسيد 

محدوا .)

بكت بة) تم  (: دلق نوني) لإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم دلسجل) (،2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

دلتج ري):)142273.

140 P

STE CUPID STUDIO

SARL

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 ايسآبر) (17 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دملآيزدت دلت لية):

نش ط) أو  عآلية  أي  (: دلهدف)

(: دالختآ عية) ب لشبك ت  مرتبط 

دملستآر) ودلتدريب  دالستش ردت 

وتحآييه) دملجتآع،) وإادر   ودلدعم 

ووضع دستردتيجية) وإادرته وتعزيده،)

مودقع) وإنش ء) لخطة دتص ل رقآية،)

ودألخهز ) دلويب  وتطبيق ت  ويب 

دملحآولة.

دالتص الت) وك الت  أنشطة  كل 

وأنشطة) دلصحفية  دلعالق ت  كل  (:

وتيفيذ) تصآيم  دلع مة،) دلعالق ت 

دإلعالنية) ودلحآالت  دالحددث 

دلنشر) )دملرئية ودلسآعية دلبصرية(،)

ودلطب عة،)إنش ء)دلتغليف،)دلتصآيم)

ودلتصآيم،) دألزي ء،) )تصآيم  (:

دملجآوع ت،) وإنش ء) ودليآذخة،)

ودلتصآيم) دلتجهيزدت،) وإنش ء)

دملخصص،)ودلخي طة.

ش رع) (8 رقم) شقة  (،32 (: دملقر)

موالي أحآد لوكيلي،)حس ن،)دلرب ط.

بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)12.222)ارهم.

من) دلشركة  تددر  (: دلتسيير)

طرف دلسيد حريري حآز  ملد  غير)

محدوا .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) لإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم دلسجل) (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

دلتج ري):)142247.

141 P

STE ELEVEN DIGITAL

SARL

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية
ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 ايسآبر) (13 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دملآيزدت دلت لية):

تصآيم) في  دملس عد   (: دلهدف)

وإنت ج دملودقع دأللكترونية وتطبيق ت)

دلح سوبية) ودلبردمج  دلح سوب 

ب ليي بة عن دطردف ث لثة م صة أو)

ع مة.

ودالبتك ردت) دلبرمجي ت  تطوير 

تكيولوخي ت) مج ل  في  دلرقآية 

بردءدت) خآيع  دقتي ء) دملعلوم ت،)

أشك له ،) بجآيع  ودحتي زه   دالمتردع 

دملب شر) ودلتآثيل  ونقله ،) وتوريده  

وخآيع دلعالم ت) أو غير دملب شر له ،)

ودلتردميص) ودلعآلي ت،) دلتج رية 

دلحصرية،) ودلحقوق  ودلوك الت،)

ودلوادئع ودالمتي زدت)؛

9قوم دلشردء)بإع ا  بيع تكيولوخي )

شردء) دلتقيية،) ودلحلول  دملعلوم ت 

أو بيع أو تأخير أو دستئج ر أو رئ سة)

أو تآثيل أو مش ركة مب شر  دو غير)

بأي) أو  ك نت  وسيلة  بأي  مب شر  

شكل من دألشك ل لجآيع دملؤسس ت)

سيتم) دلتي  أو  دملنشأ   ودلشرك ت 

إنش ؤه  وله  نفس دلشيئ.

ش رع) (8 رقم) شقة  (،32 (: دملقر)

موالي أحآد لوكيلي،)حس ن دلرب ط.

بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)122.222)ارهم.

تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

دلسيد مزوز عالء)ملد  غير محدوا .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) لإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم دلسجل) (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

دلتج ري):)142243.
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عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3582

STE UNIV INGENIERIE

SARL AU

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآوخب 

تم وضع) (،2212 ايسآبر) (21 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت)

دملآيزدت دلت لية):

مكتب تصآيم دملش ريع) (: دلهدف)

دلهيدسية ودلهيدسية):)مبنى دملك تب،)

ودلطرق) دألس سية،) ودلهي كل 

اردس ت) دملختلفة،) ودلشبك ت 

وأعآ ل إادر  دملش ريع من أخل بي ء)

أعآ ل) إصالح  أو  تطوير  إع ا   أو 

دملعزز ) دلخرس نية  دملدنية  دلهيدسة 

في) دلخشب  أو  دلبي ء) أو  دلصلب  في 

دألولي) دملشروع  من  مردحله   خآيع 

وأعآ ل) اردس ت  دلتيفيذ،) إلى 

دلطرق،) مش ريع  في  دملش ريع  إادر  

ودملردفق) دملختلفة  ودلشبك ت 

دملش ريع) إادر   واردس ت  دلصحية،)

وأعآ ل بي ء)أو إصالح دألعآ ل دلفيية)

و أو دألشغ ل دلهيدروليكية))دلجسور،)

دملي ه،) دلسدوا،) دلسفن،) دلجسور،)

دلدردس ت) إتق ن  دلخ(،) في اكت،)

دلتردث،) حفظ  مش ريع  وأعآ ل 

دلدردس ت) إتق ن  دملدنية،) دلهيدسة 

أعآ ل) وتعزيز  دلدعم  وأعآ ل 

اردس ت) دلق ئآة  دملدنية  دلهيدسة 

تحقيق) وأعآ ل  دملش ريع  وإادر  

دلسب كة) دلكهرب ء،) (: دلقرعة دلتقيية)

دلتدفئة،) دلهودء،) تكييف  دلصحية،)

دلصوتي ت،) دلتشغيل دالي للآي زل،)

دملشروع،) ملد9ر  دملس عد   تقد9م 

دلتفويض،) حسب  دملشروع  مد9ر 

أو إع ا ) رصد ومردقبة أعآ ل دلبي ء)

حس ب) دلتأهيل،) إع ا   أو  دلتطوير 

أبع ا هي كل وهي كل دلهيدسة دملدنية)

دلخرس نية دملعزز ،)دلصلب أو دلبي ء.

بي ن إادر  دلشؤون دملدنية حس ب)
دملختلفة) دلطرق  وشبك ت  دملج رير 
دلتقيية) دلقطع  حس ب  وأبع اه ،)
تكييف دلهودء،) دلسب كة،) )دلكهرب ء،)
حس ب قدر  تحآل) ألخ(،) دلتدفئة،)
دلحآل في دألعآ ل دلهيدسية دملدنية)
ودلفحص) دلتشخيص  دلق ئآة،)
دملدنية) دلهيدسية  لالعآ ل  دملفصل 
دملدنية) دلهيدسة  رسم  دلق ئآة،)
ومطط) دلتقآية  دملش ريع  وتيفيذ 

دلتيفيذ.
دلخ رج) في  دملودا  تسجيل  إادر  
أولية،) وقي س ت  قي س ت  إخردء)
ودلتنبؤ) دمليزدنية  تقد9ردت  تيفيذ 
دلجدو ) اردس ت  إخردء) ب لعآلي ت،)
تحقيق) دلطي ت،) تعدا  واردس ت 
نآ ذج) بي ء) دلرقآية،) دليآ ذج 
دملعلوم ت في إادر  دملعلوم ت،)تحقيق)
مالحظ ت دلحس ب دلحردري،)دلتودزن)

دلحردري ودلصوتي.
ش رع) (8 رقم) شقة  (،32 (: دملقر)
موالي أحآد لوكيلي،)حس ن،)دلرب ط.
بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)122.222)ارهم.
تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)
دلسيد نب ري عدن ن ملد  غير محدوا .
بكت بة) تم  (: دلق نوني) لإل9ددع 
ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم دلسجل) (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

دلتج ري):)142245.
143 P

 ELEMENTAIRE شركة
ELBILIA PRIVE
شركة مس هآة

رأسآ له  : 322.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : 284، ش رع 

دلزرقطوني دلددر دلبيض ء
رقم دلسجل دلتج ري : 452525 

دلددر دلبيض ء
رقم دلتعريف دلجب ئي : 32482516

تكوين شركة
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)
ب لددر) مسجل  (،2212 ايسآبر) (32
تم) (،2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ) دلبيض ء)

تأسيس شركة ب ملودصف ت دلت لية):

 ELEMENTAIRE(:(تسآية دلشركة
.ELBILIA PRIVE

دلشكل):)شركة مس هآة.
ش رع) (،284 (: دالختآ عي) دملقر 

دلزرقطوني،)دلددر دلبيض ء.
دستغالل) (: دألس �سي) دلغرض 

دملؤسس ت دلتعليآية دلخ صة.
من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )
عدد) دلتج ري،) ب لسجل  تقييده  
دلتآد9د) أو  دملسبق  دلحل  ح الت 
وفي) دلق نون  في  عليه   دمليصوص 

دليظ م دألس �سي.
دلرأسآ ل):)322.222)ارهم تتكون)

من مس هآ ت نقد9ة.
:)تم تعيين) أعض ء)مجلس دإلادر )
دلشركة) إادر   مجلس  أعض ء) أول 
ملد  ثالث سيودت ودلتي تنتهي في نه 9ة)
للآس هآين) دلع اي  دلع م  دالختآ ع 
دملدعويين للآص اقة على دلحس ب ت)
دمل لية امر سية م لية،)ودلتي ستعقد)
لتأسيس) دلت لية  دلث لثة  دلسية  في 

دلشركة):
دلط زالوي،) دملجيد  عبد  دلسيد 
الكوط) زنقة  دلبيض ء،) ب لددر  مقيم 
دملحيط) زنقة  زدوية  ادندروميد،)
لبط قة) ودلح مل  أنف   دله اي،)

.B562728(دلتعريف دلوطيية رقم
 EDUCATION شركة)
(،DEVELOPEMENT COMPANY
رأسآ له ) مس هآة  شركة 
مقره ) ارهم،) (682.222.222
(،284 دلبيض ء،) ب لددر  دالختآ عي 
ب لسجل) مسجلة  ش رع دلزرقطوني،)
رقم) تحت  دلبيض ء) ب لددر  دلتج ري 
دلسيد) طرف  من  ومآثلة  (411262
بصفته) دلط زالوي،) دملجيد  عبد 

دلرئيس دملد9ر دلع م.
للتيآية) ودإلم ردت  دملغرب  شركة 
رأسآ له ) مس هآة  شركة  صوميد،)
مقره ) ارهم،) (1.584.773.222
(،284 دلبيض ء،) ب لددر  دالختآ عي 
ب لسجل) مسجلة  ش رع دلزرقطوني،)
رقم) تحت  دلبيض ء) ب لددر  دلتج ري 
دلسيد) طرف  من  ومآثلة  (26525

محآد سعد شوف ني دلف �سي.

مقيم) هللا،) نجي  عثآ ن  دلسيد 

دنف ) 5،)مآر م رونيي،) ب لددر دلبيض ،)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح مل 

.BE742283(رقم

مقيآة) ودسو،) كنز   دلسيد  

دلسوي�سي) زنقة غزدو ،) (،11 ب لرب ط)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح ملة 

.A342374(رقم

تعيين) تم  (: دلحس ب ت) مردقب 

مح سب) دلع ريف،) دبردهيم  دلسيد 

مردقب دلحس ب ت وذلك ملد ) مبير،)

سية م لية ودحد .

تكوين دالحتي طي وتوزيع دألرب ح):

للسية) دلص في  دلربح  من  9قتطع 

دمل لية بعد مصم مس ردت دلسيودت)

دمليصرمة عيد دالقتض ء)%5)لتكوين)

مب لغ دالحتي طي دلق نوني 9صبح هذد)

دالقتط ع غير إلزدمي إذد تج وز مبلغ)

رأسآ ل) عشر  دلق نوني  دالحتي طي 

دلشركة.

دقتط ع ت) إخردء) أ9ض   9تم 

دلهدف) أمر  من ربح دلسية دمل لية،)

دملفروضة) دالحتي ط ت  تكوين  منه  

9قرر) أمر   دحتي ط ت  دو  ق نوني ،)

تكوينه ،)قبل أي عآلية توزيع،)بقردر)

أي) أو  دلع ا9ة  دلع مة  دلجآعية  من 

ميقولة من خد9د من طرف) أمودل 

ه ته دلجآعية.

من) توزيعه  دملتعين  دلربح  9تكون 

ودلذي) دمل لية،) للسية  دلص في  دلربح 

دلس بقة) دلخس ئر  ميه  9خصم 

ويض ف) دالحتي ط ت  تكوين  ومب لغ 

إليه ميقوالت أرب ح دلسيودت دمل لية)

دلس بقة.

ادمل) دألسهم  أرب ح  أادء) 9تعين 

دخل أقص ه تسعة أشهر تبتدئ من)

دمتت م دلسية دمل لية.

ب لسجل) دلشركة  تقييد  تم 

 7 بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج ري 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726157.
للنشر ودالستخالص

رئيس مجلس دإلادر 
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STE ELEMENTAIRE LEON 

L’AFRIQUE PRIVE
شركة مس هآة

رأسآ له  : 322.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 284، ش رع 

دلزرقطوني دلددر دلبيض ء

رقم دلسجل دلتج ري : 452525 

دلددر دلبيض ء

رقم دلتعريف دلجب ئي : 32482428

تكوين شركة
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

ب لددر) مسجل  (،2212 ايسآبر) (32

تم) (،2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ) دلبيض ء)

تأسيس شركة ب ملودصف ت دلت لية):

 ELEMENTAIRE(:(تسآية دلشركة

.LEON L’AFRIQUE PRIVE

دلشكل):)شركة مس هآة.

ش رع) (،284 (: دالختآ عي) دملقر 

دلزرقطوني،)دلددر دلبيض ء.

دستغالل) (: دألس �سي) دلغرض 

دملؤسس ت دلتعليآية دلخ صة.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

عدد) دلتج ري،) ب لسجل  تقييده  

دلتآد9د) أو  دملسبق  دلحل  ح الت 

وفي) دلق نون  في  عليه   دمليصوص 

دليظ م دألس �سي.

دلرأسآ ل):)322.222)ارهم تتكون)

من مس هآ ت نقد9ة.

:)تم تعيين) أعض ء)مجلس دإلادر )

دلشركة) إادر   مجلس  أعض ء) أول 

ملد  ثالث سيودت ودلتي تنتهي في نه 9ة)

للآس هآين) دلع اي  دلع م  دالختآ ع 

دملدعويين للآص اقة على دلحس ب ت)

دمل لية امر سية م لية،)ودلتي ستعقد)

لتأسيس) دلت لية  دلث لثة  دلسية  في 

دلشركة):

دلط زالوي،) دملجيد  عبد  دلسيد 

الكوط) زنقة  دلبيض ء،) ب لددر  مقيم 

دملحيط) زنقة  زدوية  ادندروميد،)

لبط قة) ودلح مل  أنف   دله اي،)

.B562728(دلتعريف دلوطيية رقم

 EDUCATION شركة)

(،DEVELOPEMENT COMPANY

رأسآ له ) مس هآة  شركة 

مقره ) ارهم،) (682.222.222

(،284 دلبيض ء،) ب لددر  دالختآ عي 

ب لسجل) مسجلة  ش رع دلزرقطوني،)

رقم) تحت  دلبيض ء) ب لددر  دلتج ري 

دلسيد) طرف  من  ومآثلة  (411262

بصفته) دلط زالوي،) دملجيد  عبد 

دلرئيس دملد9ر دلع م.

للتيآية) ودإلم ردت  دملغرب  شركة 

رأسآ له ) مس هآة  شركة  صوميد،)

مقره ) ارهم،) (1.584.773.222

(،284 دلبيض ء،) ب لددر  دالختآ عي 

ب لسجل) مسجلة  ش رع دلزرقطوني،)

رقم) تحت  دلبيض ء) ب لددر  دلتج ري 

دلسيد) طرف  من  ومآثلة  (26525

محآد سعد شوف ني دلف �سي.

مقيم) هللا،) نجي  عثآ ن  دلسيد 

دنف ) 5،)مآر م رونيي،) ب لددر دلبيض ،)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح مل 

.BE742283(رقم

مقيآة) ودسو،) كنز   دلسيد  

دلسوي�سي) زنقة غزدو ،) (،11 ب لرب ط)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح ملة 

.A342374(رقم

تعيين) تم  (: دلحس ب ت) مردقب 

مح سب) دلع ريف،) دبردهيم  دلسيد 

مردقب دلحس ب ت وذلك ملد ) مبير،)

سية م لية ودحد .

تكوين دالحتي طي وتوزيع دألرب ح):

للسية) دلص في  دلربح  من  9قتطع 

دمل لية بعد مصم مس ردت دلسيودت)

دمليصرمة عيد دالقتض ء)%5)لتكوين)

مب لغ دالحتي طي دلق نوني 9صبح هذد)

دالقتط ع غير إلزدمي إذد تج وز مبلغ)

رأسآ ل) عشر  دلق نوني  دالحتي طي 

دلشركة.

دقتط ع ت) إخردء) أ9ض   9تم 

دلهدف) أمر  من ربح دلسية دمل لية،)

دملفروضة) دالحتي ط ت  تكوين  منه  

9قرر) أمر   دحتي ط ت  دو  ق نوني ،)

تكوينه ،)قبل أي عآلية توزيع،)بقردر)

أي) أو  دلع ا9ة  دلع مة  دلجآعية  من 

ميقولة من خد9د من طرف) أمودل 

ه ته دلجآعية.

من) توزيعه  دملتعين  دلربح  9تكون 

ودلذي) دمل لية،) للسية  دلص في  دلربح 

دلس بقة) دلخس ئر  ميه  9خصم 

ويض ف) دالحتي ط ت  تكوين  ومب لغ 

إليه ميقوالت أرب ح دلسيودت دمل لية)

دلس بقة.

ادمل) دألسهم  أرب ح  أادء) 9تعين 

دخل أقص ه تسعة أشهر تبتدئ من)

دمتت م دلسية دمل لية.

ب لسجل) دلشركة  تقييد  تم 

بت ريخ دلبيض ء) ب لددر   دلتج ري 

 7)9ي 9ر)2222)تحت رقم)726156.
للنشر ودالستخالص

رئيس مجلس دإلادر 
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MG LINE

SARL associé unique

رأسآ له  122.222 ارهم

RC : 29909

تأسيس
نوفآبر) (13 بت ريخ) ب لعيون  تم 

ب لخص ئص) شركة  إنش ء) (2212

دلت لية):

 MG LINE SARL (: دلتسآية)

.associé unique

دلنش ط : خآيع دألنشطة دملتعلقة 

دلتج ر   دلتجآيل  مودا  وشردء  ببيع 

دلع مة دلتصد9ر ودالستيردا.

دملقر دالختآ عي : زنقة عبد  رقم 

222 حي مط دلرملة 1 دلعيون.

دملد  : 22 سية دبتددء من ت ريخ 

دلتأسيس.

ارهم   122.222  : دمل ل  رأس 

مقسآة على 1222 حصة كل ودحد 

122 ارهم، خآيعه  في ملك دلسيد  

مريم مسعواي.

دلتسيير : دلسيد  مريم مسعواي، 

للشركة ملد   عينت كآسير  وحيد  

غير محدوا .

دإل9ددع  تم   : دلق نوني  دإل9ددع 
ب لعيون  دالبتددئية  ب ملحكآة 

رقم  تحت   2212 نوفآبر   21 بت ريخ 

.2212/2836
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 SOCIETE AIT AHMED DE

CONSTRUCTION
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  وذدت دلشريك دلوحيد

بت ريخ)26)ايسآبر)2212)تم وضع)

ق نون ميظم لشركة ذدت دملسؤولية)

دلوحيد) دلشريك  وذدت  دملحدوا  

وذدت دملآيزدت دلت لية):

 SOCIETE AIT (: دلتسآية)

 AHMED DE CONSTRUCTION

وذدت) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

دلشريك دلوحيد.

بيع) ومدم ت  أشغ ل  (: دلهدف)

دالستيردا) تج ر  ع مة،) دلبي ء،) مودا 

أشغ ل) دلبي ء،) أشغ ل  ودلتصد9ر،)

ع مة،)حفر وتجهيز داب ر.

دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) ارهم مقسآة 

موزعة) للودحد   ارهم  (122 فئة)

ك اتي):

(: دلعزيز) عبد  حآد  آ9ت  دلسيد 

1222)حصة.

دملقر دالختآ عي):)تجزئة دليور رقم)

117)بوخدور.

دإلادر ):)تسير من طرف دلسيد آ9ت)

حآد عبد دلعزيز ملد  غير محدا .

بكت بة   تم   : دلق نوني  دإل9ددع 

ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون بت ريخ 2 

9ي 9ر 2222 تحت رقم 32317.
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عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   358(

SOTASERV AFRICA
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
بت ريخ)32)ايسآبر)2212)تم وضع)

ق نون ميظم لشركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا  وذدت دملآيزدت دلت لية):

 SOTASERV AFRICA ( (: دلتسآية)

.SARL

أشغ ل) دلبي ء،) أشغ ل  (: دلهدف)

دالستيردا) ع مة،) تج ر   مختلفة،)

ودلتصد9ر،)شردء،)بيع وكردء)مختلف)

أاودت دلبي ء،)حفر وتجهيز داب ر.

دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) ارهم مقسآة 

موزعة) للودحد   ارهم  (122 فئة)

ك اتي):

دلسيد  دلت الي ميية):)522)حصة.

 522 (: ثوري ) دلخالق  دلسيد  

حصة.

دملقر دالختآ عي):)رقم)53،)ش رع أم)

دصليحة حي دلوحد )2)دلعيون.

تسير من طرف دلسيد ) (: دإلادر )

كآ ) محدا   غير  ملد   ميية  دلت الي 

تعتآد دلشركة دالمض ء)دلوحيد له .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون))

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

.32423
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ELHAMAM H.M SERVICE
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  بآس هم ودحد
9ي 9ر) (8 تبع  للعقد دلعرفي بت ريخ)

2222،)تم وضع قودنين دلشركة ذدت)

دملآيزدت دلت لية):

 ELHAMAM H.M (: دلتسآية)

.SERVICE

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بآس هم ودحد.

دألنشطة) مختلف  (: دملوضوع)

دملرتبطة ب لبي ء.

دلطرق ت،) دلتصريف،) أشغ ل 

دله تف) شبك ت  دلصحي،) دلصرف 

ودمل ء)وأشغ ل دلتهيئة دلع مة.

دلخشب) تج ر   أشغ ل 

ودألليآينيوم)....)دلخ.

 I بلوك) (،485 :)رقم) دملقر دلرئي�سي)

مد9ية دلوحد  دلعيون.

دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) ارهم مقسآة 

ب لك مل) وتآلكه   ارهم  (122 فئة)

دلسيد محآد س لم دلحآ م.

دلسيد) طرف  من  تسير  (: دإلادر )

محآد س لم دلحآ م.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون)

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

ب لسجل) تسجيله   وتم  (2020/87

(: دلتج ري تحت دلرقم دلتحليلي رقم)

.32435
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STE KAFKA IT
SARL AU

تأسيس
93ي 9ر) بآوخب عقد عرفي بت ريخ)

ذدت) شركة  تأسيس  تم  (2222

دملآيزدت دلت لية):

.STE KAFKA IT(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا  وشريك وحيد.

دملقر):)دلوك لة)1)بلوك ف رقم)222 

دلعيون.

بيع دألخهز ) (: دلنش ط دالختآ عي)

دملعلوم تية.

م لد) دلسيد  إلى  يعهد  (: دلتسيير)

9حيى 9ونس ملد  غير محدوا .

9ونس) 9حيى  م لد  (: دملس هآين)

1.222)حصة.

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

دالبتددئية ب لعيون تحت رقم)20/23 

ودلسجل دلتج ري رقم)32332.
للنشر ودلبي ن
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STE MEDSUR SERVICES
SARL AU

تأسيس
 25 بت ريخ) عرفي  عقد  بآوخب 

شركة) تأسيس  تم  (2212 ايسآبر)

ذدت دملآيزدت دلت لية):

 STE MEDSUR (: دلتسآية)

.SERVICES

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا  وشريك وحيد.

دلعربي رقم) دملغرب  ش رع  (: دملقر)

 2 دلشطر) رشيد  موالي  حي  (،87

دلعيون.

دألشغ ل) (: دالختآ عي) دلنش ط 

دلع مة للبي ء.

 122.222 (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم.

يعهد إلى دلسيد ملول) (: دلتسيير)

زكري ء)ملد  غير محدوا .

 1222 ملول زكري ء) (: دملس هآين)

حصة.

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

رقم) تحت  ب لعيون  دالبتددئية 

رقم) دلتج ري  ودلسجل  (19/331

.32272
للنشر ودلبي ن
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STE MERYOU SERVICE
SARL AU

تأسيس
 28 بت ريخ) عرفي  عقد  بآوخب 

شركة) تأسيس  تم  (2212 ايسآبر)

ذدت دملآيزدت دلت لية):

 STE MERYOU (: دلتسآية)

.SERVICE

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا  وشريك وحيد.

(،65 1)بلوك و رقم) :)دلوك لة) دملقر)

دلعيون.

بيع دألخهز ) (: دلنش ط دالختآ عي)

دملكتبية.

 122.222 (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم.

م لد) دلسيد  إلى  يعهد  (: دلتسيير)

9حيى 9ونس ملد  غير محدوا .

9ونس) 9حي  م لد  (: دملس هآين)

1222)حصة.

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

رقم) تحت  ب لعيون  دالبتددئية 

رقم) دلتج ري  ودلسجل  (19/2648

.22623
للنشر ودلبي ن

152 P

تيما كبران

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

برأسآ ل : 122.222 ارهم

دملقر دإلختآ عي : حي دألزرق رقم 186 

نآسية تآ ر 

تبع  ملددوالت دلجآع دلع م دلغير)

دلع اي دمليعقد 9وم)28)نوفآبر)2212 

محدوا ) شركة  كبردن  تيآ   لشركة 

ارهم) (122.222 دملسؤولية برأسآ ل)

دلحصص) بيع  على  دملص اقة  تم 

سفي ن) دلسيد  بين  دإلختآ عية 

دلسيد) لف ئد   حصة  (522 دلكبردن)

دلفل) وبذلك  دلجوهري  دملجيد  عبد 

6)قد تغير كآ  9لي دلسيد عبد دملجيد)

دلجوهري)1222)حصة ونظرد لوخوا)

كل دلحصص في 9د شريك ودحد تآت)

ذدت) شركة  ق نون  على  دملص اقة 

مسؤولية محدوا  بشريك ودحد.

سفي ن) دملسير  دستق لة  قبود 

دملجيد) عبد  دلسيد  وتعيين  دلكبردن 

ويوقع) للشركة  مسيرد  دلجوهري 

بإسآه ).

دلق نوني) دإل9ددع  وضع  تم  وقد 

 8 لد  دملحكآة دلتج رية بتآ ر  9وم)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)2261.
عن دلنسخة ودليص
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3583 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

BAHR ALMOHIT

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 116 BIS

 AVENUE MARMOUCHA SIDI

MOUSSA SALE

تبع  ملددوالت دلجآع دلع م دلغير)

نوفآبر) (26 9وم) دمليعقد  دلع اي 

2212)لشركة)BAHR ALMOHIT)تم)

دإلتف ق على م  9لي):

دلسيد) وتعيين  دلشركة  تصفية 

بحي) مقيم  دلصغير  بن  دلحسين 

1442)سال) دإلنبع ث زنقة دلك ر  رقم)

مصفي  للشركة.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد  (

دملحكآة دلتج رية بسال 9وم)2)ايسآبر)

2212)تحت رقم)33722.
عن دلنسخة ودليص
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 SOCIETE THE ONE BEAUTY

 & SPA

SARL

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية
رأسآ له  : 122222 ارهآ 

سجل تج ري 142133 دلرب ط

تآت) (2212 ايسآبر) (12 بت ريخ)

لشركة) دألس �سي  دليظ م  صي غة 

(،THE( ONE( BEAUTY( &( SPA

شركة محدوا  دملسؤولية،)رأسآ له )

دإلختآ عي) مقره   ارهآ ،) (122222

 2 ش رع عآر دبن دلخط ب شقة) (18

أكددل دلرب ط).

دلتجآيل) ص لون  (: دملوضوع)

ودللي قة دلبدنية.

دلشرك ء):

دلحس ني) حج م  دلسيد   (1-

دلح ملة) دلجنسية،) مغربية  نسرين 

(،BE818841 رقم) دلوطيية  للبط قة 

ب)522)حصة.

-2)دلسيد  عيس وي زينب مغربية)

دلح ملة للبط قة دلوطيية) دلجنسية،)

رقم)A612726،)ب)522)حصة.

فوض دلتسيير دملشترك للسيدتين:

دلسيد  حج م دلحس ني نسرين.

دلسيد  عيس وي زينب.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

ب لرب ط.
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فردوس داري
ش.م.م

رقم 1135 ش رع، إق مة سال 

دلجد9د  سال

تبع  للجآع دلع م دإلستثي ئي دلذي)

دنعقد بآقر دلشركة بت ريخ)25)نوفآبر)

2212)قرر م  9لي):

-)حل نش ط دلشركة.

دلعآ رتي) عي�سى  دلسيد  تعيين  (-

كآصفي للشركة.

لحل) دإلختآ عي  دملقر  تعيين  (-

دلشركة رقم)1135)ش رع،)إق مة سال)

دلجد9د  سال.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 33252 رقم) تحت  بسال  دإلبتددئية 

بت ريخ)2)9ي 9ر)2222.
بآث بة مقتطف وبي ن
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 STE. ZMAN شركة

PROMOTION
 2212 أكتوبر) (24 بت ريخ) تم 

دختآ ع ع م دستثي ئي حدا بآوخبه)

دليق ط داتية):

أوال تم تغيير مسير دلشركة.

من) أنور  أوم ني  دلسيد  دستق لة 

ميصب مسير.

تعيين دلسيد حسني رشيد كآسير)

شريك للشركة.

دألس �سي) دلق نون  تحيين  (: ث ني )

للشركة).

ث لث ):)تم دإل9ددع دلق نوني 9وم)11 
ايسآبر)2212)لد ))دملحكآة دلتج رية)

بآردكش تحت رقم)112141.
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STE. DR IMMOBILIER شركة
 2212 ايسآبر) (25 بت ريخ) تم 
دختآ ع ع م دستثي ئي حدا بآوخبه)

دليق ط داتية):
أوال تم تغيير دلنش ط دإلختآ عي):

من) غيره   أو  دملب ني  وبيع  شردء)
دملع مالت دلعق رية.

دلنش ط) إلى  دلخدم ت  تقد9م 
دإلختآ عي

ميعش عق ري.
دستغالل وتسيير دلفي اق.

دألس �سي) دلق نون  تحيين  (: ث ني )
للشركة).

 3 تم دإل9ددع دلق نوني 9وم) (: ث لث )
دملحكآة دلتج رية) ( لد ) (2222 9ي 9ر)

بآردكش تحت رقم)112242.
158 P

 STE DAR OUMMI شركة
 2212 أكتوبر) (24 بت ريخ) تم 
دختآ ع ع م دستثي ئي حدا بآوخبه)

دليق ط داتية):
أوال تم تغيير مسير دلشركة):

رشيد) حسني  دلسيد  دستق لة 
دلشريك دلوحيد من ميصب مسير.

مسير) أنور  أوم ني  دلسيد  تعيين 
للشركة))غير شريك.

9وم) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (: ث ني )
دملحكآة) ( لد ) ( (2212 ايسآبر) (11
رقم) تحت  بآردكش  دلتج رية 

.112137
159 P

 STE. DAR SOUR شركة
دختآ ع) (2212 م ي) (7 بت ريخ) تم 
ع م دستثي ئي حدا بآوخبه دليق ط)

داتية):
أوال تم تغيير مسير دلشركة):

دستق لة دلسيد حسني رشيد من)
ميصب مسير.

تعيين دلسيد أوم ني أنور كآسير)

للشركة))غير شريك.

دألس �سي) دلق نون  تحيين  (: ث ني )

للشركة).

 8 تم دإل9ددع دلق نوني 9وم) (: ث لث )

دملحكآة دلتج رية) ( لد ) (2212 م ي)

بآردكش تحت رقم)124261.
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 STE. EDIFICE WORLDشركة

MARRAKECH

 2212 أكتوبر) (24 بت ريخ) تم 

دختآ ع ع م دستثي ئي حدا بآوخبه)

دليق ط داتية):

أوال تفويت دلحصص كلي ):

كلي) بشكل  حصة  (222 تفويت)

دملسير) طرف  من  س بق   دملآلوكة 

دلوحيد دلسيد حسني رشيد لف ئد )

دلسيد دوم ني دنور.

مسيرد) دنور  دوم ني  دلسيد  تعيين 

وحيدد للشركة)).

دألس �سي) دلق نون  تحيين  (: ث ني )

للشركة).

9وم) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (: ث لث )

دملحكآة) ( لد ) ( (2212 ايسآبر) (11

رقم) تحت  بآردكش  دلتج رية 

.112132
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 ISTITUT POLYTECHNIQUE

PRIVE DE CASABLANCE

دلع م) دلجآع  مددوالت  بآقت�سى 

دإلستثي ئي دمليعقد بت ريخ)16)ايسآبر)

 INSTITUT شركة) إن شرك ء) (2212

 POLYTECHNIQUE PRIVE DE

رأس) ش.م.م  (CASABLANCE

ومقره ) ارهم،) (3.222.222 م له )

محآد) ش رع  (15 بف س،) دإلختآ عي 

دلسالوي ودفقود على):
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-)إعالن عن دسم مختصر للشركة)

رقم) دلسلبية  دلشه ا   وفق  (IPPDC

دملسلآة من طرف دملركز) (2222227

بت ريخ) بف س  لإلستثآ ردت  دلجهوي 

15)نوفآبر)2212.

-)دملص اقة على دلتسآية دلتج رية)

دلشه ا ) وفق  (POLYCASA PRIVE

2222222)دملسلآة من) دلسلبية رقم)

لإلستثآ ردت) دلجهوي  دملركز  طرف 

بف س بت ريخ)13)نوفآبر)2212. 

إثر) دلشركة  قودنين  تحيين  (-

دلتعد9الت دملذكور  أعاله وإلى 9ومه.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

بف س بت ريخ)25)ايسآير)2212)تحت)

رقم)19/4229.
بتلخيص دملسير
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STE. ARGANA EVENTE
SARL A.U

 CAPTAL(SOCIAL : 10.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : DR. D’CHAR

SIDI THER TAROUDANT

 RC(N° 2187 TRIBUNAL(DE 1er

ISTANCE DE TAROUDANT

دإلستثي ئي) دلع م  دلجآع  لقردرت 

 2212 أكتوبر) (15 بت ريخ) دمليعقد 

 SOCIETE ARGANA EVENTE

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

 12.222.22 رأسآ له ) ودحد  بشريك 

ارهم مقره  دإلختآ عي اودر دلدشر)

سيدي دلط هر ت روادنت.

-)تقرر دلحل دملسبق للشركة.

 DEFLORENNE دلسيد) تعيين  (-

YVES)كآصفي للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دإلبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

 2212 أكتوبر) (22 بت ريخ) بت روادنت 

تحت رقم)1462.
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STE. ARGANA EVENTE
SARL A.U

 CAPTAL(SOCIAL : 10.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : DR. D’CHAR

SIDI THER TAROUDANT

 RC(N° 2187 TRIBUNAL(DE 1er

ISTANCE DE TAROUDANT

دإلستثي ئي) دلع م  دلجآع  لقردرت 

 2212 م ي) (22 بت ريخ) دمليعقد 

 SOCIETE ARGANA EVENTE

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

 12.222.22 رأسآ له ) ودحد  بشريك 

ارهم مقره  دإلختآ عي اودر دلدشر)

سيدي دلط هر ت روادنت.

-)تقرر دإلغالق دلنه ئي للشركة.)

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  -تم 

دإلبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

 2212 أكتوبر) (22 بت ريخ) بت روادنت 

تحت رقم)1463.

164 P

STE. ZOUGAR NEGOCE
SARL A.U

 CAPTAL(SOCIAL : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°6 IMM

 ARIHA LOT AIT AL BOUKHARI

D’CHAIRA INZEGANE

 RC(N° 13211 TRIBUNAL(DE 1er

ISTANCE DE INZEGANE

دإلستثي ئي) دلع م  دلجآع  لقردرت 

 2212 أكتوبر) (2 بت ريخ) دمليعقد 

 SOCIETE ZOUGAR NEGOCE

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

بشريك ودحد رأسآ له )122.222.22 

6)عآ ر ) ارهم مقره  دإلختآ عي رقم)

اشير ) دلبخ ري  د9ت  تجزئة  دريحة 

دنزك ن.

-)تقرر دلحل دملسبق للشركة.)

دلحسين) زك ر  دلسيد  تعيين  (-

كآصفي للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  -تم 

دلضبط ب ملحكآة دإلبتددئية ب نزك ن)

رقم) تحت  (2212 نوفآبر) (5 بت ريخ)

.4325
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STE. ZOUGAR NEGOCE
SARL A.U

 CAPITAL(SOCIAL : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°6 IMM

 ARIHA(LOT(AIT  AL(BOUKHARI

D’ACHAIRA INZEGANE

 RC(N° 13211 TRIBUNAL(DE 1er

INSTANCE DE INZEGANE

دإلستثي ئي) دلع م  دلجآع  لقردرت 

 2212 أكتوبر) (7 بت ريخ) دمليعقد 

 SOCIETE ZOUGAR NEGOCE

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

بشريك ودحد رأسآ له )122.222.22 

6)عآ ر ) ارهم مقره  دإلختآ عي رقم)

اشير ) دلبخ ري  د9ت  تجزئة  دريحة 

دنزك ن.

-)تقرر دإلغالق دلنه ئي للشركة.)

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  -تم 

دلضبط ب ملحكآة دإلبتددئية ب نزك ن)

رقم) تحت  (2212 نوفآبر) (5 بت ريخ)

.4326
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 ATLAS BUSINESS

CONSULTING
 AV. YACOUB(EL(MANSOUR

 IMM(AL(AMIRA(III(N°32, 3eme

GUELIZ MARRAKECH

ش. ا.م.م ذدت مس هم ودحد

تأسيس شركة
ميظم) ق نون  وضع  بت ريخ  تم 

لشركة ب ملآيزدت دلت لية):

 STE. EDIFICE (: دلتسآية)

 INTERNATIONAL SARL AU

ش.ا.م.م ذدت مس هم ودحد.

دلهدف):)

دلصب غة،) دلبي ء،) في  مق ول  (-

دلزليج،)دليج ر ،)دلرص صة إلخ...

دلع م) دلبي ء) مش ريع  -دنج ز 

ودلخ ص.

وتصد9ر) دستيردا  وشردء،) بيع  (-

معددت دلبي ء)دملختلفة.

يعقوب) ش رع  (: دإلختآ عي) دملقر 
1)خليز) 3)رقم) دمليصور إق مة دالمير )

مردكش.

في) حدا  (: دإلختآ عي) دلرأسآ ل 

 222 22.222)ارهم مقسآ  إلى) مبلغ)

موزع) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

ك اتي):

دلسيد رشيد حسني)222)حصة.

غير) ملد   دإلادر   تسير  (: دإلادر )

رشيد) دلسيد  طرف  من  محدوا  

حسني.

من) تبتدئ  (: دإلختآ عية) دلسية 

ف تح 9ي 9ر إلى غ 9ة)31)ايسآبر من كل)

سية.

22)سية دبتددء) :)حدات في) دملد )

من ت ريخ تأسيس دلشركة.

تم دإل9ددع دلق نوني للشركة لد )

بت ريخ) بآردكش  دلتج رية  دملحكآة 

 111112 رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (2
دلتج ري) ب لسجل  دلشركة  وسجلت 

بآردكش تحت رقم)121641.

167 P

ميدربير
MEDREPAIR

رأسآ له  : 252.222 ارهم

مقره  دإلختآ عي : لد  شركة ا9ريك 

ارعة بلوك رقم 2 حي دلهد  أك ا9ر

دلجآع دلع م دإلستثي ئي بت ريخ 16 
ايسآبر 2212 

دملص اقة على تفويت دألسهم
تحويل دملقر دإلختآ عي للشركة

دلع م) دلجآع  ملددولة  طبق  

ايسآبر) (16 دإلستثي ئي دمليعقد 9وم)

2212،)ص اق على تفويت دلحصص)

بدر) دلسيد  9آلكه   دلتي  دإلختآ عية 

بنزد9د بشركة ميدربيردي)252)حصة
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بآبلغ) كيتربير  شركة  إلى  إختآ عية  (

أورو أي م ) (25.222.22 إخآ لي قدره)

يع ال)1.216.576.22)ارهم.

أصبحت) دلتفويت،) لهذد  نتيجة 

محدوا ) شركة  ميدربير  شركة 

دملسؤولية ذدت شريك ودحد.

دلع م) دلجآع  محضر  بآوخب 

دملقر) تحويل  تقرر  دإلستثي ئي،)

دإلختآ عي للشركة إلى دلعيودن دلت لي):

محل رقم)1)بلوك رقم)2)حي دلهد )

ف تح) من  دعتب رد  رخعي  بأثر  دك ا9ر 

أكتوبر)2212.

وبذلك تم تعد9ل دليظ م دألس �سي.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  لقد 

بأك ا9ر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (12 بت ريخ)

.82172
دملسير
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كودبير ماروك

ش.م

 GOODYEAR MAROC SA

EN LIQUIDATION

في ح لة دلتصفية

 دلددردلبيض ء، زنقة أزيز بالل 

مع ريف

إغالق دلتصفية
دملتخذ ) دملس هآين  قردر  بآوخب 

في دلجآع دلع م دإلستثي ئي دمليعقد )

بت ريخ)8)م رس)2212)تقرر م  9لي):

دملص اقة على دلحس ب دلنه ئي) (-

للتصفية.

-)تخصص دلرصيد دملتبقي دلسلبي)

للتصفية.

دإلغالق دلنه ئي للتصفية وإبردء) (-

دملصفي.

دلسجل) لد   دلق نون  إ9ددع  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري 

ب لددردلبيض ء.

169 P

 AEROTECHNIC

INDUSTRIES

شركة مس هآة 

9بلغ رأسآ له  : 67.842.222 ارهم

دملقر دإلختآ عي : دمليطقة دلصي عية 

للخطوط دمللكية دملغربية، 

مط ر محآد دلخ مس-دليودصر 

دلددردلبيض ء

دلسجل دلتج ري ب لددردلبيض ء رقم 

223223

تجد9د مد  مه م دملد9ر دلع م
 17 بت ريخ) مددوالت  بآقت�سى 

دإلادر ) مجلس  قرر  (،2212 أبريل)

تجد9د مد  مه م دملد9ر دلع م دلسيد)

سيودت) ثالث  ملد   أورييآ   توم سو 

وذلك دبتددء)من ف تح أبريل)2212.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلق نوني 

(،2222 9ي 9ر) (13 في) ب لددردلبيض ء)

تحت رقم)726814.
من أخل دلتلخيص ودلنشر

مجلس دإلادر 

170 P

POLSPORT

SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 22.222.22 ارهم

مقر دلشركة : حي دملغرب دلعربي 

سكتور 4 مكرر بلوك 3 تآ ر 

RC N°25265

) إعالن للجآعية دلع مة غير 
دلع ا9ة(

بآقت�سى محضر للجآعية دلع مة)

دلشركة) بآقر  دمليعقد   دلع ا9ة  غير 

بت ريخ)21)أكتوبر)2212)فقد تقرر م )

9لي):

حصة إختآ عية من) (72 بيع) (1-

دلسيد) طرف  من  دلشركة  رأسآ ل 

دلحسن دلسعيدي إلى دلسيد 9وسف)

حجري.

من) إختآ عية  حصة  (32 بيع) (-
دلسيد) طرف  من  دلشركة  رأسآ ل 

دلحسن دلسعيدي حجري إلى دلسيد)

عبد دلفت ح حجري.

من) إختآ عية  حصة  (32 بيع) (-
دلسيد) طرف  من  دلشركة  رأسآ ل 

إلى دلسيد عبد) عبد دلسالم حجري 

دلفت ح حجري.

تغيير دملقر دإلختآ عي للشركة) (2-
1)زنقة) إلى دلعيودن دلت لي حي دملسير )

 3 محل رقم) (321 أبو دألسوا عآ ر )

تآ ر .

دستق لة مسير دلشركة دلسيد) (3-

دلحسن دلسعيدي وتعيين دلسيد عبد)

دلفت ح حجري مسيرد مك نه للشركة.

من) و16) و7) و6) (4 تغيير دملودا) (4-

دلق نون دألس �سي للشركة.

دألس �سي) دلق نون  تحيين  (5-

للشركة.

تم دإل9ددع) (: دإل9ددع دلق نوني) (6-

دلضبط) كت بة  لد   دلق نوني 

 4 ب ملحكآة دلتج رية ب لرب ط بت ريخ)

ايسآبر)2212)تحت عدا)123323.

171 P

M COMPANY
نقل حصص دلشركة

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

دملقر دإلختآ عي : 1171، زنقة 

هرهور ، قط ع دلفتح، دلعي 9د ، 

سال

دلسجل دلتج ري : 24552 سال

دلع م) دلجآع  حسب  تقرر 

(،2212 28)نوفآبر) دإلستثي ئي بت ريخ)

دلسيد) 9آلكه   دلتي  حصة  (52 نقل)

لف ئد ) دملطهير  دلد9ن  صالح  محآد 

شريكه دلسيد مهدي دملطهير.

 6 دمل ا ) تعد9ل  تم  لذلك،) وفق  

ودمل ا )7)من دليظ م دألس �سي.

ب لسجل) (: دلق نوني) دإل9ددع  تم 

دإلبتددئية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

تحت) (2212 ايسآبر) (26 9وم) بسال 
رقم)33827.
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AETHERJETS
شركة محدوا  دملسؤولية

دملقر دإلختآ عي : 8، ش رع دلرح مية، 
دلحي دإلادري-دلرب ط

دلسجل دلتج ري رقم 121211 
دلرب ط

عقب صدور قردر من دلجآع دلع م)
(،2212 25)نوفآبر) دإلستثي ئي بت ريخ)
حل دلشركة وتصفيته ) قرر دلشرك ء)

دبتددء)من)25)نوفآبر)2212.
دملسؤول) يعين  دلع م  دلجآع 
مد ) مالل  دلشركة،) تصفية  عن 
ه شيمي) مليكة  دلسيد   دلتصفية،)
بلغيتي،)دلق طية بش رع شردرا  سلم)
رقم)5،)حي دلطيردن،)دلرب ط وأعط ه )
دلعآلي ت) إلنه ء) دلصالحي ت  كل 
تحقيق دملوخوادت) دلج رية للشركة،)

وافع دلخصوم.
بش رع) دلك ئن  دلتصفية  مقر 
دلطيردن،) حي  (،5 رقم) سلم  شردرا  
دلرب ط هذد هو دلعيودن دلذي 9جب)
9تم) سوف  ودلتي  دملردسالت  إرس ل 

إمظ ر دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية.
دملتعلق) (: دلق نوني) دإل9ددع  تم 
بحل دلشركة لد  دملحكآة دلتج رية)
9ي 9ر) (6 ب لرب ط ب لسجل دلزمني 9وم)
وب لسجل) (142 رقم) تحت  (2222
دلتحليلي 9وم)2)9ي 9ر)2222)تحت رقم)

.123857
دملتعلق) دلق نوني  دإل9ددع  سيتم 
دملحكآة) لد   دلشركة  بتصفية 

دلتج رية ب لرب ط.
173 P

CALITA INTERNATIONAL
SARL AU

كليت  إنترن سيون ل 
ش.م.م

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 
دلشريك دلوحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم
دملقر دإلختآ عي : 22 زنقة إبردهيم 

عآردوي دلددردلبيض ء
تأسيس شركة

 16 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2212 ايسآبر)
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دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد ذدت دملآيزدت دلت لية):

ميردني) دلسيد  (: دلوحيد) دلشريك 
ردخيف م نوه ر.

 CALITA (: دلتسآية)

INTERNATIONAL SARL AU)كليت )

إنترن سيون ل ش.م.م.

: شركة محدوا   دلشركة) نوعية 

دملسؤولية ذدت شريك وحيد.

دملوضوع دإلختآ عي : 

خآيع  وتصد9ر  ودستيردا  تج ر  

دلخدم ت  أو  دملعددت  أو  دمليتج ت 

اون تقييد.

في  ودلتوخيه  دملشور   إعط ء 

دملبيع ت.

تقيي ت  على  ودلتدريب  دلتطوير 

دملبيع ت.

ودملس عد ) دملشور   تقد9م 

دألخيبية) أو  دملغربية  للشرك ت 

ودلتسويق) ودلتيظيم  دإلادر   في 

ودإلستردتجية.
ملد9ري) ودملشور   دملس عد  

دلشرك ت دلع مة أو دلخ صة.

دإلقتص ا9ة) دلدردس ت  إنج ز 

ودلتسويقية واردس ت دلجدو .

مد  دلشركة):)22)سية دبتددء)من)

ت ريخ تأسيسه .
دملقر دإلختآ عي):)22)زنقة إبردهيم)

عآردوي دلددردلبيض ء.
رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

من) حصة  (1.222 على) مقسآة 

خآيعه ) مصصت  ارهم  (122 فئة)

ميردني) دلسيد  دلوحيد  للشريك 
ردخيف م نوه ر.

دلتسيير):)عين كآسير للشركة ملد )

ردخيف) ميردني  دلسيد  محدوا   غير 

م نوه ر.

ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

9ي 9ر وتنتهي في)31)ايسآبر لكل سية.

توزع دألرب ح بعد تكوين) (: دألرب ح)

دلب قي) ويخول  دلق نوني  دإلحتي طي 

في) مذكور  هو  م   حسب  للشرك ء)

دلق نون دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

رقم) تحت  للددردلبيض ء) دلتج رية 

725247)بت ريخ)6)9ي 9ر)2222.

ب لسجل) دلشركة  تقييد  وتم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري 

 452382 رقم) تحت  ب لددردلبيض ء)

بت ريخ)6)9ي 9ر)2222.
بآث بة مقتطف وبي ن
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 EXIGENCES

 ECONOMIQUES DU

BATIMENT-EXEB
SARL

شركة دملتطلب ت دإلقتص ا9ة للبي ء

إ.ك.ز.ب

شركة محدوا  دملسؤولية

رأسآ له  : 122.222 ارهم 

دملقر دإلختآ عي : 17/15 

زنقة أبو شج ع دلفراي 

بوركون،دلددردلبيض ء

دلحل دملسبق للشركة
بت ريخ) دإلستثي ئي  للقردر  طبق   (-I

شركة) لشرك ء) (،2212 ايسآبر) (12

دملتطلب ت دإلقتص ا9ة للبي ء)إ.ك.ز.ب)

 EXIGENCES ECONOMIQUES

 DU( BATIMENT-EXEB( SARL

شركة محدوا  دملسؤولية،)رأسآ له )

مقره ) ويوخد  ارهم  (122.222

 15/17 ب لددردلبيض ء،) دإلختآ عي 

زنقة أبو شج ع دلفراي بوركون،))تم)

دتخ ذ دلقردردت دلت لية):

-)دلحل دملسبق للشركة.

محآد) سيدي  دلسيد  تعيين  (-

وتحد9د) للشركة  كآصفي  دلكت ني 

مسؤولي ته.

في) دلتصفية  مقر  -تحد9د 

أبو) زنقة  (15/17 دلددردلبيض ء،)

شج ع دلفراي بوركون.

دلضبط) بكت بة  دإل9ددع  تم  (-II

ب ملحكآة دلتج رية ب لددردلبيض ء)9وم)

6)9ي 9ر)2222)تحت رقم)726215.

بتعد9ل) دلتصريح  إ9ددع  تم  (-III  

9وم) ب لددردلبيض ء) دلتج ري  دلسجل 

6)9ي 9ر)2222)تحت رقم)267.
بآث بة إعالن
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 NETWORKS GATES

MARKETING
رأسآ له  : 122.222 ارهم

سجل تج ري رقم 124275

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بآقت�سى 

12)ايسآبر)2212،)تم إعددا دلق نون)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية):

للشركة) دلق نوني  دالسم 

 NETWORKS GATES  :

.MARKETING

دلهدف دالختآ عي):)مركز إتص ل.

رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 

122)ارهم.

دملصلوحي عآ ا)522)حصة.

فون ني عزيز )252)حصة.

دلزيتوني أس مة)252)حصة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دالولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.
زنقة) (22 رقم) (: دالختآ عي) دملقر 

أكددل،) (12 رقم) شقة  مو�سى  خبل 

دلرب ط.

عآ ا) دملصلوحي  (: دملسيرون)

وفون ني عزيز .

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

ب لرب ط بت ريخ)13)9ي 9ر)2222،)تحت)

رقم)124275.
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 AJNIHATE AL KHAIR LI-AL

ASFAR
SARL

سجل تج ري : 23512 سال

فتح فرع للشركة
(،2212 ايسآبر) (22 بت ريخ)

دلع اي) دلغير  دلع م  دلجآع  دنعقد 

AJNIHATE( AL( KHAIR( LI- لشركة)

مسؤولية) ذدت  شركة  (،AL ASFAR

122.222)ارهم،) محدوا ،)رأسآ له )

دلخير) فتح  تجزئة  دالختآ عي  مقره  

رقم)51)قط ع)4)حي دلفرح سال حيث)

تآت دملص اقة على):

سال) بآد9ية  للشركة  فرع  فتح 

حي لفروكي) (21 محل رقم) (23 عآ ر )

ت بريكت.

تعيين دلسيد دحآد شتآو مسير)

للفرع.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بسال) دالبتددئية  للآحكآة  دلتج ي 

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

.33266
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مكتب دقصبي

عضو ب)

مجآوعة فيد9نيون دنترن سيون ل

ش رع ف س رقم)77،)طيجة

دله تف):)2532324427

H L HOLDING
SARL AU

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطيجة)

إعددا) تم  (،2212 ايسآبر) (4 في)

محدوا ) لشركة  دألس �سي  دلق نون 

مص ئصه ) تتلخص  دملسؤولية،)

كآ  9لي):

 H L(دلتسآية):)تتخذ دلشركة دسم

.HOLDING SARL AU

9تآثل موضوع) (: موضوع دلشركة)

دلشركة في قي مه  لف ئدته  أو لف ئد )

دألغي ر أو ب ملس هآة ب):
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دملق والت) خآيع  في  دملس هآة 

وتدبير محفظة دلسيددت ودألسهم في)

مختلف أنودع دلشرك ت.

وتددول) وشردء) ودقتي ء) دكتت ب 

ودلحصص،) دألسهم،) وتفويت 

وداللتزدم ت وبشكل ع م خآيع دلقيم)

دلعق رية دلتي تنشئه  خآيع دلشرك ت)

أو دألشخ ص دملعيويين أ9  ك ن شكله )

أو موضوعه .

بجآيع) دلقي م  ع م  وبشكل 

ودلصي عية) دلتج رية  دلعآلي ت 

ودملتعلقة) ودلعق رية  ودمل لية 

ب مليقوالت،)دملرتبطة بشكل مب شر أو)

غير مب شر بآوضوع دلشركة.

دملقر دلرئي�سي للشركة):)حدا دملقر)

دلرئي�سي للشركة بطيجة ش رع ف س)

رقم)77،)دملكتب)1.

مد  دلشركة):)22)سية دبتددء)من)

ت ريخ تكوينه  دلنه ئي.

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دلشركة) في  حصة  (1222 إلى) مقسم 

بقيآة)122)ارهم لكل حصة،)مخولة)

ل):

هش م دألزرق)1222)حصة.

دلشركة) يسير  (: دلتسيير) هيئة 

شخص ذدتي ودحد أو عد  أشخ ص)

ال،) أم  شرك ء) ك نوت  سودء) ذدتيين،)

بصفته مسيرد.

وقد عين مسيرد للشركة ملد  غير)

محدا ):

مغربي) دألزرق،) هش م  دلسيد 

نوفآبر) ف تح  في  مولوا  دلجنسية،)

ب لددر دلبيض ء،)ح مل بط قة) (1276

(،BE687283 دلتعريف دلوطيية رقم)

إق مة) ق طن بطيجة،)طريق دملختبر،)

أريح  رقم)157.

دالحتي طي) مصم  بعد  (: دألرب ح)

دلص فية) دألرب ح  توزع  دلق نوني،)

دلتي) بحسب دلحصص  دلشرك ء) بين 

9آلكونه  في دلشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بطيجة) دلتج رية  دملحكآة  ضبط 

رقم) تحت  (،2212 2)ايسآبر) بت ريخ)

رقم) دلتج ري  دلسجل  (،228454

.122255
قصد موخز وبي ن

فيصل أقصبي
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مكتب دقصبي

عضو ب)

مجآوعة فيد9نيون دنترن سيون ل

ش رع ف س رقم)77،)طيجة

دله تف):)2532324427

PLOGG MEDIA
SARL

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطيجة)

إعددا) تم  (،2212 أكتوبر) (15 في)

محدوا ) لشركة  دألس �سي  دلق نون 

مص ئصه ) تتلخص  دملسؤولية،)

كآ  9لي):

دسم) دلشركة  تتخذ  (: دلتسآية)

.PLOGG MEDIA SARL

9تآثل موضوع) (: موضوع دلشركة)

في) أو  دملغرب  في  قي مه   في  دلشركة 

دملودقع) تطوير  مدمة  (: ب) دلخ رج،)

دإللكترونية على دألنترنيت.

دلعآلي ت) خآيع  ع م،) وبشكل 

ودمل لية،) ودلصي عية  دلتج رية 

ب مليقوالت،) ودملتعلقة  ودلعق رية 

ب ملودضيع) مب شر  بشكل  دملرتبطة 

أن) شأنه   من  ودلتي  أعاله  دملذكور  

تس هم في تطوير دلشركة.

دملقر دلرئي�سي للشركة):)حدا دملقر)

دلرئي�سي للشركة بطيجة ش رع عالل)

بن عبد هللا رقم)22.

مد  دلشركة):)22)سية دبتددء)من)

ت ريخ تكوينه  دلنه ئي.

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دلشركة) في  حصة  (122 إلى) مقسم 

حصة،) لكل  ارهم  (1222 بقيآة)

مخولة ل):

 52 محآد) دلحسني  دلشقردني 

حصة.

 PLOGGING( 59201-8506

QUEBEC INC : 52)حصة.
دلشركة) يسير  (: دلتسيير) هيئة 

شخص ذدتي ودحد أو عد  أشخ ص)

ال،) أم  شرك ء) ك نود  سودء) ذدتيين،)

بصفته مسيرد.

وقد عين مسيرد للشركة ملد  غير)

محدوا ):

دلسيد دلشقردوني دلحسني محآد،)

م ي) (15 مولوا في) مغربي دلجنسية،)

ب لددر دلبيض ء،)ح مل بط قة) (1223

(،K422172 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

ق طن بطيجة حي مسترموش،)تجزئة)

دملسجد رقم)15.

دالحتي طي) مصم  بعد  (: دألرب ح)

دلص فية) دألرب ح  توزع  دلق نوني،)

دلتي) بحسب دلحصص  دلشرك ء) بين 

9آلكونه  في دلشركة.

تم دإل9ددع دلق نوني بكت بة ضبط)

بت ريخ) بطيجة  دلتج 9ة  دملحكآة 

7)9ي 9ر)2222.
قصد موخز وبي ن

فيصل أقصبي
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مكتب دقصبي

عضو ب)

مجآوعة فيد9نيون دنترن سيون ل

ش رع ف س رقم)77،)طيجة

دله تف):)2532324427

IGOUDAR DISTIBUTION
SARL AU

ردسآ له  : 4.522.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي : دمليطقة دلصي عية 

دخزن 9ة

دلقطعة 418 - طيجة

دلسجل دلتج ري : 55347

9تبين من محضر دلقردر دالستثي ئي)

22)ايسآبر) في) دملؤرخ  للشرك ء،)

2212،)أنه):

تم قبول دستق لة دلسيد بيط لب)

حس م من مه مه كآسير للشركة.

بيط لب) دلسيد  تعيين  تقرر 
ح مل) دلجنسية،) مغربي  دبردهيم 
رقم) دلوطيية  دلتعريف  بط قة 
D117517،)ق طن بطيجة فيال بيست )
دلزنقة)1)رقم)12،)مسيرد للشركة ملد )

غير محدوا .
تم دإل9ددع دلق نوني بكت بة ضبط)
بت ريخ) بطيجة  دلتج رية  دملحكآة 

8)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)222356.
قصد موخز وبي ن

فيصل أقصبي
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SY-FOOD
دلعرفي) دلعقد  تسجيل  ت ريخ 
2222)ب لرب ط ب لخص ئص) 13)9ي 9ر)

دلت لية):
مشغل) (: دالختآ عي) دلهدف 

دملطعم.
ارهم) (122.222 (: دمل ل) رأس 
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 
ارهم للحصة دلودحد  موزعة) (122

بين دلشرك ء)على دلشكل دلت لي):
 1222 دلسيد صالح دلد9ن دلزين)

حصة.
من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.
8)زنقة) 32)شقة) دملقر دالختآ عي):)
موالي دحآد لوكيلي حس ن،)دلرب ط.

دلد9ن) صالح  دلسيد  (: دلتسيير)
دلزين.

دلد9ن) صالح  دلسيد  (: دلتوقيع)
دلزين.

(: دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 
.142255
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THREEJM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

لشريك ودحد
رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : رقم 46 ش رع 
دلزرقطوني دلط بق 2 دلددر دلبيض ء

تفويت دلحصص
بآقت�سى دلجآع دلع م دلغير ع اي)
دملؤرخ) ميم«) خيم  »طري  لشركة)
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بت ريخ)2)سبتآبر)2212،)قرر دلشريك)

دلوحيد م  9لي):

حوز ) في  دلتي  حصة  (522 بيع)

دلسيد) لص لح  نجمي  9ونس  دلسيد 

أ9وب دملومن دملخت ري.

6)و7)من دليظ م) تعد9ل دلفصول)

دألس �سي للشركة.

تغيير هدف دلشركة.

صي نة دلسي ردت.

شردء)وبيع دلسي ردت دملستعآلة.

تصد9ر ودستيردا.

للشركة) دلق نوني  دلشكل  تغيير 

من شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

ذدت) شركة  إلى  ودحد  لشريك 

دملسؤولية دملحدوا .

تلتزم دلشركة دتج ه دلغير بتوقيع)

كل من دلشريكين دلسيد أ9وب دملومن)

دملخت ري ودلسيد 9ونس نجمي.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

بت ريخ) (724163 ( تحت رقم) دلبيض ء)

12)ايسآبر)2212.
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MEDIATIVE

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 23 إق مة خي ن 

دلزهر  شقة 15 عين عتيق تآ ر 

إغالق وتصفية دلشركة
تبع  مل  خ ء)في محضر دلجآع دلع م)

دالستثي ئي دمليعقد بت ريخ)12)ايسآبر)

2212،)تقرر م  9لي):

بعد) لعرو�سي،) ع ال  دملصفي 

دالستآ ع للتقرير حول خآيع عآلي ت)

فلقد ودفق حول دلتقرير) دلتصفية،)

وكذلك دلحس ب دلنه ئي للتصفية.

دلجآع) قرر  فقد  سبق،) مل   تبع  

دلصالحي ت) خآيع  ميج  دلع م 

للآصفي كي 9يهي مسطر  دلتصفية.

تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

(،2222 9ي 9ر) (13 ب لرب ط) دلتج رية 

تحت رقم)123221.
مقتطف وبي ن
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شركة بيض الرحامنة
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

للشريك دلوحيد

رأسآ له  : 45.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : مزرعة اد9ت 

لخريج ت اودر دلخيردت دلوط نزنة 

دلعظم قي ا  دلوط  ادئر  سيدي 

بوعثآ ن خآ عة دلرح مية

دلسجل دلتج ري : 482

دلتعريف دلضريبي : 6581242

دلزي ا  في رأسآ ل
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

ايسآبر) (32 دمليعقد بآكي س بت ريخ)

قرر دلشريك دلوحيد لشركة) (،2212

»شركة بيض دلرح مية«)شركة ذدت)

دلوحيد) للشريك  مسؤولية محدوا  

ارهم،)) (45.222.222 رأسآ له )

بآزرعة) دالختآ عي  مقره   دلك ئن 

اد9ت لخريج ت اودر دلخيردت دلوط )

نزنة دلعظم قي ا  دلوط  ادئر  سيدي)

بوعثآ ن خآ عة دلرح مية.

م  9لي):

ب) دلشركة  رأسآ ل  في  دلزي ا  

5.222.222)ارهم.

 45.222.222 من) برفعه  وذلك 

ارهم وذلك) (52.222.222 إلى) ارهم 

بإنش ء)52.222)حصة خد9د  بقيآة)

122)ارهم للودحد  دكتتبت وحررت)
بك مله  دقتط ع  من دلحس ب دلج ري)

للشريك دلوحيد.
دلق نون) من  (7 دلفصل) تغيير 

دلددملي للشركة.

دلق نوني) دإل9ددع  تم  ولقد 

 32 ب ملحكآة دلتج رية بيجرير بت ريخ)

ايسآبر)2212،)تحت رقم)448.

دلسجل دلتج ري):)482.
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شركة أفيكول دلتا
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

للشريك دلوحيد
رأسآ له  : 4.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : أ9ت والل اودر 
أ9ت مو�سى إقليم دلح خب
دلسجل دلتج ري : 36262

دلتعريف دلضريبي : 14482275
دلزي ا  في رأسآ ل

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
ايسآبر) (22 دمليعقد بآكي س بت ريخ)
قرر دلشريك دلوحيد لشركة) (،2216
ذدت) شركة  الت «) دفيكول  »شركة 
دلوحيد) للشريك  مسؤولية محدوا  
دلك ئن) ارهم  (4.222.222 رأسآ له )
مقره  دالختآ عي بأ9ت والل اودر أ9ت)

مو�سى إقليم دلح خب م  9لي):
ب) دلشركة  رأسآ ل  في  دلزي ا  

8.222.222)ارهم.
 4.222.222 من) برفعه  وذلك 
ارهم وذلك) (12.222.222 إلى) ارهم 
بإنش ء)82.222)حصة خد9د  بقيآة)
122)ارهم للودحد  دكتتبت وحررت)
بك مله  دقتط ع  من دلحس ب دلج ري)

للشريك دلوحيد.
دلق نون) من  (7 دلفصل) تغيير 

دلددملي للشركة.
دلق نوني) دإل9ددع  تم  ولقد 
بت ريخ) بآكي س  دلتج رية  ب ملحكآة 
27)ايسآبر)2212،)تحت رقم)5352.

دلسجل دلتج ري):)36262.
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شركة البيض حنان وأديبة
شركة ذدت مسؤولية محدوا 
ردسآ له  : 7.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : اودر أ9ت عق  
خآ عة بطيط ادئر  عين ت وخط ت 

عآ لة دلح خب
دلسجل دلتج ري : 22483

دلتعريف دلضريبي : 24172162
دلزي ا  في رأسآ ل

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
ايسآبر) (22 دمليعقد بآكي س بت ريخ)
دلبيض) »شركة  شرك ء) قرر  (،2216
حي ن وأا9بة«)شركة ذدت مسؤولية)

 7.222.222 رأسآ له ) محدوا  

ارهم،)دلك ئن مقره  دالختآ عي بدودر)

عين) ادئر   بطيط  عق  خآ عة  أ9ت 

ت وخط ت عآ لة دلح خب.

م  9لي):

ب) دلشركة  رأسآ ل  في  دلزي ا  

وذلك برفعه من) ارهم،) (5.222.222

 12.222.222 إلى) ارهم  (7.222.222

حصة) (52.222 بإنش ء) وذلك  ارهم 

للودحد ) ارهم  (122 بقيآة) خد9د  

دكتتبت وحررت بك مله  دقتط ع  من)

دلحس ب دلج ري.

دلق نون) من  (7 دلفصل) تغيير 

دلددملي للشركة.

دلق نوني) دإل9ددع  تم  ولقد 

بت ريخ) بآكي س  دلتج رية  ب ملحكآة 

32)ايسآبر)2212،)تحت رقم)5383.

دلسجل دلتج ري):)22483.
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شركة أفيكول زعيم

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

للشريك دلوحيد

رأسآ له  : 5.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : بني أمطير اودر 

أ9ت بردهيم ض 9ت دلصدر خآ عة 

بيطيط دلح خب

دلسجل دلتج ري : 44715

دلتعريف دلضريبي : 25282535

دلزي ا  في ردسآ ل
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

ايسآبر) (22 دمليعقد بآكي س بت ريخ)

قرر دلشريك دلوحيد لشركة) (،2216

ذدت) شركة  زعيم«) أفيكول  »شركة 

دلوحيد) للشريك  مسؤولية محدوا  

دلك ئن) ارهم  (5.222.222 رأسآ له )

مقره  دالختآ عي ب بني دمطير اودر)

خآ عة) دلصدر  ض 9ت  بردهيم  أ9ت 

بيطيط دلح خب م  9لي):
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ب) دلشركة  رأسآ ل  في  دلزي ا  

وذلك برفعه من) ارهم،) (7.222.222

 12.222.222 إلى) ارهم  (5.222.222

حصة) (72.222 بإنش ء) وذلك  ارهم 

للودحد ) ارهم  (122 بقيآة) خد9د  

دكتتبت وحررت بك مله  دقتط ع  من)

دلحس ب دلج ري للشريك دلوحيد.

دلق نون) من  (7 دلفصل) تغيير 

دلددملي للشركة.

دلق نوني) دإل9ددع  تم  ولقد 

بت ريخ) بآكي س  دلتج رية  ب ملحكآة 

27)ايسآبر)2212،)تحت رقم)5351.

دلسجل دلتج ري):)44715.
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دئتآ نية دلسفي ني

22)ش رع محآد دلخ مس

عآ ر  دلسنتي�سي رقم)71،)مكي س

دله تف):)0535515507/52

دلف كس):)2535528816

شركة الصيانة الصناعية 

والتجهيز ش م م 
تعد9ل

دلع م) دلجآع  مددوالت  بآقت�سى 

 2222 دالستثي ئي دملؤرخ 9وم)6)9ي 9ر)

لشركة دلصي نة دلصي عية ودلتجهيز«)

ارهم) (1.522.222 ش م م رأسآ له )

تجزئة) مكي س  دالختآ عي  ومقره  

سيدي) دلصي عي  دلحي  (83-82 رقم)

بوزكري،)تم دالتف ق على م  9لي):

دالحتف ظ) دلع م  دلجآع  قرر 

كآس عد ) لسيو  إزدبيل  ب لسيد  

دلصي عية) »دلصي نة  لشركة) مسير 

دلسيد) إستق لة  وقبول  ودلتجهيز«)

كآس عد) مه مه  من  زكي  محآد 

دلسيد خآ ل) وتعيين  للشركة  مسير 

رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح مل  زكي 

 82 بفيال) ودلس كن  (،285223 ادل)

مكي س،) ج  م  دملسعدي  عب س  حي 

صرح) للشركة  خد9د  مسير  مس عد 

إزدبيل) ودلسيد   زكي  خآ ل  دلسيد 

لسيو قبولهآ  دمله م دملوكلة لهآ ،)مع)

تغيير دمل ا )13)من دلق نون دألس �سي.

قرر دلجآع دلع م أن دإلمض ء)على)

دلوث ئق ودملستيددت دإلادرية ودلوث ئق)

ميفصال) سيكون  غيره   أو  دلبيكية 

دملسير) مس عد  طرف  من  سودء)

طرف) من  أو  لسيو  إزدبيل  دلسيد  

مس عد دملسير دلسيد خآ ل زكي.

تحد9ث دلق نون دألس �سي لشركة)

ش) ودلتجهيز«) دلصي عية  »دلصي نة 

م م.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 9وم) بآكي س  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)124.

188 P

STE UNIVERS SAHARA
SARL AU

ردسآ له  : 12.222.222 ارهم

مقره  : طريق دلسآ ر  PK رقم 

7 ب لقرب من مزرعة ولد دلرشيد 

دلعيون

تعد9الت ق نونية
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

(،2212 ايسآبر) (31 بت ريخ) دمليعقد 

دلشرك ء) طرف  على  دملص اقة  تآت 

على م  9لي):

تفويت حصص دختآ عية):

52.222)حصة من طرف) تفويت)

دلرشيد) ولد  حآدي  سيدي  دلسيد 

لص لح):

دلرشيد) ولد  دنهة  لال  دلسيد  

22.222)حصة.

دلسيد موالي دبردهيم ولد دلرشيد)

12.222)حصة.

دلسيد موالي دحآد ولد دلرشيد)

12.222)حصة.

دلسيد سيدي محآد ولد دلرشيد)

12.222)حصة.

تغيير دلشكل دلق نوني للشركة إلى)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا .

ولد) حآدي  سيدي  دلسيد  دبق ء)

ملد ) للشركة  وحيد  كآسير  دلرشيد 

غير محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
ب لعيون) دالبتددئية  ب ملحكآة 

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ)

.100/2020
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H&Y CAR
SARL AU

تغيير مقر شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت دلشريك دلوحيد

بآقت�سى محضر دالختآ ع دلع م)

بت ريخ) بسال  دملؤرخ  دلع اي  غير 

دالختآ ع) 9قترح  (،2212 4)أغسطس)

دملكتب) تغيير  دلع اي  غير  دلع م 

ش رع) في  ح لي   دملوخوا  دملسجل 

دلهد ) نور  إق مة  دلخ مس  ( محآد)

للشركة محدوا  دملسؤولية) سال،) (-

على) لتثبيته  دلوحيد  دلشريك  ذدت 

دلعيودن دملقر دلجد9د دلت لي):

قس رية) (،4 رقم) دلتج ري  دملحل 

مع) دلع مة  دلجلسة  دلرب ط  دملآون،)

مردع   دلقردردت دلس بقة،)تم تعد9ل)

دمل ا )4)من دليظ م دألس �سي للشركة)

دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

بسال) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 

2222،)تحت رقم) 14)سبتآبر) بت ريخ)

دلسجل دلتج ري)23215.
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بيو طيليكوم
ش م م بشريك وحيد

دلرأسآ ل دالختآ عي : 22.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : إق مة نعيم عآ ر  4 

ت بريكت سال

دملؤرخ) دلع م  دلجآع  بآقت�سى 

بت ريخ)22)نوفآبر)2212،)قرر دلشريك)

PIO TELECOM)ش) دلوحيد لشركة)

م م بشريك وحيد م  9لي):

ش) (PIO TECOM تصفية شركة)

م م بشريك وحيد.

خليل) دلتب ري  دلسيد  تعيين 

كآصفي للشركة.

لتصفية) دلرئي�سي  دملقر  تحد9د 
إق مة) (: دلت لي) دلعيودن  في  دلشركة 

نعيم عآ ر )4)ت بريكت سال.
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 
بسال بت ريخ)2)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)

.33244
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 FIDUCIAIRE T Z MISSION
ET CONSEIL

تأسيس شركة ذ م م ش و
تم تأسيس) بآقت�سى عقد عرفي،)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ش ذ)

م م ش و.
 LA (: دالختآ عي) دللقب 

.MAYOUNNAISE SARL AU
دلشريك ودملس هم):

ط) و  ب  دلزد9ر،) مولة  دلسيد  
AE35412)ب)1222)سهم.

مولة) دلسيد   دلوحيد   دملسير  
دلزد9ر.

رأس دمل ل):)122.222)ارهم.
)مأكوالت) مطعم) (: دلنش ط)

سريعة(.
مقهى.

مآول دلحفالت.
دملد ):)22)سية.

 11 عآ ر ) غ ن   زنقة  (: دلعيودن)
متجر رقم)8)دلرب ط.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية ب لرب ط 9وم)13)9ي 9ر)2222 
تحت رقم دلسجل دلتج ري)142251.

للبي ن
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م نجآيت كونسيلتين دند أك ونت ش م م

شركة كوفي اند مور
ش م م

رأسآ ل : 122.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : تق طع ش رع 

دليخيل ودليز9د قط ع 2 عآ ر  »ب« 
رقم 6 حي دلري ض دلرب ط

9وم) م ص  دتف ق  عقد  بآوخب 
قرر دملس هآون) (،2212 ايسآبر) (18
لشركة كوفي دند مور ش م م تسجيل)
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محدوا ) لشركة  دلعرفي  دلعقد 
دملسؤولية تحآل دلخص ئص دلت لية):
مور) دند  كوفي  شركة  (: دلتسآية)

شركة محدوا  دملسؤولية.
دلرأسآ ل):)122.222)ارهم.

تصآيم) (: دالختآ عي) دلنش ط 
للش ي) ص لة  وتشغيل  وإنش ء)

ودلوخب ت دلخفيفة.
ش رع) تق طع  (: دالختآ عي) دملقر 
»ب«) عآ ر ) (2 دليخيل ودليز9د قط ع)

رقم)6)حي دلري ض دلرب ط.
دلتسيير):)تم تعيين كال من دلسيد)
مزدلي دملهدي ودلسيد  دلد9هي ف طآة)

دلزهردء)كآسير9ن للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية ب لرب ط 9وم)14)9ي 9ر)2212،)

تحت رقم دلتسجيل)123283.
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م نجآيت كونسيلتين دند أك ونت ش م م

شركة املوحدين بييس أوطو
ش م م

رأسآ ل : 62.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : رقم 4 ش رع اللة 
أسآ ء تجزئة نعآة ت بريكت سال

9وم) م ص  دتف ق  عقد  بآوخب 
دملس هآون) قرر  (،2222 3)9ي 9ر)
لشركة دملوحد9ن بييس أو طو ش م)

م م  9لي):
تعيين) وتم  للشركة  مسبق  حل 

مج لس محآد للقي م بهذه دملهآة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية بسال 9وم)13)9ي 9ر)2222،)

تحت رقم دلتسجيل)33264.
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م نجآيت كونسيلتين دند أك ونت ش م م

شركة بارافارما�سي نور سال
 ش م م

رأسآ ل : 122.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : تجزئة بيعآرو رقم 
37 محل رقم 2 سيدي مو�سى سال

 7 بآوخب عقد دتف ق م ص 9وم)
9ي 9ر)2222،)قرر دملس هآون لشركة)

ب رف رم �سي نور سال ش م م م  9لي):
تعيين) وتم  للشركة  مسبق  حل 

بهذه) للقي م  إلي س  دلزي اي  دلسيد 
دملهآة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية بسال 9وم)13)9ي 9ر)2222،)

تحت رقم دلتسجيل)33265.
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 LOCATION DE VOITURE
MAGHREB

SARL AU
في) مسجل  عرفي  عقد  بآقت�سى 
(،2222 ايسآبر) (12 بت ريخ) دلرب ط 
قد تم تأسيس شركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا  بشريك وحيد.
 LOCATION DE (: دلتسآية)

.VOITURE MAGHREB
دلكردء) وك لة  (: دالختآ عي) دلهدف 

دلسي ردت بدون س ئق.
ردسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 
دلسيد) دلودحد   ارهم للحصة  (122

خآ ل عجيجتي)1222)حصة.
من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )
دلت سيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري.
من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)
31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.
ب تريس) ش رع  (،42 رقم) (: دملقر)

لومآب  حس ن،)دلرب ط.
دملسير):)دلسيد خآ ل عجيجتي.

(: دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 
.142287

196 P

BABAKOM-TRAV
ش م م

دلط بق دألول حي ت غب لوت سيدي 
دحآد ودوم نة - مييفر 

دلتأسيس
 2 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
2222،)تم تأسيس شركة ذدت) 9ي 9ر)
ودملودصف ت) محدوا   مسؤولية 

دلت لية):

 BABAKOM شركة) (: دلتسآية)

.TRAV

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلصفة)

محدوا .

دألول) دلط بق  (: دالختآ عي) دملقر 

حي ت غب لوت سيدي دحآد ودوم نة،)

مييفر .

شردء) أشغ ل مختلفة،) (: دلغرض)

دمليتج ت) وب لتقسيط  ب لجآلة  وبيع 

دالستيردا) دلغددئية،) وغير  دلغددئية 

ودلتصد9ر.

 222.222 في) حدا  (: دلرأسآ ل)

موزعة) حصة  (2222 إلى) موز  ارهم 

على دلشكل دلت لي):

موحى شعير )1222)حصة.

خودا شعير )1222)حصة.

دلتسيير):)تسيير دلشركة من طرف)

شعير ) وخودا  شعير   موحى  دلسيد 

وذلك ملد  غير محدا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني للشركة لد  كت بة دلضبط)

بت ريخ) بخييفر   دالبتددئية  ب ملحكآة 

(،8/2020 تحت رقم) (،2222 9ي 9ر) (8

دلسجل دلتج ري رقم)3181.

197 P

STE DRI FRERES
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

مقره  دالختآ عي : فيال رقم 8 تجزئة 

دلوف ق ف ر  مييفر 

ت سيس شركة
 3 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

2222،)تم ت سيس شركة ذدت) 9ي 9ر)

ب ملودصف ت) محدوا   مسؤولية 

دلت لية):

.STE DRI FRERES(:(دلتسآية

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلصفة)

محدوا .

دملقر دالختآ عي):)فيال رقم)8)تجزئة)

دلوف ق ف ر  مييفر .

دلغرض):)أشغ ل مختلفة.

 1.222.222 في) حدا  (: دلردسآ ل)

حصة) (12.222 دلى) موزع  ارهم 

موزعة على دلشكل دلت لي):

سفي ن دلدري�سي).....)5222)حصة.

عص م دلدري�سي)......)5222)حصة.

دلتسيير):)تسيير دلشركة من طرف)

ملد ) وذلك  دلدري�سي  سفي ن  دلسيد 

غير محدوا .

دال9ددع) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 

دلق نوني للشركة لد  كت بة دلضبط)

بت ريخ) بخييفر   دالبتددئية  ب ملحكآة 

(،2020/7 تحت رقم) (،2222 9ي 9ر) (8

دلسجل دلتج ري رقم)3172.

198 P

STE NANO ETUDES
مقره  دالختآ عي : دلحي دالادري 

تغس لين مييفر 

غير) دختآ ع  محضر  بآقت�سى 

تم) (،2212 ايسآبر) (27 ع اي بت ريخ)

دتخ ذ دلقردر دلت لي):

وتعيين) دلشركة  على  دلتشطيب 

دلسيد زكري ء)دلغ زي مصفي للشركة.

تم دال9ددع دلق نوني للشركة لد )

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

بخييفر  بت ريخ)2)9ي 9ر)2222،)تحت)

رقم)2020/10،)دلسجل دلتج ري رقم)

.2523

199 P

STE NAGADESA
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

مقره  دالختآ عي : حي دملدرسة 

دملنزل رقم 4 دملحل رقم 2 مركز ك ف 

دلنسور مييفر 

ت سيس شركة
 22 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

2212،)تم ت سيس شركة ذدت) نونبر)

ب ملودصف ت) محدوا   مسؤولية 

دلت لية):



3523 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

.STE NAGDESA(:(دلتسآية

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلصفة)

محدوا .

دملدرسة) حي  (: دالختآ عي) دملقر 

2)مركز ك ف) 4)دملحل رقم) دملنزل رقم)

دلنسور مييفر .

دلغرض):)مستغل مقلع.

 122.222 في) حدا  (: دلردسآ ل)

1222)حصة موزعة) ارهم موزع دلى)

على دلشكل دلت لي):

فظآة دمزي ن).....)222)حصة.

سلو  بوتدغ رت)......)122)حصة.

دلتسيير):)تسيير دلشركة من طرف)

دلسيد  سلو  بوتدغ رت وذلك ملد )

غير محدوا .

دال9ددع) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 

دلق نوني للشركة لد  كت بة دلضبط)

بت ريخ) بخييفر   دالبتددئية  ب ملحكآة 

رقم) تحت  (،2212 ايسآبر) (26

رقم) دلتج ري  دلسجل  (،2019/922

.3173

200 P

STE GEHYGEO INGENIERIE

مقره  دالختآ عي : 11 زنقة 2 بلوك 2 

تآوميت مييفر 

غير) دختآ ع  محضر  بآقت�سى 

تم) (،2212 9ونيو) (12 بت ريخ) ع اي 

دتخ ذ دلقردر دلت لي):

وتعيين) دلشركة  على  دلتشطيب 

دلسيد  رخ ء)نخلي))مصفية))للشركة.

تم دال9ددع دلق نوني للشركة لد )

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

بخييفر  بت ريخ)2)9ي 9ر)2222،)تحت)

دلسجل دلتج ري رقم) (،2020/9 رقم)

.1682

201 P

 STE ELITE ENGLISH

INSTITUE PRIVE

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 2212 7)أغسطس) دالستثي ئي بت ريخ)

تم دالتف ق على دلحل دملسبق للشركة)

وتصفيته .

تم تعيين دلسيد  كآ ل دلعدن ني)

دلح مل) دلشركة  مسير  بصفته 

 A734257 رقم) دلوطيية  للبط قة 

مصفي) (1222 مغربية) ذدت خنسية 

للشركة.

(، (5 دم ل) (: مقر دلتصفية حدا ب)

رقم)1225،)دلشقة رقم)4،)دلط بق)3 

حي يعقوب دمليصور دلرب ط.

تم وضع دملحضر ب لسجل دلتج ري)

تحت) (،2212 نونبر) (4 ب لرب ط بت ريخ)

رقم)6217.

202 P

STE DYAR AL MANSOUR

شركة مس هآة

رأسآ له  : 532.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 42 ش رع دلعلويين 

حس ن دلرب ط

دلسجل دلتج ري رقم : 22646 

دلرب ط

تف رق ميصب دلرئيس مجلس 
دالادر  ودملد9ر دلع م

دادر ) مجلس  محضر  بآقت�سى 

دلشركة ا9 ر دمليصور دمليعقد بت ريخ)

تعد9ل) تقرر  (،2216 أغسطس) (12

وضع دالادر  دلع مة للشركة وتف رق)

ميصب رئيس دالادر  ودملد9ر دلع م.

محضر مجلس دالادر  دملش ر إليه)

دلسيد) أن  دلى  كذلك  أش ر  أعاله،)

مه م) له  أسيدت  قد  دملريني  مد9ر 

سعد) دلسيد  وأن  دالادر   مجلس 

دلعشفوني أسيدت له مه م مد9ر ع م)

للشركة ذدته .

تم دمب ر دملس هآين وتم دال9ددع)

ب ملحكآة) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

أغسطس) (26 في) ب لرب ط  دلتج رية 

2216،)تحت رقم)3313.
من أخل دلنشر ودلتخليص)

مجلس دالادر 

203 P

STE RUNNER TOURS

SARL

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

تم تغيير) (،2212 ايسآبر) (12 بت ريخ)

بعض قودنين دلشركة وحدا م  9لي):

من) دلشركة  ردسآ ل  في  دلزي ا  

122.222)ارهم دلى)522.222)ارهم.

2522)حصة وتقدر) هيد دلعك ري)

ب)252.222.

دلسيد محآد برك وي)2522)حصة)

وتقدر ب)252.222.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

.123225

204 P

 STE WORKVALUE

CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

ردسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دلرقم 12 دق مة 

شآس ش رع ط رق بن زي ا تآ ر 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

(،2212 نونبر) (25 بت ريخ) دلرب ط 

مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

ب ملآيزدت) وحيد  بشريك  محدوا  

دلت لية):

 WORKVALUE (: دلتسآية)

.CONSULTING

دملس عد ) (: دالختآ عي) دلهدف 

دلفيية ودلدعم للشرك ت.

دلط هري) عآر  دلسيد  (: دلشرك ء)

 12 ب لرقم) 9قطن  دلجنسية  مغربي 

زي ا) بن  ط رق  ش رع  شآس  دق مة 

تآ ر .

رأسآ ل) 9قدر  (: دلشركة) رأسآ ل 

دلشركة بآبلغ قيآته)122.222)ارهم)

كل) قيآة  سهم  (1222 دلى) موزعة 

ودحد)122)ارهم.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري ب لرب ط.

شآس) دق مة  (12 دلرقم) (: دملقر)

ش رع ط رق بن زي ا تآ ر .

دلشركة تسير من طرف) (: دالادر )

دلسيد محآد دلط هري.

دملحكآة) في  دلق نوني  دال9ددع  تم 

9ي 9ر) (6 بت ريخ) بتآ ر   دالبتددئية 

2222،)تحت دلرقم)122262.
دالستخردج وذكر

دملسير

205 P

 STE VWAYAJ SERVICES

AFRICA
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : رقم 33 ش رع 

موالي 9وسف دلرب ط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

(،2212 ايسآبر) (2 بت ريخ) دلرب ط 

مسؤولية) ذدت  شركة  ت سيس  تم 

محدوا  بشريكين ب ملآيزدت دلت لية):

 STE UWAYAJ (: دلتسآية)

..SERVICES AFRICA

دلهدف دالختآ عي):)وك لة أسف ر.

دلشرك ء):)

دلسيد عثآ ن برك ش)222)حصة.

 1 صب ر) مهدي  موالي  دلسيد 

حصة

رأسآ ل) 9قدر  (: دلشركة) رأسآ ل 

دلشركة بآبلغ قيآته)122.222)ارهم)

كل) قيآة  سهم  (1222 دلى) موزعة 

ودحد)122)ارهم.



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   352(

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري ب لرب ط.
دملقر):)رقم)33)ش رع موالي 9وسف)

دلرب ط

دلشركة تسير من طرف) (: دالادر )

دلسيد عثآ ن برك ش.

دملحكآة) في  دلق نوني  دال9ددع  تم 

9ي 9ر) (8 بت ريخ) بتآ ر   دالبتددئية 

2222،)تحت دلرقم)142162.
دالستخردج وذكر

دملسير

206 P

 STE TRAVAUX DE

DEMOLITION
SARL

CAPITAL : 3.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 54 AV

MOHAMED V TEMARA

بقردر من دلجآع دلع م دالستثي ئي)

ايسآبر) (32 بت ريخ) دمليعقد  للشركة 

.2212

من) دلشركة  ردسآ ل  زي ا   تآت 

 6.222.222 دلى) ارهم  (3.222.222

ارهم.

تم دال9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)123882.

207 P

شركة أوجيست
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

وضع) تم  عرفي  عقد  بآقت�سى 

ذدت) لشركة  دالس �سي  دلق نون 

وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

ب لخص ئص دلت لية):

دوخيست) شركة  (: دلتسآية)

ش.م.م.ش.و.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا ) بشريك وحيد.

دملد  : 22 سية دبتددء من ت ريخ 

تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

دملسير : دلعددلي نبيل.

دلرأسآ ل : 122.222 ارهم.

 32 دق مة   : دالختآ عي  دلعيودن 

أحآد  موالي  زنقة   ،8 رقم  شقة 

لوكيلي حس ن دلرب ط.

من  تبتدئ   : دالختآ عية  دلسية 

ف تح 9ي 9ر وتنتهي في 31 ايسآبر.

ب ملحكآة  دلق نوني  دال9ددع  تم 

9ي 9ر   15 بت ريخ  ب لرب ط  دلتج رية 

دلتج ري  دلسجل  رقم  تحت   ،2222

رقم 142223.

208 P

STE STRALINSKY

SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : ش رع بوركون 

زنقة خعفر دبن حبيب دق مة دملشرق 

2 دلط بق دالول رقم 3 دلددردلبيض ء

تأسيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي))مؤرخ بت ريخ)

32)أغسطس)2212)ب لددردلبيض ء)تم)

وضع دلق نون دالس �سي للشركة ذدت)

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد مآيزدته  ك لت لي):

STE STRAVINSKY(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد.

دلهدف ب متص ر):)ميعش عق ري.

بوركون) ش رع  (: دالختآ عي) دملقر 

زنقة خعفر دبن حبيب دق مة دملشرق)

2)دلط بق دالول رقم)3)دلددردلبيض ء.

دملد ):)22)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)

بآقددر) حصة  (1222 على) مقسآ  

دلى) كلي   تكتتب  للحصة  ارهم  (122

دلسيد محآد فريقش.

دلسية دالختآ عية):)من ف تح 9ي 9ر)

دلى)31)ايسآبر من كل سية.

أسيدت مهآة دلتسيير) (: دلتسيير)
لفتر  غير محدوا  دلى دلسيد محآد)
مزادا) مغربية،) خنسية  ذو  فريقش 
بت ريخ)2)نونبر)1222)بآرس دلسلط ن)
ارب دلسلط ن دلفددء)دلددردلبيض ء،)
رقم) (2 ودلس كن بتجزئة دلهد  زنقة)
ودلح مل) 53)سيدي مومن دلبيض ء،)
رقم) دلوطيية  دلتعريف  للبط قة 

.BB73237
ب لسجل) دلشركة  تقييد  تم 
دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري 
ب لددردلبيض ء)تحت رقم)443222)في)

23)سبتآبر)2212.
209 P

STE IK ADMINISTRATION
SARL AU

STE SMAZ TRAVUX
SARL AU

مقره  دالختآ عي : رقم 55 زنقة 52 
ش رع ودا ارعة دلولفة دلددردلبيض ء

دلغير) دلع م  دالختآ ع  إثر  على 
بت ريخ) دلددردلبيض ء) بآد9ية  دلع اي 
دملس هم) قرر  (،2212 أكتوبر) (21
 SMAZ TRAVAUXS دلوحيد لشركة)

ش.م.م.)بآس هم وحيد م  9لي):
ذدت) للشركة  دلنه ئية  دلتصفية 
وحيد) بآس هم  دلوحيد   دملسؤولية 
دعتب ر) (SMAZ TRAVAUX دملسآ  )

من)21)ايسآبر)2212.
في دملكتب دملسجل) ( تتم دلتصفية)
ودا) ش رع  (52 زنقة) (55 رقم) ( (: وهو)

ارعة دلولفة دلددردلبيض ء.
ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 
دلتج رية بآد9ية دلددردلبيض ء)بت ريخ)
13)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)726686.
210 P

STE CONCERETA
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

سجل تج ري رقم : 23627 دلرب ط
حل دلنه ئي للشركة

لشركة) دلوحيد  دلشريك  قرر 
شركة) (CONCERETA SARL AU
ردسآ له ) محدوا ،) مسؤولية  ذدت 
دالختآ عي) مقره   ارهآ ،) (122.222

دكددل) (7 رقم) زيز شقة  ودا  زنقة  (4
دلغير) دلع م  دلجآع  مالل  دلرب ط 
دلشركة) بآقر  دنعقد  دلذي  دلع اي 

بت ريخ)12)ايسآبر)2212.
دلحل دلنه ئي للشركة.

دلتصفية) تقرير  على  دملص اقة 
دملحرر من طرف دلسيد علي بيكردن.

ملصفي) ونه ئي  ت م  دبردء) تسليم 
علي) دلسيد  دلشركة  لحس ب ت 

بيكردن.
بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 
ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ)

.123233
211 P

STE NATAC
SARL AU

دستثي ئي) ع م  خآع  بآقت�سى 
2222،)قرر دلشريك) 9ي 9ر) (8 حرر في)
ش.م.م.) (NATAC للشركة) دلوحيد 

ذدت دلشريك دلوحيد م  9لي):
طرف) من  حصة  (122 تفويت)
دلسيد) دلى  محآد  خ اي  دلسيد 

دمزيكير  م لد.
دستق لة دلسيد خ اي محآد من)

ميصبه كآسير للشركة.
م لد) دمزيكير   دلسيد  تعيين 

كآسير وحيد للشركة.
تعد9ل دملودا)3،)7،)13)من دلق نون)

دالس �سي للشركة.
بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 
دلضبط ب ملحكآة دلتج رية ب لرب ط،)
9ي 9ر) (14 بت ريخ) (123213 تحت رقم)

.2222
212 P

STE DKH AUTO
SARL AU

بآقت�سى خآع ع م دستثي ئي حرر)
قرر دلشريك) (،2212 ايسآبر) (31 في)
 DKH AUTO للشركة) دلوحيد 
ش.م.م.)ذدت دلشريك دلوحيد م  9لي):
طرف) من  حصة  (1222 تفويت)
دلسيد ارادب  م لد دلى دلسيد حودم)

هش م.
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دستق لة دلسيد ارادب  م لد من)

ميصبه كآسير للشركة.

تعيين دلسيد حودم هش م كآسير)

وحيد للشركة.

تعد9ل دملودا)6،)7،)13)من دلق نون)

دالس �سي للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلضبط ب ملحكآة دلتج رية ب لرب ط،)

9ي 9ر) (14 بت ريخ) (123212 تحت رقم)

.2222

213 P

س.ف.س أوا9ت سيستم

مقره ):)48)ش رع ب ريس دلددردلبيض ء

دله تف):)22.22.37/26.78.08

 STE EUROPEENNE DE

 CHAUDRONNERIE

 ET DE FABRICATIONS

METALLIQUES

.E.C.F.M

SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دق مة دلزهردء 

عآ ر  رقم 6 رقم دلشقة 12  ي 

بوسكور  دلددردلبيض ء

بآوخب دلجآع دلع م غير دلع اي)

 2212 دكتوبر) (15 بت ريخ) دمليعقد 

ردسآ له ) ش.م.م.،) (E.C.F.M لشركة)

دالختآ عي) مقره   ارهم،) (222.222

ق مة دلزهردء)عآ ر  رقم)6)رقم دلشقة)

تم) دلددردلبيض ء،) بوسكور   ي  ( (12

تقرير م  9لي):

تخفيض ردسآ ل من)2.222.222 

بقيآة) ارهم  (222.222 دلى) ارهم 

1.822.222)ارهم)؛

تقليص قيآة دلسهم دلح لية من)

1222)ارهم دلى)122)ارهم)؛

بآبلغ) دملبدئي  رأسآ ل  زي ا  

من) لرفعه  ارهم  (5.442.222,68

2.222.222)ارهم دلى)7.442.222,68 

 1.822.222 مبلغ) وبتخفيض  ارهم 

ارهم 9تم مصم من رأسآ ل دلح لي)

بآبلغ) الئتآ ن  نقل  وتخصيص 

عن) ودلتخلي  ارهم  (478.248,42

 3.163.254,12 بآبلغ) دملستحق ت 

ارهم.

مفض رأسآ ل دلشركة في نفس)

ارهم) (5.442.222,68 دلوقت بقيآة)

لتعويض ودمتص ص دلجزئي للخس ئر)

 2212 أغسطس) (31 في) دملحققة 

ودستيع به  خزئي .)تم تحد9د ردسآ ل)

بشكل نه ئي بآبلغ)222.222)ارهم.

من دليظ م) و7) (6 تعد9ل دمل اتين)

دالس �سي وفق  لذلك.

دالس �سي) دلق نون  تحد9ث 

للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

رقم) تحت  للددردلبيض ء،) دلتج رية 

723527)بت ريخ)16)ايسآبر)2212.

دملتعلق) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دالسهم  بيقل 

 723526 رقم) تحت  للددردلبيض ء)

بت ريخ)16)ايسآبر)2212.

214 P

صافورا 
شركة محدوا  دملسؤولية

 ذدت مسير وحيد

ردسآ له  : 12.222 ارهم

رقم دلتعريف دلضريبي : 42282112

ضريبة دلتج ر  : 37282787

دلسجل دلتج ري رقم : 125555

دلرقم دملوحد للشركة : 

222228283222253

بآوخب دلجآع دلع م دلغير ع اي)

لشركة) د9ددعه  تم  ودلذي  دملسجل 

ص فورد س.م.م.)ذدت مسير وحيد تم)

تقرير م  9لي):

دلحصص) بيع  على  دملص اقة 

عبد) لطيف  دلسيد  لف ئد   دملبرمة 

دلحفيظ)؛

دملشترك) دملسير  دستق لة  قبول 

دلسيد محآد لطيف وتعيين بصفة)

مسير وحيد)؛

دلحفيظ،) عبد  لطيف  دلسيد 

 4 بت ريخ) ب لردشيد9ة  مزادا  مغربي 

9وليو)1272،)ح مل لبط قة دلتعريف)

مقيم بحي) (UA47325 دلوطيية رقم)

 85 رقم) (،22 زنقة) هللا  عبد  موالي 

دلددردلبيض ء)؛

تحويل مقر دلشركة دملحدا س بق )

دلشقة) (3 COP 7)سفي ن دلط بق) ب)
(،64 رقم) (183 زنقة) دملقر  (4/3 رقم)

مجآوعة)G)دلولفة دلددردلبيض ء)؛

شركة) من  دلشركة  تحويل 

شركة) دلى  دملسؤولية  محدوا  

شريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

وحيد)؛

من) (4 رقم) للبيد  متالزم  تغيير 

دلق نون دالس �سي للشركة)؛

دالس �سي) دلق نون  تحد9ث 

للشركة؛

ودالمض ء) دلسلطة  حق  دعط ء)

عبد) لطيف  دلسيد  للآسير  دلوحيد 

دلحفيظ.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

 27 بت ريخ) للددردلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212،)تحت رقم)721533.

215 P

 STE INFRA NORD INVEST

TEMARA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مقره  دالختآ عي : حي دلفراوس 

 ش رع موالي علي دلشريف شقة

 رقم 2 عآ ر  32

دلع اي) دلغير  دلع م  للجآع  تبع  

بت ريخ)16)ا9آسآبر)2212)قرر شرك ء)

 INFRA NORD INVEST شركة)

.TEMARA

من) دلشركة  رأسآ ل  رفع 
 22.222.222 دلى) ارهم  (4.222.222
عينية) حصص  بخلق  وذلك  ارهم 
وبخلق) ارهم  (12.612.422

3.382.622)ارهم مكتتبة نقذد.
لقد تم دال9ددع دلق نوني ب ملحكآة)
9ي 9ر) (3 بت ريخ) بتآ ر   دالبتددئية 

2222،)تحت رقم)22431.
216 P

STE GS AL BAYANE PRIVE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مقره  دالختآ عي : ش رع ط رق دبن 
زي ا دق مة دملستقبل دلبد9ل تآ ر 

دلع اي) دلغير  دلع م  للجآع  تبع  
2212)قرر شرك ء) 16)ايسآبر) بت ريخ)
.STE GS AL BAYANE PRIVE(شركة
من) دلشركة  رأسآ ل  رفع 
 4.222.222 دلى) ارهم  (1.222.222
حصة) ( (42.222 بخلق) وذلك  ارهم 
مكتتبة) للحصة  ارهم  (122 بقيآة)

نقذد.
دملسعواي عبد دلودحد)...)2522.
دلبوخددني سآير )...........)1522.

دملسعواي محآد مع ا)....)1522.
دملسعواي صوفي )...........)1522.
دملسعواي أمين)...............)1522.
دملسعواي وص ل).............)1522.

لقد تم دال9ددع دلق نوني ب ملحكآة)
ايسآبر) (22 دالبتددئية بتآ ر  بت ريخ)

2212،)تحت رقم)8242.
217 P

شركة اورافريكان لالعمال
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك وحيد
ردسآ له  دالختآ عي : 122.222 

ارهم
دملقر دالختآ عي : مكي س رقم 62 

14E دمليصور دلزرقة
دلسجل دلتج ري رقم : 41251

بآقت�سى عقد عرفي للجآع دلع م)
ف تح) بت ريخ  للشرك ء) دلع اي  دلغير 
2212،)للشركة دملذكور  أعاله) نونبر)

م  9لي):



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   352 

دلحصص) خآيع  تفويت 

دالختآ عية كآ  9لي):

للسيد ) دختآ عية  حصة  (522

ردبحة تهضو لص لح بنش غي محآد.

للسيد ) دختآ عية  حصة  (522

حدي) دلسيد   لص لح  تهضو  ردبحة 

ليلى.

للشركة) دالولى  دملسير   دستق لة 

دلسيد  ردبحة تهضو.

للشركة) دملآثلين  دملسير9ن 

ذدت) شركة  لالعآ ل«) »دوردفريك ن 

بنش غي) هم  دملحدوا   دملسوؤلية 

محآد وحدي ليلى.

تحويل دلشكل دلق نوني دلى شركة)

ذدت مسؤولية محدوا .

للشركة) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

 52 :))مكي س رقم) دملذكور  أعاله دلى)

ا9ور دلح ج حآيد دلتودركة.

دالس �سي) دليظ م  بيوا  تغيير 

بهذه) عالقة  له   دلتي  للشركة 

 5-96 رقم) لق نون  )طبق   دلتغييردت)

لظهير)13)فبرد9ر)1227).

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

نونبر) (14 بت ريخ) بآكي س  دلتج رية 

2212،)تحت رقم)4618.
للخالصة ودلنشر

218 P

 STE CHERKAOUI YOUNESS

TOURS
SARL

بسال) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 أكتوبر) (16 بت ريخ)

دلقودنين دالس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دملآيزدت دلت لية):
بدون) دلسي ردت  كردء) (: دلهدف)

س ئق.

علي) سعيد حجي مسجد  (: دملقر)

دبن دبي ط لب محل)3)سال.

دلرأسآ ل):)حدا رأسآ ل بآ قدره)

122.222)ارهم.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد دلشرق وي دمل لقي 9ونس.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 

بسال) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 

دلسجل) رقم  (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ)

دلتج ري)31221.

219 P

 STE CHERKAOUI YOUNESS

TOURS 2
SARL

بسال) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 ايسآبر) (26 بت ريخ)

دلقودنين دالس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دملآيزدت دلت لية):

بدون) دلسي ردت  كردء) (: دلهدف)

س ئق.

دملقر):)ش رع عآر دبن عبد دلعزيز)

مي ل)2)محل)2)حي شآ عود))سال.

دلرأسآ ل):)حدا رأسآ ل بآ قدره)

122.222)ارهم.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد دلشرق وي دمل لقي 9ونس.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 

بسال) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 

دلسجل) رقم  (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ)

دلتج ري)31223.

220 P

STE SOCIOS TRANS
SARL

15، ش رع دألبط ل رقم 4 أكددل - 

دلرب ط

تأسيس رشكة

مسجل) عرفي  عقد  بآوخب 

2)9ي 9ر ودملوقع) بآد9ية دلرب ط بت ريخ)

وشفيق) محآد  خدي  دلسيددن  بين 

ذدت) شركة  تأسيس  تم  بوغري 

دملودصف ت دلت لية):

 STE SOCIOS TRANS(:(دلتسآية

.SARL

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دإلط ر 

دملسوؤلية دملحدوا .

نقل) (: دالختآ عي) دلهدف 

دملستخدمين ودليقل دلسي حي وكل م )

9تعلق ب ليقل.

ش رع) (،15 (: دالختآ عي) دملقر 

دألبط ل رقم)4)أكددل)-)دلرب ط.
رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222 بآبلغ) دلشركة 

فئة) من  حصة  (1222 على) موزعة 

122)ارهم.

(: دلشرك ء) بين  رأسآ ل  تقسيم 
رأسآ ل موزع كآ  9لي):

خدي محآد):)52.222)ارهم تآثل)

522)حصة من فئة)122)ارهم.

ارهم) (52.222 (: شفيق) بوغري 

تآثل)522)حصة من فئة)122)ارهم.

دملد ):)حدات في)22)سية.

دلسية دمل لية):)تبتدأ من ف تح 9ي 9ر)

وتنتهي في)31)ايسآبر.

بين) مشترك  (: ودلتوقيع) دلتسيير 

دلشريكين.

دإل9ددع دلق نوني):)لقد تم دإل9ددع)

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلق نوني 

 87658 رقم) تحت  دلرب ط  ملد9ية 
تج ري) سجل  (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ)

رقم)142217.

221 P

STE JARDIN L’EMIR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  دلتج ري : 122.222 ارهم

دلعيودن : إق مة ري ض دألواد9ة 

عآ ر  52 متجر رقم 128 - تآ ر 

تأسيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)
ق نون) وضع  تم  (2212 نوفآبر) (27

دملسؤولية) ذدت  لشركة  أس �سي 

دملحدوا  ك لت لي):

 STE JARDIN L’EMIR (: دالسم)

.SARL

دلهدف):)دلشركة من أهددفه ):

مخبز ))مقهى)-)ق عة ش ي(.

دملقر):)إق مة ري ض دألواد9ة عآ ر )

52)متجر رقم)128)-)تآ ر .

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )
دلتسجيل ب لسجل دلتج ري.

 122.222 (: دلتج ري) دمل ل  رأس 
1222)حصة قدر) ارهم مقسآة إلى)

وكل ودحد  منه )122)ارهآ .
دلشركة) إادر   9تولى  (: دإلادر )
دلسيد نور دلد9ن بيدريوش ملد  غير)

محدوا .
تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)
ايسآبر) (25 دالبتددئية بتآ ر  بت ريخ)

2212)تحت رقم)122241.
222 P

شركة الغرب للبناء والسكن 
االقتصادي واألشغال العمومية

ب متص ر
SGCHMTP

مقره  دالختآ عي : 213 شقة 6/7 
قصرية دلهد  سيدي سليآ ن

س.ت رقم 2127
رأسآ له  : 22.222 ارهم

بآقت�سى قردر دلجآع دلع م دلغير)
ايسآبر) (28 بت ريخ) لشرك ء) دلع اي 

تقرر م  9لي):
تم دملص اقة على دلتصفية دلت مة)
ودلتشطيب عليه  دبتددء)من ت ريخ تم)
دلسيد لخلفية حسن كآصفي) إبردء)

للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 14 9وم) سليآ ن  بسيدي  دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)2020/5.
223 P

ا9ودن دألست ذ  رتيبة دلسق ط
موثقة

42،)زنقة أبو ذر،)أكددل
دله تف):)67.26.31.32.68

دلف كس):)67.11.22

STE SUZANA
ش.م.م.

دلشركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
هبة حصص دختآ عية

بآقت�سى عقد رسمي تلقته) ( (- (1
موثقة) دلسق ط  رتيبة  دألست ذ  
ب لرب ط بت ريخ)14)نوفآبر)2212)وهب)
ألبي ئه) محآد  مومني سيدي  دلسيد 
ودلسيد مومني) دلسيد  مومني رخ ء)
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هش م خآيع حق دلرقبة دملتعلقة ب)

5.215)حصة دختآ عية دلتي 9آلكه )

دملسؤولية) ذدت  دلشركة  في  دلودهب 

دملحدوا  دملسآ  )SUZANA))ش.م.م.)

ودلتي) ارهم  (622.222 رأسآ له )

ب لرب ط/) دالختآ عي  مقره   9وخد 

ودملسجلة) (،26 رقم) (3 دلنهضة) حي 

ضبط) بكت بة  دلتج ري  ب لسجل 

دملحكآة دلتج رية ب لرب ط تحت رقم)

44.285)من دلسجل دلتحليلي.

وإثر دلهبة دملذكور  تقرر م  9لي):
دلق نون) من  (7 دلفصل) تغيير 

دألس �سي للشركة.

إبق ء)دلسيد مومني سيدي محآد)

كآسير وحيد للشركة.

2)-))تم دإل9ددع دلق نوني لد  كت بة)

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

تحت رقم) (2212 ايسآبر) (16 بت ريخ)

.123423
لإل9ددع ودلنشر

دألست ذ  رتيبة دلسق ط
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شركة إكروكا كونسلتينك
ش.م.م.ش.و

STE IGGROUKA CONSULTING

SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ذدت دلشريك دلوحيد

دلرأسآ ل دالختآ عي : 12.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : ش رع موالي عبد 

هللا إق مة ب ب اك لة بلوك ا أ 

دلط بق دلث لث رقم 8 مردكش

رقم دلسجل دلتج ري 86322

دلع م) دلجآع  بآوخب  ( (- (1

دلشركة) بآقر  دمليعقد  دالستثي ئي 

ص اقت) (2212 أكتوبر) (28 بت ريخ)

شركة)»إكروك  كونسلتييك«)ش.م.م.)

على م  9لي):

للشركة) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

إلى دلعيودن دلجد9د):)ادئر  آ9ت أورير)

مسفيو ) تيدلي  دلفق نية  تيزي  اودر 

خآ عة دلحوز مردكش.

دلق نون دألس �سي دمللقح.

دلق نوني بكت بة) تم دإل9ددع  ( (- (2

دلضبط للآحكآة دلتج رية بآردكش)

بت ريخ)12)ايسآبر)2212)وذلك تحت)

رقم)12547.

225 P

شركة أماليوم

ش.م.م.ش.و

STE AMALYOUM

SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ذدت دلشريك دلوحيد

دلرأسآ ل دالختآ عي : 12.222 ارهم

دملقر دالختآ عي :    اودر دنزدلة 

تسلط نت مردكش

رقم دلسجل دلتج ري 86162 

مردكش

1)-))بآقت�سى دلعقد دلعرفي دملؤرخ)

بت ريخ)22)9ي 9ر)2218)بآردكش تآت)

دألس �سي) دلق نون  على  دملص اقة 

لشركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت)

دلخص ئص) ذدت  دلوحيد  دلشريك 

دلت لية):

دللقب دالختآ عي):)شركة أم ليوم)

.STE AMALYOUM

دلصفة دلق نونية):)ش.م.م.ش.و.

دنزدلة) اودر  ( (: دالختآ عي) دملقر 

تسلط نت مردكش.

دلهدف دالختآ عي):)أشغ ل دلبي ء.

 12.222 (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

حصة) (122 إلى) موزعة  ارهم 

ارهم) (122 فئة) من  دختآ عية 

للشريكة) ب لك مل  مسيد   للودحد  

دألعجيمي) دلحسنية  اللة  دلسيد  

رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح ملة 

.E212352

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد  اللة دلحسنية دألعجمي ملد )

غير محدوا .

دلق نوني بكت بة) تم دإل9ددع  ( (- (2
دلضبط للآحكآة دلتج رية بآردكش)
تحت) ( (2218 فبرد9ر) (2 وذلك بت ريخ)
تقييده ) وتم  (23264 دلترتيبي) دلرقم 

ب لسجل دلتج ري تحت رقم)86162.
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شركة ان كونفيكسيون
ش.م.م

STE ANN CONFECTION
SARL

دملقر دالختآ عي : رقم 33 ب ب دحآر 
دلتودلة -  مردكش

رقم دلسجل دلتج ري 14235
دلع م) دلجآع  بآوخب  ( (- (1
 13 بت ريخ) دمليعقد  دالستثي ئي 
ص اقت دلشركة على) (2212 نوفآبر)

دلتعد9الت دلت لية)):
كونفيكسيون) دن  شركة  حل 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا .
دلح مل) دلد9ن  نور  دلسيد  تعيين 
 E564222 رقم) دلوطيية  للبط قة 

كآصفي ق نوني للشركة.
تحد9د مقر دلتصفية في دلعيودن)
((- ب ب دحآر دلتودلة) (33 رقم) ( (: دلت لي)

مردكش.
دلق نوني بكت بة) تم دإل9ددع  ( (- (2
دلضبط للآحكآة دلتج رية بآردكش)
وذلك تحت) (2212 ايسآبر) (3 بت ريخ)

رقم)122278.
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شركة كالدر
ش.م.م

STE KALDER
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
دلرأسآ ل دالختآ عي : 452.222 

ارهم
دملقر دالختآ عي :    ملتقى دلطرق 
طريق آسفي وش رع عبد دلكريم 

دلخط بي - مردكش
دلسجل دلتج ري رقم  11525 

مردكش
دلجآع) محضر  بآقت�سى  ( (- (1
 26 دلع م دالستثي ئي بآردكش بت ريخ)

ايسآبر)2212)ص اقت شركة ك لدر)

ش.م.م.)على دلتعد9الت دلت لية):

سعيد) دلسيد  دلردحل  وف    بعد 

عب 9د دلذي ك ن 9تولى وظيفة دإلادر )

دلسيد ) دلشرك ء) يعين  دملشتركة 

مش ركة،) مد9ر   عب 9د  فضآة 

ويؤكدون أن دلسيد م لد عبيد مد9ر)

مش رك للشركة لفتر  غير محدوا .

ومن تم ف لتوزيع دلجد9د للرأس)

دمل ل أصبح على دليحو دلت لي):

دلسيد عآر عب 9د):)2677)حصة.

 383 (: عب 9د) ف طآة  دلسيد  

حصة.

 316 (: عب 9د) فضآة  دلسيد  

حصة).

 632 (: عب 9د) هللا  عبد  دلسيد 

حصة.

دلسيد  نعيآة عب 9د):)316)حصة.

دلسيد  زيية دسكور):)266)حصة.

مجآوع دلحصص):)4522)حصة.

دألس �سي) دلق نون  في  دلتحد9ث 

للشركة.

دلق نوني بكت بة) تم دإل9ددع  ( (- (2

دلضبط للآحكآة دلتج رية بآردكش)

وسجل) (2212 ايسآبر) (26 بت ريخ)

تحت رقم)112722.
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شركة إدير

ش.م.م

STE IDER

SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

دملقر دالختآ عي :   ش رع آسفي - 

مردكش

دلسجل دلتج ري رقم  5441 مردكش

دلجآع) محضر  بآقت�سى  ( (- (1

دلع م دالستثي ئي بآردكش))بت ريخ))17 

ص اقت شركة إا9ر) (2212 ايسآبر)

ش.م.م.)على دلتعد9الت دلت لية):



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3526

سعيد) دلسيد  دلردحل  وف    بعد 
عب 9د دلذي ك ن 9تولى وظيفة دإلادر )
دلسيد ) دلشرك ء) يعين  دملشتركة 
مش ركة،) مد9ر   عب 9د  فضآة 
ويؤكدون أن دلسيد م لد عبيد مد9ر)

مش رك للشركة لفتر  غير محدوا .
ومن تم ف لتوزيع دلجد9د للرأس)

دمل ل أصبح على دليحو دلت لي):
 5732 (: عب 9د) ف طآة  دلسيد  

حصة.
دلسيد عآر عب 9د):)17732)حصة.

 2222 (: عب 9د) فضآة  دلسيد  
حصة.

 4188 ( (: عب 9د) عبد هللا  دلسيد 
حصة.

دلسيد م لد عب 9د):))1476)حصة.
 1476 (: عب 9د) ع ئشة  دلسيد  

حصة.
 2222 (: عب 9د) نعيآة  دلسيد  

حصة.
دلسيد  زيية دسكور):)512)حصة.

 42.222 (: دلحصص) مجآوع 
حصة.

دألس �سي) دلق نون  في  دلتحد9ث 
للشركة.

دلق نوني بكت بة) تم دإل9ددع  ( (- (2
دلضبط للآحكآة دلتج رية بآردكش)
وسجل) (2212 ايسآبر) (26 بت ريخ)

تحت رقم)112728.
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STE A.T IMMOBILIER
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

تعد9ل
بآقت�سى عقد عرفي دملؤرخ في))23 

ايسآبر)2212)تقرر م  9لي):
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة إلى)
دلط بق دألول رقم) (: دلعيودن دلجد9د)
1)ش رع عبد هللا دبردهيم بلوك)4)رقم)

13)آ9ت ملول.
تحيين دلق نون دألس �سي للشركة.

2)-))تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب نزك ن  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)67.
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STE ORZIAGRI

SARL

رأسآ له  دالختآ عي : 6.425.222 

ارهم

دملقر دالختآ عي : دلجآ عة دلقروية 

نزدلة دلعظم ادئر  سيدي بوعثآ ن 

- رح مية

دستق لة مسير دلشركة

تعيين دملسير9ن

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 27 9وم) دمليعقد  دالستثي ئي للشركة 

نوفآبر)2212)قرر م  9لي):

دلسيد) دملسير  دستق لة 

.GIANCALO CINQUINI

 GIANCALO دلسيد) دستق لة 

كآسير) ميصبه  من  (CINQUINI

للشركة.

تعيين دملسير9ن.

دلسيد) الستق لة  نتيجة 

 GIANCARLO CINQUINI

دلسيد) تعيين  دلع م  دلجآع  قرر 

ودلسيد) (GIOVANNI MOTTI

ودلسيد) (FRANCESCO BARBIERI

كآسير9ن) (ANDREA MOTTI

لشركة)ORZIAGRI SARL)لفتر  غير)

محدوا .

تم) فإنه  دلتغيير  هذد  إثر  وعلى 

من) ()15( عشر) دلخ مس  تعد9ل 

دملتعلق) لشركة  دألس �سي  دلق نون 

برأسآ ل دلشركة.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلق نوني 

بآردكش بت ريخ)13)9ي 9ر)2222)تحت)

رقم)111223.

ملخص قصد دلنشر
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STE TIDZI TRAVAUX

SARL

 2212 ايسآبر) (23 بت ريخ) تم 

دختآ ع ع م دستثي ئي حدا بآوخبه)

دليق ط داتية):

أوال):)تم دإلعالن عن دلحل دملسبق)

 TIDZI TRAVAUX شركة) لنش ط 

.SARL

 8 تم دإل9ددع دلق نوني 9وم) (: ث ني )

دلتج رية) دملحكآة  لد   (2222 9ي 9ر)

بآردكش تحت رقم)111263.
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 STE TDV D’OR

SARL AU

بآقت�سى قردر دلجآع دلع م دلغير)

ف تح) بت ريخ  بتآ ر   دمليعقد  دلع اي 

لشركة) قرر دلشرك ء) (2212 ايسآبر)

. TDV D’OR SARL

دملغرب) حي  (: دالختآ عي) مقره  

دلعربي رقم)27)سكتور)4)تآ ر  م  9لي):

خآيع) بيع  على  دلتصد9ق 

 522 أصل) من  (522 دلحصص)

حصة دلتي 9آتلكه  دلسيد نور دلد9ن)

دلسواي لف ئد  دلسيد أحآد دلبلوي)

ودلح مل) (TDV D’OR SARL بشركة)

.A 428367(للبط قة دلوطيية رقم

دلتصد9ق على بيع دلحصص)522 

9آتلكه ) دلتي  حصة  (522 أصل) من 

دلسيد عزيز دلشب عي لف ئد  دلسيد)

 TDV D’OR بشركة) دلبلوي  أحآد 

SARL)ودلح مل للبط قة دلوطيية رقم)

.A 428367

دلحصص) توزيع  9صبح  وب لت لي 

على دلشكل دلت لي):

 1222 (: دلبلوي) أحآد  دلسيد 

حصة.

دملجآوع):)1222)حصة.

دلد9ن) نور  دلسيد  دستق لة 

دلسواي من ميصبه كآسير))وتعيين)

ودلح مل) دلبلوي  أحآد  دلسيد 

 A 428367 رقم) دلوطيية  للبط قة 

دليوسفية) (72 رقم) بلوك  ودلق طن 

دلغربية دلرب ط كآسير وحيد للشركة)

ملد  غير محدوا .

تغير دلشكل دلق نوني للشركة من)

إلى) محدوا   مسؤولية  ذدت  شركة 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  وذدت)

شريك وحيد.

دملغرب) حي  (: من) دملقر  تحويل 

إلى) تآ ر   (4 سكتور) (27 رقم) دلعربي 

 1 1253)مجآوعة دلعهد حي دلنهضة)

دلرب ط.

تحيين دلق نون دألس �سي.

و15  (6 (،7 (،4 (،1 دلبيوا) تغيير 

للق نون دألس �سي.

تفويض دلسلط.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (22122 9ي 9ر) (14 بت ريخ)

.123232
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU

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

TEL : 25.28.81.26.42

FAX : 25.28.81.26.41

 STE ARGOUB DE

TRANSPORT
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

1)-))بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ)18 

9وليو)2212)حرر محضر شركة ذدت)

مسؤولية محدوا  تقرر م  9لي):

دملص اقة على تصفية دلشركة.

تحد9د مقر تصفية دلشركة.

دالختآ عي) ب ملقر  دلتصفية  تآت 
بحي سيدي سعيد دلشريف بيوكر )

دشتوكة آ9ت ب ه .

تعيين دلسيد عزيز فضيلي مصفي)

للشركة.



3527 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

2)-))دإل9ددع دلق نوني):)تم دإل9ددع)

ب ملحكآة) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ب نزك ن  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)58.
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CABINET AL JARROUDI

24, AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR

TEL : 25.36.62.42.34

FAX : 25.36.33.32.42

E-MAIL(CABINET(ALJARROUDI2@

GMAIL.COM

STE SERIE MOBLE

SARL

شركة سيري موبل ش.م.م

تأسيس
بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ) (: أوال)

شركة) تأسس  تم  (2222 9ي 9ر) (12

محدوا  دملسؤولية ذدت دلخص ئص)

دلت لية):

 SERIE MOBLE(دلتسآية):)شركة

شركة محدوا  دملسؤولية.

دلهدف):)تصنيع دألث ث.

دلردبع) دلشطر  (: دالختآ عي) دملقر 

دمليطقة دلصي عية سلودن دلي ضور.

دملد ):)مد  دلشركة محدا  في)22 

سية.

محدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

إلى) قسآت  ارهم  (1.222.222 في)

فئة) من  دختآ عية  حصة  (12.222

مكتتبة) كله   للودحد   ارهم  (122

ومحرر  كآ  9لي):

 3.222 (: دلجرواي عبد دلحفيظ)

حصة دختآ عية.

 7.222 (: كوسيي ) ( دنتير) شركة 

حصة دختآ عية.

حصة) (12.222 (: دملجآوع)

دختآ عية.

دلسية) (: دالختآ عية) دلسية 

دالختآ عية تبتدئ في دلف تح من 9ي 9ر)

لتنتهي في)31)ايسآبر.

دلشركة) لتسيير  عين  (: دلتسيير)

وملد  غير محدوا ):

مزادا) دلحفيظ  عبد  دلجرواي 

بط قة) رقم  (1258 9ي 9ر) (4 بت ريخ)

دلس كن بش رع) ( (S 12758 دلتعريف)

18)نوفآبر رقم)26)دلي ضور.

دلق نوني) دإل9ددع  تم  (: ث ني )

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 

 2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب لي ضور 

تحت رقم)52.
ألخل دلنشر ودلتبليغ
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CABINET AL JARROUDI

24, AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR

TEL : 25.36.62.42.34

FAX : 25.36.33.32.42

E-MAIL(CABINET(ALJARROUDI2@

GMAIL.COM

STE STILE MOBILI

SARL

شركة ست 9ل موبيلي ش.م.م

تأسيس
بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ) (: أوال)

شركة) تأسس  تم  (2222 9ي 9ر) (12

محدوا  دملسؤولية ذدت دلخص ئص)

دلت لية):

 STILE MOBILI دلتسآية):)شركة)

شركة محدوا  دملسؤولية.

لتركيب) وحد  ومعرض  (: دلهدف)

وتجآيع تص ميم دلد9كور ودلزمرفة،)

ب لتأثيث) دلخ صة  دملودا  تصد9ر 

ودلزمرفة..

دلردبع) دلشطر  (: دالختآ عي) دملقر 

دمليطقة دلصي عية سلودن دلي ضور.

دملد ):)مد  دلشركة محدا  في)22 

سية.

محدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

إلى) قسآت  ارهم  (1.222.222 في)

فئة) من  دختآ عية  حصة  (12.222

مكتتبة) كله   للودحد   ارهم  (122

ومحرر  كآ  9لي):

 3.222 (: دلجرواي عبد دلحفيظ)

حصة دختآ عية.

شركة دنتير كوسيي ):)7.222)حصة)

دختآ عية.

حصة) (12.222 (: دملجآوع)

دختآ عية.

دلسية) (: دالختآ عية) دلسية 

دالختآ عية تبتدئ في دلف تح من 9ي 9ر)

لتنتهي في)31)ايسآبر.

دلشركة) لتسيير  عين  (: دلتسيير)

وملد  غير محدوا ):

مزادا) دلحفيظ  عبد  دلجرواي 

بط قة) رقم  (1258 9ي 9ر) (4 بت ريخ)

دلس كن بش رع) ( (S 12758 دلتعريف)

18)نوفآبر رقم)26)دلي ضور.

دلق نوني) دإل9ددع  تم  (: ث ني )

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 

 2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب لي ضور 

تحت رقم)62.
ألخل دلنشر ودلتبليغ
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CABINET AL JARROUDI

24, AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR

TEL : 25.36.62.42.34

FAX : 25.36.33.32.42

E-MAIL(CABINET(ALJARROUDI2@

GMAIL.COM

STE MOROCO IMPORT
SARL

شركة موروكو أمبور ش.م.م

تأسيس
بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ) (: أوال)

شركة) تأسيس  تم  (2222 9ي 9ر) (2

محدوا  دملسؤولية ذدت دلخص ئص)

دلت لية):

 MOROCO شركة) (: دلتسآية)

IMPORT)شركة محدوا  دملسؤولية.

دلهدف):)تصد9ر دملودا دلغذدئية.

دملقر دالختآ عي):)حي أوالا بوطيب)

دلي ضور.

دملد ):)مد  دلشركة محدا  في)22 

سية.

في) محدا  (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

 1.222 إلى) قسآت  ارهم  (122.222

122)ارهم) حصة دختآ عية من فئة)

كآ ) ومحرر   مكتتبة  كله   للودحد  

9لي):

حصة) (342 (: دلعزيز) عبد  غ نم 

دختآ عية.

سفي ن محيد إاريس):)332)حصة)

دختآ عية.

حصة) (332 (: نبيل محيد إاريس)

دختآ عية.

دملجآوع):)1.222)حصة دختآ عية.

دلسية) (: دالختآ عية) دلسية 

دالختآ عية تبتدئ في دلف تح من 9ي 9ر)

لتنتهي في)31)ايسآبر.

دلشركة) لتسيير  عين  (: دلتسيير)

وملد  غير محدوا ):

 2 غ نم عبد دلعزيز مزادا بت ريخ)

أغسطس)1268)رقم بط قة دلتعريف)

سآ ر) بدودر  دلس كن  ( (S 228255

فرم نة)-)دلي ضور.

سفي ن محيد إاريس مزادا بت ريخ)

رقم خودز دلسفر) (1285 ايسآبر) (12

بش رع) دلس كن  ( (PAG782632

دستر9ب  دلط بق دلث لث مليلية.

دلق نوني) دإل9ددع  تم  (: ث ني )

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 

 2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ) ب لي ضور 

تحت رقم)52.
ألخل دلنشر ودلتبليغ
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 STE ALMAS HOLDING

GROUP

SARL

تعد9ل
بآقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط)

قرر دلجآع) (2212 ايسآبر) (3 بت ريخ)

 ALMAS دلع م دلغير دلع اي لشركة)

HOLDING GROUP SARL)م  9لي):



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3528

تغيير دملقر دالختآ عي لشركة من)

دلعيودن دلعآ ر )1)دلشقة)1)ش رع دألرز)

زنقة دلجولي ر حي دلري ض دلرب ط إلى)

دلعيودن):)رقم)57)دملجآوعة دلعق رية)

محج دلري ض حي دلري ض دلرب ط.

بيع دلحصص):

بيع)452)حصة من فئة)122)ارهم)

دلسيد) طرف  من  دملآلوكة  للودحد 

دلليبي) دلبوعي�سي  علي  س لم  علي 

دلتسجيل) لبط قة  دلح مل  دلجنسية 

رقم)A257712R)لف ئد  دلسيد عدي)

دلح مل) دلجنسية  دلتركي  دلبوعي�سي 

 U11486542 رقم) دلسفر  لجودز 

لرأسآ ل) دلجد9د  دلتقسيم  ليصبح 

دلشركة):

 452 دلبوعي�سي) عدي  دلسيد 

حصة من فئة)122)ارهم للحصة.

علي) هللا  عبد  دليوري  دلسيد 

 122 فئة) من  حصة  (452 دلهآ لي)

ارهم للحصة.

حصة) (222 (: دلحصص) مجآوع 

من فئة)122)ارهم للودحد.

دلبوعي�سي) عدي  دلسيد  تعيين 

دلتركي دلجنسية دلح مل لجودز دلسفر)

رقم)U11486542)مسير ث ني بتوقيع)

ميفصل ملد  غير محدوا .

طريق) عن  وذلك  رأسآ ل  رفع 

للشرك ء) دلج ري  للحس ب  تعويض 

 2.722.222 ليصبح) (2.612.222 ب)

حصة) (26.122 بخلق) وهذد  ارهم 

ارهم وب لت لي) (122 خد9د  من فئة)

لرأسآ ل) دلجد9د  دلتقسيم  9صبح 

دلشركة ك لت لي):

 13522 دلبوعي�سي) عدي  دلسيد 

حصة من فئة)122)ارهم.

علي) هللا  عبد  دليوري  دلسيد 

 122 حصة من فئة) (13522 دلهآ لي)

ارهم.

مجآوع دلحصص):)27222)حصة)

من فئة)122)ارهم.

تحد9ث دليظ م دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)123875.
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STE 2SH IMMO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : زنقة موالي عبد هللا 

رقم 2، إق مة خوم ن ، دلط بق دلث ني 

رقم 2 - دلقييطر 

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب لقييطر ،)تم وضع دلق نون دألس �سي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

ذدت دملودصف ت دلت لية):

.STE 2SH IMMO(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

دملقر دالختآ عي):)زنقة موالي عبد)

دلط بق) خوم ن ،) إق مة  (،2 رقم) هللا 

دلث ني رقم)2)-)دلقييطر .

دألشغ ل) (: دلشركة) موضوع 

دملختلفة في دلبي ء.

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

محرر ) للودحد   ارهم  (122 بقيآة)

بك مله  مكتتبة وموزعة على دلشرك ء)

ك لت لي):

 522 (: دلسددتي) حآيد  دلسيد 

حصة.

دلسيد  دلسعد9ة دلحي �سي):)522 

حصة.

دملد ):)22)سية.

أسيد إلى دلسيد حآيد) (: دلتسيير)

دلح مل) دلجنسية مغربية،) دلسددتي،)

.Z156542(للبط قة دلوطيية رقم

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.

دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة دالبتددئية ب لقييطر  تحت)

رقم)53862)بت ريخ)2)9ي 9ر)2222.
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STE TRANS LAHBOU
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  دالختآ عي : 122.222 

ارهم

مقره  دالختآ عي : موطن ب لقييطر ، 

48، زدوية زنقة معآور  وش رع 

دالستقالل شقة رقم 2

تأسيس
دملؤرخ) دلعرفي  دلعقد  بآوخب 

تأسست) (،2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ)

في) محدوا   مسؤولية  ذدت  شركة 

دلخص ئص دلت لية):

دسم) دلشركة  تحآل  (: دلتسآية)

TRANS LAHBOU)ش.ذ.م.م.

دملوضوع):)دلشركة له  كآوضوع في)

دملغرب كآ  في دلخ رج.

مق ول في نقل دملستخدمين.

مق ول في دليقل دملدر�سي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

ارهم) (122.222 دالختآ عي محدا في)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسآة 

ارهم للحصة دلودحد  مكتتبة) (122

ب سم دلشرك ء)كآ  9لي):

 52.222 (: بدر) بوزيدي  دلسيد 

ارهم)-)522)حصة.

 52.222 (: م ليد) لحرش  دلسيد 

ارهم)-)522)حصة.

موطن) (: دالختآ عي) دملقر 

زدوية زنقة معآور ) (،48 ب لقييطر ،)

وش رع دالستقالل شقة رقم)2.

دملد ):)مد  دلشركة محدا  في)22 

سية دبتددء)من 9وم دلتأسيس.

ويسيره ) دلشركة  9د9ر  (: دإلادر )

دلسيد لحرش م ليد ملد  غير محدا .

دلق نوني) لالحتي ط  (%5 (: دألرب ح)

لقردر) تبع   9ض ف  أن  9وزع  ودلب قي 

دلشريك دلوحيد أو دلشرك ء.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلق نوني 

ب لقييطر  وقيدت ب لسجل دلتج ري)

9ي 9ر) (12 بت ريخ) (53233 رقم) تحت 

.2222
بآث بة مقتطف وبي ن

دملسير دلوحيد
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 STE FORMACONTACT

PRIVE

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

دملقر دالختآ عي : زدوية زنقة دملتيبي 

وصالح دلد9ن، إق مة ملي ء، دملكتب 

رقم 3 - دلقييطر 

دلسجل دلتج ري رقم 51147 

دلقييطر 

تحويل دملقر دالختآ عي
وتفويت حصص دختآ عية

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 2212 نوفآبر) (5 دلغير دلع اي بت ريخ)

 FORMACONTACT شركة) لشرك ء)

PRIVE SARL)تقرر م  9لي):

دملقر) تحويل  على  دملص اقة 

من) دملذكور   للشركة  دالختآ عي 

زدوية زنقة دملتيبي) (: دلقد9م) دلعيودن 

دملكتب) ملي ء،) إق مة  دلد9ن،) وصالح 

رقم)3)-)دلقييطر .

إلى دلعيودن دلجد9د):

دلد9وري،) محآد  ش رع  (،154

مك تب رقم)2،)3،)4،)5،)6،)7،)8،)2،)

12،)11،)12)و13)مكتبين بكل ط بق)

دلقييطر .

دختآ عية) حصة  (33 تفويت)

دلكبير) عبد  بور�سي  دلسيد  ملك  في 

وتوزيعه  على دلشرك ء)ك لت لي):

دلسيد ادواي 9ونس):)16)حصة.

(: دلسيد دلحسين دلش الي بك وي)

17)حصة.

من دلق نون) و7) (6 تغيير دلفصول)

دألس �سي للشركة.



3522 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
رقم) تحت  ب لقييطر   دالبتددئية 

73873)بت ريخ)8)9ي 9ر)2222.
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STE A.S.T.P
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

مقره  دالختآ عي : زدوية زنقة موالي 
عبد دلعزيز وط رق بن زي ا

مكتب 4  - دلقييطر 
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
ايسآبر) (31 دالستثي ئي دمليعقد 9وم)
2212)قرر دلشريك دلوحيد))للشركة)
ذدت دملسؤولية دملحدوا  أ.س.ت.ب)
ودلك ئن))) ارهم  (122.222 رأسآ له )
زدوية زنقة موالي) (: مقره  دالختآ عي)
عبد دلعزيز وط رق بن زي ا)- مكتب 4 
، دلحل دملبكر للشركة وذلك من ت ريخ 

وب لت لي تصفيته  وا9 .
دلسيد  دلع م  دلجآع  عين  كآ  
دلسيبة أمين مصفي للشركة وميحه 
دلعآلي ت  إلنه ء  دلودسعة  دلسلط 
دلج رية للشركة، بيع أصول دلشركة 

وتأا9ة ا9ونه .
ب ملقر) دلتصفية  مقر  حدا 
دالختآ عي للشركة وإلى هذد دلعيودن)
ودلكت ب ت) دلوث ئق  خآيع  ترسل 

دملتعلقة ب لتصفية.
كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 
 2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ) ب لقييطر  

تحت رقم)73212.
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 STE MEDIA &
TECHNOLOGY SOLUTIONS

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
تحويل دملقر دالختآ عي

دلع م)) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
9ي 9ر) (31 بت ريخ) دلع اي  دلغير 
 MEDIA( & شركة) لشرك ء) (2212
TECHNOLOGY SOLUTIONS
(،62 ب لقييطر ،) دالختآ عي  مقره  

زنقة أبو بكر دلصد9ق تقرر م  9لي)):

دملقر) تحويل  على  دملص اقة 

إلى) دملذكور   للشركة  دالختآ عي 

 D(دلعيودن دلجد9د):)بقعة)74،)بلوك

دملغرب دلعربي)-)دلقييطر .

دلق نون) من  (4 دلفصل) تغيير 

دألس �سي للشركة ليصبح ك لت لي):

دلفصل)4):)دملقر دالختآ عي):

D)دملغرب دلعربي)) 74،)بلوك) بقعة)

دلرضودن)-)دلقييطر .

دلب قي بدون تغيير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

رقم) تحت  ب لقييطر   دالبتددئية 

67436)بت ريخ)16)م ي)2212.
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 STE  REHABILITATION

 DE RESEAUX ET

ENVIRONNEMENT

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

دملقر دالختآ عي : عآ ر  رقم 5، زنقة 

دلق هر ، دلشقة رقم 7 - دلقييطر 

تحويل دملقر دالختآ عي
دلع م)) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دلغير دلع اي بت ريخ)6)ايسآبر)2212 

 REHABILITATION DE ( لشركة)

RESEAUX ET ENVIRONNEMENT

مقره ) ارهم،) (122.222 رأسآ له )

(،5 دالختآ عي ب لقييطر ،)عآ ر  رقم)

قرر) (،7 رقم) دلشقة  دلق هر ،) زنقة 

دلشريك دلوحيد م ))9لي)):

دملقر) تحويل  على  دملص اقة 

إلى) دملذكور   للشركة  دالختآ عي 

زنقة) زدوية  (،3 (: دلجد9د) دلعيودن 

دلد9ن) وخآ ل  دلذهبي  دمليصور 

دألفغ ني،)دلشقة رقم)17)-)دلقييطر .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

رقم) تحت  ب لقييطر   دالبتددئية 

73846)بت ريخ)6)9ي 9ر)2222.
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STE  ALLOUS NEGOCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : ش رع 164، رقم 

52، حي مور�سي  - دلقييطر 

دلسجل دلتج ري رقم 47182 

دلقييطر 

تحويل دملقر دالختآ عي
وتعيين مسير خد9د

دلع م)) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 ALLOUS((دلغير دلع اي لشرك ء)شركة

NEGOCE)تقرر م ))9لي)):

دملقر) تحويل  على  دملص اقة 

إلى) دملذكور   للشركة  دالختآ عي 

رقم) (،164 ش رع) (: دلجد9د) دلعيودن 

52،)حي مور�سي)-)دلقييطر .

بكر،) أبو  دلسو�سي  دلسيد  تعيين 

رقم) دلوطيية  للبط قة  دلح مل 

لشركة) خد9د  مسير  (G226235

.ALLOUS NEGOCE SARL

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلسجل) ب لقييطر ،) دالبتددئية 

دلتج ري رقم)47182.
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 STE BUILDING SMART

ALLIANCE
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم) (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) ب لقييطر  

دلخص ئص) تحآل  شركة  تأسيس 

دلت لية):

 BUILDING شركة) (: دلتسآية)

.SMART ALLIANCE

دلشكل دلق نوني):)ش.م.م.

أنودل) زنقة  (23 (: دملقر دالختآ عي)

 4 رقم) مكتب  (11 فلوري) إق مة 

شركة) عيد  )مس كية  دلقييطر )

.ADISTANCE CENTRE SARL AU

مكتب) (: دالختآ عي) دلهدف 

دلدردس ت ودألبح ث.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )
دلتأسيس دلنه ئي.

:)أسيد إلى دلسيد دملهدي) دلتسيير)
دلهردج دلح مل لبط قة دلتعريف رقم)

.G466154
ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

9ي 9ر إلى)31)ايسآبر من كل سية.
مبلغ) في  حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 
 1222 إلى) مقسآة  ارهم  (122.222
للودحد ) ارهم  (122 بقيآة) حصة 
وتوزيعه ) دكتت به   وتم  ثآنه   سدا 

ك لت لي):
دلسيد دملهدي دلهردج):)722)حصة.
دلسيد أمين أزرودل):)122)حصة.
دلسيد  ميية أرب ب):)222)حصة.

ب لسجل) قيد  (: ب لسجل) دلتقييد 
دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلتج ري 
بت ريخ) (53245 ب لقييطر  تحت رقم)

13)9ي 9ر)2222.
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 STE  MEMBRA - TECH ET
GENIE CIVILE

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
بشريك وحيد

رأسآ له  : 322.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : دمليطقة دلصي عية 

رقم C/55 - دلقييطر 
دلسجل دلتج ري رقم 31525 

دلقييطر 
قفل دلشركة

ودلتشطيب دلنه ئي على دلسجل 
دلتج ري

دلع م)) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
ايسآبر) (11 بت ريخ) دلع اي  دلغير 
 MEMBRA(-(TECH((((2212))لشركة
ذدت) شركة  (ET GENIE CIVILE
وحيد) بشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

قرر دلشريك دلوحيد م ))9لي)):
تصفية) حس ب ت  على  دملص اقة 

دلشركة.
دلسيد ) دلشركة  مصفية  إبردء)
رقم) دلوطيية  بط قته   عبدلي،) كنز  

.J226444
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دلقفل دلنه ئي للشركة ودلتشطيب)

على دلسجل دلتج ري.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ب لقييطر   دالبتددئية 

ايسآبر)2212،)تحت رقم)73722.

247 P

STE AZ AND TIK TRANS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بآس هم ودحد

تأسيس شركة

9ي 9ر) (3 تبع  للعقد دلعرفي بت ريخ)

تم وضع قودنين دلشركة ذدت) (2222

دملآيزدت دلت لية):

 STE AZ AND TIK (: دلتسآية)

.TRANS

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بآس هم ودحد.

دليقل دلوطني ودلدولي) (: دملوضوع)

لجآيع دلسلع ودلبض ئع من أي نوع.

نقل دلغير.

(.... ودلدولي) دلوطني  دملبرا  دليقل 

دلخ.

دملقر دلرئي�سي):)دلوحد ،)إق مة رقم)

65،)تجزئة ليردك)-)دلعيون.

دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) ارهم مقسآة 

ب لك مل) ويآلكه   ارهم  (122 فئة)

دلسيد مب رك دلسو�سي.

دلسيد) طرف  من  تسير  (: دإلادر )

مب رك دلسو�سي.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون)

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

ب لسجل) تسجيله   وتم  (2020/51

رقم) دلتحليلي  دلرقم  تحت  دلتج ري 

.32377

248 P

STE LAST - TRY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

بت ريخ)32)ايسآبر)2212)تم وضع)
ق نون ميظم لشركة ذدت دملسؤولية)
دلوحيد) دلشريك  وذدت  دملحدوا  

وذدت دملآيزدت دلت لية):
 STE( LAST( -( TRY (: دلتسآية)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

وذدت دلشريك دلوحيد.
بيع) ومدم ت،) أشغ ل  (: دلهدف)
دالستيردا) تج ر  ع مة،) دلبي ء،) مودا 
أشغ ل) دلبي ء،) أشغ ل  ودلتصد9ر،)

ع مة،)حفر وتجهيز داب ر.
دلرأسآ ل):)حدا في مبلغ)122.222 
اهم مقسآة إلى)1222)حصة من فئة)

122)ارهم للودحد  موزعة ك اتي):
 1222 (: دلسيد لكبيش مصطفى)

حصة.
 1 :)تجزئة دلوك لة) دملقر دالختآ عي)

بلوك)D)رقم)643)دلعيون.
دلسيد) طرف  من  تسير  (: دإلادر )

لكبيش مصطفى ملد  غير محدا .
بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون)
رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

.32362
349 P

STE YASADI BTP
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 
تم) قد  بسال  (2212 ايسآبر) (26  
دلخص ئص) تحآل  شركة  تأسيس 

دلت لية):
 STE YASADI BTP (: دلتسآية)

.SARL
مق ول) (: دالختآ عي) دلهدف 

دألشغ ل متيوعة في دلبي ء.
ت خر.

ارهم) (122.222 (: دمل ل) رأس 
 122 في) حصة  (1222 إلى) مقسآة 

ارهم للحصة.

 522 (: لعرو�سي) ع ال  دلسيد 

حصة.

دلسيد 9 سين علوي):)522)حصة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

ش رع) (57 رقم) (: دالختآ عي) دملقر 

دفريقي  حي دلصف ء)دلقرية سال.

علوي) 9 سين  دلسيد  (: دلتسيير)

ودلسيد ع ال لعرو�سي.
دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 

رقم) (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) بسال 

.31217
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 STE ETS ARSALANE ELECT

AUTO
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL ; N°17.19.21.6,

 23 AVENUE(LE(RESISTANCE -

RABAT

مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم) (2212 ايسآبر) (28 في) ب لرب ط 

لشركة) دلع اي  دلغير  دلع م  دلجآع 

 ETS ARSALANE ELECT AUTO

ش.م.م.)وتقر رم  9لي):

تغيير دملقردالختآ عي للشركة من)

 .17 رقم) ب لرب ط  دلك ئن  دلعيودن 

12. 21)و23)ش رع دملق ومة إلى دملقر)

بتجزئة) (: دلك ئن) دلجد9د  دالختآ عي 

حي دلخير حي يعقوب) (24 دلخير رقم)

دمليصور دلرب ط.

مالئآة دلق نون دألس �سي للشركة)

من) (4 لهذد دلتغيير مصوص  دلفصل)

دلق نون دلتأسي�سي للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (15 9وم)

.123268
بآث بة مقتطف وبي ن

ETS ERASALANE ELECT AUTO

251 P

STE BI CAR

دلع م) دلجآع  عقد  بآوخب 

بت ريخ) ب لرب ط  دملسجل  دالستثي ئي 

دلشريك) قرر  (2212 ايسآبر) (23

دلوحيد م  9لي):

 STE BI CAR دلشركة) تصفية 

.SARL AU

بومزدوا) ع ال  دلسيد  تعيين 

 STE BI دلشركة) بتصفية  دملكلف 

.CAR SARL AU

بآقر) دلتصفية  تحد9دمك ن  وتم 

دلشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) (2222 9ي 9ر) (6 ب لرب ط بت ريخ)

رقم)123826.

252 P

JMS

SARL AU

شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت شريك وحيد

رأسآ له   : 22.222 ارهم

32 ملتقى ش رع ف ل ودلد عومير

وزنقة ودا بهث دلط بق دلث ني

أكددل - دلرب ط

تصفية دلشركة

بت ريخ عرفي  محضر   بآقت�سى 

22)ايسآبر)2212)تقرر م  9لي):

من) دبتددء) (JMS دلشركة) تصفية 

بعد) ب لك مل  (2212 ايسآبر) (22

 قردء  دلحس ب ت دلخت مية دملقفلة في

سلبي) برصيد  (،2212 ايسآبر) (22

قدره)6.446.672,31-.

دلسيد) دلشركة  مصفي  تبرئة 

دلتصفية) وإغالق  حآد9وي  سعيد 

دبتددء)من ت ريخ هذد دملحضر.
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بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)
دلتج ري) دلسجل  ورقم  (123826

.121221
للخالصة ودلتذكير

دلتسيير

253 P

UNISALTS
SARL AU

شركة محدوا  دملسؤولية
ذدت شريك وحيد

رأسآ له   : 12.222 ارهم
32 ملتقى ش رع ف ل ودلد عومير
وزنقة ودا بهث دلط بق دلث ني

أكددل - دلرب ط
تصفية دلشركة

بت ريخ عرفي  محضر   بآقت�سى 
22)ايسآبر)2212)تقرر م  9لي):

 UNISALTS دلشركة) تصفية 
دبتددء)من)22)ايسآبر)2212)ب لك مل)
دلخت مية) دلحس ب ت  قردء   بعد 
دملقفلة في)22)ايسآبر)2212،)برصيد)

سلبي قدره)17.248-.
دلسيد) دلشركة  مصفي  تبرئة 
دلتصفية) وإغالق  حآد9وي  سعيد 

دبتددء)من ت ريخ هذد دملحضر.
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)
دلتج ري) دلسجل  ورقم  (123827

.121322
للخالصة ودلتذكير

دلتسيير

254 P

OUBARI ET ZEGUI
وضع) تم  عرفي  عقد  بآقت�سى 
ذدت) لشركة  دألس �سي  دلق نون 
وحيد) شريك  محدوا   مسؤولية 

وذدت دألوص ف دلت لية):
OUBARI ET ZEGUI(:(دلتسآية

أو) متيوعة  أعآ ل  (: دلغرض)
إنش ءدت دلبي ء.

عآ ر ) (31 شقة) (: دملقر دالختآ عي)

ادل مجد)2)وسالن مكي س.

رأس دمل ل):)122.222)ارهم مجزأ )

ارهم) (122 بقيآة) سهم  (1222 إلى)

للسهم دلوحيد.

م لد وب ري):)122)سهم.

دإلادر ):)م لد وب ري.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلق نوني 

بآكي س وعليه حصلت دلشركة على)

دلسجل دلتج ري رقم)42221.

255 P

شركة سورفاس فير
رأسآ له   : 122.222 ارهم

تأسيس شركة محدا  دمله م
ذدت دلشريك دلوحيد

مص اق) عرفي  عقد  بآقت�سى 

2212)قد تم) 22)نوفآبر) عليه بت ريخ)

ذدت) دمله م  محدا   شركة  تأسيس 

دلشريك دلوحيد)»سورف س فير«.

دلتسآية):)شركة سورف س فير.

محدا ) شركة  (: دلق نوني) دإلط ر 

دمله م ذدت دلشريك دلوحيد.

دلتج ر ،) (: دلشركة) موضوع 

دلوس طة) ودالستيردا،) دلتصد9ر 

دلتسويق لجآيع) دلخدم ت،) وتقد9م 

دلسلع دالستهالكية ودملودا.

مكرر،) (22 رقم) (: دملقر دالختآ عي)

بئر) ش رع  دلزن 9دي،) (1222 زنقة)

دنزردن،)دلدشير ،)دنزك ن.

رأسآ ل دلشركة):)حدا رأس دمل ل)

موزعة) ارهم،) (122.222 قدره) بآ  

حصة) كل  قيآة  حصة  (1222 على)

ورأس دمل ل مقسم على) ارهم،) (122

دلشكل دلت لي):

 1222 وله) دألمضر  أنور  دلسيد 

حصة.

دلشركة) يسير  (: دلشركة) تسيير 

دلسيد أنوع دألمضر.

دلسية دالختآ عية):)من ف تح 9ي 9ر)

إلى)31)أكتوبر.

دملد ):)22)سية.

لهذد) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب ملحكآة) دلتج ري  ب لسجل  دلعقد 

 4528 رقم) تحت  ب نزك ن  دالبتددئية 

بت ريخ)5)نوفآبر)2212.
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 STE IGHIL FRIENDS
SARL

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

ودلذي) (،2222 9ي 9ر) (3 في) دمليعقد 

ذدت) شركة  تأسيس  بآوخبه  ثم 

مسؤولية محدوا  مآيزدته  ك لت لي:))))))))))))))))

 STE  IGHIL FRIENDS (: ( دال سم)

. SARL

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلصفة)

محدوا .

دلرأسآ ل))):)))122.222))ارهم).

دلهدف):)بيع قطع غي ر دلسي ردت).)

دصالح وصب غة دلسي ردت.
)دلعيودن)):)توطين في بلوك)3)رقم)5 

تيل�سي دلحي دلصي عي دك ا9ر.

دلسية دمل لية):)لتبدأ من ف تح 9ي 9ر)

إلى)31)ايسآبر من كل سية.

دلتسيير:)تسير))دلشركة من طرف)

ودلسيد) دبردهيم  متوكيل  دلسيد 

متوكيل محآد.)

دلق نوني ب ملحكآة)) ( دال 9ددع) ( ثم)

دلتج رية ب ك ا9ر))في)14)9ي 9ر)2222،))
تحث)))رقم)82218.

257 P

STE IDGOUL TRANS
  SARL 

9وم) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم إنش ء)شركة) (،2212 ايسآبر) (11

ذدت دلخص ئص دلت لية:

 STE  IDGOUL ( دلتسآية:)

   .TRANS S.A.R.L

عآير ) د9ت  ط وس  اودر  دملقر:)

دشتوكة د9ت به .))))))

دلوطني) دليقل  (: دلشركة) غـرض 

ودلدولي ونقل دلعآ ل.)

ارهم) (122.222 ( دلرأسآ ل:)

من) نقد9ة  حصة  (1222 إلى) مقسم 

فئة)122ارهم):))

)كوملة))محآـد):)))522)حصة.)

د9د بورحيم دبردهيم):)522)حصة))))))))))))))))))))))

)محآـد) )كوملة) دلتسيير في شخص)

ود9د بورحيم دبردهيم.))))))))))))

ب ملحكآة) وضع  دلق نوني  دإل9ددع 

دالبتددئية ب نزك ن 9وم)2)9ي 9ر)2222،)

تحت رقم)47)ودلسجل دلتج ري تحت)))

رقم)12672.
)))))))مقتطف قصد دإلشه ر

258 P

STE HALAWIAT EL BARAKA
S.N.C

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  على  بي ء)

(،2212 ايسآبر) (17 بت ريخ) بكلآيم 

تم وضع دلقودنين دألس سية لشركة)

 HALAWIAT EL BARAKA(دلتض من

ذدت دلخص ئص دلت لية):

دلهدف):)هدف دلشركة في دملغرب)

كآ  في دلخ رج هو):

صيع دلحلوي ت.

تآوين دلحفالت.

دملقر دالختآ عي):)حي دلرحآة زنقة)

1)رقم)45)بلوك ب كلآيم.

دملد ):)22)سية.

 122.222 في) حدا  (: دلرأسآ ل)

حصة) (1222 على) مقسم  ارهم 

دختآ عية بقيآة)122)ارهم للودحد )

وهي في نصيب):

حم ع ئشة)522)حصة دختآ عية.

حصة) (522 ف طآتو) حم 

دختآ عية.

وملد ) دلشركة  تسير  (: دلتسيير)

غير محدوا  من طرف دلسيد  حم)

ع ئشة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (2 بت ريخ) بكلآيم  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)2020/1.

259 P
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STE AKKA FOURNITURE
SARL AU 

مقره  دالختآ عي : اودر داوز تيغمي 
85000- تزنيت- دملغرب

تأسيس دلشركة
بآقت�سى دلق نون دألس �سي))دملؤرخ)
في)3)ايسآبر)2212،))و دملسجل بت ريخ)

2)ايسآبر)2212،)تحت رقم)8787.
 AKKA ( (« دلشركة) ( تأسيس) تم 
  »FOURNITURE SARL A.U

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  دلشركة:) شكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك ودحد.
 AKKA FOURNITURE(:(دلتسآية

SARL A.U
دملختلفة) دلبي ء) أشغ ل  دلغرض:)

وتج ر  مودا وتجهيزدت مكتبية.
عيودن دملقر دالختآ عي):))اودر داوز)

تيغمي-)85222))تيزنيت دملغرب.
دملد :)22)سية.

ارهم،) (122.222 دلرأسآ ل:)
مقسم ك لت لي:

 1222 نوحي:) هللا  عبد  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة.

تسير دلشركة من طرف) دلتسيير:)
اودر) عيودنه  نوحي  هللا  عبد  دلسيد 

داوز تغمي تيزنيت.
تم إ9ددع دمللف دلق نوني بآكتب)
دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 
تحت) (،2222 9ي 9ر) (8 بتيزنيت بت ريخ)

عدا)18/2020.
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 STE  AKHARROUB
 SERVICES MECANIQUE

SARL 
  تأ سيس شركة                           
 6 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2212 ايسآبر)
ذدت دلخص ئص دلت لية))):)))))))))))))))))))))))))))))))

 STE AKHARROUB (: دلتسآية)
.SERVICES MECANIQUE SARL

شركة ذدت مسؤولية) ( (: دلصفة) (
محدوا )).)))))))))))))

)بيع أخزدء) مــــيك نيكي،) ( (: دلهدف) ( (

دلسي ردت و تصد9ر و))دستيردا).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

دملقر دالختآ عي)))رقم)14)بلوك)24 

تيل�سي دلحي دلصي عي ك ا9ر.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

 1222 إلى) مقسآة  ارهم  (122.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

كله  للسيد دمـــروب وليد.))))

دلسيد) ( ( عين) ودلتوقيع  دلتسيير 

دمـــروب وليد مسيرد و موقع  للشركة)

وادلك ملد  غير محدوا ).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

 82156 رقم) تحت  ب ك ا9ر  دلتج رية 

دلسجل) (،2222 9ي 9ر) (8 بت ريخ)

دلتج ري))رقم))42281.    
مقتطف قصد دإلشه ر)))))))
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STE AGOUARIR
SARL AU

Capital : 100 000 Dhs 

 Siège(Social: QUARTIER

  COMMERCIAL RUE TUNISIE

ZAG   - ASSA(ZAG

ICE : 002378598000002

  تـــأسيــس شركة
 12 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2212 ايسآبر)

بشريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

وحيد))ب ملآيزدت دلت لية):

.STE AGOUARIRE((:(دلتسآية

دلتج ري) :دلحي  دالختآ عي) دملقر 

زنقة تونس دلزدك))أس  دلزدك.)

ارهم) (122.222 دلرأسآـــــــــــــ ل:)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسآة 

122)ارهم.

(...... إبردهيم) دلب فور  دلسيـــــــــــد 

1222)حصة.

حفالت،) مآول  (: دلهـــــــــــــــــدف)

دلتج ر  في تجهيزدت دملك تب وداالت)

دألشغ ل) في  ومق ول  داللكترونية 

دملختلفة)

دملسير دلق نوني)))):)دلب فور إبردهيم.))

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (8 بت ريخ) ( بكلآيم) دالبتددئية 

2222،)تحت رقم)08/2020.
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 STE ABU TOMAS
.   S.A.R.L.A.U

 شركة محدوا  دملسؤولية دلشريك 

دلوحيد

 رأسآ له  122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي:  عآ ر  دبن زهر 

شقة رقم 227  ط بق دلت ني سيدي 

9وسف دك ا9ر. 

ت سيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ)2)9ي 9ر)

دألس �سي) دلق نون  وضع  ثم  (،2222

ذدت) دملسؤولية  محدوا   لشركة 

دملآيزدت دلت لية):

  STE ABU TOMAS ( ( (: دالسم)

.SARL AU

دلتصد9ر) (: دلشركة) هدف  (

ودالستيردا بصفة ع مة.

دملد )):)محدا  في)22)سية).

مبلغ) في  محدا  (: دلردسآ ل)

  1222 دلى) مقسم  ارهم  (122.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد  قد تم دكتت به  كله  للشريك)

دلوحيد دلسيد حسن محآد شوقي.

تعيين دلسيد حسن) ( :تم) دلتسير)

ملد ) للشركة  كآسير  شوقي  محآد 

صالحية) إعط ئه  مع  محدوا   غير 

دإلمض ء)دإلادري و دلبيكي ميفراد.

لتكوين) (5% دقتط ع) 9تم  دألرب ح 

عليه) دمليصوص  دالحتي طي  دلرصيد 

ق نون .

دإل9ددع) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

دملحكآة دلتج رية ب ك ا9ر تحت رقم)

82125)بت ريخ))18)9ي 9ر)2222. 
للخالصة ودلتذكير

قب ل حسن
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  STE BIZAGEX SUD
» SNC «

بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ)7)نونبر)
تم تأسيس شركة دلتض من) (،2212

ذدت دملآيزدت دلت لية:
 BIZAGEX SUD   SNC(:دلتسآية
ش رع دلحسن) (: ( ( دملقر دالختآ عي)

دلث ني رقم)632،))كلآيم.
ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسآة 

122)ارهم.
دلهدف):دألشغ ل دملختلفة ودلبي ء,))

ق عة للري ضة.
دلشرك ء):

مزادا) أزنكض،) عبدهللا  دلسيد 
بكلآيم.) (19/11/1986 بت ريخ)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح مل 

رقم)JA125232  522)حصة.
سيدي،) أهل  هش م  دلسيد 
بكلآيم.) (13/11/1986 مزادا بت ريخ)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح مل 

رقم)JA126412 522)حصة.
ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 
9ي 9ر و تنتهي في)31)اخيبر من كل سية.
:)تسير دلشركة ح لي  من) دلتسيير)
ملد ) ( أزنكض) عبدهللا  دلسيد  طرف 

غير محدا .
ب ملحكآة) :تم  دلسجل دلتج ري)
نونبر) (27 بت ريخ) بكلآيم  دالبتددئية 

2212،)تحت رقم)2661.
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 STE MYPERFORM COMPANY

S.N.C

Formation, Etudes,  et Conseils

 Hay Saâdiyene 2, Rue O4, Bloc C, N° 18,

Guelmim

STE ASSAD AMAN
   SNC 

إنشـــ ء شركـــــة
بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (،2222 9ي 9ر) ( (8

تض ميية ب ملآيزدت دلت لية:
  STE ASSAD AMAN (: دلتسآية)

.SNC



3623 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

حي دلسعد9ين) (: دملقر دالختآ عي)

2)دلزنقة)28)دلرقم)57،كلآيم.

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسآة 

122)اردهم.

دملستعآلة) دإلط ردت  (: دلهدف)

أودلجد9د ))ت خر ب لتقسيط(.

ودعآ ل) صي نة دلسي ردت ودلبي ء)

دمر .

دلشرك ء:)دلسيد عيفر عبد دلودفي،)

لبط قة) دلح مل  و  دلجنسية،) مغربي 

  JA112174رقم دلوطيية  دلتعريف 

522))حصة.

مغربي) س لم،) عيفر  دلسيد 

دلجنسية،)ودلح مل لبط قة دلتعريف)

 522   JA125163 رقم) دلوطيية 

حصة.

ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

9ي 9ر و تنتهي في)31)اخيبر من كل سية.

:)تسير دلشركة ح لي  من) دلتسيير)

دلودفيغير) عبد  عيفر  دلسيد:) طرف 

محدا .

ب ملحكآة) تم  (: دلسجل دلتج ري)

9ي 9ر) (13 بت ريخ) بكلآيم  دالبتددئية 

2222،))تحت رقم2762.
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 STE   CONSULT FISH
 ش.م.م

تأسيس شركة
بآوخب عقد عرفي محرر بت ريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2222 9ي 9ر) (7

دملآيزدت) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلت لية):

 CONSULT ( شركة) ( ( ( (: دلتسآية)

FISH))ش.م.م.)

دملجآد ) دألسآ ك  بيع  (: دلهد ف)

ودلطرية.

 122 إق مة رقم) دملقر دالختآ عي:)

ا-2)دلحي دلصي عي تسيال دلدشير .
 122.222 (: رأس دمل ل دالختآ عي)

1222)حصة من فئة) ارهم مجزأ إلى)

122)ارهم للحصة.

ع ال) دلسيد  تعيين  دلتسيير:)

طويل مسيرد للشركة ملد  سية ق بلة)

للتجد9د.)

:)تبتدأ دلسية) ( دلسية دالختآ عية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

آمر اخيبر من كل سية.

وتم دإل9ددع دلق نوني لهذد دلعقد)

دملحكآة) هيئة  لد   دلضبط  بكت بة 

  63 رقم) تحت  ب نزك ن  دالبتددئية 

ودلسجل دلتج ري رقم)12621))بت ريخ)

14)9ي 9ر)2222.
من دخل دلنسخة ودلبي ن

حرر دك ا9ر بت ريخ
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STE COMPANY AUTO

SARL

تأسيس  شركة
 22 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

شركة) ( تأسيس) تم  (،2212 ايسآبر)

مآيزدته ) محدوا   مسؤولية   ذدت 

كآ  9لي):

 STE COMPANY ( ( (: دلتسآية)

.AUTO SARL

دملوضوع):)دصالح وصب غة هي كل)

دلسي ردت.

مقره  دالختآ عي):)رقم)116مجآع)

دلحي) ( (82352 ( ش رع مليلية) (36 ب)

دلصي عي))ت سيال دلدشير  دلجه ا9ة.

من ت ريخ) سية إبتددء) (22 (: دملد )

تأسيسه  دلنه ئي.

دلشركة) م ل  رأس  (: دلرأسآ ل)

 122.222 قدره ) قيآة  في  محدا 

ارهم).

دلسيد) دلشركة:) في  دملس هآون 

غيغة أس مة و دملهدي زويتن ويوسف)

وداي.

دلسيد)) دلشركة  9د9ر  (: دإلادر )

غيغة أس مة و دملهدي زويتن.

ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

9ي 9ر دلى)31)ايسآبر من كل سية).

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب نزك ن)
تحت رقم) (،2222 9ي 9ر) (12 ( بت ريخ)

.56
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      STE DOUDLWA TRAVAUX
 SARL AU

تـأسيس شركة
 15 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2212 ايسآبر)
دملآيزدت) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلت لية):
 STE DOUDLWA دلتسآية:)

. TRAVAUX SARL AU
دملقر دالختآ عي):)حي دلكوير  زنقة)

مستي رقم)71))كلآيم.
ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسآة 

122)ارهم.
دالشغ ل دلع مة ودشغ ل) (: دلهدف)

دلبي ء.
هللا،) عبد  دا  ح�سي  (: دلشرك ء)
1274)ب))ستي) مغربي،)مزادا بت ريخ)
 JA48232 ب.ت.و،رقم) ( ف ضآة)

1222)حصة.)))
ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 
9ي 9ر و تنتهي في)31)اخيبر من كل سية.
:)تسير دلشركة ح لي  من) دلتسيير)
ملد ) ( طرف دملسير ح�سي دا عبد هللا)

غير محدا .
ب ملحكآة) تم  (: دلسجل دلتج ري)
نونبر) (12 بت ريخ) بكلآيم  دالبتددئية 

2212،))تحت رقم)2723.
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 STE DOMAINE BOUGAGRI
SARL A.U

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  
بشريك ودحد

 رأسآ له  :  122.222 ارهم
 مقره  دإلختآ عي : رقم 712، تجزئة 

مسكيية، دلدردركة، أك ا9ر
تـأسـيـس شــركة

بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
تم وضع دلق نون) (2212 اخيبر) ( (18

محدوا ) لشركة  دلت سي�سي 
دلوحيد) دلشخص  ذدت  دملسؤولية 

تحآل دلخص ئص دلت لية):))
 DOMAINE(دلـتـسـآيـــــــــــــــة)))):))شركة

.BOUGAGRI  SARL A.U
دملسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)

دملحدوا ))ذدت دلشخص دلوحيد.
إستغالل دلضيع ت) ( (: دلـآـوضـــــوع)

دلفالحية.
بصفة ع مة خآيع دلعآلي ت دلتي)
ترتبط بصفة مب شر  أو غير مب شر )

بهدف دلشركة.
دملحل) (: دالخـتـآ عــي) دلـآـقر 
تجزئة مسكيية،) (،712 دلك ئن برقم)

دلدردركة،)أك ا9ر.
مــــــد  دلشركــــــة)))):)))22)سية دبتددء)

من 9وم تأسيسه .)
 122.222 ( ( ( (: ( ( ( رأسآـــ ل دلشركـــة)
حصة من) (1.222 ارهم مقسم على)

فئة)122)ارهم.
دلشريك) ( ( (: ومس هآتهم) دلشرك ء)
دلوحيد دلسيد بوكدو كريم)122.222 

ارهم مق بل)1.222)حصة.
9تم دقتط ع نسبة)%5  (: دألربـــــــــ ح) (
من دألرب ح لالحتي ط دلق نوني ودلب قي)

سودء)9وزع دو 9يقل.
تسير دلشركة من) ( ( (: ( دلـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف دلسيد بوكدو كريم.
حق دإلمض ء):))أعطي حق دإلمض ء)

للسيد بوكدو كريم.
ف تح) من  ( (: ( دالختآـ عيـة) دلسيـــة 
دلسية) من  9ونيو  (32 إلى) 9وليوز 

دلق امة.
لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم  لقد 
 14 دملحكآة دلتج رية بأك ا9ر بت ريخ)

9ي 9ر)2222،)تحت رقم):)82215.
للخالصة دلبي ن
دملسيــــــــر دلوحيد))
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 STE  LAVAGE SOUSS 
 MASSA

SARL 
تأ سيس شركة

 2 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2212 ايسآبر)



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   362 

ذدت دلخص ئص دلت لية)):))))))))))))))))))))))))))))))))

 LAVAGE SOUSS ( ( ( ( ( دلتسآية:)

         . MASSA

شــــــــــــــــركة ذدت مسؤولية) ( دلصفة)

محدوا .))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

دلهدف))غسل دلسي ردت ودلتج ر )

دملختلفة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
رقم) ( ( (: دالختآ عي) دملقر  (

ملول.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) د9ت  دلفتح  حي  ( (143
 122.222 في) دلشركة حدا  رأسآ ل 

حصة من) (1222 إلى) ارهم مقسآة 

ارهم للحصة كله  للسيد) (122 فئة)

بوله ا  بلق سم.))))))

دلسيد) ( ( عين) دلتوقيع  و  دلتسيير 

وموقع ) مسيرد  ( بلق سم) بوله ا  

للشركة وذلك ملد  غير محدوا ).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

 52 رقم) تحت  ب نزك ن  دالبتددئية 

دلسجل) (،2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)
دلتج ري))رقم))12687.

))))مقتطف قصد دإلشه ر)))))))

270 P

STE ISRAE-VITE
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

ثم تأسيس شركة) ( ( (2212 نونبر) (22

ذدت دملسؤولية دملحدوا  وم صي ته )

ك لت لي):

.STE(ISRAE-VITE(:(دلتسآية

دملقر دالختآ عي):)حي د9ت دغيوس)
بلوك)4زنقة)15رقم17)تكوين دك ا9ر.

دلسلع نقل  (: دالختآ عي)  دلهدف 

)و دلبض ئع.
مبلغ)) في  حدا  دلشركة:) رأسآ ل 

 1222 ارهم مقسآة على) (122.222

ارهم للودحد ) (122 من فئة) ( حصة)

لص لح):

  422 محآد) دلدمو�سي  دلسيد 

حصة)......)42.222)ارهم))))))

دلسيد رشيد دلهيري)))422)))حصة)

..... 42.222)ارهم.)))))

  222 م لد) دلدمو�سي  دلسيد 

حصة)22.222)ارهم

تسيير دلشركة):))9تم تسيير دلشركة)

محآد دلدمو�سي  دلسيد  طرف   من 

)و دلسيد رشيد دلهيري.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) ( دملحكآة) ( لد ) ( ( دلضبط)

 18 )))9وم) (88288 ( ب ك ا9ر تحت رقم)

ايسآبر)2212.
)))إمض ء
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  STE OM GROWING

PARTNERS SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ت سيس شركة
)طبق  للعقد دملؤرخ في)22)أكتوبر)

محدوا ) شركة  تأسيس  تم  (،2212

دملسؤولية ب لخص ئص دلت لية):))

 OM GROWING ( ( (: دالسم) (

.PARTNERS SARL

دلهدف):دإلنت ج دلزردعي،))دستيردا)

وتصد9ر وتكييف دمليتج ت دلزردعية)

رأسآ ل دملجآوعة):)522.222))ارهم.

دلتسيير:))دلسيد ميصور مليل،

))دلسيد أولكن حسين ك ن.

دملقر دالختآ عي:)))دملس كية بعيودن)

أاردرسكن) (J17 عآ ر ) (22 شقة رقم)

22)دلهد  أك ا9ر.

دملد ):)22)سية.

للآجآوعة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لسجل دلتج ري ب ملحكآة دلتج رية)

 2 ( 82162)بت ريخ) ( ( بأك ا9ر تحت رقم)

9ي 9ر)2222.    
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 STE  MESSALOGI TRANS
 SARL

تأسيس شركة 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

تأسيس) تم  (،2212 ايسآبر) (16

تحآل) دملسؤولية  محدوا   شركة 

دلخص ئص دلت لية):

 MESSALOGI TRANS(:(دلتسآية

SARL)ش م م.)))

 122.222 (: رأسآ ل دلشركة))
1222)حصة بقيآة) ارهم مقسم إلى)

122)ارهم لكل حصة مآلوكة ل):
بوردس 9 سين))):ب)522)حصة.

بن ادهم دبردهيم)):ب)522)حصة.
دنزدض) اودر  دالختآ عي:) دملقر 
تسكدلت د9ت ب ه  دشتوكة د9ت ب ه .
دلدولي) دليقل  أالختآ عي:) دلهدف 

للبض ئع لحس ب دلغير.
دلتسيير:)تسيير دلشركة من طرف)
بوردس 9 سين))رقم دلبط قة دلوطيية

. JB456273
تم إ9ددع دمللف دلق نوني للشركة)
ب نزك ن) دالبتددئية  دملحكآة  لد  

تحت رقم)35)بت ريخ)7)9ي 9ر)2222.
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 PNEUMATIQUE ATLAS
OULED TEIMA

 SARL 
RC : 6499       

تـأسـيـس شــركة                           
دملسجل)) عرفي  عقد  بآقت�سى 
وضع) تم  ( ايسآبر2212) (4 بت ريخ)
دلت سي�سي لشركة محدوا ) دلق نون 
دملسؤولية تحآل دلخص ئص دلت لية:

(: دلتسآية) (-
 PNEUMATIQUE ATLAS OULED

.TEIMA   SARL
شركة ذدت دملسؤولية) ( -دلشكل:)

دملحدوا .)
-دلـآـوضـــــوع))))))))):)

)بيع دلعجالت.
إصالح وتركيب دلعجالت.

)بيع أكسسودردت دلسي ردت.
تجزئة) (: ( ( ( دالخـتـآ عــي) -دلـآـقر 
(، دلخ مس) محآد  ش رع  دملويس ت 

أوالا ت 9آة).
-مــــــد  دلشركــــــة))))):))22))سية.)

((: ( ( ( ( دلشركـــة) -رأسآـــ ل 
122.222.22)ارهم،)222 1)حصة ب)

122)ارهم.
-دلـتسـيـيــــــــــــــــــر)))):)دلسيد:)إسآ عيل)

دلغبوري.

-لقد تم دإل9ددع دلق نوني للسجل)

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

 3 دلترتيبي) دلرقم  تحت  بت روادنت 

سجله ) رقم  9ي 9ر2222) (7 ( بت ريخ)

دلتج ري هو)6422 .                                                  
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR

  TEL : 26.11.82.46.25

FIX : 25.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE ORIGINAL PHARMA

بآقت�سى دلق نون دألس �سي بت ريخ)

23)ايسآبر2212،)تم تأسيس شركة)

ب ملودصف ت) دملسؤولية  محدوا  

(((( ((((( ( دلت لية):))

 STE ORIGINAL(((((:(((((((((((دلتسآية(

.PHARMA

دلهدف:)

دمليتوخ ت) وتوزيع  وبيع  شردء) (

(((((((((((((((((( دلصيدالنية.)

زنقة) (22 بلوك) (: دالختآ عي) دملقر 

22)حي د9ت دغيوس تيكوين) رقم) (22

دك ا9ر.

22)سية د دبتدءد من ت ريخ) (: دملد )

دلتأسيس.

 122.222.22 ( (: ( ( ( ( ( ( ( ( رأسآ له )

ارهم.

دلسيد) ( من) لكل  ( (: دلتسيير)

دسآ عيل دلعآردني دالاري�سي ودلسيد)

مب رك دلعسري.)

دلسيد) بين  مشترك  ( (: ( دإلمض ء)

دسآ عيل دلعآردني دالاري�سي ودلسيد)

مب رك دلعسري.)))

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

دلتج رية الك ا9ر بت ريخ)12)9ي 9ر2222 

تحت رقم)82181.  
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3625 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

 STE S3BB

SARL AU 

تأسيس شركة 
تأسيس) تم  بآقت�سى عقد عرفي 

شركة ب ملآيزدت دلت لية):

.       STE S3BB(1.دلتسآية

((: للشركة) دلق نوني  2.دلشكل 

.  S.A.R.L AU

زنقة دلبصر  رقم) 3.مقر دلشركة:)

21)حي موالي رشيد))دلعيون).

4.دلنش ط دالختآ عي للشركة):))

أعآ ل دلبي ء)للآب ني دلسكيية.

 122.222 دلشركة) 5.رأسآ ل 

ارهم).

6.دلتسيير يعهد إلى دلسيد  بشر )

 (1222( ( دعكيد  ملد  غير محدوا )

حصة بآ ئة ارهم للحصة.

تم ب ملحكآة) (: 7.دإل9ددع دلق نوني)

 13 بت ريخ) ب لعيون  دالبتددئية 

9ي 9ر2222)تحت رقم)91/2020.

8.سجل تج ري رقم)32437. 
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))مكتب دلتسيير)،)دالعالمي ت ودملح سبة)

ك خيسكو)

 ROCHE CLEAN  

ش.م.م. 

إعالن بتأسيس شركة
بت ريخ))3)ايسآبر)2212)وبآوخب)

تأسست) (،2222 عدا) عرفي  عقد 

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

تحت دسم))ROCHE CLEAN)ش.م.م)

هدفه  ك لت لي:

دلتج رية) دملحالت  تيظيف 

ودلشقق.

دلعيودن دلتج ري):))رقم)141)ش رع)

مردكش دفردك تيزنيت.)))

ارهم)) (122.222.22 (: ( رأس م لـــه )

))م ئة ألف ارهم)()موزعة إلى)1222 

  122,22 حصة) كل  قيآة  ( حصة)

ارهم.

تسيير دلشركة))):)تم تعيين دلسيد)
للشركة) ( كآسير) دملهدي  مفض ل 
ك مل) إعط ئه  مع  محدوا   غير  ملد  
دلصالحي ت حسب دلق نون دألس �سي)

للشركة.)
 22 مد  عآر دلشركة) (: ( ( ( دملـــــد )
ت ريخ) من  () سية) وتسعون  تسعة  ((

تأسيسه  دلنه ئي).
إ9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
دمللف دلق نوني بآكتب دلضبط لد )
  25 دملحكآة دالبتددئية بتيزنيت عدا)

بت ريخ))13)9ي 9ر2222.
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    STE UNIVERS VISION
 SARL 

شركة دنيفرس فيز9ون
ش.م.م. 

إعـــــــالن عن إنشـــ ء شركـــــة
 15 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ايسآبر2212)
دملآيزدت) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلت لية:
 STE UNIVERS دلتسآية:)

. VISION  SARL
  22 دلزنقة) (: دملقر دالختآ عي)

بلوك أ حي تيرت دلعلي  كلآيم)).
ارهم) (122.222.22 (: ( دلرأسآ ل)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسآة 

122)ارهم.
: دلهدف)

-نظ ردتي دلتصد9ر ودالستيردا)).
دلشرك ء:)

-دمين افعة)،مغربي،)مزادا بت ريخ)
5)فبرد9ر)1226))بخييفر  ب.ت.و،رقم)

SH172288. 522)حصة.)))
مزادا ) مغربي،) سريج،) -نبيل 
بت ز )) (1272 أكتوبر) (8 بت ريخ)

ب.ت.و،رقم)Z163627 522)حصة.
:تبتدئ من ف تح 9ي 9ر) دلسية دمل لية)

وتنتهي في)31)ايسآبر من كل سية.
من) ح لي   دلشركة  دلتسيير:تسير 
غير) ملد   افعة  دمين  دملسير  طرف 

محدا .

ب ملحكآة) تم  (: دلسجل دلتج ري)

12)ايسآبر) دالبتددئية بكلآيم بت ريخ)

2212)تحت رقم)2712 .
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SOCIETE TUSHARIK
 S.A.R.L 

إعـــــــالن عن إنشـــ ء شركـــــة
 7 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ذدت) شركة  تأسيس  تم  9ي 9ر2222)

دملسؤولية دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

  Société  TUSHARIK:دلتسآية

 .S.A.R.L

دلزدوية) :حي  دملقر دالختآ عي)

دلتج نية أس .

ارهم) ( (122.222.22 دلرأسآ ل:)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسآة 

122,22)ارهم.

: دلهدف)

دلبيع) دلبي ء) دملتعدا   دالشغ ل 

ودلشردء)

دلشرك ء:

بت ريخ) ( دملزادا ) مي ر   ع لي  (-

دلزدك) أس   أس   ب  (1287 9وليو) (7

دلوطيية للبط قة   ودلح مل 
بحي) ح لي   ودلس كن  ( (JZ  532 رقم)

دملركز أس ))522)حصة(.

بت ريخ) ( دملزادا ) لخريف  9وسف 

دلزدك) أس   أس   ب  91ي 9ر1281)

رقم) دلوطيية  للبط قة  ودلح مل 

بحي) ح لي   ودلس كن  ( (JA86272

دلزدوية دلتج نية أس ))252)حصة(.

دملزادا )) دلددئم  عبد  دملصطفى 

بت ريخ)4)م رس)1262)ب لرب ط دلح مل)

  A558322 رقم) دلوطيية  للبط قة 

دلفالحي)) ب لحي  ح لي   ودلس كن 

أس )252)حصة(.

ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتنتهي  9ي 9ر 

سية.

تسير دلشركة ح لي  من) دلتسيير:)

غير) ملد   مي ر   ع لي  دلسيد  طرف 

محدا .

دال9ددع) تم  (: دلسجل دلتج ري)

بت ريخ) بكلآيم  دالبتددئية  ب ملحكآة 

12)9ي 9ر)2222)تحت رقم)14/2020.
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 STE TRISURF
SARL

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

طبق  للعقد دملؤرخ في)2)9ي 9ر2222 

تم تأسيس شركة دملسؤولية محدوا ))))

ب لخص ئص دلت لية):))

.STE TRISURF SARL(:(دالسم

دلهدف):)

))))دلتنشيط))دلسي حي.

رأسآ ل دملجآوعة)):)122.222.22.

 GONTAN دملسير:)

.ARANGUREN ALEX

دملقر دالختآ عي:)))تجزئة دمي وادر)

دلت مري دك ا9ر.)

دملد ):))22)سية.

للآجآوعة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

ب لسجل دلتج ري ب ملحكآة دلتج رية)

 12 بأك ا9ر تحت رقم83121)))بت ريخ)
دلتج ري) دلسجل  رقم  9ي 9ر2222)

.42121
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 FIDINFOR

SARL

26)ش رع دلحريةأوالا ت 9آة

 TRAVERS ATLAS
SARL AU

س .ت  6523 ت روادنت 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  بشريك وحيد

دملؤرخ) دلعرفي  دلعقد  ( -Iبآوخب)

ت 9آة) ب واا  نوفآبر2212) (26 في)

مسؤولية) ذدت  شركة  تأسست 

بشريك وحيد مص ئصه ) ( محدوا )

ك اتي:)

 TRAVERS ATLAS دلتسآية) (1-

. SARL AU
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-2دلغرض):)

)نقل دملستخدمين للغير.

للسلع.) ودلدولي  دلوطني  دليقل 

تيظيم دالسف ر ودلرحالت.

أشغ ل دلكهرب ء.)

أشغ ل مختلفة.

)دلتصد9ر ودالستيردا.

)دلتج ر  ب لجآلة.)

بي ع) عآ ر   دالختآ عي:) -3دملقر 

دلط بق)2)تجزئة دلصب ح ش رع دملخت ر)

دلسو�سي أوالا ت 9آة.
 122.222 دلشركة:) -4رأسآ ل 

)م ئة ألف()ارهــم.

22)سية دبتددء)من ت ريخ) -5دملد :)

دلتسجيل ب لسجل دلتج ري.

دلسيد) دلشركة  يسير  -6دلتسيير:)

لقزيز دمين).

تبتدئ من ف تح) -7دلسية دمل لية:)

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتنتهي  9ي 9ر 

سية.

وزع رأسآ ل) -8توزيع دلحصص:)

فئة)) من  حصة  على1222) دلشركة 

122ارهم،كله  للسيد):

لقزيز دمين.
ب لسجل) دلتسجيل  -9رقم 

دلتج ري):))6523/)ت روادنت.

بكت بة) دلق نوني  تم دإل9ددع  ( (II- (

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 

 12 بت ريخ) (11 بت روادنت تحت رقم)

9ي 9ر2222. 
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دألست ذ سعـيـد إيـشـشـطـون

موثق

Maître Said ICHACHTOUN

Notaire

 TRAVAUX PUBLICS

 MAINTENANCE

PÉTROLIÈRE
 SARL AU 

إنش ء شركة ذدت مسؤولية محدوا  
ذدت شريك وحيد

تلق ه) توثيقي  عقد  -/Iبآقت�سى 

دملوثق ديششطون،) سعيد  دألست ذ 

بأك ا9ر،)بت ريخ)32)سبتآبر)2212)تم)

دنش ء)شركة ذدت مسؤولية محدوا )

ذدت شريك وحيد ب ملآيزدت دلت لية:

 TRAVAUX PUBLICS -دلتسآية:)

 MAINTENANCE PÉTROLIÈRE

ش.م.م.ش.و.

-)دملوضوع:)

ادر دلضي فة.

د9دوردن،) حي  دالختآ عي:) دملقر  (-

أورير،)تغ زوت،)أك ا9ر.)))

من 9وم) سية دبتددء) (22 دملــــد :) (-

تسجيله  في دلسجل دلتج ري.

ارهم،) (12.222 (: -دلرأسآــ ل)

دختآ عية) حصة  (122 دلى) مقسم 

ارهم للحصة دلودحد ،) (122 بقيآة)

ب لك مل) وحررت  نقدد  كله   دكتتبت 

لف ئد  دلشريك دلوحيد.

-دلتسييــر:)تسير دلشركة من طرف)

ملد ) دنطودن  خيغوم  كورتيز  دلسيد 

مآس))25()سيودت.

بكت بة) دلق نوني  تم دإل9ددع  (II/ (-

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) (2222 9ي 9ر) (23 بأك ا9ر بت ريخ)

عدا)82115.
مقتطف من أخل دإلشه ر
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  Ste TEAM IMP EXP
 SARL A.U

تأسيس 
ICE222283742222228

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت)
بت ريخ)22))م ي)2212)تم وضع ق نون)

دملسؤولية) محدوا   لشركة  أس �سي 

ودلتي تحآل دلخص ئص دلت لية:

  Ste TEAM IMP EXP ( دلتسآية:)

.SARL A.U

دلهدف دالختآ عي:

)))مق ول دالستيردا ودلتصد9ر.
 122.222.22 في) دمل ل:حدا  رأس 

من) 1222حصة  إلى) مقسآة  ارهم 

فئة)122)ارهم موزعة ك لت لي:

 1222 ( موهدي) ق بل  ( ( دلسيد)

حصة.

دبتددءد من ت ريخ) سية  (22: دملد )

ت سيسه  دلنه ئي.

عآ ر ) (21 رقم) دالختآ عي:) دملقر 

داهآو ش رع دلقيرودن دفردك تيزنيت.))

ق بل موهدي مسير للشركة) ( دملسير)

وملد  غير محدوا .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 

دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية بتزنيت)

تحت رقم)362)بت ريخ)16)9وليو2212.
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VUR AGRI
ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

شريك وحيد شركة

تأسيس شركة
بت ريخ) عرفي  عقد  -Iبآقت�سى 

تم تأسيس شركة) 24ايسآبر2212،)

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت شريك)

وحيد مص ئصه ))ك لت لي:

 . VUR AGRI((:(دلتسآية

إستيردا) (: دالختآ عي) دلهدف 

ادت) ودملوبيددت  دملودا  خآيع  وبيع 

دإلستعآ ل دلفالحي.

دملقر دالختآ عي):)دلطريق دلوطيية)

إنش ان) دلحسن  أ9ت  اودر  (،1 رقم)

بلف ع م سة دشتوكة أ9ت به .

دملد )22)))سية.)

ارهم) (122.222 دلرأسآ ل:)

حصة إختآ عية) (1222 مقسآة إلى)

من فئة)122))ارهم للحصة دلودحد ،))

دلسيد)) دلوحيد  للشريك  ميتسبة 

مب رك دبريك.

دلتسيير:)يعهد بتسيير دلشركة إلى)

دلسيد مب رك دبريك ملد  غير محدا ،))

أم  دلتوقيع فينسب له كذلك.)

دلق نوني) دإل9ددع  تم  ( وقد) ( ( (II- (

دملحكآة) لد   دلضبط  بكت بة 

 13 ( بت ريخ) بإنزك ن  دإلبتددئية 

9ي 9ر2222))تحت))رقم))62.

للخالصة ودلبي ن   

عن دملسير
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   WR WORK GROUP 

SARL-AU

إعالن عن إنش ء شركة

 2 ( بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

 7 بت ريخ) ( دملسجل) (، 9ي 9ر2222)

شركة) تأسيس  تم  9ي 9ر2222)

ودحد) بشريك  دملسؤولية  محدوا  

ذدت دملآيزدت دلت لية):

 WR ( ( ( شركة) دلتسآية:)

. WORK GROUP

:)رقم)382)ش رع) دملقر دالختآ عي)

دملهدي بن تومرت كلآيم.

ارهم) (122.222,22 ( (: دلرأسآ ل)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسآة 

122,22)ارهم.

(((: دلهدف)

))))))-)دستيردا وتصد9ر.

-)دإلعالن.

-)أعآ ل مختلفة.

-)تطوير شبكة دإلنترنت.

دلشرك ء):

مغربي) د9وب،) دشيين  -دلسيد 

9ونيو) (28 بت ريخ) مزادا  دلجنسية،)

دلوطيية) للبط قة  ودلح مل  (،1226

رقم)JA162647     1222)حصة.

من) تبتدئ  (: دلسية دمل لية))

ايسآبر من) (31 ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

كل سية.

تسير دلشركة ح لي  من) دلتسيير:)

طرف دلسيد:)دشيين د9وب)،)ملد  غير)

محدا .

ب ملحكآة) تم  (: دلسجل دلتج ري)

 12 ( بت ريخ) ( بكلآيم) ( دالبتددئية)

9ي 9ر2222)تحت رقم)12.
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 ZITO  
  SARL

تأسيس شركة
بت ريخ)) عرفي  عقد  بآقت�سى 
دلق نون) وضع  ثم  9ي 9ر2212) (16
دألس �سي لشركة محدوا  دملسؤولية)))

ذدت دملآيزدت دلت لية):
)م  9لــي):

دالسم:))ZITO)ش.م.م.)
ت لوين) تبي   حي  (: دملقر دالختآ عي)

ت روادنت.
دلهدف دالختآ عي:
)تصد9ر ودستيردا.)

ت ريخ) من  دبتددء) سية  (22 دملد :)
تسجيله  ب لسجل دلتج ري.)

دلرأسآ ل):)حدا رأسآ ل دلشركة)
إلى) مقسآة  ارهم  (122.222.22 في)
ك لت لي:دلسيد) موزعة  حصة  (1222
 342 ( 34222.22)ارهم) ( شكري مردا)

حصة.
دلد9ن))))) صالح  هليلي  دلسيد 

(( 33222.22)ارهم))332)حصة.
 33222.22 عزيز) دالبيض  دلسيد 

ارهم)332)حصة.
دملسير دلسيد شكري مردا))ودلسيد)
دالبيض) دلد9ن.ودلسيد  هليلي صالح 
عزيز عييود كآسير9ن للشركة وادلك)

لفتر  غير محدوا .
دلسية دالختآ عية):)من ف تح 9ي 9ر)

إلى)31)ايسآبر.
تم دإل9ددع) (: ثم دإل9ددع دلق نوني)
دالبتددئية) ب ملحكآة  دلق نوني 
ايسآبر2212  (26 9وم) ( بت روادنت)

تحت)))رقم)1562.
دإلمض ء)
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مكتب دلتسيير)،)دالعالمي ت ودملح سبة)
ك خيسكو)

رقم)25)عآ ر  بيش  تجزئة أميية تيزنيت

 YOUSABDO FRERES 
ش.م.م. 

إعالن بتأسيس شركة
نوفآبر2212)وبآوخب) (22 بت ريخ)
تأسست) (، عدا8322) عرفي  عقد 
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  تحت)

دسم))YOUSABDO FRERES)ش.م.م)

هدفه  ك لت لي:

-مقهى ومطعم.

دلعيودن دلتج ري):)مركز ميردللفت)

سيدي دفني.)))

رأس م لـــه )):))122.222.22)ارهم))

))م ئة أالف ارهم)()موزعة إلى)1222 

 122,22 (( ( قيآة كل حصة) ( حصة)

ارهم)()م ئة ارهم.

تسيير دلشركة))):)تم تعيين دلسيد)

9وسف بلوش كآسير وحيد للشركة)

ك مل) إعط ئه   ملد  غير محدوا  مع 

دلصالحي ت حسب دلق نون دألس �سي)

للشركة.)

 22 دلشركة) عآر  مد   (:  دملـــــد )

ت ريخ) من  () سية) وتسعون  تسعة  ((

تأسيسه  دلنه ئي).

إ9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دمللف دلق نوني بآكتب دلضبط لد )

  24 دملحكآة دالبتددئية بتيزنيت عدا)

بت ريخ)13)9ي 9ر2222.
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أمازيغ ترنزيت
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا 

طبق  للعقد دملؤرخ في)))17)ايسآبر)

تم تأسيس شركة دملسؤولية) (2212

محدوا ))))ب لخص ئص دلت لية):))

دالسم):)أم زيغ ترنزيت.

دلي قل) وكيل دلشحن  ( ( (: دلهدف)

دلجآركي.

رأسآ ل دملجآوعة)):)52222.

دملسير:)اوحآد سعيد.

دملقر دالختآ عي):)رقم)576)حي أبردز)

دلحي دملحآدي أك ا9ر.)

دملد ):))22)سية.

للآجآوعة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

ب لسجل دلتج ري ب ملحكآة دلتج رية)

 32 بت ريخ) (82282 بأك ا9ر تحت رقم)

ايسآبر2212.
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دياك موتور
تأسيس شركة

طبق  للعقد دملؤرخ))في))2)ايسآبر)

دالس �سي) دلق نون  وضع  تم  (2212

محدوا ) مسؤولية  ذدت  لشركة 

ومآيزدته  ك لت لي):)))

-)دال سم):))ا9 ك موتور).)

-))دلهدف):)

)بيع و شردء)دلسي ردت وداالت.

))–)دليقل.

-)نيكوس.)
-)دملقردال ختآ عي):))زنقة درك ن حي)

ب ني ط  ط ).))))))))))))))))

-دملد ):)22)سية

ارهم) (122222.22 (: دلرأسآ ل) (-.

بقيآة) حصة  (1222 إلى) مقسآة 

122.22)ارهم))للحصة.)))))))))))))))))))))

مير ) للد  م ئة  في  (5 (: دالرب ح) (-

دلشرك ء.)))))))))))))))))))) قردردت  حسب  ودلب قي 

-)دلتسيير):)دلسيد))وعردبي 9وسف.)))-)

تبتدئ من ف تح) (: دلسية دالختآ عية)

سية. كل  من  ايسآبر  (31 دلى) 9ي 9ر 

دلتسجيل) تم  (: دلتج ر ) دلسجل 

ب ملحكآة دالبتددئية بط  ط  تحت رقم)

541)بت ريخ)25)ايسآبر)2212.
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تيجور
تأسيس شركة

طبق  للعقد دملؤرخ))في))2)ايسآبر)

دالس �سي) دلق نون  وضع  تم  (2212

محدوا ) مسؤولية  ذدت  لشركة 

وشريك وحيد ومآيزدته  ك لت لي):))))))))))))))))))))))))))))))

)دالسم):))تيجور.

دلهدف):))د شغ ل دلبي ء.

دملقر دالختآ عي):)اودر توريرت د9ت)

ودبلي دق  ط ط .

دملد ):)22)سية.

122222ارهم) (: دلرأسآ ل)

مقسآة إلى)1222)حصة.

بقيآة)122.22)ارهم))للحصة.))))))))))))))

دالرب ح):)5)في م ئة للدمير  ودلب قي)

حسب قردردت دلشرك ء.

دلتسيير):)دلسيد دلحسن بوعج ن.)

من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ايسآبر من كل) (31 دلى) ( 9ي 9ر) ف تح 

سية.

دلتسجيل) تم  (: دلتج ر ) دلسجل 

تحت) ط   بط   دالبتددئية   ب ملحكآة 
رقم)543،)بت ريخ)2)9ي 9ر)2222.
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شركة التنمية املحلية »أكادير 

سوس ماسة تهيئة«
شركة مس هآة

تأسيس شركة مس هآة
تأسيس

بت ريخ عرفي  عقد   بآقت�سى 
28)نوفآبر)2212)تم دإل9ددع دلق نون)

ذدت) مس هآة  لشركة  دألس �سي 

دملآيزدت دلت لية):

دملحلية) دلتيآية  شركة  (: دالسم)

»أك ا9ر سوس م سة تهيئة«.

دلشكل دلق نوني):)شركة مس هآة.

أشغ ل تهيئة) (: دلهدف دالختآ عي)

وتجهيز وتدبير دملردفق دلعآومية.

دملقر دالختآ عي):)مقر وال9ة سوس)

م سة.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

حدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 
رأسآ ل دلشركة في)6.182.122)ارهم)

 122 61.821)سهم بقيآة) مقسم إلى)

ارهم للسهم.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.

دملجلس دإلادري):)تم تعيين أعض ء)

سيودت) ثالث  ملد   دإلادر   مجلس 

2212،)وهم) دبتددء)من دلسية دمل لية)

ك اتي):

وزدر  دلددملية في شخص دلسيد)

م سة) ودلي خهة سوس  أحآد حجي 

ع مل عآ لة أك ا9ر دادوتي ن.

شخص) في  م سة  سوس  خهة 

دبردهيم) دلسيد  دلق نوني  مآثله  

ح فيدي.
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خآ عة أك ا9ر في شخص مآثله )

دلق نوني دلسيد ص لح دمل لوكي.

مآثله ) شخص  في  أورير  خآ عة 

دلق نوني دلسيد لحسن بلق �سي.

خآ عة ت غزوت في شخص مآثله )

دلق نوني دلسيد محآد بوهرست.

خآ عة دلدردركة في شخص مآثله )

دلق نوني دلسيد دبردهيم زرك�سي.

دلسيد) (: دإلادري) دملجلس  رئيس 

م سة) ودلي خهة سوس  أحآد حجي 

ع مل عآ لة أك ا9ر دادوتي ن.

دملد9ر دلع م):)دلسيد ميير دخبيلو.

شركة) (: دلحس ب ت) مردقب 

GESTWAY)ش.م.م.

 42225 (: دلتج ري) دلسجل  رقم 

دملحكآة دلتج رية بأك ا9ر.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) (2222 9ي 9ر) (12 بأك ا9ر بت ريخ)

تحت رقم)82184.
رئيس دملجلس دإلادري
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SOCIETE CASINO SERVICE
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

وشريك وحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  : رقم 22 فيدق أطليتيك 

بالس دمليطقة دلسي حية، أك ا9ر

س.ت : 16127 أك ا9ر

دلع م) دلجآع  ملش وردت  طبق  

دالستثي ئي للآس هم دلوحيد دمليعقد)

بت ريخ)32)نوفآبر)2212،)تقرر م  9لي):

دلشركة) حس ب ت  على  دملودفقة 

ميذ إنش ئه .

دلتصفية دلق بلية للشركة.

دلتزدم ته) وتحد9د  مصفي  تعيين 

وصالحي ته.

تحد9د مقر دلتصفية.

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

دلتج رية ألك ا9ر بت ريخ)7)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)82134.
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STE BIBRINE DESIGN

 SARL A U

Au(Capital(de 100 000 DHS

تعد9الت ق نونية
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

بت ريخ) دلشركة  بآقر  دمليعقد 

دلشريك) قرر  (،2212 17)ايسآبر)

دلوحيد للشركة م  9لي):

إغالق تصفية دلشركة.

بكـت بة) تـم  (: دلـق نـونـي) دإل9ـددع 

دالبتـددئية) ب ملحكآة  دلضـبط 

بط نط ن بـت ريخ)7)9وليو)2222)تحـت)

رقـم)01/2020.
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR 

EN(COMPTABILITE(-(S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE  CHARAFI

شركة محدوا  دملسؤولية

رأسآ له  : 332.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : ش رع دلحسن دلث ني 

بيوكر  عآ لة و إقليم دشتوكة

 د9ت به 

فسخ دلشركة مسبق 
بآقت�سى عقد عرفي للجآع دلع م)

2212)قرر) 9ي 9ر) (28 غير دلع اي 9وم)

CHARAFI   SARL ( شركة)  شرك ء)

م  9لي):

)فسخ دلشركة مسبق .)))

محآد) دلسعيدي  دلسيد  تعيين 

مصفي للشركة.

ش رع) دلتصفية  مقر  تحد9د 

دلحسن دلث ني بيوكر -)دشتوكة د9ت)

به .

ب ملحكآة) دلـقـ نوني  دإل9ـددع  تـم 

 82228 رقم) تحـت  بأك ا9ر  دلتج رية 

بت ريخ)13)9ي 9ر)2222.   
دالقتط ف ودلبي ن
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 STE  CHARADI IMPORT

EXPORT

 SARL

 دلفسخ دملسبق للشركة

بآقت�سى محضر دلقردر دالستثي ئي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  للشركة 

بت ريخ)12)9وليو)2212)تقرر م  9لي):

دلفسخ دملسبق للشركة دبتدءد من)

دليوم نفسه.

تعين دلسيد شرداي عبد دلرحيم)

كآصفي للشركة.

مقردلشركة هو نفسه مقر دلفسخ)

دملسبق.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد 

دنزك ن) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 

بت ريخ)2)9ي 9ر)2222)تحت رقم)48.
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FIDUCIAIRE ZIAD

 BP 162 BENSERGAO AGADIR

STE DALI LIGHTING

SARL

 AVENUE(EL(HANSALI(N° 17

LAKHIAM AGADIR

تصفية 

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

9وم)22)نوفآبر)2212)تم دالتف ق على)

م  9لي):)))))))))))

 STE DALI LIGHTING SARL

دلتصفية دلق نونية للشركة.

كآصفي) حسن  ادلي  تعيين 

للشركة.)))))))))))))

مقر دلتصفية هو ش رع دلحيص لي)

رقم)17)دلخي م دك ا9ر.))))))))))))

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  (

ايسآبر) (32 9وم) ( ب ك ا9ر) دلتج رية 

2212))تحت رقم)82272.
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KTZ -CONSULTING 
SARL

Capital 10.000 Dh 

دملقر دالختآ عي : برن مج دمليتزه د9ليغ 

حي د9ليغ رقم 16 أك ا9ر

Tél/ 0661389631

RC(N° 24531 AGADIR

DISSOLUTION
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

نونبر)))) (32 في) دمليعقد  دلع اي  دلغير 

2212)ثم بآوخبه):

في) ووضعه   للشركة  مسبق  حل 

تصفية.

تعيين دلسيد دلزدهر علي مصفية)

للشركة.

16برن مج) دلتصفية) مقر  تثبيت 

دمليتزه حي د9ليغ أك ا9ر.)

دلق نوني ب ملحكآة) ( أال 9ددع) ( ثم)

ايسآبر) (13 9وم) بأك ا9ر  دلتج رية 

2212،)تحث)))رقم)3353.
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 STE  INTERNATIONAL

ORGANIC PRODUCTS

   » IOP « 
ش م م

دلع م) محضردلجآع  بآقت�سى 

نوفآبر) (12 ( دمليـعـقـد) دلع اي  غير 

  STE للشركة) ( دلشرك ء) قرر  (2212

 INTERNATIONAL ORGANIC

.PRODUCTS

دلك ئـن) ارهـم  (12.222 رأسآـ له )

حي دكي) (3222 مكرر) (2 رقم) (: مقـره )

دفرضن ش رع دلجه ا9ة،)م  9لــي):

دلحل دملسبق للشركة

بنسعيد) رشيد  دلسيد  تعيين 

كآصفي للشركة.

تم دلحل ب ملقر دالختآ عي للشركة.)

ب ملحكآة) دلق نـوني  دإل9ددع  ثـم 

24)9وم)) دالبتددئية ب نزك ن تحت رقم)

6)9ي 9ر)2222.
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مكتب دلتسيير،)دالعالمي ت ودملح سبة

»)ك خيسكو«

PARADISE SAGUIA 

 ش.د.أ
عقد) ( (2212 ايسآبر) (12 بت ريخ)

محضر) دالستثي ئي  دلع م  دلجآع 

9ي 9ر) (7 بت ريخ) دملسجل  دالختآ ع 

:)لشركة) (RE 2221 2212)تحت رقم)

رأسآ له ) (»PARADISE SAGUIA«

(: دالختآ عي) مقره   ارهم  (42.222

ثم) تيزنيت،) دلرك ا   دلس كية  مزدرع 

تعيين دلسيد حسن دمهآ ز))كآسؤول)

عن فسخ دلشركة.

تم إ9ددع دمللف دلق نوني بآكتب)

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 

بتيزنيت تحت رقم)22)بت ريخ)12)9ي 9ر)

.2222
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 STE SOUSS PREFA
SARL

سجل تج ري رقم 42255

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 

بت ريخ)) عقد  بآقت�سى  للشركة 

2212)دملسجل ب ك ا9ر بآ ) 2)ايسآبر)

9لي):

دلحل دملبكر للشركة.

بن) دمين  دمحآد  دلسيد  تعيين 

ثالثة) ملد   للشركة  مصفي  عبدهللا 

أشهر.)))

ب ملحكآة) (: دلق نوني) دإل9ددع  تم 

 82122 رقم) تحت  ب ك ا9ر  دلتج رية 

بت ريخ)12)9ي 9ر2222.
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 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 25.28.62.24.12

»SMAL DO ET BE « شركة
دلع م) دلجآع  محضر  على  بي ء) (

دالستثي ئي دمليعقد بت ريخ)12)ايسآبر)

 SMAL (« شركة) شرك ء) قرر  (2212

DO ET BE)))ذدت دملسؤولية دملحدوا )

م  9لي):

مزدولة) عن  دلنه ئي  دلتوقف 

دلنش ط دلت لي):)))))))))))))))

Exploitant De Restaurant 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 ( ( دالبتددئية بتيزنيت بت ريخ:)

2222)تحت رقم)2020/30.
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 SARLSAHEL AFFAIRES شركة
شركةذدت مسؤولية محدوا 

رأس دمل ل : 12.222

دملقر : مركز دربع ء دلس حل

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ))

تزنيت قرر شرك ء) (2213 ( فبرد9ر) (22

هذه دلشركة.

دلتصفية دملسبقة))للشركة.

بودلشط رت ) دلسيد  تعيين  وتم 

لحسن كآصفي لشركة.

وثم تحد9د مقر تصفية اودر مركز)

دربع ء)دلس حل.

دإل9ددع دلق نوني):

تم إ9ددع دمللف دلق نوني بآكتب) (

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 

بتزنيت.

تحت) (2212 أكتوبر) (27 بت ريخ)

عدا)3225.
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WIAM AVENIR
RC : 21807

مصوص حل شركة
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دالستثي ئي بت ريخ)12)نونبر)2216. 

لشركة)) دلوحيد  دلشريك  قرر 

ذدت) شركة  (WIAM AVENIR

وحيد) لشريك  ( محدوا ) مسؤولية 

رأسآ له )122222)ا رهم م  9لي):

حل دلشركة قبل دألودن)

دميو) حي ن  (: دلسيد ) تعيين 

دلشريك دلوحيد كآصفي للشركة.

تحد9د مقر دلتصفية ب مد9ية)25 

م رس بلوك)W)رقم)682)دلعيون.

دلسجل) (: دلق نوني) دإل9ددع 
دلتج ري ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون)

2)9ي 9ر)2222)رقم57/2020.
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VOIRVERT
ش.م.م من شريك وحيد

تصفية دلشركة
بآقت�سى قردردت دلشريك دلوحيد)

بت ريخ)22)ايسآبر)2212.
لشركة دلوحيد  دلشريك  قرر 
محدوا ) شركة  (VOIRVERT
دملسؤولية من شريك وحيد رأسآ له )
12.222)ارهم ومقره  دالختآ عي رقم)
122)بلوك د وادا9ة دملوظفين بتزنيت،)

م 9لي):)
دلتصفية) دملودفقة على حس ب ت 
 VOIRVERT ( لشركة) فحصه   بعد 
شركة محدوا  دملسؤولية من شريك)

وحيد.
شركة)) تصفية  قفل  إعالن 
محدوا ) شركة  (VOIRVERT

دملسؤولية من شريك وحيد.
إمالء)ذمة دملصفي دلسيد ودعمي)
دلتعريف) لبط قة  دلح مل  دلحسين 

.JE31881(دلوطيية رقم
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) بتزنيت  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)21/2020.
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مكتب حس ب ت دبن ع مر

»V-TIZNIT«  
ش.ت.

دلتعريف دملوحد للآق ولة  
: 221223245222237

 2212 ايسآبر) (16 بت ريخ)
دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  عقد 
بت ريخ)))) دملسجل  دالختآ ع  محضر 
 RE   286 رقم) تحت  (2020/01/13
 V-TIZNIT ( OR : 256   :لشركة)
ش.ت رأسآ له )12.222)ارهم مقره )
قرب) أكلو  ب ب  بخ رج  دالختآ عي:)
تجزئة هبزني تيزنيت،)ثم تعيين دلسيد)
داملوا مليل كآسؤول عن تصفية)

دلشركة.

تم إ9ددع دمللف دلق نوني بآكتب)

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 

بتيزنيت تحت رقم))22/)2222)بت ريخ)

14)9ي 9ر)2222.
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شركة العلوي
ش.م.م

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : رقم 4 عآ ر 

ب روتيل ش رع ولي دلعهد سيدي 

محآد أك ا9ر

تبع  للعقد دلخ ص دملحرر بت ريخ)

3)ايسآبر)2212،)تم م  9لي):

تفويت دلحصص.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بأك ا9ر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (12 9ومه)

.82188
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 Sté AGADIR FOURNITURE

MARITIME
SARL AU

ش رع دنزد دالمل رقم 13 حي دلبح ر 

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

18)اخيبر) بت ريخ) دملؤرخ  دالستثي ئي 

دلوحيد لشركة) قرردلشريك  (،2212

دك ا9ر فورنيتيغ م ريتيم ش.م).م ش.)

و م 9لي):

  1252 تفويت) على  دملص اقة 

هللا) عبد  دلسيد  ملكية  في  حصة 

بوردس دلى دلسيد محآدعزوز.))

دلشركة من شركة) تحويل شكل 

للشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

مسؤولية) ذدت  شركة  إلى  دلوحيد 

محدوا .

تعيين دلسيد عزوز محآد ودلسيد)

للشركة) كآسير9ن  هللا  عبد  بوردس 

ملد  غير محدوا .



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3632

تعد9ل دلق نون دالس �سي للشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تـم 

 82141 دلتج رية الك ا9ر تحت عدا)

بت ريخ))7)9ي 9ر)2222 .  
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 AGADIR ADVENTURE «

»EVENTS

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

ثم) ودلدي  (28/12/2019 دمليعقد)

بشركة)))))))))))))) تغييردت  دحددت  بآوخبه 

  AGADIR ADVENTURE EVENTS

محدوا ))) مسؤولية  ذدت  شركة 

رأسآ له )122.222.

))حيت دتفق على م 9 لي):

مآلوكة) حصة  (1222 تفويت)

لص لح) رض   محآد  توخني  للسيد 

دلسيد) حآز ،) دملسعواي  دلسيد 

دلسيد  دملسعواي) دملسعواي عآر،)

هش م) دملسعواي  دلسيد  مالك،)

 222 ن ا9ة) ف رس  ودلسيد   دلغ زي،)

حصة لكل منهآ .

دستق لة دلسيد توخني محآد رض )

من ميصبه كآسير)؛

هش م) دملسعواي  دلسيد  تعيين  (

دلغ زي مسيرد وحيدد للشركة

تحيين دلق نون دألس �سي للشركة

دلق نوني ب ملحكآة)) ( دال 9ذدع) ( ثم)

  14/01/2020 في) ب ك ا9ر  دلتج رية 

تحت رقم)82214.
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ATLANTIC MANI-LOGISTIC

دملقر دالختآ عي : شقة1 عآ ر  4 

زنقة م لد بن دلودليد حي ادملة 

أك ا9ر.

محضر دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دلع م) دلجآع  بآقت�سى 

دالستثي ئي دملؤرخ في))16/12/)2212 

قررمس هآود دلشركة م  9لي):)

522)سهم قي ملك دلسيد) تفويت)

بسوكوتين دلطيب للسيد  بيجد9كن)

هذه) ميه  قبلت  دلتي  سعيد  

دستق لة) (- سهم) ()522( دلخآسآ ئة)

دلطيب) دلسيد  دلس بق  دملسير 

بيسوكوتين وإبردء)ذمته لفتر  تسييره

تعيين دلسيد  بيجد9كن سعيد ،)

لفتر  غير محدا .)مع إعط ئه  صالحية)

دالادري ميفراد ودلبيكي له ) دالمض ء)

دو للسيد عبد دلرحآ ن ه شمي

دالس �سي) دلق نون  تعد9ل  (- (2

للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  ثم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) (2020/01/07 بت ريخ) ب ك ا9ر 

رقم)82142.   
للخالصة ودلتذكير

قب ل حسن
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 Sté AMOUDO SERVICES

SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

رأسآ ل : 122.222

مقره  دإلختآ عي : رقم 1832 زنقة 

أنزي حي دلسالم - أك ا9ر

دلسجل دلتج ري رقم : 32725 

بأك ا9ر

دلع م) دلجآع  محضر  إثر  على 

 2222 9ي 9ر) (6 دإلستثي ئي دملوقع 9وم)

تم تقرير م 9لي):

-)دملص اقة على عقد بيع مجآوع)

للودحد ) ارهم  (122 حصة ب) (522

أمو�سى)) مب رك  (: للسيد) ودملآلوكة 

و) سعيد  أبوي سين  دلسيد:) لف ئد  

8)من دلق نون) و) (7 ( تعد9ل دلفصلين)

دألس �سي للشركة.

دملسير) مس عد  دلسيد  دستق لة 

تعيين) و  أمو�سى  مب رك  (: دلسيد)

دلسيد:) دلجد9د  دملسير  مس عد 

أبوي سين سعيد.

تم دإل9ددع دلق نوني لد  مصلحة)

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

تحت) (2222 9ي 9ر) (13 بأك ا9ر بت ريخ)

رقم:)122
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AL FYHAA MAROC

SARL

دملقر دالختآ عي : رقم 4 عآ ر  

دالمودن ش رع دلحسن دلث ني أ9ت 

ملول- دنزك ن أ9ت ملول

رقم دلسجل دلتج ري 12483/دنزك ن

 تعد9الت ق نونية 

دلع م) للجآع  محضر  بآقت�سى 

قرر) (2212 (/12/25 في) دالستثي ئي 

دلشرك ء)م 9لي):

دملص اقة على عآلية تفويت) (- (1

دلحصص دلتي تآت بين):)

محآد م زن رض  حسني) ( دلسيد)

من) حصة  (252 ب ع) اعبول،)حيث 

للسيد) دلشركة  في  مجآوع حصصه 

رض  محآد م زن رض  اعبول دراني)

T326367(دلجنسية رقم خودز دلسفر

دلرأسآ ل) من  دلزي ا   (- (2

أعاله) دملسآ    للشركة  دالختآ عي 

من) برفعه  ارهم  (122222 بقيآة)

122222)ارهم دلى)222.222)ارهم.

3)-)دلتسيير):)

محآد م زن رض  حسني) ( دلسيد)

م زن) رض  محآد  ( دلسيد) و  اعبول 

رض  اعبول))و دلسيد  أفروخ ن ا9ة)

))وذلك ملد  غير محدوا .

دألس �سي) دلق نون  تحيين  (- (4

للشركة.)))

-)تم د9ددع دمللف دلق نوني للشركة)

لد  دملحكآة دالبتددئية إلنزك ن تحت)

رقم54)بت ريخ)10/01/2020.
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STE CORAZEL
SARL AU 

1)-)بـآقت�سى محضر قردر دلشرك ء)

تم) (24/12/2019 بـتـ ريـخ) دمليعقد 

دالتف ق على م  9لي):

 222 تفويت) على  دملص اقة  (-

حصة))دختآ عية))للسيد رشيد دوزيد)

لف ئد  دلسيد أحآد وم يس.

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة) (-

إلى:)دلط بق دألر�سي رقم)42)زنقة)224 

دلجه ا9ة) دلدشير   أطلسية  ( تجزئة)

دنزك ن.

وم يس) أحآد  دلسيد  تعيين  (-

وتخويله) للشركة  وحيدد  مسيرد 

دإلمض ء.

دألس سية) دلقودنين  دعتآ ا  (-

دلجد9د ))لشركة محدوا  دملسؤولية))

ذدت شريك وحيد.))

دلق نوني) دإل9ددع  تم  وقد  (- (2

دملحكآة) هيئة  لد   دلضبط  بكت بة 

رقم64   تحت  ب نزك ن  دالبتددئية 

وذلك بت ريخ14/01/2020.
من دخل دلنسخة ودلبي ن
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 SOCIETE  CHARAFI
شركة محدوا  دملسؤولية  رأسآ له  

332.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : ش رع دلحسن دلث ني 

بيوكر  عآ لة و إقليم دشتوكة د9ت 

به .

توزيع حصص دملتوفى

للجآع) عرفي  عقد  1/بآقت�سى 

دلع م غير دلع اي 9وم)25/01/2019 

  CHARAFI SARL ( قرر شرك ء)شركة)

م 9لي):

1)-)توزيع حصص دلشريك دملتوفي)

كد9ر  محآد على ورثته كآ  9لي)):)

-)دحآد كد9ر ).............234)حصة

-)مليجة كد9ر ............112)حصة

كد9ر ............234  دلطيب  (-

حصة.



3633 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

-)لطيفة كد9ر )...........118))حصة

-)عبد هللا كد9ر ...........234)حصة

كد9ر .........234  دلرحآ ن  عبد  (-

حصة.

دملجآوع)...................1173))حصة

توزيع رأس دمل ل على دلشكل) (- (2

داتي):

دلسعيدي محآد).........)112.722 

ارهم.

هللا.....122.222  عبد  دلسعيدي 

ارهم.

-)دحآد كد9ر ).........23462)ارهم

-)مليجة كد9ر .........11732ارهم

-)دلطيب كد9ر .......23462)ارهم

-)لطيفة كد9ر )........11732)ارهم

كد9ر .......23462   هللا  عبد  (-

ارهم

كد9ر ...23462  دلرحآ ن  عبد  (-

ارهم

مجآوع).........)332.222)ارهم

2)-)تـم دإل9ـددع دلـقـ نوني ب ملحكآة)

 82227 رقم) تحـت  بأك ا9ر  دلتج رية 

بت ريخ)13/01/2020.
دالقتط ف ودلبي ن
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 STE F.S INTERNATIONAL
 DE TRANSPORT& IMPORT

DE MARCHANDISES
SARL

تعد9ل
دلع م دلجآع  محضر   بآوخب 

دلغير دستثي ئي بت ريخ)12/12/2019،)

تقررم 9لي:

سعيد) دلي كواي  قرردلسيد  (-

332)حصة إلى) بيع حصصه دلك ملة)

دلسيد ويحك  دلحسن وأصبح دلتوزيع)

دلجد9د للحصص على دليحو دلت لي):

لعوي�سي342  سفي ن  دلسيد 

حصة.

دلسيد عي�سى هرتفي)332)حصة.

دلسيد ويحك  دلحسن)332)حصة.

دلي كواي) إستق لة  قبول  تم  (-

سعيد من مه مه ب لشركة

-))تم تعيين دلسيد دويحك  دلحسن)
غير) ملد   للشركة  شريك  كآسير 

محدا .
دلوت ئق) على  للتوقيع  ب لنسبة  (-
دإلادرية سيكون بشكل ميفصل لكل)
دلسيد) أو  هرتفي  عي�سى  دلسيد  من 
دويحك ) دلسيد  أو  ( لعوي�سي) سفي ن 

دلحسن.)
دلوت ئق)) على  دلتوقيع  ب لنسبة  (-
دلبيكية وملحق ته  سيكون من طرف)

دلسيد دويحك  دلحسن فقط.
للشركة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
ب ك ا9ر) دلتج رية  ب ملحكآة 
رقم) تحت  بت ريخ08/01/2020)

.82152
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»LUCIAN»شركة
ش.م.م 

رأسآ له  122.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : زنقة 318 رقم 23 

ري ض دلسالم أك ا9ر
تفويت دلحصص دالختآ عية وتعيين 

مسير خد9د
دلع م) دلجآع  محضر  بآوخب 
دالستثي ئي دملوقع 9وم)08/01/2020 
قرر) (11/01/2020 9وم) ودملسجل 
ش.م. (« (LUCIAN« شركة)  شرك ء)

مآ  9لي):
تفويت)252)حصة دختآ عية دلتي)
في ملك دلسيد بوزم ن رشيددلح مل)
 JB  278284 رقم) دلتعريف  لبط قة 
دلرحيم) عبد  ش م  دلسيد  لص لح 
رقم) دلتعريف  لبط قة   دلح مل 

.JB 4242
عبد) دلفشت لي  دلسيد9ن  تعيين 
دلرحيم) عبد  ش م  ودلسيد  دإلاله 
ش.م.م) (»LUCIAN« مسير9ن لشركة)

ملد  غير محدوا .
مع) دلتع مل  سيتم  وب لت لي،)
من) دالئتآ نية،) ودملؤسس ت  دلبيوك 
عبد) للسيد  دملشترك  دلتوقيع  مالل 
دإلاله دلفشت لي،)ودلسيد عبد دلرحيم)
ش م،)وأم  مع دإلادردت دلع مة،)وشبه)
دلتوقيع) مالل  من  ودلخ ص،) دلع م 
دمليفصل للآسير9ن،)لفتر  غيرمحدا )

من) (16 دمل ا ) ألحك م  وفق   وهذد 

دليظ م دألس �سي للشركة.

من) (16 و) (7 (،6 دلفصول) تغيير 

دلق نون دألس �سي.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بأك ا9ر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

9وم)13/01/2020)تحت رقم)82126.
بآث بة مقتطف وبي ن.
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»ORG TOURS« شركة

ش.م.م 

رأسآ له  222.222.22 ارهم

دملقر دالختآ عي : زنقة 318 رقم 23 

ري ض دلسالم أك ا9ر

تفويت دلحصص دالختآ عية وتعيين 
مسير خد9د

دلع م) دلجآع  محضر  بآوخب 

دالستثي ئي دملوقع 9وم)08/01/2020 

قرر) (11/01/2020 9وم) ودملسجل 

ORG TOURS« شركة)  شرك ء)

»)ش.م.م م 9لي):

دختآ عية) حصة  (1222 تفويت)

رشيد) دلسيدبوزم ن  ملك  في  دلتي 

رقم) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

JB 278284)لص لح دلسيد ش م عبد)

دلرحيم دلح مل لبط قة دلتعريف رقم)

.4242JB

عبد) دلفشت لي  دلسيد9ن  تعيين 

دلرحيم) عبد  ش م  ودلسيد  دإلاله 

 »ORG TOURS« لشركة) مسير9ن 

ش.م.م ملد  غير محدوا .

وب لت لي،سيتم دلتع مل مع دلبيوك)

مالل) من  دالئتآ نية،) ودملؤسس ت 

دإلاله) عبد  للسيد  دملشترك  دلتوقيع 

دلفشت لي،)ودلسيدعبد دلرحيم ش م،)

وأم  مع دإلادردت دلع مة،)وشبه دلع م)

ودلخ ص،)من مالل دلتوقيع دمليفصل)

وهذد) محدا   غير  لفتر   للآسير9ن،)

دليظ م) من  (16 دمل ا ) ألحك م  وفق  

دألس �سي للشركة.

من) و16) (7  ,6 دلفصول) تغيير 

دلق نون دألس �سي.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

تحت رقم) (13/01/2020 بأك ا9ريوم)

.82424
بآث بة مقتطف وبي ن.
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PLACHISA MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

رأسآ له  322.222 ارهم

عآ ر  12 شقة 8 إق مة مشروع 

ت فوكت دلدشير  إنزك ن

دلغير) دلع م  دلجآع  بآقت�سى 

 06/01/2020 في) دملؤرخ  دلع اي 

قد) (،PLACHISA MAROCلشركة

تقررم 9لي):

دلشركة) من  دملسير9ن  دستق لة 

ودإلمض ء.
وتحول) دملسيردلجد9د  تعيين 

دإلمض ء)للآس هم دلوحيد.

دلحصص) وتفويت  قبول 

ك رسي ) لص لح  دالختآ عية 

لوبيزأوست كيو ك ند9دو.

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة)

إلى) دلشركة  وتحويل  دألول  دلفصل 

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

بآس هم وحيد.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) بإنزك ن  دالبتددئية 

14/01/2020)تحت رقم)66  
مقتطف من أخل أإلشه ر
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL 

APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA 

AGADIR.

TEL : 26.11.82.46.25  

FIX : 25.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE  SOGENAP
بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

10/12/2019،)تم إقردر م  9لي):
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دلسيد) من  حصة  (522 تفويت) (
م ليد) دلسيد  إلى  دلعدن ني  دحآد 

دزيكي.
تحويل دملقر دلرئي�سي للشركة من)
دلى) دك ا9ر  دنزد  تجزئة دالمل  (31 رقم)
رقم)25)زنقة)216)حي دملرس دلدشير )

دنزك ن.
تغيير دلشكل دلق نوني للشركة من)

. SARL AU(دلى(SARL
دلعدن ني) دحآد  دلسيد  دستق لة 

من تسيير دلشركة كآسير ت ني.
)دلتسيير للسيد م ليد دزيكي.
دلتوقيع للسيد م ليد دزيكي.

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع  (-
دلتج رية))ب ك ا9ر بت ريخ)13/01/2020  

تحت رقم82222.
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شـــــــركــــة  
 »RAYAN HASSAN TRANS « 

SARL A.U
ع ا ) غير  ع م  بآقت�سى محضر 
قرر) (07/11/2019 بت ريخ) دمليـعـقـد 
دلشريك دلوحيد للشركة))ري ن حسن)
ارهـم) (122.222 رأسآـ له ) نقل،)
ملول) د9ت  دكددل  (: مقـره ) دلك ئـن 

دكددل)545.
دلشركة نش ط  توسيع  (: 9لــي)  م  

و ذلك بإض فة نش ط)):
-)نقل دألمتعة ألخل دلغير

ألخل) دلحرفية  دمليتج ت  نقل  (-
دلغير.

دلخ صة) حصة  (1222 تفويت)
دلسيد) دلى  حسن  بومليك  ب لسيد 

علودش محآد.
تغيير دمل اتين)26)و)27)من دلق نون)

دألس �سي للشركة)
أصبح توزيع دلحصص و دلرأسآ ل)

دلشركة ك لت لي):
 1222 محآد) علودش  دلسيد 

حصة)122.222)ارهم.
حسن) بومليك  دلسيد  دستق لة 

من ميصبه كآسير لشركة.
محآد) علودش  دلسيد  تعيين 
غير) ملد   للشركة  ( وحيد) كآسير 

محدوا .

دإلمض ء)دلبيكي و دالختآ عي ملزم)
ب لسيد علودش محآد.

ع ا ) غير  ع م  بآقت�سى محضر 
قرر) (02/12/2019 ( بت ريخ) دمليـعـقـد 
تغيير مقر) للشركة  دلوحيد  دلشريك 

دلشركة إلى ادر بوبكر اردركة دك ا9ر.
ب ملحكآة) دلق نـوني  دإل9ددع  ثـم 
رقم)))))))))))))))))))))))))))))))))) تحت  ب نزك ن  دالبتددئية 

55)9وم)10/01/2020.
دإلمض ء
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حس ب ت دلوف ء)لتسيير دملق والت
رقم)1)عآ ر  بوا9ه ش رع محآد)V)دليوسفية

دله تف):)25.28.62.22.21    
تيزنـــــــــيت

TAHA SBAI
بيع دلحصص دالختآ عية

بي ء)على محضر عرفي للجآعية) (-
في دمليعقد   دإلسثتي ئية   دلعآومية 
24)سبتآبر)2212،)قرر شرك ء)شركة))
مسؤولية) ذدت  شركة  (TAHA SBAI
ارهم،)) (12.222 رأسآ له ) محدوا ،)

م  9لي):)
دألس سية) دلقودنين  في  تحيين 
بيع) على  دملص اقة  بعد  للشركة،)
دلحصص دلذي تم بين))دلسيد أمروي)
أمروي) دلس ا   و  خهة  من  إبردهيم 
عب س و أمروي إسآ عيل من خهة)

أمر ).
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة.

تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة) (- (
نوفآبر) (12 ب لسآ ر  9وم) دالبتددئية 

2212)تحت عدا)188/2019.
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SUN SOUTH SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رأسآ له  52.222  ارهم

رقم 23 مركب دملوك ر ش رع محآد 
دلخ مس دك ا9ر

تبع  لقردر مؤرخ في)2)اخيبر)2212 
لشركة دلوحيد  دلشريك   ص اق 
»)SUN SOUTH SERVICES«))شركة)
دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد))على م  9لي):

دلتي) دلحصص  مجآوع  تفويت 
9آتلكه  دلسيد دلسآاللي محآد د في)
دختآ عية) حصة  (522 أي) دلشركة،)
إبردهيم دس كتي  دلسيد   لف ئد  
دلحصص) مجآوع  9صبح  بذلك  و 
في حوز ) دلشركة  لرأسآ ل  ( دملكونة)
دلشريك) إبردهيم  دس كتي  دلسيد 

دلوحيد.
دلت لية) دلتج رية  دلعالمة  إض فة 
 YAY GREEN« (: إلى تسآية دلشركة)

.»FOOD
دألس س) دلق نون  صي غة  إع ا  
للشركة أمذد بعين دالعتب ر دلتغييردت))

دلس لفة دلذكر.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 دلتج رية الك  ا9ر بت ريخ)))2)9ي 9ر)2222

تحت رقم)82168 . 
لالستخالص ودلبي ن

دملسير
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دألست ذ إبردهيم بوخردا 
موثق بأك ا9ر

عآ ر  دلنسيم،)دلط بق دألول،)رقم)2
ش رع دلحسن دألول،)حي دملسير ،)أك ا9ر

دله تف):)25.28.22.26.22
دلف كس):25.28.22.26.22

بريفا نورم
ش.م.م

دلرأسآ ل دالختآ عي : 2.222.222 
ارهم

دملقر دالختآ عي : أك ا9ر، رقم 25
تجزئة ج،)ش رع أمصري،)حي دلهد 
بت ريخ عرفي  عقد   بآقت�سى 
بأك ا9ر،) (2212 ايسآبر) (12
دلع م) دلجآع  محضر  وموضوعه 
دالستثي ئي بت ريخ)18)ايسآبر)2212،)
دلشركة) رأسآ ل  مبلغ  تحرير  تقرر 

دملتبقي أي مبلغ)1.522.222)ارهم.
بت ريخ) توثيقي  عقد  بآقت�سى 
إبردهيم) لألست ذ  (2222 9ي 9ر) (3
وموضوعه) موثق بأك ا9ر،) بوخردا ،)
محضر دلجآع دلع م دالستثي ئي تقرر)
دلهرنو�سي) دلد9ن  نور  دلسيد  تعيين 
مسير9ن) بصفتهآ   دلهرنو�سي  وأمين 
وتحيين) محدوا   غير  ملد   للشركة 

دلق نون دألس �سي للشركة.

بت ريخ) توثيقي  عقد  بآقت�سى 

إبردهيم) لألست ذ  (2222 9ي 9ر) (3

تحيين) تم  بأك ا9ر،) موثق  بوخردا ،)

دلق نون دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية بأك ا9ر بت ريخ)2)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)82171.
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 HE TRAV
شركة) (: دلشكل دلق نوني للشركة)

ذدت مسؤولية محدوا .
 122.222 (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم.

دملقر دالختآ عي للشركة):))ط نط ن)
حي عين دلرحآة زنقة)4)رقم)45. 
رقم دلسجل دلتج ري):)3185
زي ا  في  رأس م ل دلشركة

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 2222 9ي 9ر) (3 دالستثي ئي دملؤرخ في)

تقرر م 9لي):
من) دلشركة  م ل  ردس  رفع 

122.222)ارهم دلى)322.222)ارهم و)

الك ب كتت ب)2222)حصة دختآ عية)

ارهم) (122 خد9د  قيآة كل ودحد )

كآ  9لي):)

دلسيد) لف ئد   ارهم  (222.222

عبال هني

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

 08/01/2020 (: بت ريخ) بط نط ن 

تحت رقم)2020/06.
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شركة سيليكت بيرو
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا    

رأسآ له  322.222 ارهم 
دملقر دالختآ عي):)رقم)22)ش رع دبو)

خه ا دملسير  دك ا9ر.))

بآقت�سى عقد عرفي موقع بت ريخ)

24/07/2018)دملسجل ب ك ا9ر بت ريخ)

عيه ترتب  ودلذي  (،08/08/2019 

)م  9لي)):)))))
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دلزي ا  في دلرأسآ ل دالختآ عي):

دالختآ عي) دلرأسآ ل  في  دلزي ا  

 1.422.222 ارهم إلى) (322.222 من)

ارهم بحس ب خ ري للشرك ء.)

ب ملحكآة) (: دلق نوني) دإل9ددع 

 72463 رقم) تحت  ب ك ا9ر  دلتج رية 

بت ريخ)26/09/2018 .
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(67,(RUE(AL(WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

FONCTIONNAIRES 

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

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

MODIFICATION
TADANGA

SARL

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

ثم) (23/11/2019 في) دمليعقد 

بشركة) تغييردت  دحددت  بآوخبه 

  » TADANGA SARL(«

حيت قرر م 9لي):
قدره) بآبلغ  دمل ل  رأس  في  )زي ا  

من) ليصبح  ارهم  (1.522.222

1.532.222)ارهم) 12.222)ارهم إلى)
دلج ري) دلحس ب  مودزنة  طريق  عن 

للشريك دلوحيد.

من) دمل ل  رأس  تخفيض 

 1.222.222 إلى) ارهم  (1.532.222

ارهم الستيع ب دلخس ئر دلتي بلغت)))))))))))))))))))

331.678.36))ارهم.

)دملودفقة على شريك خد9د وزي ا )
 2.122.222 قدره) بآبلغ  دمل ل  رأس 

ارهم) (1.222.222 من) لجلبه  ارهم 

إلى)3.322.222)ارهم)؛

دلسيد ) من  حصة  (4522 هبة) (

لزوخه ) ( (TANJA SIMONE ERNST

OUMAST RACHID(دلسيد

تحد9ت دلق نون دالس �سي

دلق نوني ب ملحكآة) ( دال9ددع) ( ثم) (

  14/01/2020 في) ب ك ا9ر  دلتج رية 
تحث)))رقم)82211.
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 SOCIETE PILIA

DISTRIBUTION
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RUE(EL(QODS

EL MARSA LAAYOUNE

تفويت دلتوقيع
بآقت�سى محضر دلجآع دالستثي ئي)

 2212 ايسآبر) (12 بت ريخ) دملؤرخ 

 PILIA DISTRIBUTION لشركة)

 122.222 رأسآ له ) ش.م.م.ش.و 

ارهم تقرر م  9لي):

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  ص اق 

على تخويل دإلمض ء)وبصفة ميفرا )

كف س) دلحسين  دلسيد  من  لكل 

ودلسيد عآر دلي �سي.

مآثلة) دلشركة  أصبحت  وبذلك 

ق نوني  بإمض ء)دلسيد كف س دلحسن)

أو كف س دلحسين أو دلي �سي عآر.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد 

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 

بت ريخ (3157/9 رقم) تحت   للعيون 

31)ايسآبر)2212.
من أخل دلنسخة ودلبي ن

عن دملسير

326 P

 CROPENERGY « شركة

» MAROC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  
رأسآ له   132.222.222  ارهم

دإلختآ عي ميطقة دلحوض دمل ئي 

أومريب بلف ع رقم 567 - شتوكة 

أ9ت ب ه  دملغرب

  دلسجل دلتج ري : رقم 13853 

دملؤرخ) دلعرفي  دلعقد  بآقت�سى  (-
9وم)16/12/2019)ب نزك ن،)قد تقرر)

م  9لي):

دحآد) موح  موح  دلسيد  تعيين  (-
تتج وز) ال  ملد   للشركة  ث ني  كآسير 

دلسيد) دألول  للآسير  دملعيية  دملد  

 06/07/2017 موح موح لحسن من)

من) إبتددءد  (30/06/2022 إلى)

16/12/2019/)إلى)30/06/2022.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب نزك ن بت ريخ07/01/2020 

تحت رقم)32.
)))مقتطف من أخل دإلشه ر
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STE BUS TIME TRANS

 SARL

دلغير) دلع م  دلجآع  بآقتضـى 

(،12/12/2019 في) دملؤرخ  دلع اي 

  STE BUS TIME TRANS لشركة)

تقرر م 9لي):)

-)دستق لة دلسيد مصطفى مومن))

من مه مه كآسير لشركة.

دنعمي) دملولوا  دلسيد  تعيين  (-

كآسير وحيد لشركة ملد  غير محدوا )

مع تخويله ك مل دلصالحي ت حسب)

دلق نون دألس �سي للشركة.

ستكون دلشركة) (: توقيع دلبيك) (-

للسيد) دلوحيد  ب لتوقيع  ملتزمة 

دملولوا دنعمي.

-)تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة)

ب ملحكآــة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب نزك ن،)في)01/13/)2222  

تحت رقم)62/2020.
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شركة كالك�سي تيكنولوجي

دلجآع دلع م دلغير دلع اي دملؤرخ)

في)32)ايسآبر)2212)لشركة))كالك�سي)

تيكيونوجي ش.م.م رأسآ ل)122.222 

 18 شقة) دالختآ عي  مقره   ارهم 

خيت) سوس  ف ل  دق مة  (15 عآ ر )

سكن بنسرك و دك ا9ر قرر م 9لي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-)تعيين مسير خد9د للشركة.

-)تغيير دملقر دالختآ عي للشركة.))))))))

لد ) ( تم دإل9ددع بكت بة دلضبط)

دملحكآة دلتج رية ب ك ا9ر في))12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)82185.
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شركة ايالل كار ش م م
بآـقت�سى محضر دخـتآ ع دملـيعقد)
قـرر) (2212 ايسآبر) (23 بت ريـخ)
ك ر) د9الل  لشركة  دلوحيد  دلشريك 
ارهـم) (122.222 رأسآـ له ) م،) ش م 
عبد) ش رع  (123 رقم) مقـره   دلك ئـن 
دلسالم) حي  دلحسين  بن  دلرحيم 

أك ا9ر.)م  9لــي):
د9ت) دلسيد  دستق لة  قبول 
للشركة) كآسير  مه مه  من  دلعسري 
وبدون) ودلنه ئي  دلت م  دإلبردء) وميحه 
د9ت) محآد  دلسيد  تعيين  تحفظ 
دملزادا سية) د9الل دملغربي دلجنسية،)
لبط قة) دلح مل  (،1962/01/10
(،27342 ج) رقم  دلوطيية  دلتعريف 
غير) ملد   للشركة  مسير  هوالندد 

محدوا .
ب ملحكآة) دلق نـوني  دإل9ددع  تـم 
ايسآبر) (18 بت ريخ) بأك ا9ر  دلتج رية 

2212)تحت رقم)88278.
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 SOCIETE  MERCONAGRI
SOCIETE(A(RESPONSABILITE 

LIMITE
AU(CAPITAL(DE 300.000 DHS

SIEGE(SOCIAL: IMM(ALAHYANE 
BUREAU(N° 5 BIS(AVENUE 

SMARA(HAY(AL(IDAA(BLOC(A 
NR 1 AIT(MELLOUL.

RC(N° : 15653 / INEZGANE.
دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 
2212 ايسآبر) (12 بت ريخ)  دمليعقد 

م  9لي):
دستق لة دملسير و تعيين دلسيد) (•

عبد دملولى مرودني كآسير للشركة.)
•)دلتوقيع دالختآ عي.

•)تغيير دلسية دالختآ عية للشركة.
دألس �سي) دلق نون  تعد9ل  (•

للشركة.
تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)
9ي 9ر) (8 بت ريخ) ب نزك ن  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)38.
331 P
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 SOCIETE MAROC TEAM

LOGISTIC

SARL 

SOCIETE(A(RESPONSABILITE 

LIMITEE

CAPITAL(SOCIAL : 300 000.00 

DHS

SIEGE(SOCIAL : LOCAL 

COMMERCIAL(N° 130 CENTRE 

BELFAA CHTOUKA AIT BAHA.

RC(N° : 9993 / INEZGANE.

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 

2212 ايسآبر) (12 بت ريخ)  دمليعقد 

م  9لي):

محآد) دلسيد  دملسير  دستق لة  (•

هللا) عبد  دلسيد  تعيين  و  دعردب 

دوم لك كآسير للشركة.)

•)دلتوقيع دالختآ عي.

دألس �سي) دلق نون  تعد9ل  (•

للشركة.

تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

9ي 9ر) (8 بت ريخ) ب نزك ن  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)37.

332 P

STE TOUR TOUTE TRANS 

 SARL

دلغير) دلع م  دلجآع  بآقتضـى 

(،26/12/2019 في) دملؤرخ  دلع اي 

 STE TOUR TOUTE TRANS(لشركة

تقرر م 9لي):)

-)دستق لة دلسيد د9وب كريريم من)

مه مه كآسير لشركة.

-)تعيين دلسيد سآير تري وي كآسير)

مع) محدوا   غير  ملد   لشركة  وحيد 

حسب) دلصالحي ت  ك مل  تخويله 

دلق نون دألس �سي للشركة.

ستكون دلشركة) (: توقيع دلبيك) (-

ملتزمة ب لتوقيع دلوحيد للسيد سآير)

تري وي.

-)تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة.

ب ملحكآــة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب نزك ن،)في)13)9ي 9ر)2222  

تحت رقم)2020/61.

333 P

INVESTIMMEUBLE شركة
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

مقر دلشركة : رقم 642، دمليطقة 

دلصي عية، أ9ت ملول

ص.ب. 1328

سجل تج ري رقم 6777 - إنزك ن

تحد9د مقر دلشركة
 بآقت�سى))مددوالت)))))دلجآع دالستثي ئي)

))لشركة)))INVESTIMMEUBLE)دمليعقد)

وبعد فسخ) (،2214 أبريل) (25 بت ريخ)

دإل9ج ر) عقد  وتبني  دلتوطين،) عقد 

بت ريخ ف تح أبريل)2214،)تقرر م  9لي):

دلعيودن) في  دلشركة  مقر  تحد9د 

دلت لي):)رقم)642،)دمليطقة دلصي عية،)

أ9ت ملول.

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة)

وفق  لذلك.

تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

م ي) (7 بت ريخ) بإنزك ن  دالبتددئية 

2214،)تحت رقم)431/2014.
عن دملستخلص ودلبي ن ت

دملسير

334 P

 PROMOFIK
 S.A.R.L(à(A.U

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد   

رأسآ له  122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : رقم 52 تجزئة 

دليجد عآ ر  هد  دللـه شقة 13 

دلجد9د    

تعد9ل
ب)) دملؤرخ  دملحضر  بآقت�سى 

تآت) ب لجد9د   (2212 أكتوبر) (22

دملص اقة على دلتعد9الت دلت لية):)

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة) (•
من رقم)52)تجزئة دليجد عآ ر  هد )
دلعيودن) إلى  دلجد9د   (13 دلـله شقة)
دلت لي)»حي بير أنزردن بلوك)11)تكوين)

أك ا9ر«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 
بت ريخ ب لجد9د    دالبتددئية 

28)أكتوبر)2212)تحت رقم)841.
دملسير
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MEDATEC
SARL AU

شركة ميددتيك ش.م.م
في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 
2212)تم وضع دلتغييردت) 2)ايسآبر)

دلت لية):
عن) دالختآ عي  دلنش ط  توسيع 

طريق إض فة دلنش ط دلت لي):
دلح سوب) أخهز   وتسويق  توزيع 
دلجآلة) وشبه  ب لجآلة  ولودزمه 

ودلتقسيط كنش ط رئي�سي للشركة.
دملودفقة على دلقودنين دلجد9د .

دلسجل) في  دلتقييد  تم  (: دلتقييد)
بأك ا9ر) دلتج رية  للآحكآة  دلتج ري 
رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ)

.82123
336 P

STE AL BARAKA BUREAU
ش.م.م

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم مقره  
دالختآ عي : بلوك 328 رقم 5 دملي زل 

دالقتص ا9ة لعزيب أك ا9ر 
تبع  للعقد دلخ ص دملحرر بت ريخ)
4)ايسآبر)2212)تم عقد ع م دلشركة)

دلتي مرخت ب ملآيزدت دلت لية):)
:)تم تغيير دسم) تغير دسم دلشركة)
دلشركة من أسمى أويل ميديسي ل إلى)

دلبركة مكتب.
تآد9د نش ط دلشركة):)تم إض فة)
نش ط) إلى  دألمودل  تحصيل  وضيفة 

دلشركة.))

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بأك 9ر)) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم)) تحت  (2222 9ي 9ر) (12 9ومه)

.82186
بآث بة مقتطف و بي ن.))

337 P

LINK PRIVE SARL
رأسآـــ له  122.222 ارهم

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رقم 122، دلط بق دألول، حي 

دلددملة، أك ا9ر : مقره  دالختآ عي

تآد9د دلنش ط دإلختآ عي للشركة، 
بيع دألسهم 

تعيين مسير   للشركة و إعط ء حق 
دإلمض ء

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

بت ريخ دمليعقد  للشركة   دالستثي ئي 

27)ايسآبر)2212)تقرر م 9لي):

دإلختآ عي) دلنش ط  تآد9د  (- (I

للشركة):

دالختآ عي) دلنش ط  تآد9د  تم 

للشركة.)

II)-)بيع دألسهم):)

في) هي  دلتي  حصة  (334 بيع) تم 

حوز  دلسيد دسالو عآر دلى دلسيد )

دلغآيد مد9جة.)

في) هي  دلتي  حصة  (333 بيع) تم 

حوز  دلسيد دسالو م لد دلى دلسيد)

دسالو 9وسف.

III)-)تعيين مسير  للشركة):)

على إثر إستق لة دلسيد دسالو عآر)

مد9جة) دلغآيد  دلسيد   تعيين  تم 

كآسير  وحيد  للشركة.

IV)-))إعط ء)حق دالمض ء):)

للآسير ) دإلمض ء) حق  أعطي 

دلوحيد  دلسيد  دلغآيد مد9جة.

دألس �سي) دلق نون  تحد9ث  (- (V

للشركة):)
دلق نون) تحد9ث  تقرر  كآ  

لتلبية) وذلك  للشركة،) دألس �سي 

دملحكآة) لد   دلق نونية  دملتطلب ت 

دلتج رية بأك ا9ر.
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VI)-)دال9ددع دلق نوني):

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية ب ك ا9ر بت ريخ)6)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)82122.
للخالصة دلبي ن

دملسير  دلوحيد 

338 P

حس ب ت دطليتيس

زنقة موالي إاريس بلوك)12)رقم)28)دلط بق)

دألول

دلحي دلصي عي))دك ا9ر

STE OZI FOR SARL
رأسآ له  122.222 ارهم

شقة دلط بق دلسفلي رقم 4 زنقة 

ط ن ط ن دنزك ن

  26 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب نزك ن))قرر دلشرك ء)) (2212 ايسآبر)

م 9لي):

دالختآ عي) دلهدف  في  دلزي ا  

للشركة ليشآل):)
مق ول) دلخ ص،) للحس ب  دليقل 

رأب ومس عد  وس ئل دليقل) إنق ا،)

دملعطلة للشركة.))))

أس �سي) ق نون  على  دملص اقة 

مسؤولية) ذدت  لشركة  خد9د 

محدوا  ملس 9ر  دلتعد9الت دلس لفة.)

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم  لقد 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

تحت) (2222 9ي 9ر) (14 ب نزك ن 9ومه)

رقم)65.

339 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 25.28.62.24.12

PROTER DE SOUSS شركة
دلجآع) محضر  على  بي ء) (-

بت ريخ:) دمليعقد  دالستثي ئي  دلع م 

(« شركة) شرك ء) قرر  (14/12/2019

PROTER DE SOUSS)»)ذدت دالسم)

دملشترك م  9لي):

أو) :-بيع  دلت لية) دألنشطة  تغيير 

توزيع دمليتوخ ت دملحلية ب لتقسيط))

-مف وض)–دالستيردا ودلتصد9ر.

ب لنش ط دلت لي):)-)نقل دلبض ئع
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 (: دالبتددئية بتيزنيت بت ريخ)

2222)تحت رقم):)31/2020
340 P

CABINET SABCONSULTING

ETABLISSEMENT COSSA
شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت رأسآ ل : 4.222.222 ارهم
زنقة داردر رقم 2 حي بودرك ن

أك ا9ر
تغيير هدف دلشركة

طبق  ملحضر دلضبط للجآع دلع م)
دالستثي ئي للشركة بت ريخ)16)ايسآبر)
2212)تقرر وبإخآ ع دلشرك ء)م  9لي):

وإض فة) دلشركة  هدف  تغيير 
دألهددف دلت لية):

مآون.
دلتيظيف دلصي عي ودلبستية.

متعهد بتزويد دلطع م.
دلضبط) ك تب  لد   دإل9ددع  تم 
بت ريخ ألك ا9ر  دلتج رية   للآحكآة 

12)9ي 9ر)2222)تحت رقم)82177.
341 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR 
EN(COMPTABILITE(-(S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 Comptabilité(&(Organisation(Comptable
 –Fiscalité(–Constitution(–Fusion-

Transformation(-Dissolution(de(sociétés-
 Gestion(Propriété(Industrielle(-Assistance

 juridique(et(fiscale-(Gestion(financière
–Etudes(de(projets

 SOCIETE  CHARAFI
شركة محدوا  دملسؤولية

رأسآ له  332.222.22 ارهم
دملقر دالختآ عي : ش رع دلحسن دلث ني 

بيوكر  عآ لة و إقليم دشتوكة
 د9ت به .

بي ن دلوف  
بآقت�سى عقد عرفي للجآع دلع م)
2212)قرر) 9ي 9ر) (24 غير دلع اي 9وم)
CHARAFI SARL شركة)  شرك ء)

م 9لي):

مسير) محآد  كد9ر   وف    بي ن 

9وليو) (12 (: بت ريخ) دملتوفى  دلشركة 

.2215

داتية) كد9ر   محآد  ورثة  تعيين 

أسآ ئهم):

-)دحآد كد9ر )

-)مليجة كد9ر 

-)دلطيب كد9ر 

-)لطيفة كد9ر 

-)عبد دلـله كد9ر 

-)عبد دلرحآ ن كد9ر 

ب ملحكآة) دلـقـ نوني  دإل9ـددع  تـم 

 82226 رقم) تحـت  بأك ا9ر  دلتج رية 

بت ريخ)13)9ي 9ر)2222.
دالقتط ف ودلبي ن

342 P

 AGA MIEL DU SOUSS
ش م م

دملص اقة على دلعالمة دملستخدمة
بآوخب عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

(: ثم تقرير م  9لي) (2212 ايسآبر) (26

دملستخدمة)) دلعالمة  على  دملص اقة 

.(AL MOSSAFA((دملصفى

تم دإل9ددع دلق نوني لد  مصلحة)

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

تحت) (2222 9ي 9ر) (7 بــت ريخ) بأك ا9ر 

رقم)82135.

343 P

STE KRATOFIT
ش.م.م 

رأسآ له  122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : اودر مآ يس 

خآ عة دلقليعة عآ لة دنزك ن د9ت 
ملول

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دلغير دلع اي بت ريخ)2 1دكتوبر)2212  

أعاله) دملذكور   دلشركة  شرك ء) قرر 

م 9لي):

•)تفويت دلسيد حسون مصطفى))

للسيد محآد حآوش) ( حصة) (422

ليصبح بذلك م لك  لجآيع حصصه.

دلسيد حسون) دستق لة  قبول  (•

مصطفى كآسير للشركة ودلذي حل)

مسيرد) حآوش  محآد  دلسيد  محله 

للشركة.

دال9ددع) تم  (: دلق نوني) دال9ددع 

دلق نوني ب ملحكآة دالبتددئية بإنزك ن)

بت ريخ)22)9ي 9ر)2222)تحت رقم)52 .            

344 P

STE NAUTIKA CLUB

SARL

SIEGE(SOCIAL : RUE 33

 BLOC 7 HAY(LAARAB

TIKIOUINE AGADIR

تغييردت
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2212)تم) 11)ايسآبر) دمليعقد بت ريخ)

دالتف ق على م  9لي):

تفويت دلحصص دالختآ عية على)

دلشكل دلت لي):

أمين) ق 9م  للسيد  حصة  (822

لف ئد  دلسيد شوقي دملريبط.

222)حصة للسيد دلرف عي سعيد)

لف ئد  دلسيد شوقي دملريبط.

دستق لة دملسير9ن دلسيد9ن ق 9م)

تسيير) من  سعيد  ودلرف عي  أمين 

دلشركة.

دملريبط) شوقي  دلسيد  تعيين 

خآيع) وتخويله  للشركة  كآسير 

دلسلط ت دلودسعة لتسيير دلشركة.

للآسير) دمليفرا  دإلمض ء) تخويل 

دلوحيد دلسيد شوقي دملريبط.

تبني ق نون أس �سي خد9د للشركة)

دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

أعاله) دلحصص  لبيع  تبع   دلوحيد 

مودفقة للق نون حيز دلتيفيذ بيفس)

دملقر) نفس  دلهدف،) نفس  دالسم،)

دلشركة) رأسآ ل  نفس  دالختآ عي،)

شخصية) ملق  اون  دملد   ونفس 

معيوية خد9د .
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بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد 
دلضبط لد  هيئة دملحكآة دلتج رية)
 2222 9ي 9ر) (15 بأك ا9ر وذلك بت ريخ)
دلسجل دلتج ري) (82224 تحت رقم)

رقم)32222.
من أخل دلنسخة ودلبي ن
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

GUZEL TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش.و
تم تأسيس) بآقت�سى عقد عرفي،)
محدوا )) مسؤولية  ذدت  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.
 GUZEL (: دالختآ عي) دللقب 

TRAVAUX SARL AU
دلسيد محآد) (: دلشريك دملس هم)

 1222  A326418 ص مت،)ب.ت.و)
سهم.

محآد) دلسيد  (: دلوحيد) دملسير 
ص مت.

رأس دمل ل):)122.222)ارهم.
دلنش ط):

دألشغ ل دملختلفة.
تج ر .

دملد ):)22)سية.
داريس) ش رع  (،37 (: دلعيودن)
دلط بق) (،6 رقم) دلشقة  دألكبر،)

دلث لث،)حس ن،)دلرب ط.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية ب لرب ط 9وم بت ريخ)15)9ي 9ر)
دلتج ري) دلسجل  رقم  تحت  (2222

.142323
للبي ن
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STELA NOUR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وذدت دلشريك دلوحيد
إق مة 23 تجزئة اليلة مجآوعة 

دلضحى شقة 4 ج ه 12 س دلط بق 
1 و1، ف س

رأسآ له ):)12.222)ارهم
عن) عب ر   عرفي  عقد  بآقت�سى 
دملؤرخ) دلع م  للجآع  وقردر  محضر 

تآت) (2218 أغسطس) (32 بت ريخ)

دلشريك) طرف  من  عليه  دملص اقة 

دلوحيد ودملكلف بتصفية دلشركة على)

دلتصفية دلت مة دلنه ئية ودلتشطيب)

 STELA NOUR دلشركة) على  دلت م 

دلك ئية مقره  إق مة)23)تجزئة اليلة)

مجآوعة دلضحى شقة)4)ج ه)12)س)

دلط بق)1)و1،)ف س.

وقد تم إ9ددع نسخة من محضر)

دلت م) ودلتشطيب  دلنه ئية  دلتصفية 

دلتج 9ة) دملحكآة  لد   دلشركة  على 

بف س دلسجل دلتج ري رقم)38361.

دإل9ددع دلق نوني رقم)2020/163 

بت ريخ)14)9ي 9ر)2222.

347 P

GEFISCOM

 M.G MORILLAS

INVERSIONES
SARL AU

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

(- قد تأسست شركة) (2222 9ي 9ر) (6

ودلتي تحآل دلخص ئص دلت لية):

 M.G MORILLAS (: دلتسآية)

INVERSIONES SARL AU

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  ذدت شريك وحيد.

دستيردا) (: دالختآ عي) دلهدف 

وتصد9ر وتسويق دمليتج ت دلغذدئية،)

دلترويج دلعق ري ودلشردء،)بيع دملب ني،)

شردء،)بيع دلسي ردت.

رأسآ ل دلشركة):)12.222)ارهم.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

 2 رقم) محل  (: دالختآ عي) دملقر 

عآ ر )6SCE)زنقة خد  دلرب ط.)

دلتسيير) مهآة  أنيطت  (: دلتسيير)

إلى دلسيد غ رسي  موريالس لفتر  غير)

محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني ب لسجل دلتج ري لد  دملركز)

دلجهوي لالستثآ ر ب لرب ط.
رقم دلسجل دلتج ري):)142321.
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NADO TRADE COMPANY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

برأسآ ل 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : حي دملج هد9ن
دلعروي إقليم دلي ضور

دلرفع من دلرأسآ ل
دلوحيد) للشريك  قردر  بآقت�سى 

 2 بت ريخ) ميآون  حآومي  دلسيد 

ايسآبر)2212،)تقرر م  9لي):

من) برفعه  دلرأسآ ل  في  دلزي ا  

مبلغ)122.222)ارهم إلى)3.222.222 

ارهم عن طريق إصددر)22222)سهآ )

للسهم) ارهم  (122 بقيآة) خد9دد 

وتحررت) نقدد  كله   دكتتبت  دلوحيد 

عن) دالكتت ب  عيد  ب لك مل  قيآته  

حقيقية) ا9ون  مع  دملع الة  طريق 

9آلكه ) دلدفع  ومستحقة  نقد9ة 

حآومي) دلسيد  دلوحيد  دلشريك 

ميآون في مودخهة دلشركة.

على إثر هذد دلرفع من دلرأسآ ل)

دلسيد) حصص  مجآوع  9صبح 

حصة،) (32222 ميآون) حآومي 

وب لت لي تم تعد9ل دلفصول)6)و7)من)

دلق نون دلتأسي�سي للشركة.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب ملحكآة) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

فبرد9ر) (3 في) ب لي ضور  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)11.
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MAR VERT FOR شركة
SARL AU

رأسآ له  : 322.222 ارهم

تصفية شركة
دلع اي) غير  دلع م  دلجآع  إن 
قرر) (2222 9ي 9ر) (11 بت ريخ) دمليعقد 

 MAR VERT FOR شركة) شرك ء)

تصفية دلشركة.

دإل9ددع) إن  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني قد تم بكت بة دلضبط لد )

ق سم) بسيدي  دالبتددئية  دملحكآة 

تحت رقم)2020/16.

350 P

فيجيكومبت 

عبد دلكريم دلحريزي

23،)زنقة إبردهيم دلعآردوي،)دلددر دلبيض ء

دله تف):)25.22.27.71.14

ليان انفستمن كومباني
تفويت حصص
هبة حصص

9لتزم) من  بتوقيع  عقد  بآقت�سى 

بت ريخ)12)9ونيو)2212 :

سلم دلسيد م لد عآير  إلى دلسيد)

من) حصة  (1222 بنشآ�سي) خودا 

دلودحد ) للحصة  ارهم  (122 سوم)

دلتي) حصة  (5222 مجآوع) على 

»لي ن) دملسآ  ) دلشركة  في  9آتلكه  

ش.ذ.م.م،) كومب ني«،) دنفستآن 

مقره ) ارهم،) (1.222.222 رأسآ له )

مآر) (،2 مكرر،) (16 دالختآ عي):)

 23 ميطقة) م س   إق مة  دليخيل،)

ب لرب ط،)حي دلري ض.

سلم دلسيد عبد دلسالم دلغودوت )

حصة) (1222 دلسيد خودا بنشآ�سي)

من سوم)122)ارهم للحصة دلودحد )

في) 9آتلكه   دلتي  (2522 مجآوع) على 

شركة)»لي ن دنفستآن كومب ني«.

ه ب دلسيد عبد دلسالم دلغودوت )

دلغودوت ) دلسعد9ة  دلسيد   البنته 

سوم) من  له  دملتبقية  حصة  (1522

دلتي) دلودحد   للحصة  ارهم  (122

دنفستآن) »لي ن  شركة) في  9آتلكه  

كومب ني«.

وبهذد أصبح توزيع دلحصص على)

دلشكل دلت لي):

دلسيد م لد عآير )4222)حصة.

 4222 بنشآ�سي) خودا  دلسيد 

حصة.

 3222 دلسيد  دلسعد9ة دلغودوت )

حصة.
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 522 دلغودوت ) مولوا   دلسيد  

حصة.

 522 دلغودوت ) ثورية  دلسيد  

حصة.

دملجآوع):)12222)حصة.

تم دلوضع دلق نوني بكت بة دلضبط)

لد  دملحكآة دلتج رية ب لرب ط،)9وم)

7)9ي 9ر)2222)تحت رقم)123822.

صح تلخيص  وإش ر 

فيجيكومبت 
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BH GREAT WALL

SARL

RC 140429

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  إط ر  في 

شركة) (BH GREAT WALL لشركة)

بت ريخ) دمليعقد  دملسؤولية  محدوا  

دلك ئية ب عآ ر ) (2212 ايسآبر) (23

11،)ش رع دألبط ل،) دلشقة) (،15 رقم)

مس هآو) تددول  دلرب ط،) أكددل،)

دلشركة ب إلخآ ع على م  9لي):

 522 تبيع) دلسيد  حي ن زمردوي 

دلسيد ) لص لح  دختآ عية  حصة 

بدرين لكآيري.

لكآيري) بدرين  دلسيد   تعيين 

مسير  للشركة ملد  غير محدوا .

تغيير دلشكل دلق نوني للشركة من)

لشركة) دملسؤولية  محدوا   شركة 

محدوا  دملسؤولية بشريك وحيد.

تحد9ث دلق نون دلددملي.

تم دإل9ددع دلق نوني للشركة لد )

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

ب لرب ط في)14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)

.123228
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دألست ذ محآد رشيد دلتدالوي

موثق ب لددر دلبيض ء

67/69)ش رع موالي داريس دألول

دلط بق دألول دلشقة رقم)3

 25.22.82.18.22(/(25.22.82.25.25.88

دلف كس):)25.22.82.15.42

FAIZA GLOBAL TRADING 

S.A.R.L 

شركة محدوا  دملسؤولية

رأسآ ل دختآ عي : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 58 ش رع دنودل

دلط بق دلث ني رقم 5 دلددر دلبيض ء

تأسيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بآقت�سى 

23)أبريل)2212)في دلددر دلبيض ء):

 FAIZA GLOBAL ( (: دلتسآيـــــة)

شركة) (TRADING S.A.R.L AU

محدوا  دملسؤولية.

دلهدف دالختآ عي):)تهدف دلشركة)

إلى دلقي م ادمل أو م رج دملغرب ب):

دلتصد9ر ودالستيردا.

دإلنع ش دلعق ري.

من) وا9كوردت  ألودح  وبيع  شردء)

دلفوالذ ودالليآينيوم ودلخشب.

دلعآلي ت) كل  ع مة  وبصفة 

دلتقيية و دلتج رية دلصي عية دمل لية)

له ) دلتي  دمليقولة  دلغير  أو  دمليقولة 

عالقة مب شر  أو غير مب شر  ب لهدف)

دالختآ عي دله افة إلى تطويره.

58)ش رع دنودل) (: دملقر دالختآ عـي)

دلط بق دلث ني رقم)5)دلددر دلبيض ء.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملـــــــد )

تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

9حدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

 122.222 مبلغ) في  دلشركة  رأسآ ل 

دلشكل) على  خآيعه   محرر   ارهم 

دلت لي):

 13.322 بوغفير) محآد  دلسيد 

ارهم.

بوغفير) دلغفور  عبد  دلسيد 

26.622)ارهم.

 6.722 بوغفير) ف طية  دلسيد  
ارهم.

 6.722 بوغفير) نجية  دلسيد  
ارهم.

دلسيد  ليلى بوغفير)6.722)ارهم.
 6.722 بوغفير) عفيفة  دلسيد  

ارهم.
 6.722 بوغفير) مجيد   دلسيد  

ارهم.
بوغفير) مالك  ف 9ز   دانسة 

13.322)ارهم.
بوغفير) ري ن  محآد  دلسيد 

13.322)ارهم.
دملجآوع):)122.222)ارهم.

في) دلحصص  تحدا  (: دلحصص)
كل) قيآة  دختآ عية  حصة  (1222
حصة)122)ارهم محرر  خآيعه  على)

دلشكل دلت لي):
دلسيد محآد بوغفير)133)حصة.

 266 دلسيد عبد دلغفور بوغفير)
حصة.

دلسيد  ف طية بوغفير)67)حصة.
دلسيد  نجية بوغفير)67)حصة.
دلسيد  ليلى بوغفير)67)حصة.

دلسيد  عفيفة بوغفير)67)حصة.

دلسيد  مجيد  بوغفير)67)حصة.
 133 دانسة ف 9ز  مالك بوغفير)

حصة.
 133 بوغفير) ري ن  دلسيد محآد 

حصة.
دملجآوع):)1222)حصة.

دلسية دالختآ عية):)من ف تح 9ي 9ر)
إلى)31)ايسآبر.

:)تسير دلشركة ملد  غير) دلتسييـــــر)
محدا  من طرف دلسيد عبد دلغفور)

بوغفير.
وتلتزم دلشركة في خآيع عقواه )
دلسيد ملسيره   دمليفرا   ب لتوقيع 

عبد دلغفور بوغفير.
تم دإل9ددع دلق نوني دملركز دلجهوي)
بت ريخ دلبيض ء) ب لددر   لالستثآ ر 

16)م ي)2212)تحت رقم)722722.
للخالصة ودلبيـ ن

دألست ذ محآد رشيد دلتدالوي
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STE FASTER OIL
SARL AU

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية
على عقد عرفي مؤرخ بت ريخ) بي ء)
12)9ي 9ر)2222)تم إنج ز ق نون شركة)
محدوا  دملسؤولية ذدت دلخص ئص)

دلت لية):
 FASTER OIL شركة) (: دلتسآية)

ش.م.م.
دمليتج ت) توزيع  (: دملوضوع)

دلبترولية.
مقر دلشركة):)75)ش رع أنف  زدوية)
كلوس بروف نس دلط بق)2)دلشقة ب)

.128
رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)
 122 قيآته ) حصة  (1222 إلى) موزع 
ارهم للودحد  دكتتبت نقدد،)ووزعت)

على دلشكل دلت لي):
(: مضردوي) داري�سي  سليآ ني 

1222)حصة.
 1222 (: هو) دلحصص  مجآوع 

حصة.
دلتسيير):)أنيطت مهآة دلتسيير إلى)

دلسيد سليآ ني داري�سي مضردوي.
مد  دلشركة):)22)سية دبتددء)من)

ت ريخ دلتأسيس دلنه ئي.
دلسية دمل لية):)تبتدئ في ف تح 9ي 9ر)

وتنتهي في)31)ايسآبر من كل سية.
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلددر) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 
تحت) (2222 9ي 9ر) (13 9وم) دلبيض ء)
دلسجل) رقم  (،2020/726812 رقم)

دلتج ري):)452231)دلددر دلبيض ء.
354 P

STE TRIPLE TRADING
SARL AU

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية
على عقد عرفي مؤرخ بت ريخ) بي ء)
12)9ي 9ر)2222)تم إنج ز ق نون شركة)
محدوا  دملسؤولية ذدت دلخص ئص)

دلت لية):
 TRIPLE شركة) (: دلتسآية)

TRADING)ش.م.م.
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غي ر،) قطع  ت خر  (: دملوضوع)

دإلط رت) وتصنيع  دإلط ردت  ت خر 

دلشركة) وتخطي  دلهيئة  وتجد9ده ،)

دملصيعة.

مقر دلشركة):)75)ش رع أنف  زدوية)

كلوس بروف نس دلط بق)2)دلشقة ب)

.128
رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

 122 قيآته ) حصة  (1222 إلى) موزع 

ارهم للودحد  دكتتبت نقدد،)ووزعت)

على دلشكل دلت لي):

س ر  دستيتو):)1222)حصة.

 1222 (: هو) دلحصص  مجآوع 

حصة.

دلتسيير):)أنيطت مهآة دلتسيير إلى)

دلسيد  س ر  دستيتو.

مد  دلشركة):)22)سية دبتددء)من)

ت ريخ دلتأسيس دلنه ئي.

دلسية دمل لية):)تبتدئ في ف تح 9ي 9ر)

وتنتهي في)31)ايسآبر من كل سية.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلددر) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 

تحت) (2222 9ي 9ر) (13 9وم) دلبيض ء)
دلسجل) رقم  (،2020/726813 رقم)

دلتج ري):)452235)دلددر دلبيض ء.
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MC TIRAGE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 

تم) قد  بسال،) (2212 ايسآبر) (3

دلخص ئص) تحآل  شركة  تأسيس 

دلت لية):

 MC TIRAGE SARL (: دلتسآية)

.AU

ب ئع) مطبعة،) (: دلهدف دالختآ عي)

دللودزم دملكتبية،)ت خر.
ارهم) (122.222 (: دمل ل) رأس 

122)ارهم) 1222)حصة) مقسآة إلى)

للحصة.

دلسيد دملصطفى ميصف)12.222 

ارهم.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

دملقر دالختآ عي):)57)ش رع دفريقي )

حي دلصف ء)دلقرية سال.

دملصطفى) دلسيد  (: دلتسيير)

دلوطيية) دلبط قة  رقم  ميصف 

.AA2512
دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 

بسال)31212)بت ريخ)2)9ي 9ر)2222.
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SKHIRAT PIECES AUTOS
SARL AU

دملسجل) دلعرفي  دلعقد  بآقت�سى 

بت ريخ)18)ايسآبر)2212)تم تأسيس)

شركة تحآل دلخص ئص دلت لية):

 SKHIRAT PIECES (: دلتسآية)

AUTOS

.SARL AU(:(دلشكل دلق نوني

دلهدف دالختآ عي):)تسويق،)شردء)

وبيع معددت وأخزدء)دلسي ردت.

رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 

122)ارهم للحصة.

مبروكة) تجزئة  (: دالختآ عي) دملقر 

رقم)13)دلط بق دلسفلي دلصخيردت.

تم تعيين دلسيد ع ال) (: دلتسيير)

فوركة كآسير للشركة.

دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة دالبتددئية بتآ ر  تحت رقم)

122325)بت ريخ)14)9ي 9ر)2222.
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برفارم�سي دي كطغ سيزون
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك ودحد

مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

في ودملسجل  (2212 ايسآبر) (6  في)

ب لرب ط ت سست) (2212 ايسآبر) (12

دلشركة ذدت دلخص ئص دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

وشردء) بيع  (: دالختآ عي) دلهدف 

ميتج ت دلعي 9ة ودليظ فة ودلتجآيل.

رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

مقسآة إلى)1222)حصة بقيآة)122 

ارهم للحصة موزعة كآ  9لي):

هاللي سلمى)1222)حصة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

رقم محل  (: دالختآ عي)  دملقر 

دلكريم) عبد  ا.) ش رع  (،3281-1

دلخطيب تجزئة دلوف ق تآ ر .
دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 

.122225
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FORAFRIC
ش.م

شركة مجهولة دالسم

رأسآ له  : 62.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : زنقة شفش ون

حي عك شة، عين دلسبع

دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري ب لددر دلبيض ء

رقم 7837

دمليعقد) دإلادر   مجلس  ع 9ن 

ودلذي) (،2215 أكتوبر) ف تح  بت ريخ 

تم تسجيل محضره ب لددر دلبيض ء،)

(،2215 نوفآبر) (4 بت ريخ) دلقدس،)

من) دلب ز  9 ريف  دلسيد  دستق لة 

عوضه) وعين  ع م  كآد9ر  مهآته 

دلعس ري،) م لد  دلسيد  ميه  وبدال 

من) (،1263 9وليو) (8 بت ريخ) دملزادا 

دلس كن بزنقة كي،) خنسية مغربية،)

أنف ،)دلددر دلبيض ء،)دلح مل لبط قة)

 A212111 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

دلجآع) إثر  تنتهي  ودحد   سية  ملد  

حس ب ت) على  للآص اقة  دمليعقد 

ايسآبر) (31 دلسية دمل لية دملقفلة في)

.2216

دلع اي) غير  دلع م  دلجآع  ق م 
(،2215 أكتوبر) (7 بت ريخ) دمليعقد 
ب لددر) محضره  تسجيل  تم  ودلذي 
نوفآبر) (4 ( بت ريخ) دلقدس،) دلبيض ء،)
دإلمض ء) صالحي ت  بتغيير  (،2215
وب لت لي قرر تغيير دلفصل) ب لشركة،)
26)من دلق نون دألس �سي حيث أصبح)
دلع م) دملد9ر  إمض ء) دلضروري  من 
ورئيس دملجلس دإلادري مع ،)ب لنسبة)
 522.222 للعقوا دلتي 9فوق مبلغه )

ارهم.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ دلبيض ء) للددر   دلتج رية 

12)نوفآبر)2215)تحت رقم)588443 
ب ملودزد  مع دلتغيير ب لسجل دلتج ري.

عن دإلعالن
دملآثل دلق نوني
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 LAZRAK INDUSTRIE ET
MENUISERIE

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 622.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : دمليطقة دلصي عية 

اك لة، قطعة مصطفى 14
عين عتيق تآ ر 
تفويت حصص

زي ا  في رأسآ ل دلشركة
توسيع هدف دلشركة

دلع مة) دلجآعية  ملددوالت  طبق  
بت ريخ دلع ا   فوق   دمليعقد  
25)نوفآبر)2212)وضعت نسخة منه )
دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 
تحت) (،2222 9ي 9ر) (8 ب لرب ط بت ريخ)
من طرف) تأكيد  تم  (،123833 رقم)
أعاله،) دملذكور   دلشركة  شرك ء)
دمليطقة) بتآ ر ،) دالختآ عي  مقره  
مصطفى) قطعة  اك لة،) دلصي عية 
دملتخذ ) دلقردردت  عتيق،) عين  (،14
في عقدت  دلتي  دالختآ ع ت   في 

 2212 2212)و13)سبتآبر) 12)م رس)
ب لنش ط) 9تعلق  فيآ   دلتودلي  على 
دألسهم) بيع  للشركة،) دالختآ عي 

وزي ا  في رأسآ ل دلشركة.
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 62 لزرق) داريس  دلسيد  قبل 

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

بت ريخ عنه   تي زل  دلتي   دلودحد  

 Carlos دلسيد) (2218 أبريل) (2

ك ن) ودلتي  (Manuel( Rodrigues

9آلكه  من دلشركة دملذكور  أعاله.

من) دلشركة  رأسآ ل  في  دلزي ا  

 1.822.222 إلى) ارهم  (622.222

سهم) (1222 بإحددث) وذلك  ارهم 

خد9د  من فئة)1.222)ارهم للحصة)

دلودحد  تكتتب وتيجز هذه دلعآلية)

خزء) (1.222.222 قدره) م   بإام ج 

من دالحتي ط دلق نوني في رأس دمل ل)

ك لت لي):

دلسيد داريس لزرق)1262)حصة.

دلسيد محآد لزرق)182)حصة.

دلسيد كريم لزرق)182)حصة.

 182 دلسيد محآد شكيب لزرق)

حصة.

دملجآوع):)1822)حصة.

وب لت لي):)تم تغيير دمل ا  دلس اسة)

ودلس بعة من دلق نون دألس �سي.

دلع مة) دلجآعية  ملددوالت  طبق  

شرك ء) قرر  دلع ا ،) فوق  دمليعقد  

هدف) وتعد9ل  تكآيل  دلشركة 

دلشركة وتحد9ده في م  9لي):

هدف دلشركة):

أعآ ل تج ر  دألملييوم.

نج ر  دلخشب.

أعآ ل دلبي ء)ودلعزل دمل ئي.

أعآ ل دلبي ء)دملختلفة.

صي عة دألث ث ودألفرشة.

تص ميم.

أعآ ل دلطرق.

وقد تم تبع  لذلك تغيير دلفصل)

دلث لث من دلق نون دألس �سي.
بآث بة مقتطف وبي ن
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 STE EZZOUHOUR

NOUMOU

S.C.I

في طور دلتصفية

شركة مدنية عق رية

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : رقم 4 طريق محآد 

دلس اس د9ت ملول

دلسجل دلتج ري : 4473

قفل دلتصفية
غير) دلع م  دلجآع  بآقت�سى 

ايسآبر) (13 بت ريخ) دلع اي للشرك ء،)

 STE EZZOUHOUR لشركة) (2218

NOUMOU)ش.م.ع،)قد تم):

دلشروع في قفل دلتصفية.

تبرئة ذمة دملصفي.

من) دلشركة  على  دلتشطيب 

دلسجل دلتج ري.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بأك ا9ر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

بت ريخ)14)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)62.
من أخل دإل9ج ز ودلبي ن
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STE A 2 M FOOD

SARL

في طور دلتصفية

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 222.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 6,7 ش رع محآد 

دلس اس د9ت ملول - دنزك ن

دلسجل دلتج ري : 2622

قفل دلتصفية
بآقت�سى دلجآع دلع م غير دلع اي)

 2218 ايسآبر) (13 بت ريخ) للشرك ء،)

لشركة)STE A 2 M FOOD)ش.م.م،)

قد تم):

دلشروع في قفل دلتصفية.

تبرئة ذمة دملصفي.

من) دلشركة  على  دلتشطيب 

دلسجل دلتج ري.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بأك ا9ر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

بت ريخ)14)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)68.
من أخل دإل9ج ز ودلبي ن
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GOA TOITURES SOLAIRES
S.A.S

شركة مس هآة مبسطة

رأسآ له  : 2.222.222 ارهم

دملقر دالختآ عي :عآ ر  دلتفردوتي، 

كلم 7، طريق دلرب ط، عين دلسبع، 

دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري رقم : 326.675

تغيير دملآثل دلددئم للشركة
دلجآع دلع م دلع اي دمليعقد) (- (1

ايسآبر) (16 بت ريخ) ع اي  غير 

 GOA TOITURES لشركة) (2212

وقبل) علم  وقد  ش.م.م  (SOLAIRES

مآثل) نقوش  دحآد  دلسيد  بتعيين 

 GREEN OF AFRICA لشركة) ادئم 

لد ) ش.م  (INVESTMENT GOAI

 GOA TOITURES SOLAIRES(شركة

ش.م.م ليحل محل دلسيد مصطفى)

دمه ل.

2)-)تم دإل9ددع دلق نوني لد  كت بة)

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

تحت) (2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ) دلبيض ء)

رقم)725272.
من أخل دإل9ج ز ودلبي ن
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CENTRE VISION LASER
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 1.222.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : دلرب ط 32، ش رع 

دبن سيي ، أكددل

مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم) (،2212 2)ايسآبر) ب لرب ط بت ريخ)

دالستثي ئية) دلجآعية  محضر  تحرير 

 CENTRE VISION LASER لشركة)

SARL)شركة ذدت مسؤولية محدوا )

دلذي تقرر فيه م  9لي):

دملرحوم) دلشريك  بوف    دإلح طة 
دلي جي بلحسن.

دلخلف) دلورثة  بهوية  دإلح طة 
للردحل دلدكتور دلي جي بلحسن ودلتي)
مليكة) دلسيد   شخص  في  حدات 
دلسيد ) دلسيد  مه  بلحسن،) رب ح،)
ملي ء)بلحسن،)دلسيد 9وسف بلحسن)
دألسهم) نقل  مشروع  على  ودملودفقة 
لعدم تآتعهم بجوا  طبيب دلعيون)
وفصل) دلعيون  أطب ء) بأمر  دملسجلة 
بحوز ) ك نت  دلتي  حصة  (1222

دملرحوم دلي جي بلحسن.
دلدكتور) دملرحوم  ورثة  مودفقة 
دألسهم) تحويل  على  بلحسن  ن جي 

لص لح):
طبيب) دلفالحي  عآر  دلدكتور 
دلطب) كلية  من  تخرج  عيون،)
في ع م) دلبيض ء) دلددر  في  ودلصيدلة 
522)سهم) درتف ع دألسهم إلى) (،2215
ارهم لكل منه ،) (352 بقيآة دسآية)

بآبلغ إخآ لي قدره)175.222)ارهم.
دلرزدق،) بيعبد  سعد  دلدكتور 
تخرج من كلية دلطب) طبيب عيون،)
درتف ع دألسهم) (،1222 في ب ريس ع م)
 352 دسآية) بقيآة  سهم  (522 إلى)
قدره) إخآ لي  بآبلغ  منه   لكل  ارهم 

175.222)ارهم.
تحد9ث دليظ م دألس �سي.

مس ئل أمر .
كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 
ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ)

.123224
للتلخيص ودلنشر

دملسير
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FICO MAN

STE MNMPUB AFRIQUE
SARL AU

دملؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
(،2212 ( سبتآبر) (17 بآكي س بت ريخ)
تم وضع ق نون أس �سي لشركة ذدت)
دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد ذدت دلخص ئص دلت لية):



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   36(2

 STE MNMPUB (: دلتسآية)

AFRIQUE)ش.م.م ش.و.

دلهدف دالختآ عي):

بيع دألخهز  دملعلوم تية ودملكتبية)؛

إصالح وصي نة آالت دلطبع)؛

دملت خر .

دملقر دالختآ عي):)رقم)2)عآ ر )137 

تجزئة طه أن �سي،)مكي س.

دلرأسآ ل):)122.222)ارهم.

للسيد) دلتسيير  أسيد  (: دلتسيير)

للبط قة) دلح مل  دلحسين،) أمزيل 

.JC23757(دلوطيية رقم

دملد ):)حدات مد  دلشركة في)22 

سية.

دإل9ددع):)تم دإل9ددع دلق نوني لد )

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة ف س)

مكي س بت ريخ)2)أكتوبر)2212.

دلسجل دلتج ري):)48545.

365 P

WWW.EURODEFIS.COM

TEL : 2522 48 47 24

LE BONCALL
SARL AU

ش.ذ.م.م ذدت دلشريك دلوحيد

دلسجل دلتج ري : 452222

تأسيس
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)

دلبيض ء)22)نوفآبر)2212)تم تأسيس)

دلوحيد) دلشريك  ذدت  ش.ذ.م.م 

دلخص ئص دلت لية):

ش رع) (،112 (: دالختآ عي) مقره  

عبد دملومن،)دلط بق دلث لث،)رقم)22 

دلددر دلبيض ء.

دلسجل دلتج ري رقم):)452222.

تسيير) في  دالستش ردت  (: دلهدف)

دالستيردا) دلشرك ت،) مش ريع 

ودلتصد9ر،)مركز دالتص ل.

 LE BONCALL (: تسآية دلشركة)

.SARL AU

دملد ):)22)سية.

دلرأسآ ل):)12.222)ارهم.

دلسيد) (: دلشركة) مسير 

 FARNCKJONTHAN CASTIEL

.11AF67834(ح مل خودز دلسفر رقم

دلسية دمل لية):)تبتدئ في ف تح 9ي 9ر)

وتنتهي)31)ايسآبر.

دملحكآة) عبر  (: دلق نوني) دإل9ددع 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 

2)ايسآبر)2212)تحت رقم)722667.

366 P

IANIMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 12.222 ارهم

دملقر دلتج ري : زنقة ض 9ة دلرومي، 

شقة رقم 5، عآ ر  13، أكددل، 

دلرب ط

دلسجل دلتج ري : 141843

بت ريخ) بآقت�سى عقد عرفي حرر 

بت ريخ) وسجل  (2212 أكتوبر) (31 

28)نوفآبر)2212)تم تأسيس م  9لي):

شركة ذدت دلخص ئص دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا .

.IANIMA(:(دلعالمة دلتج رية

دلهدف دلتج ري):

تكيولوخي  دملعلوم ت ودلبرمجي ت)؛

وتقد9م) دالصطي عي  دلذك ء)

دلخدم ت.
دملقر دلتج ري):)زنقة ض 9ة دلرومي،)

أكددل،) (،13 عآ ر ) (،5 رقم) شقة 

دلرب ط.

دملد ):)22)سية دبتددء)من تسجيله )

ب لسجل دلتج ري.
رأسآ ل دلشركة):)12.222)ارهم.

دلتسيير):)دلسيد رض  دلبشير دلبوه لي)

مسير دلشركة ملد  غير محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

لالستثآ ر) دلجهوي  ب ملركز  دلق نوني 

بوال9ة دلرب ط سال زمور زعير بت ريخ)

تحت رقم دلسجل) (2212 ايسآبر) (6

دلتج ري)141843.
لإل9ددع ودلنشر

دلتسيير

367 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

TEL(:(0661(22(00(99/(0537(37(87(81

FAX : 2537 22 32 26

SOMYAV

ش.ذ.م.م ذدت دلشريك دلوحيد

دملقر دالختآ عي : سوق أربع ء 

دلغرب، دملركز

بآقت�سى محضر دلقردر دالستثي ئي)

 SOMYAV بشركة) دلوحيد  للشريك 

دلوحيد،) دلشريك  ذدت  ش.ذ.م.م 

بت ريخ) دلغرب،) دمليعقد بسوق أربع ء)

2)9ي 9ر)2222)تقرر م  9لي):

لشركة) مسبقة  تصفية  (- (1

دلشريك) ذدت  ش.ذ.م.م  (SOMYAV

دلوحيد.

2)-)إبردء)ذمة مسير دلشركة دلسيد)

دلبوزي ني مصطفى.

في) للشركة  دملصفي  تسآية  (- (3

شخص دلسيد دلبوزي ني مصطفى.

4)-)عيودن دلتصفية):)سوق أربع ء)

دلغرب،)دملركز.

لهذد) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد 

بسوق) دالبتددئية  ب ملحكآة  دملحضر 

 2222 9ي 9ر) (12 دلغرب بت ريخ) أربع ء)

بآلف دلسجل) (2020/06 تحت رقم)

دلتج ري رقم)25277.
P)367)مكرر

STE LAAMAR SERVICES

SARL

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بآقت�سى عقد عرفي 

شركة ب ملآيزدت دلت لية):

 LAAMAR (: دلتسآية) (- (1

.SERVICES

(: للشركة) دلق نوني  دلشكل  (- (2

.SARL AU

3)-)مقر دلشركة):)حي عالل بن عبد)

هللا)1،)رقم)124،)بوخدور.

(: دلنش ط دالختآ عي للشركة) (- (4 

دلتيظيف،) مختلفة،) أشغ ل 

دلتشجير.

 122.222 (: رأسآ ل دلشركة) (- (5

ارهم.

خليخ) إلى  يعهد  (: دلتسيير) (- (6

9وسف ملد  غير محدوا .

7)-)دلشرك ء):)دلسيد خليخ 9وسف)

ب)1222)حصة ب)122)ارهم.

8)-)دإل9ددع دلق نوني):)تم ب ملحكآة)

دالبتددئية ب لعيون بت ريخ)3)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)20/2020.

2)-)دلسجل دلتج ري رقم)32337.

368 P

STE NINA SERVITRAV

SARL

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بآقت�سى عقد عرفي 

شركة ب ملآيزدت دلت لية):

.NINA SERVITRAV(:(1)-)دلتسآية

(: للشركة) دلق نوني  دلشكل  (- (2

.SARL AU

ش رع مزودر،) (: دلشركة) مقر  (- (3

(،2 حي مط دلرملة) (،58 رقم) (7 زنقة)

دلعيون.

(: دلنش ط دالختآ عي للشركة) (- (4 

دلتيظيف،) مختلفة،) أشغ ل 

دلتشجير.

 122.222 (: رأسآ ل دلشركة) (- (5

ارهم.

دلسيد) إلى  يعهد  (: دلتسيير) (- (6

دلشيخي هلي ملد  غير محدوا .

7)-)دلشرك ء):)دلسيد دلشيخي هلي)

ب)1222)حصة ب)122)ارهم.

8)-)دإل9ددع دلق نوني):)تم ب ملحكآة)

دالبتددئية ب لعيون بت ريخ)13)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)84/2020.

2)-)دلسجل دلتج ري رقم)32461.

369 P
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شركة زايو كاش
 ZAO CASH

ش.م.م ذدت دلشريك دلوحيد

رأسآ ل : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : حي بوركون، زنقة 

ركردكة، إق مة لكورنيش، شقة 1، 

دلط بق دلسفلي، عآ ر  2، دلددر 

دلبيض ء

سجل دلتج ري : 322223

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)

 2218 9ي 9ر) (17 بت ريخ) دلبيض ء)

لشركة) دألس �سي  دلق نون  وضع  تم 

دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد ب لخص ئص دلت لية):

.ZAO CASH(:(دلتسآية

وك لة تحويل) (: دلهدف دالختآ عي)

دألمودل.

دملقر دالختآ عي):)حي بوركون،)زنقة)

(،1 شقة) لكورنيش،) إق مة  ركردكة،)

دلط بق دلسفلي،)عآ ر )2،)دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دلتسجيل ب لسجل دلتج ري.

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم مقسآة) (122.222 دلشركة في)

على)1222)حصة من فئة)122)ارهم)

للودحد  موزعة ك لت لي):

حصة) (1222 وف ء) لودلي  دلسيد  

دختآ عية)؛

دملجآوع)1222)حصة دختآ عية.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد  لودلي وف ء)ملد  غير محدوا .

دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر من كل سية.

دلسجل دلتج ري):)322223.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلق نوني 

عن) (2218 9ي 9ر) (22 بت ريخ) دلبيض ء)

لالستثآ ر) دلجهوي  دملركز   طريق 

ب لددر دلبيض ء.
مقتطف من أخل إشه ر

370 P

شركة إديال سكاي

ش.م.م ذدت دلشريك دلوحيد

رأسآ ل : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : رقم 75، زدوية زنقة 

كلو اي بروف نس، دلط بق دلت سع، 

شقة ب 128، دلددر دلبيض ء

سجل دلتج ري : 422122

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)

 2212 م رس) (12 بت ريخ) دلبيض ء)

لشركة) دألس �سي  دلق نون  وضع  تم 

دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد ب لخص ئص دلت لية):

.STE IDEAL SKY(:(دلتسآية

دلهدف دالختآ عي):)دإلنع ش دلعق ري.

زدوية) (،75 رقم) (: دملقر دالختآ عي)

دلط بق) بروف نس،) اي  كلو  زنقة 

دلت سع،)شقة ب)128،)دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دلتسجيل ب لسجل دلتج ري.

رأسآ ل) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم مقسآة) (122.222 دلشركة في)

على)1222)حصة من فئة)122)ارهم)

للودحد  موزعة ك لت لي):

 1222 دلسيد ط رق عبد دلعظيم)

حصة دختآ عية)؛

دملجآوع)1222)حصة دختآ عية.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد ط رق عبد دلعظيم ملد  غير)

محدوا .

دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر من كل سية.

دلسجل دلتج ري):)422122.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلق نوني 

دلبيض ء)بت ريخ)26)م رس)2212)تحت)

رقم)627625.
مقتطف من أخل إشه ر

371 P

شركة زايو كاش

ش.م.م ذدت دلشريك دلوحيد

رأسآ ل : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : حي بوركون، زنقة 

ركردكة، إق مة لكورنيش، شقة 1، 

دلط بق دلسفلي، عآ ر  2، دلددر 

دلبيض ء

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  إط ر  في 

بت ريخ)32)أبريل)2212)شريك دلوحيد)

ذدت) ش.م.م  ك ش«) »زد9و  لشركة)

دلشريك دلوحيد قررود م  9لي):

تغيير دملقر دالختآ عي):

مقر) تغيير  دلوحيد  دلشريك  قرر 

بوركون،) حي  من  لشركة  دالختآ عي 

 زنقة ركردكة،)إق مة لكورنيش،)شقة)1،)

دلددر) (،2 عآ ر ) دلسفلي،) دلط بق 

تجزئة) (: دلت لي) دلعيودن  إلى  دلبيض ء)

(،28 2،)ميطقة أو4،)تجزئة) دلخزدمة)

ليس سفة،)دلددر دلبيض ء.

دلق نون) من  (4 دلبيد) تحيين  تم 

دلددملي للشركة.

ب ملحكآة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 

16)9وليو)2212)تحت رقم)728752.

372 P

STE CHERKI MATERIAUX

SARL AU

تأسيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)

تم) (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ) دلبيض ء)

تأسيس شركة ب ملودصف ت دلت لية):

 STE CHERKI MATERIAUX

.SARL AU

 11 ش رع) (75 (: دالختآ عي) دملقر 

(،162 دلشقة) دألول،) دلط بق  9ي 9ر،)

دلددر دلبيض ء.

دلهدف دالختآ عي):)بيع مودا دلبي ء)

دملختلفة) دملع مالت  خآيع  ب لجآلة،)

للبي ء)ونقل دلبض ئع.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

ب لشريك) دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد.

تم تعيين دلسيد محآد) (: دلتسيير)

للبط قة) دلح مل  دلشرقي،) د9ت 

مسيرد) (PA117213 رقم) دلوطيية 

للشركة.

د9ت) محآد  دلسيد  (: دلحصص)

دلشرقي)1222)حصة.

دلرأسآ ل):)122.222)ارهم.

من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ف تح 9ي 9ر إلى)31)ايسآبر.

دملد ):)تم تحد9ده  في)22)سية.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

للددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلق نوني 

دلبيض ء)بت ريخ)13)9ي 9ر)2222)تحت)
دلتج ري) ودلسجل  (726612  رقم)

رقم)452785.

373 P

 STE BROTHER FLEXIBLE

MOROCCO
SARL AU

تأسيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)

تم) (2222 9ي 9ر) (7 بت ريخ) دلبيض ء)

تأسيس شركة ب ملودصف ت دلت لية):

 STE BROTHER FLEXIBLE

.MOROCCO SARL AU

 11 ش رع) (75 (: دالختآ عي) دملقر 

(،162 دلشقة) دألول،) دلط بق  9ي 9ر،)

دلددر دلبيض ء.

خآيع) بيع  (: دالختآ عي) دلهدف 

دملرنة) دملعدنية  دألن بيب  أنودع 

دستيردا وتصد9ر دللودزم) (،Flexibles

دلصي عية.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

ب لشريك) دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد مخلوفي)

خيه ا،)دلح مل للبط قة دلوطيية رقم)

BK111226)مسيرد للشركة.
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دلسيد مخلوفي خيه ا) (: دلحصص)

1222)حصة.

دلرأسآ ل):)122.222)ارهم.

من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ف تح 9ي 9ر إلى)31)ايسآبر.

دملد ):)تم تحد9ده  في)22)سية.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

للددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلق نوني 

دلبيض ء)بت ريخ)15)9ي 9ر)2222)تحت)

دلتج ري) ودلسجل  (727221  رقم)

رقم)453141.

374 P

GROUPE SPORT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 26 ش رع مرس 

دلسلط ن، دلط بق دألول، دلرقم 3، 

دلددر دلبيض ء

س.ت : 433251

نقل دملقر دالختآ عي

بآقت�سى قردر خآيع دلشرك ء) (- (1

لقد تقرر) (2212 ايسآبر) (23 بت ريخ)

م  9لي):

للشركة) دالختآ عي  دملقر  نقل 

ش رع مرس) (26 من 9ومه من) دبتددء)

 3 دلرقم) دألول،) دلط بق  دلسلط ن،)

دلط بق) (،125 دلرقم) إلى تجزئة مون ،)

دلث ني،)عين دلشق،)دلددر دلبيض ء.

تحد9ث دلق نون دألس �سي للشركة)

بعد تغير دلبيد)4)ميه.

2)-)تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

دلتج رية ب لددر دلبيض ء)9وم)14)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)726825.

بي ن مختصر

375 P

OCEAN 1

SARL

تأسيس شركة

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)

تم) (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) دلبيض ء)

تأسيس شركة ب ملودصف ت دلت لية):

.OCEAN 1 SARL(:(دلتسآية

دلبيض ء،) دلددر  (:  دملقر دالختآ عي)

3)ش رع آ9ت أورير،)بوركون.

دلهدف دالختآ عي):

بي ء)ودستئج ر دلعق ردت)؛

دلدولة،) دألعآ ل  أنودع  خآيع 

أشغ ل ع مة)؛

توريد دلطع م)؛

وتصد9ر) بيع  ودستيردا،) شردء،)

دملودا دلالزمة لبي ء)دلعق ردت.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)

مقسآة إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم للودحد  موزعة على دلشرك ء):

دلسيد محآد دلت زي)334)حصة)؛

دلسيد  ملي ء)دلت زي)333)حصة)؛

دلسيد  سلمى دلت زي)333)حصة)؛

مجآوع)1222)حصة.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد  سلمى)

دلت زي ودلسيد محآد دلت زي مسيردن)

لشركة ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ف تح 9ي 9ر إلى)31)ايسآبر.

دملد ):)تم تحد9ده  في)22)سية.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

للددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلق نوني 

دلبيض ء)بت ريخ)14)9ي 9ر)2222)تحت)

دلتج ري) ودلسجل  (726854  رقم)

رقم)453261.

376 P

 PERFORMANCE &
GROWTH

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك وحيد
رأسآ له  : 22.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 174، ش رع 

 دلزرقطوني، دلط بق دلخ مس، 

دلددر دلبيض ء

س.ت : 342183

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) لقد  (2212 نوفآبر) (32  بت ريخ)

م  9لي):

دلفسخ) على  دملص اقة  تآت  (- (1

من) دبتددء) للشركة  ألودنه  دلس بق 

ت ريخه.

تعيين دلسيد فورك س م رك) (- (2

سيآون خوزيف مصفي للشركة.

تحد9د مقر دلتصفية ب لددر) (- (3

دلزرقطوني،) ش رع  (،174 دلبيض ء)

دلط بق دلخ مس.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لددر دلبيض ء)9وم)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)726728.
بي ن مختصر

377 P

CDG INVEST
SA

شركة مجهولة دالسم
رأسآ له  : 5.856.162.322 ارهم

مقره  دالختآ عي : عآ ر  م مونية، 

س حة موالي دلحسن، دلرب ط

تخفيض رأسآ ل دالختآ عي
بت ريخ) مددوالت   بآقت�سى 

دلجآعية) إن  (،2212 نوفآبر) (22

دلع مة دلغير دلع ا9ة قد):

قررت دمتص ص مس ئر دلشركة)

بتخفيض دلرأسآ ل دالختآ عي بآبلغ)

لييخفض) ارهم  (756.832.722

إلى) ارهم  (6.613.222.222 من)

5.856.162.322)ارهم.

من) (6 دمل ا ) لذلك  تبع   غير 

دلق نون دألس �سي دملتعلق ب لرأسآ ل)

دالختآ عي.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية   دملحكآة 

13)9ي 9ر)2222)تحت رقم)123824.
من أخل دإل9ددع ودلنشر

مجلس دإلادر 

378 P

EVER-LASTINE
SARL

تعد9الت ق نونية
دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  إثر  على 

 EVER-LASTINE شركة) ملس هم 

دملحدوا ،) دملسؤولية  ذدت  شركة 

ارهم) (122.222 رأسآ له ) دلب لغ 

ش رع) (،112 رقم) (: مقره ) ودلك ئن 

دلفتح،)حي دلجد9د،)ط نط ن،)تقرر):

522)حصة من دلحصص) تفويت)

دلسيد محآد دلزرودلي لف ئد  دلسيد)

ميصور كريآيش)؛

522)حصة من دلحصص) تفويت)

دلسيد حآ اي دلشيخ سيدي بوبكر)

لف ئد  دلسيد ميصور كريآيش.

للشركة) دلق نوني  دلشكل  تحويل 

من شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

إلى شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

بآس هم ودحد.

كريآيش) ميصور  دلسيد  تعيين 

كآسير وحيد لشركة.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلضبط ب ملحكآة دلتج رية بط نط ن)

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (15 بت ريخ)

.2020/12

379 P

SWYM
ش.ذ.م.م

تعد9ل شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

بت ريخ) دختآ ع  محضر  بآوخب 

قرر مس هم ومسير) (2222 9ي 9ر) (12
شركة)SWYM)دلك ئن مقره  ب لعيون)

م  9لي):
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522)سهم دلتي 9آلكه  دلسيد) بيع)
دحآد) دلسيد  إلى  9وسف  دلش طب 

شجعي.
9وسف) دلش طب  دلسيد  تعيين 
ودحآد شجعي مسيردن للشركة ملد )

غير محدوا .
تم وضع وث ئق دلتعد9ل ب ملحكآة)
بت ريخ) وذلك  ب لعيون   دالبتددئية 
15)9ي 9ر)2222)تحت رقم)2020/110.
380 P

STE SYOBGHE FISH
SARL

تأسيس شركة
وضع) (2218 م ي) (15 بت ريخ) تم 
قودنين دلشركة ذدت دملآيزدت دلت لية):

 STE SYOBGHE FISH(:(دلتسآية
.SARL

دألسآ ك) وشردء) بيع  (: دملوضوع)
دلتصد9ر) ودلتقسيط،) ب لجآلة 

ودالستيردا،)دلتج ر  دلع مة.
لالأسآ ء،) ش رع  (: دلرئي�سي) دملقر 

رقم)172،)دملر�سى،)دلعيون.
ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)
 122 522)حصة من فئة) مقسآة إلى)
ودلسيد دلبلغيتي  هللا  عبد  من   لكل 

)عليى سيي ني.
هللا) عبد  دلسيد  تسيير  (: دالادر )

دلبلغيثي ودلسيدعلي سيي ني.
بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون)
رقم) تحت  (2218 م ي) (15 بت ريخ)
دلتج ري) دلسجل  رقم  (1023/18

24425)بت ريخ)15)م ي)2218.
381 P

WELL FISHING
تعد9الت ق نونية

.WELL FISHING(:(دلتسآية
ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  وذدت دلشريك.
بير9ليكو،) عآ ر   (: دلرئي�سي) دملقر 

دلرقم)1،)س حة أم دلسعد،)دلعيون.
دلجآع) ملددوالت  طبق   (: دملوضوع)
دلغير ع اي بت ريخ)3)9ي 9ر)2222)قرر)

دملش ركون م  9لي):

دلسيد) دلشركة  مسير  دستق لة 

محآد زدا دلي س.

حبوه ) 9وسف  دلسيد  تعيين 

كآسير خد9د للشركة.

دإل9ددع دلق نوني):)تم بكت بة دلضبط)

بت ريخ) ب لعيون  دالبتددئية   ب ملحكآة 

2)9ي 9ر)2222)تحت رقم)2020/68.

382 P

REYALI TRANS
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم إنش ء) (2222 9ي 9ر) (3 ب لرب ط في)

محدوا ) مسؤولية  ذدت  مؤسسة 

ب لخص ئص دلت لية):

.REYALI TRANS SARL
 122.222 (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم.
زنقة تطودن) (12 (: عيودن دلشركة)

12212)دلرب ط.

هدف دملؤسسة):)نقل دلبض ئع.

دملسيردن):)

دلجياللي بن دلشودط)؛

9وسف بن دلشودط.

دلضريبة دملهيية رقم)25124244.

 142322 رقم) دلتج ري  دلسجل 

دملحكآة دلتج رية ب لرب ط.
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 GIORGETTI GROUPE

MAROC
SARL

تأسيس شركة
تلقته) موثق  عقد  بآقت�سى  (- (1

موثقة) دألست ذ  أحالم م لكي سبتي،)

ب لددر دلبيض ء)بت ريخ)22)نوفآبر)2212 

للشركة) دألس �سي  دليظ م  وضع  تم 

 GIORGETTI GROUPE دملسآ  )

MAROC)شركة محدوا  دملسؤولية،)
ودلك ئن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

مقره  دالختآ عي ب لددر دلبيض ء)26،)

(،3 ش رع مرس دلسلط ن،)شقة رقم)

دلط بق دألول.

دلجآع) محضر  بآقت�سى  (- (2

 دلع م دلع اي للشركة دمليعقد بت ريخ)

22)نوفآبر)2212،)تقرر تعيين دلسيد)

 ALEXANDER DONALD L A M

ملد ) للشركة  وحيدد  مسيرد  (MOLL

غير محدوا .

 GIORGETTI (: دلتسآية)

GROUPE MAROC)شركة محدوا )

دملسؤولية.

دلشركة) تقوم  (: دلشركة) هدف 

لص لحه  أو لص لح دألغي ر ب):

وإادر ) دلسفن  وإصالح  بي ء)

أحودض بي ء)دلسفن)؛

تفكيك دلسفن)؛

تجآيع خآيع أنودع دلسفن)؛

وصي نة) وإصالح  وبيع  شردء)

معددت دملس عددت دملالحية)؛

دلسفن) أنودع  خآيع  وبيع  شردء)

ودلقودرب)؛

تسيير وتطوير دملرد�سي)؛

عآومي) عقد  أي  وتقد9م  عرض 

من شأنه تحقيق هدفه  دالختآ عي)؛

دألولية) دملودا  وتصد9ر  دستيردا 

ودألخهز  ودملعددت دلبحرية)؛

دلعآلي ت) كل  ع م،) وبشكل 

دلصي عية،)دلتج رية،)دمل لية دملرتبطة)

دملتعلقة) ودمليقوالت،) ب لعق ردت 

مب شر ) غير  أو  مب شر   بصفة 

ودلتي) أعاله  دملذكور   ب لعآلي ت 

نش ط) وتيمي  تسهل  أن  شأنه   من 

دملب شر ) دملس هآة  وكذد  دلشركة،)

أو غير دملب شر  في دملق والت دلتي له )

نفس دلنش ط.

دلبيض ء) دلددر  ( (: دملقر دالختآ عي)

شقة) دلسلط ن،) مرس  ش رع  (26 

رقم)3،)دلط بق دألول.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

في) إال  دلتج ري،) ب لسجل  تسجيله  

تآد9د) أو  ألودنه  مسبق  حل  ح لة 

ميصوص عليهآ  في دلق نون أو في هذد)

دليظ م دألس �سي.

رأس دمل ل):)حدا رأسآ ل دلشركة)

إلى) ارهم مقسم  (122.222 مبلغ) في 

منه ) ودحد   كل  قيآة  حصة  (1222

كله  من) ارهم مكتتبة محرر   (122

طرف دلشرك ء)ك لت لي):

 ISAAC دملسآ  ) دلشركة 

 MCKENZIE( &( PARTNERS( 820

حصة دختآ عية)؛

 Giovanni SCHIAVONE دلسيد)

82)حصة دختآ عية)؛

 Franco GIORGETTI دلسيد)

82)حصة دختآ عية)؛
 Stefano Rinaldo دلسيد)

BIANCALANA 22)حصة دختآ عية)؛
دملجآوع)1222)حصة دختآ عية.

من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ايسآبر من) (31 ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

كل سية مدنية.

تم دإل9ددع دلق نوني للشركة) (- (3

لالستثآ ر)) دلجهوي  دملكتب  لد  

دلشركة) تقييد  وتم  دلبيض ء) ب لددر 

ب لسجل دلتج ري للددر دلبيض ء)تحت)
رقم)452227.

لالستخالص ودلنشر
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STE TRANS JMIAAT
SARL AU

دلتأسيس
دلعرفي) دلعقد  شروط  حسب 

بت ريخ)16)ايسآبر)2212،)تم تأسيس)

محدوا ) لشركة  دألس �سي  دليظ م 

وذلك) دلوحيد  لشريك  دملسؤولية 

حسب دملآيزدت دلت لية):

 STE TRANS (: دلتسآية) (- (1

.JMIAAT

شركة) (: دلق نوني) دلشكل  (- (2

محدوا  دملسؤولية لشريك دلوحيد.

3)-)دملقر دالختآ عي):)اودر دلكددار )

سيدي) دمللحة،) خرف  دخآيع ت،)

ق سم.

4)-)دلغرض ودلغ 9ة):)نقل دلبض ئع)

لحس ب دلغير.
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5)-)دملد ):)22)سية دبتددء)من ت ريخ)

تسجيل دلشركة في دلسجل دلتج ري.
6)-)رأس دمل ل دلخ ص):)122.222 

حصة) (1222 على) مقسآة  ارهم 

لكل) ارهم  (122 فئة) من  دختآ عية 

حصة في حوز  دلشريك دلوحيد):

دملصطفى،) دلش هيدي  دلسيد 

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

رقم)GN124266 1222)حصة.

7)-)دلسية دالختآ عية):)دبتددء)من)

ف تح 9ي 9ر إلى)31)ايسآبر من كل سية.

دلش هيدي) دلسيد  (: دملد9رية) (- (8

دملصطفى ملد  غير محدوا .

ب ملحكآة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

بت ريخ) بلقصيري  مشرع   دالبتددئية 
2)9ي 9ر)2222)رقم دلسجل دلتج ري)121.
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STE JORF CONFECTION
SARL

 LOT(DU(CENTRE, RUE 10

 N°199 JORF(EL(MELHA 

SIDI KACEM

بآقت�سى محضر دلجآع دلع م دلغير)

دلع اي دمليعقد بآقر دلشركة دلك ئن)
 122 رقم) (12 دلزنقة) دملركز  بتجزئة 

خرف دمللحة،)قرر دلشرك ء)م  9لي):

دلشرد9بي) دلسيد  تفويت حصص 

دحآد،) حضيري  دلسيد  إلى  ق سم 

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

رقم)GM28824 522)حصة.

تغيير دلشكل دلق نوني لشركة إلى)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا .

إلى) لشركة  دالختآ عي  دملقر  تغيير 
(،122 رقم) (12 دلزنقة) تجزئة دملركز،)

خرف دمللحة.

بيعدي،) ع ال  دلسيد  تعيين 

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
رقم)GJ13326)ملد  غير محدوا .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ق سم  بسيدي   دالبتددئية 

26)ايسآبر)2212)تحت رقم)19/844.
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STE PALOMA PLUS
SARL

 LOT(MJAARA(SECT 05 N°1092

 JORF EL MELHA 

SIDI KACEM

بآقت�سى محضر دلجآع دلع م دلغير)

دلع اي دمليعقد بآقر دلشركة دلك ئن)

 1222 5)رقم) بتجزئة دملج عر  قط ع)

خرف دمللحة،)قرر دلشرك ء)م  9لي):

بآ ) دلشركة  رأسآ ل  في  دلزي ا  

من) لرفعه  ارهم  (1.222.222 قدره)

522.222)ارهم إلى)1.522.222)ارهم)

مقسآة إلى)15.222)حصة دختآ عية)

من فئة)122)ارهم للحصة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ق سم  بسيدي   دالبتددئية 

14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)2020/20.
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AMZI IMPORT EXPORT
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بآقت�سى 

قد) (،2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) دلرب ط 

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دملحدوا  بشريك وحيد ودلتي تحآل)

دلخص ئص دلت لية):

 AMZI IMPORT (: دلتسآية)

.EXPORT

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.

دلهدف دالختآ عي):

دالستيردا ودلتصد9ر)؛

تج ر  ع مة.

رأس دمل ل):)122.222)ارهم.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

 32 رقم) عآ ر   (: دالختآ عي) دملقر 

دحآد) موالي  زنقة  (8 رقم) شقة 

لوكيلي،)حس ن،)دلرب ط.

دلتسيير):)دلسيد  ميية زوزهي ملد )

غير محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني ب ملحكآة دلتج رية ب لرب ط)

تحت رقم دلسجل دلتج ري)142323.

388 P

MUSEUM CAFE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

رقم 6، زنقة تيسة، حي حس ن، 

دلرب ط

 1)-)بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

دلسيد) فوت  (،2212 ايسآبر) (2

حصة) (1222 دلفت ح) عبد  دملعروفي 

شركة) في  9آلكه   دلتي  دختآ عية 

دبن) دلسيد  إلى  (MUSEUM CAFE

مسعوا عبد دملجيد.

دلجآعية) محضر  بآقت�سى  (- (2

2)ايسآبر) دلع مة غير دلع ا9ة بت ريخ)

: 2212

تغيير نش طي دلشركة من):)مطعم)

إلى) دلش ي  غرفة  ومشغل  دملشغل 

سي ك ومقهى.

دليظ م) من  (3 دمل ا ) تعد9ل 

دألس �سي وفق  لذلك.

دملص اقة على تفويت)1222)حصة)

دختآ عية.

من دليظ م) و7) (6 تعد9ل دمل اتين)

دألس �سي وفق  لذلك.

دلس بق) للآسير  دلتسيير  حفظ 

 3 ملد ) دلفت ح  عبد  دملعروفي  دلسيد 

سيودت.

9آيح دملسير دلوحيد دلسيد دملعروفي)

عبد دلفت ح توكيال للسيد دبن مسعوا)

عبد دملجيد،)دلشريك دلوحيد للتوقيع)

في) تدمل  دلتي  دلعآلي ت  على خآيع 

دالستغالل،)وح خة ومصلحة دلشركة)

ودلق نونية) ودإلادرية،) )دملصرفية،)

موظفين) وتوظيف  (CNSSو ودمل لية 

.MUSEUM CAFE(خدا ادمل

دليظ م) من  (13 دمل ا ) تعد9ل 

دألس �سي وفق  لذلك.

مالئآة دليظ م دألس �سي.

تم دإل9ددع لد  دملحكآة دلتج رية)

بت ريخ) (123286 رقم) تحت  ب لرب ط 

16)9ي 9ر)2222.
بآث بة مقتطف وبي ن
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BENLAMQADEM AUTO

SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بآقت�سى 

قد) (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) دلرب ط 

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دملحدوا  بشريك وحيد ودلتي تحآل)

دلخص ئص دلت لية):

 BENLAMQADEM (: دلتسآية)

.AUTO

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.

دلهدف دالختآ عي):

إصالح هي كل دلسي ر )؛

أشغ ل متيوعة.

رأس دمل ل):)122.222)ارهم.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

 32 رقم) عآ ر   (: دالختآ عي) دملقر 

شقة رقم)8)زنقة موالي دحآد لوكيلي،)

حس ن دلرب ط.

ملقدم) بي   مردا  دلسيد  (: دلتسيير)

ملد  غير محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني ب ملحكآة دلتج رية ب لرب ط)

تحت رقم دلسجل دلتج ري)142321.
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POLE SERVICES
RC : 21225

بت ريخ) دلع م  دلجآع  بآقت�سى 

 POLE لشركة) (2212 ايسآبر) (16

SERVICES)تقرر م  9لي):

تفويت دلحصص):)ق م دلسيد دحآد)

دلعلمي بتفويت)12)حصص 9آتلكه  في)

دلشركة للسيد  لطيفة ط لح.

تم تغيير) (: تغيير دلشكل دلق نوني)

دلق نوني للشركة من شركة) دلشكل 

ذدت) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

ذدت) شركة  إلى  دلوحيد  دلشريك 

دملسؤولية دملحدوا .

رفع) تم  (: دلشركة) رأسآ ل  رفع 

قدره) بآبلغ  نقدد  دلشركة  رأسآ ل 

82.222)ارهم أي من)22.222)ارهم)

إلى)122.222)ارهم.

تغيير) تم  (: دالختآ عي) دملقر  تغيير 

دلصف ء) حي  (42 إلى) دالختآ عي  دملقر 

سال) (،12 رقم) شقة  (42 عآ ر ) (،4

دلجد9د .

دستق لة وتعيين مسير):)ق م دلسيد)

دحآد دلعلمي ب الستق لة من ميصبه)

كآسير وتعيين دلسيد  لطيفة ط لح)

كآسير  خد9د  للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية سال بت ريخ)14)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)33273.
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 STE DAR RIGRAGA

 DE CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL

دلفسخ دلنه ئي للشركة
دلع م دالستثي ئي) دلجآع  بآوخب 

 2212 ايسآبر) (18 دلت ريخ) في 

 STE DAR شركة) مس هآود  قرر 

 RIGRAGA DE CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION

.IMMOBILIERE SARL

ارهآ ،) (522.222 رأسآ له )

عآ ر ) (: دلك ئن) دلرئي�سي  دملقر  ذدت 

(،4 رقم) دألول،) دلط بق  بلفقيه،)

سال) بط نة،) كرير،) بن   ش رع 

م  9لي):

دملص اقة على تقرير فسخ دلشركة.

ميح إبردء)للسيد لخآيلي دلرخردجي)

دملكلف بحل دلشركة.

دلفسخ دلنه ئي للشركة.

لد ) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع  تم 

دملحكآة دالبتددئية بسال 9وم)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)33267.

392 P

CHAMPIMA

SARL

RC(N° : 14901 EL(JADIDA

تعد9ل

دلع م) دلجآع  مددوالت  بآقت�سى 

دالتف ق على) تم  للشركة  دالستثي ئي 

م  9لي):

رفع رأسآ ل دلشركة من)522.222 

وذلك) ارهم  (1.522.222 إلى) ارهم 

بخلق)12.222)حصة خد9د  ك لت لي):

دلته مي) غزالني  دلج معي  دلسيد 

5222)حصة)؛

دلسيد دلحلو نبيل)5222)حصة.

توسيع دلنش ط دلتج ري):

دمليتج ت) ودستيردا  تصد9ر 

دلزردعية أو دملصيعة)؛

نقل دلبض ئع محلي  واولي .

تعد9ل دملودا)4،)6)و7)من دلقودنين)

دألس سية للشركة.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني بكت بة دلضبط لد  دملحكآة)

دالبتددئية ب لجد9د  تحت رقم)24627 

بت ريخ)32)ايسآبر)2212.
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SOCIETE LSS
SARL AU

رأسآ له  : 52.222 ارهم

سجل تج ري : 116473

حل دلشركة
بآقت�سى عقد عرفي حرر بتآ ر )

في)3)ايسآبر)2212)قرر دلجآع دلع م)

ش.م.م) (»LSS« لشركة) دالستثي ئي 

رأسآ له ) دلوحيد  دلشريك  ذدت 

 4 في) ارهم مقره  دلرئي�سي  (52.222

 7 شقة رقم) (3 زنقة ودا زيز دلط بق)

أكددل دلرب ط م  9لي):

دلفسخ دملسبق وتصفية دلشركة.

زنقة) (4 في) دلتصفية  مقر  تحد9د 

7)أكددل) 3)شقة رقم) ودا زيز دلط بق)

دلرب ط.

دلريح ني) ف طآة  دلسيد   تعيين 

كآصفية للشركة بدون مق بل.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ)

.123867
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STE ASSINA CERAMIC
SARL

دلرأسآ ل : 122.222 ارهم

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

 31 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

دلق نون) وضع  تم  (،2212 ايسآبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ذدت دلخص ئص دلت لية):

 STE (: دالختآ عية) دلتسآية 

.ASSINA CERAMIC SARL

مودا) بيع  (: دالختآ عي) دلهدف 

دلبي ء.

 1 دلري ض) حي  (: دالختآ عي) دملقر 

رقم)231)سيدي عالل دلبحردوي.

دملد  دالختآ عية):)22)سية دبتددء)

من ت ريخ تأسيسه .

حدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 
 122.222 مبلغ) في  دلشركة  رأسآ ل 

حصة من) (1222 ارهم موزعة على)

ارهم للحصة وزعت كآ ) (122 فئة)

9لي):

دلسيد عبد دلصآد داري�سي):)522 

حصة.

 522 (: داري�سي) أحآد  دلسيد 

حصة.

دلسية دالختآ عية):)تبدأ من ف تح)

9ي 9ر إلى)31)ايسآبر من كل سية.

عبد) دلسيد  تعيين  تم  (: دلتسيير)

دلصآد داري�سي كآسير دلشركة ملد )

غير محدوا .

تم إ9ددع دلسجل دلتج ري بآكتب)

دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية بتيفلت)

بت ريخ)2)9ي 9ر)2222)تحت رقم)25.

395 P

DIWINDI
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

سجل تج ري ب لددر دلبيض ء رقم 

452145

مقره  دالختآ عي : فض ء ب ب أنف  

 ،C  3، زنقة ب ب دمليصور، دلعآ ر

دلط بق دألول، دملكتب رقم 3

 18 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

أكتوبر)2212)تم تأسيس شركة ذدت)

وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

تحآل دلخص ئص دلت لية):

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)

محدوا  بشريك وحيد.

.DIWINDI(دلتسآية):)ا9وييدي

مدم ت) (: دالختآ عي) دلغرض 

دلخودص) ومردفقة  دستش رية 

دملحلية) ودملجتآع ت  ودلشرك ت 

ومؤسس ت أمر  ع مة أو م صة.

دلرأسآ ل):)12.222)ارهم.

:))فض ء)ب ب أنف ) دملقر دالختآ عي)
(،C دلعآ ر ) دمليصور،) ب ب  زنقة  (،3

دلط بق دألول،)دملكتب رقم)3.
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من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )
دلتسجيل.

فردنسودز) دلسيد   (: دلشريك)
دلجنسية) روث فيبي مواوثي كبكلو،)
أكتوبر) (15 مودليد) من  دلفرنسية،)
رقم) سفر  خودز  ح ملة  (،1285
كرين) ك زد  في  مقيآة  (.15FV23274
(،O.P( 35( TR49،( 27182 ت ون)

بوسكور ،)دملغرب.
دلسجل) في  دلشركة  تسجيل  تم 
تحت) دلتج ري ملد9ية دلددر دلبيض ء)
ايسآبر) (6 9وم) في  (452145 دلرقم)

2212)تحت رقم دإل9ددع)35252.
396 P

دستدردك مطإ وقع ب لجريد  
دلرسآية

SOCIETE SERVIACT
SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : 18، ش رع دملغرب 

دلعربي، حي دملحيط، دلرب ط
سجل تج ري : 114825

ب لجريد ) وقع  مطإ  دستدردك 
دلرسآية عدا)5548)بت ريخ)27)فبرد9ر)

: 2212
بدال من):

قرر دلشريك دلوحيد دلحل دملبكر)
للشركة وتصفيته  وا9 .

9قرأ):
قرر دلشريك دلوحيد دلحل دملبكر)
تثبيت) وتم  وا9 ،) وتصفيته   للشركة 
مكتب دلتصفية في):)18،)ش رع دملغرب)

دلعربي،)حي دملحيط،)دلرب ط.
دلب قي بدون تغيير.

397 P

BOUGOUS SERVICES
SARL AU

 2212 ايسآبر) (22 بت ريخ)
لشركة) دلوحيد  دلشريك  قرر 
 BOUGOUS SERVICES SARL«
AU«)شركة ذدت مسؤولية محدوا )
لشخص ودحد،)برأس دمل ل):)12.222 
ارهم مقسآة إلى)122)حصة من فئة)
دلودحد  للسيد) ارهم للحصة  (122

ب لسجل) ودملسجلة  بوكوس،) محآد 

دلتج ري ب لرب ط تحت رقم)122212 :

تصفية شركة.

بوكوس) محآد  دلسيد  تعيين 

دملصفي.

تجزئة) دلتصفية  مك ن  تحد9د 

حي مدودز تج ر  ش رع محآد) (3 رقم)

5)تآ ر .

دلتج ري) ب لسجل  دمللف  وضع 

2222)تحت) 16)9ي 9ر) ب لرب ط بت ريخ)

رقم)123283.

398 P

BZAIZ CONSTRUCTION

SARL

 2212 ايسآبر) (26 بت ريخ)

 BZAIZ لشركة) دلع م  دلجآع  قرر 

شركة) (CONSTRUCTION SARL

دمل ل) ذدت مسؤولية محدوا  برأس 

 122 إلى) مقسآة  ارهم  (12.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد  ودملسجلة ب لسجل دلتج ري)

ب ملحكآة دالبتددئية بتآ ر  تحت رقم)

: 123777

عزيز) للسيد  سهم  (52 تفويت)

دلسعدي إلى دلسيد زكري ء)دلعبدوني.

عبد) للسيد  سهم  (52 تفويت)

بلفقيه) دلسيد  إلى  بلشهب  دللطيف 

أ9وب.

دلعبدوني) زكري ء) دلسيد  تعيين 

كآد9رين) أ9وب  بلفقيه  ودلسيد 

وحيد9ن لفتر  غير محدوا .

دلس بقين) دملد9رين  دستق لة 

عبد) ودلسيد  دلسعدي  عزيز  دلسيد 

دللطيف بلشهب.

دالبتددئية) ب ملحكآة  دمللف  وضع 

تحت) (2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ) بتآ ر  

رقم)2272.

399 P

BZAIZ CONSTRUCTION
SARL

 2212 ايسآبر) (26 بت ريخ)

 BZAIZ لشركة) دلع م  دلجآع  قرر 

شركة) (CONSTRUCTION SARL

دمل ل) ذدت مسؤولية محدوا  برأس 

 122 إلى) مقسآة  ارهم  (12.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد  ودملسجلة ب لسجل دلتج ري)

ب ملحكآة دالبتددئية بتآ ر  تحت رقم)

: 123777

تغيير نش ط دلشركة):)من أشغ ل)

درش ادت) إلى  ودلتج ر   دالملييوم 

دلتدبير))دلتكوين()ومصآم كآبيوتر.

 SAVOIR(تغيير تسآية دلشركة إلى

.SKILLS

للشركة) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

ش رع دلحسن دلث ني) (6 و) (5 من رقم)

حي دلعلويين تآ ر ) (1 تجزئة دملسرور)

إلى تجزئة دملسرور)2)رقم)127)تآ ر .

دالبتددئية) ب ملحكآة  دمللف  وضع 

تحت) (2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ) بتآ ر  

رقم)2273.

400 P

ا9ودن دألست ذ ميير غي تي

موثق بآد9ية تآ ر 

TERRA MODUS
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

شريك وحيد

عيودن مقره  دالختآ عي دق مة 

دلسع ا ، عآ ر  أ، شقة 3، ش رع 

دبن رشد رقم 461، تآ ر 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

82861

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 ايسآبر) (22 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

1.222.222)ارهم أي من)1.222.222 

2.222.222)ارهم بودسطة) ارهم إلى)

حصة عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)123242.

401 P

ISOLATHERM MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : قسيآة 4 إق مة 

مريسة دلط بق دألول م د متجر 243 

سيدي دلبرنو�سي

دلددر دلبيض ء

تأسيس شركة
بآوخب عقد عرفي دملوقع ب لددر)

 2217 نوفآبر) ف تح  بت ريخ  دلبيض ء)

لشركة) دألس �سي  دلق نون  وضع  تم 

ذدت دملسؤولية دملحدوا ):

ذدت) شركة  (: دلشركة) نوع 

دملسؤولية دملحدوا .

 ISOLATHERM (: دلشركة) دسم 

.MAROC

دستيردا) (: دالختآ عي) دلهدف 

وتصد9ر وتسويق ألودح دلسيدويتش)

دملعددت) وإكسسودردت  دملعزولة،)

بهذد) متعلقة  وأي قطع غي ر  دلب را  

دليوع من دملعددت.

ودألبودب) شطير   لوح ت  تركيب 

دلبولي) دلرغو   وألودح  دملعزولة 

9وريث ن أخهز  دلتبر9د.

(- عزل حردري،)تبر9د وعزل صوتي)

أعآ ل صي عية،)بي ء.

)غرف) دلب را) دلتبر9د  معددت 

دملعددت،) (- دلصي عية) دلتبر9د 

دملنشآت،)دلبروا ):)معددت إض فية،))

لإلزدلة،) ق بلة  تبر9د  غرف  ملحق ت 

أبودب معزولة(.

دلوطيية) دلشرك ت  تآثيل 

وتشغيل أي عآل تج ري،) ودلدولية،)

بيع وتآثيل خآيع دلعي صر.

دملش ركة بجآيع أشك له  في خآيع)

دألعآ ل دلتج رية دلتي يشبه ك ئنه  أو)

9رتبط به  كي ن ت أمر  تم إنش ؤه )

أو سيتم إنش ؤه .
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دلعآلي ت) خآيع  أعم،) وبشكل 

دملتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر،)

كلي  أو خزئي  بأحد دلعآلي ت دملذكور )

نش ط) وتطوير  لتعزيز  وذلك  أعاله،)

دلشركة.

ألودح) وتسويق  وتصد9ر  دستيردا 

دلسيدويتش دملعزولة،)وإكسسودردت)

غي ر) قطع  وأي  دلب را   دملعددت 

متعلقة بهذد دليوع من دملعددت.

4)إق مة) :)قسيآة) دملقر دالختآ عي)

 243 مريسة دلط بق دألول م د متجر)

سيدي دلبرنو�سي، دلددر دلبيض ء.

مد  دلشركة : 22 سية دبتددء من 

ت ريخ ترقيآه  ب لسجل دلتج ري.

رأسآ ل دلشركة : 122.222 ارهم 

مقسآة إلى 1222 سهم بقيآة 122 

مخصصة  دلودحد  للسهم  ارهم 

للشرك ء وفق  ملس هآتهم وهي ك لت لي :

دلسيد نعيم إبردهيم : 622 حصة.

دلسيد نعيم محآد : 422 حصة.

دملجآوع : 1222 حصة.

من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ف تح 9ي 9ر وتنتهي بنه 9ة ايسآبر من)

كل سية.

تم تعيين دلسيد نعيم) (: دلتسيير)

إبردهيم مسير وحيد لفتر  غير محدا .

 %5 دألرب ح) تخصم من  (: دألرب ح)

9وزع) ودلرصيد  دلق نوني  لالحتي ط 

ب لتي سب.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلق نوني لد  ك تب دملحكآة دلتج رية)

نوفآبر) (22 بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر 

ودلسجل) (642686 تحت رقم) (2217

دلتج ري رقم)382221.

402 P

 GLOBAL SUPPORT

TECHNOLOGIES
SARL AU

رأسآ له  122.222 ارهم

4 زنقة ودا زيز دلط بق 3 دلشقة 7 

أكددل - دلرب ط

RC(N° 111585

إعالن للجآعية دلع مة غير دلع ا9ة
بآقت�سى محضر للجآعية دلع مة)

غير دلع ا9ة دمليعقد  بت ريخ)12)أبريل)

2212)فقد دتخذت دلقردردت دلت لية):

حصة) (1222 قبول عقد بيع) (- (1

من) دلشركة  رأسآ ل  من  دختآ عية 

طرف دلسيد دألمين صآيم إلى دلسيد)

سعد ط بلو.

قبول دستق لة مسير دلشركة) (- (2

دلسيد) دلسيد دألمين صآيم وتعيين 

للشركة) خد9دد  مسيرد  ط بلو  سعد 

ملد  غير محدوا  دبتددء)من)18)أبريل)

.2212

من) (8 و) (7 دمل اتين) تغيير  (- (3

وتحيين) للشركة  دألس �سي  دلق نون 

ق نونه  دألس �سي.

تم دإل9ددع) (: دإل9ددع دلق نوني) (- (4

دلق نوني لد  كت بة دلضبط ب لرب ط)

رقم) تحت  (2212 9ونيو) (13 بت ريخ)

.121224

403 P

JEUNETRANS
SARL AU

دلك ئن مقره  : ش رع دلحسن دألول 

إق مة عيبواي شقة رقم 22 دلط بق 

دلث ني تآ ر 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

 3 في) بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

شركة) تأسيس  تم  قد  (2222 9ي 9ر)

دملسؤولية) ذدت  (»JEUNETRANS«

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد ودلتي)

تحآل دلخص ئص دلت لية):

.»JEUNETRANS«(:(دلتسآية
ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
رأسآ ل دلشركة : 122.222 ارهم 
كل  قيآة  1222 حصة  إلى  مقسآة 
طرف  من  مآلوكة  ارهم   122 منه  

دلسيد عبد هللا دلشهبوني.
نقل   : دالختآ عي  دلهدف 

دألشخ ص للغير.
نقل دلبض ئع للغير.

أشغ ل دلبي ء وأشغ ل مختلفة.
من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)
31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.
دلتسيير):)تسيير دلشركة من طرف)

دلسيد عبد هللا دلشهبوني.
دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
بت ريخ) بتآ ر   دالبتددئية  ب ملحكآة 

14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)122225.
404 P

SOCIETE ACRO.TEL
SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم
سجل تج ري رقم : 114873

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 
ايسآبر) (12 للشركة ودمليعقد بت ريخ)

2212)دلحل دملسبق للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  وتم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)268.
405 P

SOCIETE YJAE SOLUTIONS
SARL

رأسآ له  : 122.222 ارهم
سجل تج ري رقم : 134582

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 
ايسآبر) (3 بت ريخ) ودمليعقد  للشركة 

2212)دلحل دملسبق للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  وتم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)262.
406 P

 SOCIETE TIDOUNIS

SYSTEMES
SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم

سجل تج ري رقم : 123835

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 

ايسآبر) (2 بت ريخ) ودمليعقد  للشركة 

2212)دلحل دملسبق للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  وتم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)272.

407 P

TOP DECOUPE
SARL AU

دلك ئن مقره  : ش رع دلحسن دألول 

إق مة عيبواي شقة رقم 22 دلط بق 

دلث ني تآ ر 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

 2 في) بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

شركة) تأسيس  تم  قد  (2222 9ي 9ر)

ذدت دملسؤولية) (»TOP DECOUPE«

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد ودلتي)

تحآل دلخص ئص دلت لية):

.»TOP DECOUPE«(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

رأسآ ل دلشركة : 122.222 ارهم 

كل  قيآة  1222 حصة  إلى  مقسآة 

طرف  من  مآلوكة  ارهم   122 منه  

دلسيد دمزدورو ميير.

دلهدف دالختآ عي : إنت ج وتسويق 

لتصآيم  ومدم ت  ميتوخ ت 

وأشغ ل  دلبي ء  أشغ ل   - ودلد9كور 

مختلفة.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

دلتسيير):)تسيير دلشركة من طرف)

دلسيد دمزدورو ميير.
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دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

بت ريخ) بتآ ر   دالبتددئية  ب ملحكآة 

14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)122227.

408 P

FR CAR
SARL AU

دملقر دالختآ عي : 4 ش رع نوب لي  

تجزئة 4 حي 17 بلوك 1 حي دلري ض 

دلرب ط

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

تم وضع) (،2212 ايسآبر) (26 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت)

دملآيزدت دلت لية):

بدون) دلسي ردت  كردء) (: دلهدف)

س ئق.

دملقر):)4)ش رع نوب لي  تجزئة)4)حي)

17)بلوك)1)حي دلري ض دلرب ط.

بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)122.222)ارهم.

تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

دلسيد  رب ب مزعوري.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) لإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

تحت رقم دلسجل دلتج ري):)142353 

بت ريخ)16)9ي 9ر)2222.

409 P

ATLAS FLOWER
دلسجل دلتج ري 42212

دستدردك مطإ
ب لجريد ) وقع  مطإ  دستدردك 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) (5524 دلرسآية)

.2222

دلعآ ني) دلسيد  (: دملسير) (: عوض)

أنس.

9قرأ):)دملسير):)دلسيد دالممي دنس.

دلب قي بدون تغيير.

410 P

كافيتاليا
ش.ذ.م.م

ذدت رأسآ ل : 12.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : دلرب ط، حس ن، 

43 مكرر، زنقة دمليصور دلذهبي
تفويت حصص دختآ عية ودلحس ب 

دلج ري
تلق ه) بآقت�سى عقد توثيقي  (- (1
دألست ذ سعيد هاللي،)موثق ب لرب ط،)
بت ريخ)5)ايسآبر)2212،)فوت دلسيد)
دلح ج) للسيد  دسد9ري،) إبردهيم 
دحآد دلودرث خآيع حصصه وهي)52 
حصة وكذد مجآوع دلحس ب دلج ري)
دلتي 9آلكه  في دلشركة ذدت دملسؤولية)
»ك فيت لي «) دملسآ  ) دملحدوا  
 12.222 رأسآ ل) ذدت  ش.ذ.م.م 
دالختآ عي) مقره   ودملتودخد  ارهم،)
زنقة) مكرر،) (43 حس ن،) ب لرب ط،)
ودملسجلة ب لسجل) دمليصور دلذهبي،)
دلتج ري))للآحكآة دلتج رية ب لرب ط)

تحت رقم)134642.
دلع اي) غير  دلقردر  بآقت�سى  (- (2
تلق ه دألست ذ سعيد هاللي،) للشرك ء)
ايسآبر) (5 بت ريخ) ب لرب ط،) موثق 

2212،)تقرر):
دلسيد) دستق لة  وإخ ز   قبول 
عبد دللطيف دلصروخ بصفته مسير)

للشركة.
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
موثق) هاللي  سعيد  دألست ذ  تلق ه 
 2212 ايسآبر) (12 بت ريخ) ب لرب ط 

تقرر):
دلحصص) تفويت  وإخ ز   قبول 
دملذكورين) دلج ري  دلحس ب  وكذد 

أعاله.
دلسيد) دستق لة  وإخ ز   قبول 
مسيرد) بصفته  دسد9ري  إبردهيم 

للشركة.
تعيين دلسيد دلح ج دحآد دلودرث)
غير) ملد   للشركة  وحيدد  مسيرد 
تم تعد9ل) ونتيجة لذلك،) محدوا ،)
دلق نون) من  (15 دلبيد) و  (7 دلبيد)

دألس �سي للشركة.
دملسؤولية) ذدت  دلشركة  تحويل 
»ك فيت لي «) دملسآ  ) دملحدوا  
إلى شركة ذدت دملسؤولية) ش.ذ.م.م 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد،)وكذد)

خد9د) أس �سي  ق نون  وتبني  تحيين 

للشركة تلق ه دألست ذ سعيد هاللي،)

موثق ب لرب ط.

دلضبط) بكت بة  دلتقييد  تم 

ب لسجل دلتج ري ب ملحكآة دلتج رية)

تحت) (2222 9ي 9ر) (3 ب لرب ط بت ريخ)
رقم)46.

للنشر ودإلعالن

دملوثق سعيد هاللي

411 P

LA SOCIETE RAMOX
SARL AU

شركة »ردموكس« ش.ذ.م.م ذدت 

دلشريك دلوحيد
رأسآ له  : 322.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : تآ ر ، ش رع عبد 

دلكريم دلخط بي، تجزئة دلهد ، رقم 

18، متجر رقم 1

تفويت حصص دختآ عية
تلق ه) بآقت�سى عقد توثيقي  (- (1

دألست ذ سعيد هاللي،)موثق ب لرب ط،)

فوت) (،2212 ايسآبر) (12 بت ريخ)

دلسيد عبد دللطيف دلصروخ،)للسيد)

حصصه) مجآوع  عبدوه  9 سين 

دلتي) حصة  (52 وهي) دالختآ عية 

دملسؤولية) ذدت  دلشركة  في  9آلكه  
»ردموكس«) دملسآ  ) دملحدوا  

ش.ذ.م.م ذدت دلشريك دلوحيد،)ذدت)
ودملتودخد) ارهم،) (322.222 رأسآ ل)

مقره  دالختآ عي بتآ ر ، ش رع عبد 

دلكريم دلخط بي، تجزئة دلهد ، رقم 

18، متجر رقم 1،)ودملسجلة ب لسجل)

دلتج ري ب لرب ط تحت رقم)122652.

2)-)بآقت�سى قردر دلشريك دلوحيد)

موثق) هاللي،) سعيد  دألست ذ  تلق ه 

(،2212 ايسآبر) (12 بت ريخ) ب لرب ط،)

تقرر):

دلحصص) تفويت  وإخ ز   قبول 

دالختآ عية دملذكور  أعاله.

دلسيد) دستق لة  وإخ ز   قبول 

عبد دللطيف دلصروخ بصفته مسير)

للشركة.

تعيين دلسيد 9 سين عبدوه مسيرد)

محدوا ،) غير  ملد   للشركة  خد9دد 

 7 دلبيد) تعد9ل  تم  لذلك،) ونتيجة 

دألس �سي) دلق نون  من  (15 دلبيد) و 
ق نون) وتبني  تحيين  وكذد  للشركة،)

أس �سي خد9د للشركة تلق ه دألست ذ)

بيفس) ب لرب ط  موثق  هاللي،) سعيد 

دلت ريخ.

دلضبط) بكت بة  دلتقييد  تم 

ب لسجل دلتج ري ب ملحكآة دلتج رية)

تحت) (2222 9ي 9ر) (3 ب لرب ط بت ريخ)

رقم)45.
للنشر ودإلعالن

دملوثق سعيد هاللي

412 P

LA SOCIETE PREGOTRADE
SARL

شركة »بريكوتردا« ش.ذ.م.م

ذدت رأسآ ل : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دلرب ط، رقم 2، 

زدوية زنقة ط نط ن وش رع دألمير 

موالي عبد هللا

تفويت حصص دختآ عية ودلحس ب 
دلج ري

تلق ه) بآقت�سى عقد توثيقي  (- (1

دألست ذ سعيد هاللي،)موثق ب لرب ط،)

بت ريخ)27)نوفآبر)2212،)فوت دلسيد)

للسيد عبد) عبد دللطيف بن ملقدم،)

هللا د9ت بال خزءد من حصصه وهي)

252)حصة وكذد)50%)من دلحس ب)

دلشركة) في  9آلكه   دلتي  دلج ري 

دملسآ  ) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

رأسآ ل) ذدت  ش.ذ.م.م  »بريكوتردا«)

مقره ) ودملتودخد  ارهم،) (122.222
زدوية) (،2 رقم) ب لرب ط،) دالختآ عي 

موالي) دألمير  وش رع  ط نط ن  زنقة 
عبد هللا،)ودملسجلة ب لسجل دلتج ري)

ب لرب ط تحت رقم)122885.

دلع اي) غير  دلقردر  بآقت�سى  (- (2

تلق ه دألست ذ سعيد هاللي،) للشرك ء)

نوفآبر) (27 بت ريخ) ب لرب ط،) موثق 

2212،)تقرر):
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دلحصص) تفويت  وإخ ز   قبول 

وكذد دلحس ب دلج ري دملذكورين.

دلسيد) دستق لة  وإخ ز   قبول 

عبد دللطيف بن ملقدم بصفته مسير)

للشركة.

بال) د9ت  هللا  عبد  دلسيد  تعيين 

غير) ملد   للشركة  خد9دد  مسيرد 

تم تعد9ل) ونتيجة لذلك،) محدوا ،)

دلق نون) من  (13 دلبيد) و  (7 دلبيد)

دألس �سي للشركة.

دملسؤولية) ذدت  دلشركة  تحويل 

»بريكوتردا«) دملسآ  ) دملحدوا  

إلى) دلوحيد  دلشريك  ذدت  ش.ذ.م.م 

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

وكذد تحيين وتبني) متعدا  دلشرك ء،)

تلق ه) للشركة  أس �سي خد9د  ق نون 

دألست ذ سعيد هاللي،)موثق ب لرب ط.

دلضبط) بكت بة  دلتقييد  تم 

ب لسجل دلتج ري ب ملحكآة دلتج رية)

 2212 ايسآبر) (32 بت ريخ) ب لرب ط 

تحت رقم)8123.
للنشر ودإلعالن

دملوثق سعيد هاللي

413 P

 NOUR AL FIRDAWS

VOYAGES
SARL

شركة »نور دلفراوس فوي ج« 

ش.ذ.م.م

ذدت رأسآ ل : 322.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : سال، سعيد 

حجي، تجزئة ف ل فلوري ل، عآ ر  

رقم 6، متجر رقم 17

تفويت حصص دختآ عية
تلق ه) بآقت�سى عقد توثيقي  (- (1

دألست ذ سعيد هاللي،)موثق ب لرب ط،)

بت ريخ)4)ايسآبر)2212،)فوت دلسيد)

فوزية) دلسيد   شوكوا،) دلصد9ق 

بنبوزيد ودلسيد علي شوكوا،)للسيد)

حسين) ودلسيد  ط لبي  بوشعيب 

حج زي مي صفة بينهآ  أي)%50)لكل

)ودحد منهآ ،)مجآوع حصصهم وهي)

3222)حصة دلتي 9آلكونه  في دلشركة)

دملسآ  ) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

»نور دلفراوس فوي ج«)ش.ذ.م.م ذدت)

ودملتودخد) ارهم،) (322.222 رأسآ ل)

مقره  دالختآ عي بسال،)سعيد حجي،)

(،6 تجزئة ف ل فلوري ل،)عآ ر  رقم)

ب لسجل) ودملسجلة  (،17 رقم) متجر 

بسال) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلتج ري 

تحت رقم)27142.

دلع اي) غير  دلقردر  بآقت�سى  (- (2

تلق ه دألست ذ سعيد هاللي،) للشرك ء)

ايسآبر) (4 بت ريخ) ب لرب ط،) موثق 

2212،)تقرر):

قبول وإخ ز  دستق لة دلسيد دلصد9ق)

شوكوا بصفته مسيرد للشركة.

دلع اي) غير  دلقردر  بآقت�سى 

تلق ه دألست ذ سعيد هاللي،) للشرك ء)

ايسآبر) (4 بت ريخ) ب لرب ط،) موثق 

2212،)تقرر):

دلحصص) تفويت  وإخ ز   قبول 

وكذد دلحس ب دلج ري.

دلسيد) دستق لة  وإخ ز   قبول 

مسير) بصفته  شوكوا  دلصد9ق 

للشركة.

ط لبي) بوشعيب  دلسيد  تعيين 

مسير9ن) حج زي  حسين  ودلسيد 

خد9د9ن للشركة ملد  غير محدوا ،)

 7 دلبيد) تعد9ل  تم  لذلك،) ونتيجة 

دألس �سي) دلق نون  من  (13 دلبيد) و 

ق نون) وتبني  تحيين  وكذد  للشركة 

أس �سي خد9د للشركة تلق ه دألست ذ)

بيفس) ب لرب ط  موثق  هاللي،) سعيد 

دلت ريخ.

دلضبط) بكت بة  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة) دلتج ري  ب لسجل 

ايسآبر) (12 بت ريخ) بسال  دالبتددئية 

2212)تحت رقم)225.
للنشر ودإلعالن

دملوثق سعيد هاللي

414 P

CAPRICOM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  122.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : تجزئة ادا ،

 رقم 11 محل رقم 1 طريق مهد9ة 
سال

تغيير دملقر دالختآ عي من 11 زنقة 
بغددا، شقة رقم 3، دلرب ط دملد9ية
12.222 - دلرب ط إلى تجزئة ادا  
رقم 11 محل رقم 1 طريق مهد9ة 

سال
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
لشركة) (2212 نوفآبر) (27 دملؤرخ)
دلقردردت) دتخ ذ  تم  (»CAPRICOM«

دلت لية):
تغيير دملقر دالختآ عي من):)11)زنقة)
دلرب ط دملد9ية) (،3 شقة رقم) بغددا،)
ادا ،) تجزئة  إلى  دلرب ط  (- (12.222
مهد9ة) طريق  (1 رقم) محل  (11 رقم)

سال.
دإل9ددع دلق نوني):)تم لد  دملحكآة)
2)9ي 9ر) بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)123855.
P)414)مكرر

EL KHACHANI EVENTS
SARL AU

تصفية شركة
9وم) مبرم  عرفي  عقد  بآقت�سى 

12)9ونيو)2212)تقرر م  9لي):
تصفية) دلوحيد  دلشريك  قرر 
دلشركة بسبب عدم تحقيق دلهدف)

دالختآ عي.
دملجيد) عبد  دلسيد  تعيين  تم 
دبو) زنقة  ب لرب ط،) دملقيم  دلخش ني 
 4 رقم) دملحيط،) حي  دلدك لي  شعيب 

كآصفي للشركة.
بآقر) مق مة  دلتصفية  عآلي ت 
دبو) زنقة  ب لرب ط،) دملصفي  سكنى 

شعيب دلدك لي حي دملحيط،)رقم)4.
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد 
دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 
تحت) (2212 أكتوبر) (22 ب لرب ط 9وم)

رقم)122763.
ملخص قصد دلنشر

415 P

OUTLET SHOP
SARL AU

)قردر) دملحضر) بآقت�سى  (- (1
 14 في) دملؤرخ  دلوحيد() دلشريك 
دملسآ  ) للشركة  (،2212 أكتوبر)
ذدت) شركة  (»OUTLET SHOP«
ودحد،) بشريك  محدوا   مسؤولية 
دلك ئن) ارهم،) (522.222 رأسآ له )
مقره  بتآ ر ):)حي دملغربي دلعربي رقم)

1564،)دملسير )2،)تقرر م  9لي):
حي) تآ ر ،) دلشركة من  نقل مقر 
دملسير ) (،1564 رقم) دلعربي،) دملغرب 
زنقة) دلحآردء،) دلددر  سال،) إلى  (2

دلشه ب،)رقم)522،)ت بريكت.
ليشآل) دلشركة  غرض  توسيع 

دلنش ط ت دلت لية):
إعددا وصيع خآيع دملعددت من)
دصطي عي) ودلجلد  ودلجلد  دلثوب 

ودلخيش.
دليظ م) من  (4 و) (3 دملودا) تعد9ل 

دألس �سي للشركة تبع  لذلك.
تحيين دليظ م دألس �سي للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (- (2
ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
تحت رقم) (2212 ايسآبر) (12 بت ريخ)

.123426
مالصة وبي ن

دلتسيير

416 P

MEGA CHAPITEAUX
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
قد) بتآ ر ،) (2212 ايسآبر) (22 في)
مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 
محدوا  بشريك وحيد ودلتي تحآل)

دلخص ئص دلت لية):
 MEGA« (: دلشركة) تسآية 

.»CHAPITEAUX
ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.
تثبيت وكردء) (: دلهدف دالختآ عي)
دلق بلة) دملعدنية  ودلهي كل  دلخي م،)

للتفكيك وم  ش به ذلك.
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 122.222 (: دلشركة) رأسآ ل 

إلى) ومقسم  نقدد  مكتتب  ارهم،)

1222)حصة قيآة دلحصة دلودحد )

122)ارهم.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل إلى)

غ 9ة)31)ايسآبر)2222.

دملقر دالختآ عي):)عآ ر )23،)ش رع)

(،2 دملسير ) (،2 متجر رقم) دبن سيي ،)

حي دملغرب دلعربي)-)تآ ر .

دلتسيير):)دلسيد دمل مون بلعب س،)

 1256 أبريل) ف تح  بت ريخ  دملزادا 

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  بآكي س،)

.A25362(دلوطيية رقم

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

بتآ ر ) ب ملحكآة دالبتددئية  دلق نوني 

في)8)9ي 9ر)2222)تحت رقم)2264.

دلسجل دلتج ري):)تم تسجيل لد )

دملحكآة دالبتددئية بتآ ر  تحت رقم)

122285)وذلك بت ريخ)8)9ي 9ر)2222.
مالصة وبي ن

دلتسيير

417 P

YK TRAV

ش.ذ.م.م

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دلك ئن مقره  دالختآ عي ب لرب ط - 

حس ن، زنقة موالي دحآد دلوكيلي

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآوخب 

تم وضع دليظ م) (،2212 نوفآبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

محدوا  ك لت لي):

 »YK TRAV« شركة) (: دلتسآية)

ش.ذ.م.م.

غرض دلشركة : إصالح دلسي ردت.

دملد  : 22 سية.

دملقر دالختآ عي : دلرب ط - حس ن، 
دلعآ ر   دلوكيلي،  زنقة موالي دحآد 

32، دلشقة رقم 8.
رأس دمل ل : 122.222 ارهم.

دلسية دالختآ عية : من ف تح 9ي 9ر 
إلى غ 9ة 31 ايسآبر.

خعفري  دلسيد   : دلشركة  إادر  
ك مل  دلكريم بصفته مسير مع  عبد 
دلصالحي ت دملفوضة له كآسير وملد  

غير محدا .
II - تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة 
دلتج رية ب لرب ط بت ريخ 8 9ي 9ر 2222 

تحت رقم 87632.
418 P

BESTDRIVECAR
ش.ذ.م.م

رأسآ له  : 122.222 ارهم
دلك ئن مقره  دالختآ عي ب لرب ط - 
حس ن، زنقة موالي دحآد دلوكيلي

تأسيس
 26 بآوخب عقد عرفي مؤرخ في)
دليظ م) وضع  تم  (،2212 ايسآبر)
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

محدوا  ك لت لي):
 »BESTDRIVECAR« (: دلتسآية)

ش.ذ.م.م.
وإصالح  بيع   : دلشركة  غرض 

دلسي ردت دلجد9د  ودملستعآلة.
دملد  : 22 سية.

دملقر دالختآ عي : دلرب ط - حس ن، 
دلعآ ر   دلوكيلي،  زنقة موالي دحآد 

32، دلشقة رقم 8.
رأس دمل ل : 122.222 ارهم.

دلسية دالختآ عية : من ف تح 9ي 9ر 
إلى غ 9ة 31 ايسآبر.

خعفري  دلسيد   : دلشركة  إادر  
هش م  بلكزدر  ودلسيد  دلكريم  عبد 
ك مل  مع  مسير9ن  بصفتهآ  
دلصالحي ت دملفوضة لهآ  كآسير9ن 

وملد  غير محدا .
II - تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة 
دلتج رية ب لرب ط بت ريخ 8 9ي 9ر 2222 

تحت رقم 87638.
419 P

STE ZAMORA CARS
ش.م.م

ش رع أبو دلق سم دلش بي زنقة دلفرح 

رقم 2 دلي ضور

تأسيس
ب لي ضور) عرفي  عقد  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 ايسآبر) (22 بت ريخ)

محدوا ) لشركة  دألس �سي  دلق نون 

دملسؤولية):

 STE ZAMORA(دلتسآية):)شركة

CARS)ش.م.م.

كردء) (: دالختآ عي) دلغرض 

دلسي ردت بدون س ئق.

وبصفة ع مة خآيع دلعآلي ت دلتي)

ترتبط بصفة مب شر  بهدف))دلشركة.

دملقر دالختآ عي):)ش رع أبو دلق سم)

دلش بي زنقة دلفرح رقم)2)دلي ضور.

 122.222 (: دلشركة) دمل ل  رأس 

ارهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)ارهم.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد زلوغ محآد.

دلشرك ء):)زلوغ محآد):)452)حصة.

زلوغ رشيد):)452)حصة.

زلوغ محآد أمين):)122)حصة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ب لي ضور  دالبتددئية 

23)ايسآبر)2212)تحت رقم)3542.

420 P

TIK TOK CAR
ش.م.م

دلحي دإلادري زنقة 15 رقم 8 

دلي ضور

بآقت�سى محضر دلجآعية دلع مة)

دالستثي ئية بت ريخ)32)ايسآبر)2212 

 TIK TOK CAR(ص اق شرك ء)شركة

دلسيد) دستق لة  قردر  على  ش.م.م 

دلشركة) تسيير  من  إبردهيم  بشيري 

وتم تعيين دلسيد  حردر مي ل كآسير )

وحيد  للشركة.

قردر) على  دلشرك ء) ص اق  كآ  

تحيين دلق نون دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (2 بت ريخ) ب لي ضور  دالبتددئية 

2222)تحت رقم)42.

421 P

 UNIVERS DE L’INGENIERIE

TOPOGRAPHIQUE
ش.م.م

ش رع دلحسن دألول رقم 145-147 

حي لعري دلشيخ دلط بق دلث ني رقم 

6 دلي ضور

دلجآعية) محضر  بآقت�سى 

 6 بت ريخ) دالستثي ئية  دلع مة 

شركة) ص اق شرك ء) (2212 ايسآبر)

 UNIVERS DE L’INGENIERIE

على) ش.م.م  (TOPOGRAPHIQUE

ش رع  دالختآ عي  دملقر  تغيير  قردر 

حي   145-147 رقم  دألول  دلحسن 

 6 رقم  دلث ني  دلط بق  دلشيخ  لعري 
دألول  دلحسن  ش رع  إلى  دلي ضور 

عآ ر  127 دلط بق دلردبع شقة رقم 

3 دلي ضور.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 17 بت ريخ) ب لي ضور  دالبتددئية 

ايسآبر)2212)تحت رقم)3525.

422 P

 ABSCISSE ETUDES ET

CONSTRUCTION
ش.م.م

حي أوالا بوطيب بردقة دلي ضور

بآقت�سى محضر دلجآعية دلع مة)

 2212 ايسآبر) (2 دالستثي ئية بت ريخ)

 ABSCISSE شركة) شرك ء) ص اق 

 ETUBES ET CONSTRUCTION

ش.م.م على قردر تغيير دملقر دالختآ عي)

للشركة من حي أوالا بوطيب بردقة)
دألول) دلحسن  ش رع  إلى  دلي ضور 

دلط بق دلردبع شقة رقم) (127 عآ ر )

3)دلي ضور.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 17 بت ريخ) ب لي ضور  دالبتددئية 

ايسآبر)2212)تحت رقم)3524.

423 P

LEGOHOSTING
ش.م.م بشريك ودحد

ش رع دملد9ية دمليور  رقم 16 دلط بق 

دألول شقة رقم 1 دلي ضور

تأسيس
ب لي ضور) عرفي  عقد  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 نوفآبر) (26 بت ريخ)

محدوا ) لشركة  دألس �سي  دلق نون 

دملسؤولية):

 LEGOHOSTING (: دلتسآية)

ش.م.م بشريك ودحد.

دلتج ر ) (: دالختآ عي) دلغرض 

دإللكترونية عن طريق دألنترنت.

وبصفة ع مة خآيع دلعآلي ت دلتي)

ترتبط بصفة مب شر  بهدف))دلشركة.

دملد9ية  ش رع   : دالختآ عي) دملقر 

دألول شقة  دلط بق   16 رقم  دمليور  
رقم 1 دلي ضور.

 122.222 (: دلشركة) دمل ل  رأس 

ارهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)ارهم.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد  كريمي س ر .

 1222 (: س ر ) كريمي  (: دلشرك ء)

حصة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لي ضور بت ريخ)5)ايسآبر)

2212)تحت رقم)3452.

424 P

STE IATA CAR
ش.م.م

حي دهرك شن، دلي ضور

تأسيس
ب لي ضور) عرفي  عقد  بآقت�سى 

وضع) تم  (2212 ايسآبر) (22 بت ريخ)

محدوا ) لشركة  دألس �سي  دلق نون 

دملسؤولية):

 STE IATA CAR دلتسآية):)شركة)

ش.م.م.

كردء) (: دالختآ عي) دلغرض 

دلسي ردت بدون س ئق.

دلعآلي ت) خآيع  ع مة  وبصفة 

دلتج رية ودلعق رية دلتي ترتبط بصفة)

مب شر  بهدف))دلشركة.

دهرك شن  حي   : دالختآ عي) دملقر 

دلي ضور.

 522.222 (: دلشركة) دمل ل  رأس 

ارهم مقسم إلى)5222)حصة من فئة)

122)ارهم.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد سلآ ت محآد.

دلشرك ء):)بوشر  دعكيشو):)5222 

حصة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ب لي ضور  دالبتددئية 

25)ايسآبر)2212)تحت رقم)3562.

425 P

MKE CAR RENT

ش.م.م.

ش رع 9وسف بن ت شفين عآ ر  

دليصر رقم 178 دلط بق دألول رقم 

6، دلي ضور

بآـقت�سى محضر دلجآعية دلع مة)

 2212 أكتوبر) (3 بت ريخ) دالستثي ئية 

 MKE CAR شركة) شرك ء) ص اق 

تفويت) قردر  على  ش.م.م.) (RENT

محآد) بيدي  للسيد  حصة  (7222

مقسآ ) دلشركة  رأسآ ل  ليصبح 

كآ 9لي):

بيدي محآد):)7222)حصة.

قردر) على  دلشرك ء) ص اق  كآ  

تحيين دلق نون دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

4)نوفآبر) دالبتددئية ب لي ضور بت ريخ)

2212)تحت رقم)3311.

426 P

STAFF TRADE
ش.م.م.

حي د9ت عي�سى بردقة، دلي ضور
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
 2218 11)ايسآبر) دالستثي ئي بت ريخ)
 STAFF TRADE شركة) شرك ء) قرر 
ش.م.م.)على قردر حل دلشركة وتعيين)
كآصف) دالله  عبد  9خو  بن  دلسيد 

للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ب لي ضور  دالبتددئية 

ايسآبر)2212)تحت رقم)2582.
427 P

STAFF TRADE
ش.م.م.

حي د9ت عي�سى بردقة، دلي ضور
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
 2218 11)ايسآبر) دالستثي ئي بت ريخ)
 STAFF TRADE شركة) شرك ء) قرر 
دلنه ئي) دإلقف ل  قردر  على  ش.م.م.)

للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ ب لي ضور   دالبتددئية 

26)ايسآبر)2212)تحت رقم)3581.
428 P

 GEOMATICA EXPERTISE ET
CONSULTING

ش.م.م. بشريك ودحد
دلط بق دألول شقة رقم 1، عآ ر  ب 

حي لعري دلشيخ، دلي ضور
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
 2212 9ونيو) (27 بت ريخ) دالستثي ئي 
 GEOMATICA شركة) ص اق شرك ء)
 EXPERTISE ET CONSULTING
ش.م.م.)على قردر تغيير دملقر دالختآ عي)
دلط بق دألول شقة رقم)1)عآ ر  بحي)
لعري) دلحي  دلي ضور  دلشيخ  لعري 
184- ( دلث ني) دلحسن  ش رع  دلشيخ 
172)شقة ب لط بق دلث ني،)دلي ضور.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ ب لي ضور   دالبتددئية 

17)ايسآبر)2212)تحت رقم)3547.
429 P

POLYMETO
SARL AU

تم تأسيس شركة ذدت مسؤولية)

ذدت) ودحد،) شريك  محدوا  

دملودصف ت دلت لية):

 POLYMETO (: دلتسآية)

ش.م.م.ش.و.

:)محل بعآ ر  رقم)2-2230  دملقر)

تجزئة دلوف ق،)دلط بق دألر�سي تآ ر .

في) مق ول  (: دلتج ري) دلنش ط 

مختلف دألعآ ل أو دلبي ء.

مق ول نج ر .

دملد ):)22)سية.

ارهم،) (122.222 (: دمل ل) رأس 

 122 مقسم إلى ألف حصة من فئة)

ارهم،)مؤاد  ك ملة إلى دلسيد محآد)

دلكوهن.

دلتسيير):)محآد دلكوهن.

ب لسجل) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلتج ري للآحكآة دالبتددئية بتآ ر )

تحت رقم)122323.

430 P

SOCIETE FORTIL
SARL AU

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

دملؤرخ) دلعرفي  دلعقد  بآقت�سى 

إعددا) تم  (،2212 9ي 9ر) (12 بت ريخ)

نلخصه) للشركة  دألس �سي  دلق نون 

كآ  9لي):

دلتسآية):)شركة فورتيل.

دلشكل دلق نوني):)شركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد.

دألهددف):)مقهى لبيع دملشروب ت.

معآور ) حي  (: دالختآ عي) دملقر 

رقم) (386 بقعة) (،16 دلس كيية زنقة)

48،)دلقييطر .

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)

كل) قيآة  حصة  (1222 إلى) مقسآة 

دلسيد) 9آلكه   ارهم  (122 حصة)

دلحآردوي عبد دلوه ب.
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دلتسيير):)إن دلسيد دلحآردوي عبد)
بتسيير) سيتكلف  دلذي  هو  دلوه ب 

دلشركة،)وله أوسع دلصالحي ت.
سية وتبتدئ من 9وم) (22 (: دملد )

إنش ئه  دلنه ئي.
دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلق نوني 
 2212 م رس) (25 بت ريخ) ب لقييطر  

رقم دلسجل دلتج ري)51855.
431 P

 SOCIETE AXE ENERGIA
ELECTRICAL SERVICES AEES

SARL AU
متم أعآ ل دلتصفية

بآقت�سى دلعقد دلعرفي بت ريخ)32 
قررت دلجآعية دلع مة) (2212 9ونيو)

م 9لي):
إعالن متم أعآ ل دلتصفية.

إبردء)ذمة دملصفي.
خآ ل) بوسحب  دلسيد  إن 
 دلح مل لبط قة دلتعريف دلوطيية رقم
 B 572222)هو دلذي سيقوم بأعآ ل)

دلختم وكذلك دلتصفية.
ب لعيودن) دلتصفية  مك ن  حدا 
زدوية حآ ن دلفطودكي وزنقة) (: دلت لي)

سعد زغلول كردج رقم)1)دلقييطر .
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 24 بت ريخ) ب لقييطر   دالبتددئية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)73327.
432 P

 SOCIETE GROUPE
ROUTIER INDUSTRIEL

SARL AU
تغيير تسآية دلشركة

 3 بآقت�سى دلعقد دلعرفي بت ريخ)
قررت دلجآعية دلع مة) (2212 9وليو)

م 9لي):
م هر) (: إلى) دلشركة  تغيير تسآية 
دملسؤولية) محدوا   شركة  وريه م 
تم) كذلك  دلوحيد  دلشريك  ذدت 
حذف مق ول في دألشغ ل دملختلفة مع)

إض فة مق ولة في نقل دلبض ئع.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (2 بت ريخ) ب لقييطر   دالبتددئية 

ورقم) (73872 رقم) تحت  (2222

دلسجل دلتج ري)38287.

433 P

 SOCIETE TAYAR

ABDELJALIL TRANS
SARL

 32 بآقت�سى دلعقد محرر بت ريخ)

إعددا) تم  ب لقييطر   (2212 أكتوبر)

م 9لي):

تفويت حصص):

أحآد) دلقآش  دلسيد  فوت  لقد 

لجغل) دلسيد  لف ئد   حصة  (522

مجيد،)وأصبح دلتقسيم دلجد9د على)

دليحو دلت لي):

دلسيد هيالم فؤدا):)522)حصة.

دلسيد لجغل مجيد):)522)حصة.

دلع مة) دلجآعية  أكدت  كآ  

ولجغل) فؤدا  هيالم  دلسيددن  بأن 

مجيد هآ  دللذدن سيتكلف ن بتسيير)

دلشركة بتوقيع مشترك ولهآ  أوسع)

دلصالحي ت.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ب لقييطر   دالبتددئية 

 73442 رقم) تحت  (2212 نوفآبر)

ورقم دلسجل دلتج ري)52122.

434 P

WASMO PRINT
SARL

تحويل دملقر دالختآ عي
أكتوبر) (8 بآقت�سى دلعقد بت ريخ)

دلع مة) دلجآعية  قررت  (2212

دملسؤولية) محدوا   ذدت  للشركة 

ودلك ئية ب لعيودن):)22،)حي دلصي عي)

دلبلدي دلقييطر  م 9لي):

تحويل دملقر دالختآ عي إلى دلعيودن)

(،18 رقم) عبدو  زنقة محآد  (: دلت لي)

إق مة دملهدي دلقييطر .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لقييطر  بت ريخ)8)نوفآبر)

2212)تحت رقم)73414)رقم دلسجل)

دلتج ري)28277.

435 P

SOCIETE COLEME
SARL AU

تحويل دملقر دالختآ عي
بت ريخ) دلعرفي  دلعقد  بآقت�سى 

دلجآعية) قررت  (2212 9وليو) (3

دلع مة لشركة كوليم شركة محدوا )

دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملسؤولية 

دلك ئن مقره  بش رع محآد دلخ مس)

داريس) إق مة  (E مدمل) ف س  ب ب 

دألكبر دلط بق دألول دلقييطر  م 9لي):

تحويل دملقر دالختآ عي إلى دلعيودن)

دلت لي):)تجزئة دلشعبي كردج رقم)157 

أطلس)2)دلقييطر .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ب لقييطر   دالبتددئية 

سبتآبر)2212)تحت رقم)73211)رقم)

دلسجل دلتج ري)34225.

436 P

SOCIETE ICEE
ش.م.م. ذدت دلشريك دلوحيد

15، ش رع دألبط ل، دلشقة رقم 4، 

أكددل، دلرب ط

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم) (2212 أغسطس) (6 9وم) ب لرب ط 

دملسؤولية) محدوا   شركة  تأسيس 

ذدت) دلوحيد  دلشريك  ذدت 

دلخص ئص دلت لية):

ذدت) ش.م.م.) (ICEE (: دلتسآية)

دلشريك دلوحيد.

دلهدف دالختآ عي):)مق ول ملختلف)

دألشغ ل أو دلبي ء.

مستش ر في دلتدبير.

ت خر 9قوم ب الستيردا ودلتصد9ر.

ش رع) (،15 (: دالختآ عي) دملقر 
(، أكددل) (،4 رقم) دلشقة  دألبط ل،)

دلرب ط.
من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تقييد دلشركة ب لسجل دلتج ري.
حدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 
قدره) مبلغ  في  دلشركة  رأسآ ل 
ألف) إلى  مقسآة  ارهم  (122.222
حصة دختآ عية قيآة دلودحد  منه )
122)ارهم،)خآيعه  مكتتبة ومحرر )
دلحفيظ) عبد  دلسيد  طرف  من 

فرح ت.
(: فرح ت) دلحفيظ  عبد  دلسيد 

1222)حصة.
تآثل) دلتي  دلحصص  مجآوع 

دلرأسآ ل دالختآ عي):)1222)حصة.
عبد) دلسيد  تعيين  (: دلتسيير)
دلحفيظ فرح ت كآسير للشركة ملد )

غير محدوا .
تقييد) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
ب لرب ط) دلتج ري  ب لسجل  دلشركة 
رقم) تحت  (2212 سبتآبر) (5 9وم)

.132861
437 P

 UNIVERS SERVICES
MULTIPLES ش.م.م.

USM
15، ش رع دألبط ل، دلشقة 4، 

أكددل، دلرب ط
تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية

دملؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
تم) (2222 9ي 9ر) (2 9وم) ب لرب ط 
دملسؤولية) محدوا   شركة  تأسيس 

ذدت دلخص ئص دلت لية):
 UNIVERS SERVICES (: دلتسآية)

.USM(.ش.م.م(MULTIPLES
في) مستش ر  (: دالختآ عي) دلهدف 

دلتدبير.
وغير) دملؤقتين  دملوظفين  تعيين 

دملؤقتين.
ش رع) (،15 (: دالختآ عي) دملقر 

دألبط ل،)دلشقة)4،)أكددل دلرب ط.
من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دلتسجيل ب لسجل دلتج ري.
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حدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

قدره) مبلغ  في  دلشركة  رأسآ ل 

 122 إلى) مقسآة  ارهم  (12.222

حصة دختآ عية قيآة دلودحد  منه )

ارهم خآيعه  مكتتبة ومحرر ) (122

من طرف دلشرك ء.

دلسيد م س كوليب لي):)52)حصة.

دلسيد كون طي 9كوب ):)52)حصة.

تآثل) دلتي  دلحصص  مجآوع 

دلرأسآ ل دالختآ عي):)122)حصة.

م س) دلسيد  تعيين  (: دلتسيير)

ملد ) للشركة  وحيد  كآسير  كوليب لي 

غير محدوا .

تقييد) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلشركة ب لسجل دلتج ري للآحكآة)

دلتج رية ب لرب ط 9وم)13)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)142253.

438 P

TRAVAUX FRUCTUEUR
SARL

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : عآ ر  32، شقة 

8 زنقة موالي أحآد دلوكيلي حس ن 

دلرب ط

 2 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

9ي 9ر)2222،)تم تأسيس شركة تحآل)

دسم تردفو فريكتيور ش.ذ.م.م.ش.و.)

تتوفر على دملآيزدت دلت لية):

شقة) (32 عآ ر ) (: دملقر دالختآ عي)

زنقة موالي أحآد دلوكيلي حس ن) (8

دلرب ط.

أشغ ل) (: دالختآ عي) دلهدف 

مختلفة أو دلبي ء))مق ول(.

مد  دالستآردر):)22)سية.

ارهم) (122.222 (: دمل ل) رأس 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم موزع كآ  9لي):

 522 مل كني) دله اي  عبد  دلسيد 

حصة.

 522 (: ورش ن) سعيد  دلسيد 

حصة.

عبد) دلسيد  تعيين  تم  (: دلتسيير)
دله اي مل كني ودلسيد سعيد ورش ن)

كآسير9ن للشركة ملد  غير محدوا .
من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)31)ايسآبر.
لتكوين) بعد دقتط ع)5%) (: دألرب ح)
9وزع) دلق نوني،) دالحتي ط  صيدوق 
دلب قي على دلشرك ء)حسب حصصهم.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلسجل) تحت  ب لرب ط  دلتج رية 

دلتج ري رقم)142223.
439 P

NOAUNOMA
SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : عآ ر  32 شقة 8 
زنقة موالي أحآد دلوكيلي حس ن 

دلرب ط
 2 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
9ي 9ر)2222،)تم تأسيس شركة تحآل)
تتوفر) دسم نودنومة ش.ذ.م.م.ش.و.)

على دملآيزدت دلت لية):
شقة) (32 عآ ر ) (: دملقر دالختآ عي)
زنقة موالي أحآد دلوكيلي حس ن) (8

دلرب ط.
أشغ ل) (: دالختآ عي) دلهدف 

مختلفة أو دلبي ء))مق ول(.
مد  دالستآردر):)22)سية.

ارهم) (122.222 (: دمل ل) رأس 
مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم موزع كآ  9لي):
دلسيد توفيق عآور)1222)حصة.
:)تم تعيين دلسيد توفيق) دلتسيير)
غير) ملد   للشركة  كآسير  عآور 

محدوا .
من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 

ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)31)ايسآبر.
لتكوين) بعد دقتط ع)5%) (: دألرب ح)
9وزع) دلق نوني،) دالحتي ط  صيدوق 
دلب قي على دلشرك ء)حسب حصصهم.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلسجل) تحت  ب لرب ط  دلتج رية 

دلتج ري رقم)142282.
440 P

POWER MACHINERY

SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 4، زنقة ودا زيز 

دلط بق دلث لث شقة رقم 7 أكددل 

دلرب ط

قفل دلتصفية
بآقت�سى عقد عرفي بتآ ر  بت ريخ)

2212)قرر شرك ء)شركة) 24)ايسآبر)

ب ور مشينري ش.ذ.م.م.ش.و.)م 9لي):

ب ور) لشركة  دلتصفية  قفل 

وتعيين) ش.ذ.م.م.ش.م.) مشينري 

دلسيد ميردت هش م كآصفي للشركة)

وعيودن دلتصفية هو)4،)زنقة ودا زيز)

أكددل،) (7 دلط بق دلث لث شقة رقم)

دلرب ط.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط تحت رقم)123227 

بت ريخ)14)9ي 9ر)2222.

441 P

SERVIDOR MAROC

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

2212)قد) 13)ايسآبر) دلرب ط بت ريخ)

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد.

.SERVIDOR MAROC(:(دلتسآية

دلهدف دالختآ عي):)دلتج ر 

دستش ردت في دلتسيير

رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 

122)ارهم للحصة دلودحد .

محآد بشالن):)1222)حصة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

دملقر):)ط بق رقم)1،)شقة رقم)5،)
دملحيط) زنقة ن بولي،) (24 عآ ر  رقم)

دلرب ط.

دملسير):)مد9جة عزمي.
(: دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 

.142227

442 P

STE OS.AN.BO
SARL AU

دلسجل دلتج ري ب لقييطر  رقم 

52873

دلشريك) ومقرر  ملحضر  طبق  

 OS.AN.BO SARL لشركة) دلوحيد 

رأسآ له ) ب لقييطر   دملسجل  (AU

12.222)ارهآ  ومقره  دالختآ عي بئر)

دلردمي دلجيوبية رقم)1221)دلقييطر .

تقرر م 9لي):
 12.222 رفع رأسآ ل دلشركة من)

ارهم إلى)622.222)ارهم.

تعد9ل دلق نون دألس �سي.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

ب لقييطر  بت ريخ)7)9ي 9ر)2222)تحت)
رقم)73842.

443 P

مكتب دملح سبة ديه ب دستش ر  ش ذ م م
رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم

مقره  دالختآ عي):)ش رع دلحسن دلث ني،)عآ ر )

دلبيك دملغربي للتج ر  دلخ رخية

مكتب رقم)2)دلي ظور

س ت):)5415

AMAKRAN PIECES AUTOS
SARL

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2222 9ي 9ر) (2

ب ملآيزدت) محدوا   مسؤولية  ذدت 

دلت لية):))))))))))))))))))))))))))))))

 AMAKRAN PIECES(:(دلتسآية((

.AUTOS

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا .
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بيع) (: دلشركة) هدف  (: دملوضوع)

دلسي ردت) وأخزدء) دكسسودردت 

ب لتقسيط.

مقر دلشركة):)426،)ش رع دلحسن)

دألول دلي ظور.

ردسآ ل دلشركة):)22.222)ارهم،)

مقسآة إلى)2222)حصة من فئة)21 

كله  محرر ) دلودحد   للحصة  ارهم 

على) مس هآته  حسب  كل  وموزعة 

دليحو دلت لي):

دلسيد دمقردن محآد)322)حصة.

دلسيد دمقردن إلي س)322)حصة.

دلسيد علوش مو�سى)322)حصة.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد دمقردن)

غير) ملد   للشركة  مسيرد  إلي س 

محدوا .

من) دبتددءد  سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي للشركة.

ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتنتهي  9ي 9ر 

سية.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 

(،2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب لي ظور 

تحت رقم)72.

444 P

WOSSOUL CAR
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

17)ايسآبر)2212،)قرر شرك ء)شركة)

WOSSOUL CAR)على م  9لي):

 WOSSOUL(دلحل دملسبق لشركة

CAR)وتعيين دلسيد بن دلسيد حسن)

دلتصفية) وعيودن  للشركة  كآصفي 

هو إق مة)36)ش رع دلزرقطوني دلشقة)

21)حي دلنهضة)21)تآ ر .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلضبط) بكت بة  دألول  دلق نوني 

بت ريخ) بتآ ر   دلتج رية  ب ملحكآة 

14)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)2276.

445 P

االستثمار الشعبي

شركة مجهولة دالسم

دملقر دالختآ عي : 3 زنقة ب ب 

دمليصور دلط بق دلث ني ب ب رقم 8 - 

فض ء دنف  - دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري : 77213

دلتعريف دلضريبي 21286252

بآقت�سى قردردت دملجلس دملد9ري)

تقرر) (،2218 م ي) (22 دمليعقد بت ريخ)

دملشترك) للصيدوق  ب لنسبة  9لي  م  

 ALISTITMAR CHAABI للتوظيف)

.DIVERSIFIE

تغيير دالسم.

تغيير دستردتيجية دالستثآ ر.

تغيير مج ل دالستثآ ر.

تغيير مد  دالستثآ ر دمليصوح به .

تعيير مص ريف دلتسيير.

دالكتت ب) مص ريف  تغيير 

ودلخروج.

تغيير سي سة توزيع دألرب ح.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

دلبيض ء)بت ريخ)15)9ي 9ر)2222)تحت)

رقم)727153.

446 P

STE S T DIV

SARL

رأسآ ل دلشركة : 42.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 124 لو ف لون، 

دلقييطر 

بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

2)ايسآبر)2212،)تم تغيير م  9لي):

من) دختآ عية  حصة  (222 بيع)

طرف دلسيد دلقصير رشيد.

من) دختآ عية  حصة  (222 بيع)

طرف دلبدوي محآد.

حآز ) دلغزودني  دلسيد  لف ئد  

422)حصة دختآ عية.

رشيد) دلقصير  دملسيردن  دستق لة 
دلغزودني) وتعيين  محآد  ودلبدوي 
مع) للشركة  موحدد  مسيرد  حآز  
دمض ء)دألمير لكل م  9خص دلشركة.

تغيير دلشكل دلق نوني للشركة من)
شركة محدوا  دملسؤولية إلى شركة)
شريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

موحد.
تأ9ين دلق نون دألس �سي للشركة.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلتج ري 
بت ريخ) (73233 ب لقييطر  تحت رقم)

14)9ي 9ر)2222.
447 P

شركة مشتل
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ذدت مسير وحيد
رأسآ له  : 522.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : بوت ري لت دلبردنية 
ت روادنت

دستدردك مطأ
ب لجريد ) وقع  مطأ  دستدردك 
دلرسآية عدا)5583)ف تح ربيع دألول)
(،2212 أكتوبر) (32 دملودفق ل) (1441

ص)16726.
دلق نوني) دإل9ددع  تم  (: عوض)
بت ريخ) ب لجد9د   دلتج رية  ب ملحكآة 

2)9وليو)2212،)وتحت عدا)782.
9قرأ):)تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)
دلتج رية بت روادنت)2)بت ريخ)2)9وليو)

2212،)تحت رقم)782.
دلب قي بدون تغيير.

448 P

ديوان األستاذ يوسف املداين

موثق مبكناس

املركب التربوي الرشيد 
الخصو�سي

ش م م
ملحضر) توثيقي  عقد  بآقت�سى 
دمليعقد) دالستثي ئي  دلع م  دلجآع 
للشركة) (،2212 9وليو) (25 بت ريخ)
دلرشيد) دلتربوي  »دملركب  دملسآ  )
دلخصو�سي ش م م«)مقره  دالختآ عي)
دلط بق) (،76 شقة) بآكي س،) دلك ئن 

ش رع) دلسنتي�سي  إق مة  دلس اس 

دلجد9د ،) دملد9ية  دلخ مس  محآد 

بآكي س) دلتج ري  ب لسجل  مسجلة 

تحت رقم)46385،)قرر دلجآع دلع م)

دالستثي ئي م  9لي):

للشركة) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

إق مة) دلس اس  دلط بق  (76 من)

دلخ مس) محآد  ش رع  دلسنتي�سي 

روبريز) ش رع  إلى  دلجد9د   دملد9ية 

دألنودر،) (/ دملركب دلرشيد ل) (52512
من دلق نون) (4 وعليه أصبح دلفصل)

أعاله) دملذكور   للشركة  دألس �سي 

كآ  9لي):

دلفصل)4 :

دلك ئن) للشركة  دالختآ عي  دملقر 

بش رع روبريز)52512)دملركب دلرشيد)

ل/دألنودر.
للخالصة ودلنشر

دألست ذ 9وسف دملددني

449 P

MAAMINE
ش ذ م م ذدت دلشريك دلوحيد

 رأسآ له  : 122.222 ارهم

تأسيس شركة
بآوخب عقد عرفي حرر ب لرب ط)

وضع) تم  (،2222 9ي 9ر) (7 بت ريخ)

ذدت) لشركة  دألس �سي  دلق نون 

ب ملآيزدت) دملحدوا   دملسؤولية 

دلت لية):

.MAAMINE SARL(:(دلتسآية

موالي) ش رع  (32 (: دلرئي�سي) دملقر 

دحآد لوكيلي رقم)8)حس ن،)دلرب ط.
في) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

 1222 إلى) مقسم  ارهم  (122.222

للحصة) ارهم  (122 بقيآة) حصة 

دلودحد .

دلهدف دالختآ عي):)تآلك أسهم أو)

حصص شرك ت أمر .

دمتالك شرك ت أمر  أو دلشرك ت)

أو) دالستثآ ر  ألغردض  له   دلت بعة 

لدعم وتوسيع عآلي ته .

وإقردض دلشرك ت دلتي تآتلك فيه )

أسهآه  وكف لته  لد  دلغير.
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بنبوشعيب) أمين  عين  (: دلتسيير)

مسيرد للشركة ملد  غير محدوا .

تكوين) أخل  من  (%5 (: دألرب ح)

رصده) 9تم  دلب قي  ق نوني  دحتي طي 

تبع  لقردر دلجآع دلع م.

دلسية دمل لية):)تبتدئ في ف تح 9ي 9ر)

وتنتهي في)31)ايسآبر من كل سية م )

ت ريخ) من  تبتدئ  دألولى  دلسية  عدد 

تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

سية تبتدئ من ت ريخ) (22 (: دملد )

تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

ب لسجل) دلشركة  تسجيل  تم 

رقم) تحت  دلرب ط  ملد9ية  دلتج ري 

.142337

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط.

450 P

شركة زانزيبار
شركة محدوا  دملسؤولية
رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : دلددر دلبيض ء، 

س حة اك ر، زدوية ش رع محآد 

دلد9وري وزنقة مريبكة

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دلغير دلع اي دمليعقد ب لددر دلبيض ء)
قرر) (،2212 فبرد9ر) (21 بت ريخ)

دملسآ  ) دلشركة  في  دملس هآون 
»زدنزيب ر«)م  9لي):

دإلعالن عن وف   دملرحومة ف طآة)

دلردجي ودملرحومة مدوج حجبي.

توزيع حصصهآ  على دلورثة.

دلسيد) طرف  من  دلشركة  تسير 

دلسيد حسن حجبي) محآد حجبي،)

ودلسيد عزيز حجبي.
دلق نون) من  و7) (6 دمل اتين) تغيير 

دألس �سي للشركة.

دحتي طي) لتكوين  (%5 تقطع)

ق نوني من دلربح دلص في.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

15)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)726322.
للنسخة ودلنشر

451 P

 SMART(WIN(SARL-RABAT

 AL ISTICHARYA

CONSULTING
دملقر دلتج ري : رقم 7 دملحل 1 تجزئة 

دلعوداي 1 بوزنيقة

تغيير دملقر دلتج ري للشركة
تأسيس فرعين

بآقت�سى عقد9ن عرفيين مؤرمين)

بت ريخ)22)م رس)2216،)و24)ايسآبر)

2212،)تقرر م  9لي):

 223 دلشركة من رقم) تغيير مقر 

حي) دنزردن  بئر  ش رع  دلث ني  دلط بق 

 1 شقة) (282 دألمل بوزنيقة إلى رقم)

تجزئة غيثة بوزنيقة.
تأسيس فرع بآلتقى ش رع ط رق)

دبن زي ا وش رع موالي علي دلشريف)
برقم) وفرع  تآ ر   (2 عآ ر ) (4 رقم)
سيدي) (3 أمل) (3 زنقة) (1 شقة) (43

دلبرنو�سي دلددر دلبيض ء.

من) للشركة  دلتج ري  دملقر  تغيير 
رقم)282)شقة)1)تجزئة غيثة بوزنيقة)

 1 1)تجزئة دلعوداي) 7)دملحل) إلى رقم)

بوزنيقة.

دملحكآة) (: دلق نوني) دإل9ددع 

بت ريخ) بنسليآ ن  دالبتددئية 

 16/115 تحت رقم) (،2216 8)أبريل)

دلرقم) تحت  (،2222 4)9ي 9ر) وبت ريخ)

.2020/08

452 P

 STE GA COMPANY FOR

AGRICOLE
SARL AU

ردسآ له  : 12.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : ب لرب ط أكددل 15، 

ش رع دألبط ل دلشقة رقم 24

محضر دالختآ ع دلع م دالستثي ئي

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بآقت�سى 

2)9ي 9ر)2222،)تقرر م  9لي):

دبردهيم) دلسيد  دستق لة 

دامخلوف من مه مه كآسير للشركة.

تعيين دلسيد عآر دلخولي كآسير)

وحيد للشركة.

تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)123273.

453 P

شركة وراقة أركاديا
شركة ذدت مسؤولية محدوا  من 

شريك وحيد
رأس م ل : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 22 - خبل موس - 

شقة رقم 2 - أكددل

س ج : 51111

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دلسيد  خوم ر خوزيت نيكول،)زوخة)

بني زد بت ريخ)12)نوفآبر)2212،)قررت)

م  9لي):

دملص اقة على حس ب ت دلتصفية.

دملص اقة على تقرير دملصفي.

مع 9ية دمتت م دلتصفية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222،)تحت رقم)123822.

454 P

GREEN TAOUS
SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دلك ئن مقره  : 72 خآ عة سيدي 

معروف والا حدو دلددر دلبيض ء

تأسيس
بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

نظ م) وضع  تم  (،2212 أكتوبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  تأسي�سي 

دلخص ئص) فيه   تتوفر  محدوا ،)

دلت لية):

دلغرض دالختآ عي):)فض ء)مقهى)-)

ق عة ش ي.

 72 دلتجزئة) (: دالختآ عي) دملقر 

حدو) والا  معروف  سيدي  خآ عة 

دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دملسبق) دلحل  ح لة  عدد  م   إنش ئه  

ودالمتددا دمليصوص عليه في دلتشريع)

أو دلق نون دلتأسي�سي.

محدا) رأسآ ل  (: دلرأسآ ل)

 1222 ارهم مقسآة على) (122.222

للحصة) ارهم  (122 بقيآة) حصة 

دلودحد ،)مقسآة على دلشكل دلت لي):

ع ئشة دلشرقي)252)حصة.

مصطفى دلط ووس)752)حصة.

دلسية دالختآ عية):)تبتدئ بت ريخ)

ف تح 9ي 9ر وتنتهي بت ريخ)31)ايسآبر.

تسيير وإادر  دلشركة):

غير) ملد   دلشركة  ويد9ر  يسير 

دلح مل) ميور  نبيل  دلسيد  محدوا  

رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبط قة 

.GA422222

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلق نوني 

دلبيض ء)تحت رقم)726435.

تسجيل) تم  (: دلتج ري) دلسجل 

ب لددر) دلتج ري  دلسجل  في  دلشركة 

دلبيض ء)تحت رقم)452665.
للنشر ودلتوزيع

دملسيرون

455 P

أروع سكن
ش م م

رأسآ له  : 12.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : سكتور 6
رقم 432 حي دلسالم سال

دلع م) دلجآع  مددولة  بآقت�سى 

أعاله) دملذكور   للشركة  دالستثي ئي 
تقرر) (،2212 ايسآبر) (32 بت ريخ)

م  9لي):

تفويت حصص دلشركة):

قررت دلسيد  حآوت مي عودطف)

بيع خآيع أسهآه) 82)سهم،) ص حبة)

»أروع سكن«) دلتي 9آلكه  في شركة)

ش م م إلى دلسيد وخ ر عآر بآعدل)

82)سهم.

حآوت مي) دلسيد   إستق لة 

عآر) وخ ر  دلسيد  وتعيين  عودطف،)

كآسير للشركة لفتر  غير محدوا .

تغيير بيوا دلق نون دألس �سي.

إتآ م) أخل  من  دلتفويض 

دإلخردءدت دلالزمة.
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تم دإل9ددع دلق نوني ملحضر دلجآع)

دلع م دالستثي ئي ب ملحكآة دالبتددئية)

تحت) (،2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ) بسال 

رقم)33272.

456 P

ا9ودن دألست ذ  غزالن عزيز

موثقة

82،)ش رع ست نده ل دلط بق دلث ني رقم)4)ف ل)

فلوري دملع ريف،)دلددر دلبيض ء

دله تف):)0522252612/0522252611

دلف كس):)2522252612

PECLAM شركة

شركة محدوا  دملسؤولية

رأسآ له  : 222.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : دملسير  بيزنيس 

س نتر - دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري : 387632

دلع اي) دلغير  دلع م  دلجآع  إن 

(،2218 م رس) (22 بت ريخ) دمليعقد 

دلحصص) تفويت  دلشرك ء) قرر 

دإلختآ عية بين):

زينب،) دلعآردني خويطي  دلسيد  

دلجنسية مغربية،)دملزادا  في)22)م ي)

1272)دلددر دلبيض ء)ودلس كية ب)12 

زنقة عي بة ملتقى عين توخطة إق مة)

لبط قة) دلح ملة  بوركون  دلشروق 

 BK24768 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

دلجنسية) خيروم،) بيشي خ  ودلسيد 

 1267 9ي 9ر) (18 في) دملزادا  فرنسية 

البودنت) بش رع  ودلس كن  بفرنس  

33252)ليج ك ب فيري ودلح مل لجودز)

.12CL12424(دلسفر رقم

خيروم) بيشي خ  دلسيد  إعالن 

بصفته شريك خد9د.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد 

دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية  دملحكآة 

رقم) تحت  (،2218 أبريل) (12 بت ريخ)

.663322

457 P

TWIN TRUST
SARL AU

تأسيس رشكة
بت ريخ) دمليعقد  دلعقد  بآقت�سى 
تأسيس) تقرر  (،2212 أبريل) (32
شركة)TWIN TRUST)ذدت مسؤولية)
مص ئصه ) وحيد  بشريك  محدوا  

ك لت لي):
 TWIN TRUST SARL (: دلتسآية)

.AU
دلنش ط دلتج ري):)مركز نددء)عبر)

دله تف.
ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 
وحيد) بآس هم  محدوا   مسؤولية 

.SARL AU
ب رك) شور  نير  (: دالختآ عي) دملقر 

شور)14)ط بق)3)دلددر دلبيض ء.
رأسآ ل):)322.222)ارهم.

دلحسن) دلسيد  (: دلشركة) تدبير 
غالب ودلسيد أوليفي ش غلو.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  أنجز 
دلضبط لد  دملحكآة دلتج رية ب لددر)
(،2212 ايسآبر) (12 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)724223.
458 P

  
دألست ذ أن س دلط لبي

موثق
15)ش رع سبتة مجآع مونجولي مكتب رقم)13 

دلع لية،)دملحآد9ة
دله تف/دلف كس):)2523322742

شركة لوكي بول
شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت شريك وحيد
رأسآ له  122.222 ارهم

مقره  في دلط بق دلسفلي، زنقة 
عالل بن عبد هللا دلرقم 2، عآ ر  

فلوريدد دملحآد9ة
دلسجل دلتج ري  رقم 23275

تلق ه) توثيقي  عقد  بآقت�سى 
موثق) دلط لبي  أن س  دألست ذ 
ايسآبر) (25 في) مؤرخ  ب ملحآد9ة 
شركة) حصص  تفويت  تم  (،2212
لوكي بول،)شركة محدوا  دملسؤولية)
رأسآ له ) وحيد،) شريك  ذدت 
ومقره  في دلط بق) ارهم،) (122.222
هللا) عبد  بن  عالل  زنقة  دلسفلي،)

دملحآد9ة،) فلوريدد  عآ ر   (،2 دلرقم)

تحت) دلتج ري  ب لسجل  مسجلة 
من طرف دلسيد بالل) (،23275 رقم)

 22 ب) دلس كن  دلجب ري،) أشرف 
دلرب ط) أكددل،) (2 زنقة ودا زيز شقة)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح مل 
س ر ) دانسة  إلى  (A324277 رقم)

تجزئة) ب ملحآد9ة  دلس كية  بيحآيد 
ودلح ملة) (34 رقم) دلخضردء) دملسير  

رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبط قة 

 122.222 قدره) بثآن  (T273222

ارهم،)كآ  تقرر دسي ا مه م دلتسيير)

بيحآيد،) دللطيف  عبد  دلسيد  إلى 

دلع م) دلجآع  محضر  عقب  وذلك 

ايسآبر) (25 في) دمليعقد  دالستثي ئي 

دلسيد) قرر  بآوخبه  دلذي  (،2212

بالل أشرف دلجب ري دلشريك دلوحيد)

للشركة دملذكور  أعاله دملودفقة على)

تفويت حصص ودستق لته من مه م)

دلتسيير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (2 في) ب ملحآد9ة  دالبتددئية 

2222،)تحت رقم)56.

459 P

ا9ودن دألست ذ أحآد لحري�سي

موثق

زدوية ش رع عبد دملومن وش رع أنودل

دلددر دلبيض ء

SGI FOOD
ش م م

تأسيس
بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)

تم) (،2212 9ونيو) (26 في) دلبيض ء)

وضع دلق نون دألس �سي لشركة ذدت)

دملآيزدت دلت لية):

.SGI FOOD(:(دلتسآية

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

دملوضوع):)تسيير دلكردء)ودالنع ش)

دلعق ري.
دملقر دالختآ عي):)62،)زنقة دلق �سي)

عي ض دملع ريف،)دلددر دلبيض ء.

دملد ):)22)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)
مقسآة إلى)1222)حصة بقيآة)122 
نقدد) بك مله   للودحد  حررت  ارهم 

ومقسآة على دلشكل دلت لي):
 334 دلعآردني) حسن  دلسيد 

حصة.
دلسيد ر�سى بويآ ج)333)حصة.

دلعلمي) دليون�سي  دلته مي  دلسيد 
333)حصة.

دملجآوع):)1222)حصة.
دلسيد) (- عييو) دلشرك ء) (: دلتسيير)
حسن دلعآردني ودلسيد ر�سى بويآ ج)
دلع لمي) دليون�سي  دلته مي  ودلسيد 
وبتوقيع) محدوا   غير  ملد   مسير9ن 

متفرق.
:)ميد ف تح 9ي 9ر إلى) دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.
دملص ريف) مصم  بعد  (: دألرب ح)
دلع مة ومص ريف أمر  تيقل دألرب ح)

من خد9د أو توزع على دملس هآين.
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلضبط لد  دملحكآة دلتج رية ب لددر)
دلبيض ء)بت ريخ)8)9وليو)2212،)تحت)

رقم)727865.
وتم دلتسجيل في دلسجل دلتج ري)
دلبيض ء،) ب لددر  دلتج رية  ب ملحكآة 

تحت رقم)438247.
للخالصة ودالش ر 

دالست ذ دحآد دلحري�سي

460 P

ا9ودن دألست ذ أحآد لحري�سي
موثق

زدوية ش رع عبد دملومن وش رع أنودل
دلددر دلبيض ء

WIAM ISKANE
ش م م
تأسيس

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لددر)
وملحق) (2213 9ونيو) (12 في) دلبيض ء)
 17 بت ريخ) دألس �سي  دلق نون  إلى 
وق نون أس �سي أعيدت) (2213 9وليو)
تم) (،2213 9وليو) (17 صي غته بت ريخ)
وضع دلق نون دألس �سي لشركة ذدت)
دملآيزدت) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلت لية):
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.WIAM ISKANE(:(دلتسآية
ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .
دملوضوع):)دالنع ش دلعق ري.

ش رع) (،34 (: دالختآ عي) دملقر 
دلددر) دملع ريف،) دمليصور  يعقوب 

دلبيض ء.
دملد ):)22)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)
مقسآة إلى)1222)حصة بقيآة)122 
نقدد) بك مله   للودحد  حررت  ارهم 

ومقسآة على دلشكل دلت لي):
دلسيد عآردني عبد دلرحآ ن)822 

حصة.
دلسيد  عآردني وئ م)122)حصة.

دلسيد موطيع محآد)1)حصة.
دملجآوع):)1222)حصة.

دلسيد) (- عييو) دلشرك ء) (: دلتسيير)
مسير) أول  دلرحآ ن  عبد  عآردني 

شريك ملد  غير محدوا .
:)ميد ف تح 9ي 9ر إلى) دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.
دملص ريف) مصم  بعد  (: دألرب ح)
دلع مة ومص ريف أمر  تيقل دألرب ح)

من خد9د أو توزع على دملس هآين.
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلضبط لد  دملحكآة دلتج رية ب لددر)
(،2213 9وليو) (22 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)528145.
وتم دلتسجيل في دلسجل دلتج ري)
دلبيض ء،) ب لددر  دلتج رية  ب ملحكآة 

تحت رقم)285457.
للخالصة ودالش ر 

دالست ذ دحآد دلحري�سي

461 P

STE CAZADOR EXPERTO
SARL AU

RC : 30509
تأسيس شركة

تم ب لعيون بت ريخ)16)9ي 9ر)2222 
إنش ء)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

بشريك وحيد ب لخص ئص دلت لية):
 CAZADOR (: دلتسآية)

.EXPERTO SARL AU

دلنش ط):)تحويل،)تجآيد وتصد9ر)
تج ر ) دلبحرية،) دمليتج ت  خآيع 

دلسآك.
تطودن،) زنقة  (: دالختآ عي) دملقر 
حي دلسع ا ،)دلعآ ر  رقم)2،)دلط بق)

دلث لث،)دلعيون.
من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دلتأسيس.
رأس دمل ل):)122.222)ارهم مقسآة)

على)1222)حصة موزعة ك لت لي):
دلسيد عزوز بيجد9د)1222)حصة.

تم تعيين دلسيد عزوز) (: دلتسيير)
غير) ملد   للشركة  كآسير  بيجد9د 

محدوا .
دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون بت ريخ)16 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)2020/133.
462 P

OBJECT BUILDING
SARL AU

 شركة ذدت مسؤولية محدوا  
ذدت شريك وحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : ش رع أنف  72، زنقة 

خ بر بن حي ن، دلددر دلبيض ء
دلسجل دلتج ري رقم : 123223

تعد9ل في دلق نون دألس �سي
في) دلوحيد  دلشريك  قرر  (: أوال)
دلجآع دلع م للشركة دمليعقد بت ريخ)

4)نوفآبر)2212)م  9لي):
9صبح) كي  دلشركة  تسآية  تغيير 

.SOS JOB SARL AU
تغيير نش ط دلتج رية للشركة إلى)
 Intérim et travail دملؤقت) دلعآل 

.temporaire
2)و3)من دلق نون) تغيير دلفصلين)

دألس �سي تبع  لذلك.
لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (: ث ني )
دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط   كت بة 
 ب لددر دلبيض ء)بت ريخ)23)ايسآبر)2212 

تحت رقم)724326.
مقتطف من أخل دلنشر

دملتصرف

463 P

MJ ALU MAROC
SARL

تجزئة رقم 2، دلقط ع 6، تجزئة 24 

حي دملسير  1، تآ ر 

تفويت حصص
تغيير دلشكل دلق نوني لشركة

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

بت ريخ) ب لرب ط  محرر  دلع اي  دلغير 

تم دتخ ذ دلقردردت) (2212 ايسآبر) (2

دلت لية)):

حصة من ملكية) (12222 تفويت)

لص لح) دلكطيوي  خآ ل  دلسيد 

دلسيد مصطفى دلكطيوي.

من) للتوقيع  دلشركة  إمض ع 

طرف دملسير دلوحيد دلسيد مصطفى)

دلكطيوي.

للشركة) دلق نوني  دلشكل  تغيير 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  من 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  إلى 

بشريك وحيد ووضع ق نون أس �سي)

خد9د للشركة مرفق مع م  سبق من)

دلتعد9الت.

ولقد تم دإل9ددع دلق نوني للآحضر)

9وم) ب لرب ط  دلتج رية  دملحكآة   لد  

7)9ي 9ر)2222)تحت رقم)123821.

464 P

MED OUTILLAGES
42 اودر رك بيين، عين عتيق، 

دلصخيردت، تآ ر 

تصفية دلشركة
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

بت ريخ) ب لرب ط  محرر  دلع اي  دلغير 

2212)تم دتخ ذ دلقردردت) 32)نوفآبر)

دلت لية)):

 MED دلشركة) تصفية 

مقره ) في  وذلك  (OUTILLAGES

دملذكور.

دلكطيوي) خآ ل  دلسيد  تعيين 

ب إلخردءدت) دلقي م  عن  مسؤول 

للشركة) دلق نونية  للتصفية  دلالزمة 

ذدت مسؤولية محدوا .

ولقد تم دإل9ددع دلق نوني للآحضر)
9وم) ب لرب ط  دلتج رية  دملحكآة   لد  

14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)123214.
465 P

GREEN -BEETLE
 شركة ذدت مسؤولية محدوا  

)في طور دلتصفية(
مقره  دالختآ عي : 21 س حة أبو بكر 
دلصد9ق، شقة رقم 8، أكددل، 

دلرب ط
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

131815
حل شركة

دملؤرخ في) بآقت�سى قردر دلشرك ء)
8)من ايسآبر)2212)تقرر حل شركة)
GREEN- محدوا ) مسؤولية  ذدت 

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  (BEETLE
(،21 ارهم وعيودن مقره  دالختآ عي)
رقم) شقة  دلصد9ق،) بكر  أبو  س حة 
8،)أكددل،)دلرب ط نتيجة لعدم قي م)
من) أسست  دلتي  ب ألهددف  دلشركة 

أخله .
وحدا مقر دلتصفية ب)21،)س حة)
(،8 رقم) شقة  دلصد9ق،) بكر  أبو 
عبد) دلسيد  وعين  دلرب ط  أكددل،)

9 سين ب ايس كآصفي للشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية ب لرب ط بت ريخ)16)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)123281.
466 P

COTASED
شركة ذدت مسؤولية محدوا  
بشريك وحيد )في طور دلتصفية(

مقره  دالختآ عي : 21 س حة أبو بكر 
دلصد9ق، شقة رقم 8، أكددل، 

دلرب ط
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

132821
حل شركة

دملؤرخ) دلشرك ء) قردر  بآقت�سى 
تقرر حل) (2212 من ايسآبر) (22 في)
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ) (COTASED وحيد) بشريك 
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
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21،)س حة أبو بكر) مقره  دالختآ عي)

أكددل،) (،8 رقم) شقة  دلصد9ق،)

دلشركة) قي م  لعدم  نتيجة  دلرب ط 

ب ألهددف دلتي أسست من أخله .

وحدا مقر دلتصفية ب)21،)س حة)

(،8 رقم) شقة  دلصد9ق،) بكر  أبو 

عبد) دلسيد  وعين  دلرب ط  أكددل،)

دلع لي بعدوش كآصفي للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط بت ريخ)15)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)123248.

467 P

ERM
ش.م.م

دلرأسآ ل دالختآ عي : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : إق مة دملصب ح، 

رقم 2، ت بريكت، سال

بآقت�سى دلجآع دلع م دلتأسي�سي)

 2212 ايسآبر) (2 بت ريخ) مؤرخ 

مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

محدوا  ب ملآيزدت دلت لية):

دلتسآية):)شركة)ERM)ش.م.م.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلوضع 

مسؤولية محدوا .

أشغ ل مختلفة ودلبي ء،) (: دلهدف)

نقل دلبض ئع دلوطيية ودلدولية.

دملصب ح) إق مة  (: دملقر دالختآ عي)

رقم)2،)ت بريكت،)سال.

دملد ):)حدات مد  دلشركة في)22 

سية تبتدئ من ت ريخ تأسيسه .

حدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

 122.222 في) دالختآ عي  دلرأسآ ل 

حصة) (1222 على) مقسآة  ارهم 

موزعة) ارهم للودحد ،) (122 بقيآة)

على دلشكل دلت لي):

 332 دلعزيز) عبد  دشليح  دلسيد 

حصة)؛

دلسيد حآيدش طريق)332)حصة)؛

دلسيد  ليلى بوارب لة)342)حصة)؛

دملجآوع)1222)حصة.

أسيدت مهآة دلتسيير) (: دلتسيير)

إلى دلسيد دشليح عبد دلعزيز ودلسيد )

غير) ملد   كآسيردن  بوارب لة  ليلى 

.ERM(محدوا  لشركة

دألس �سي) دلق نوني  دلوضع  تم 

للشركة حسب دلفصل)26.25.

للشركة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب ملركز دلجهوي لالستثآ ر ب لرب ط في)

13)9ي 9ر)2222)تحت دلرقم)33252.

468 P

PARK SERVICE RAPIDE
ش.م.م ش.و

دلرأسآ ل دالختآ عي : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : زنقة ودا لحجر، 

رقم 2 مكرر، حي دلصف ء، دلقرية، 

سال

بآقت�سى دلجآع دلع م دلتأسي�سي)

 2212 ايسآبر) (12 بت ريخ) مؤرخ 

مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

محدوا  ذدت شريك وحيد ب ملآيزدت)

دلت لية):

 PARK SERVICE(دلتسآية):)شركة

RAPIDE)ش.م.م.)ش.و.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلوضع 

مسؤولية محدوا  ذدت شريك وحيد.

دلهدف):)دكسسودردت دلسي ردت أو)

قطع دلغي ر،)دستيردا وتصد9ر.

دملقر دالختآ عي): زنقة ودا لحجر، 

دلقرية،  دلصف ء،  حي  مكرر،   2 رقم 

سال.

دملد ):)حدات مد  دلشركة في)22 

سية تبتدئ من ت ريخ تأسيسه .

حدا) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

 122.222 في) دالختآ عي  دلرأسآ ل 

حصة) (1222 على) مقسآة  ارهم 

موزعة) ارهم للودحد ،) (122 بقيآة)

على دلشكل دلت لي):

 1222 بوحجلة) بوشعيب  دلسيد 

حصة)؛

دملجآوع)1222)حصة.

أسيدت مهآة دلتسيير) (: دلتسيير)

إلى دلسيد بوشعيب بوحجلة كآسير)

لشركة) محدوا   غير  ملد   وحيد 

.PARK SERVICE RAPIDE

دألس �سي) دلق نوني  دلوضع  تم 

للشركة حسب دلفصل)26.25.

للشركة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب ملركز دلجهوي لالستثآ ر ب لرب ط في)

13)9ي 9ر)2222)تحت دلرقم)33252.

469 P

ورزازي ايفنت
ش.م.م

رأسآ له  دالختآ عي : 122.222 

ارهم

مقره  دالختآ عي : شقة 422، 

دلط بق دألول، عآ ر  112/111 

تجزئة د9كيدر دلرويض ت، مردكش

دملؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

بآردكش) (2212 أكتوبر) (25 بت ريخ)

لشركة) دألس �سي  دلق نون  وضع  تم 

ذدت مسؤولية محدوا  تحآل دسم)

»ورزدزي د9بييت«)ش.م.م.

دلحفالت،) مآون  (: دلغرض)

دملع رض،)دألنشطة دلفيية ودلري ضية.

دملقر دلرئي�سي):)شقة)422،)دلط بق)

تجزئة) (،112/111 عآ ر ) دألول،)

د9كيدر دلرويض ت.

تدوم) دلشركة  مد   إن  (: دملد )

تسجيله ) 9وم  من  دبتددء) سية  (22

في دلسجل دلتج ري م  عدد إذد وقع)

حسب) تآد9ده   أو  مسبق   فسخه  
دلق نون) في  عليه  ميصوص  هو  م  

دلتأسي�سي.

دلرأسآ ل دالختآ عي):)إن رأسآ ل)

ارهم مقسم) (122.222 دلشركة هو)

دالسآية) دلقيآة  حصة  (1222 إلى)

بين) ارهم مقسآة  (122 لكل حصة)

دلشرك ء)كآ  9لي):

 522 سآير ) دملخت ري  دلسيد  

حصة)؛

مردا) بيصغير  دلي صري  دلسيد 

522)حصة.

سية) تبتدئ  (: دلشركة) سية 

في) وتنتهي  9ي 9ر  ف تح  في   دلشركة 

31)ايسآبر من كل سية.

دلشركة) ستسير  (: دلشركة) إادر  

سآير ) دملخت ري  دلسيد   طرف  من 

ودلسيد دلي صري بيصغير مردا وذلك)

ملد  غير محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب ملحكآة) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

نوفآبر) (14 دلتج رية بآردكش بت ريخ)

2212)تحت رقم)122523.

470 P

SUPRATOURS TRAVEL
شركة مجهولة

رأسآ له  : 5.222.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 65 ش رع ف ل ولد 

عآير، دلط بق دألول، رقم 1، أكددل، 

دلرب ط

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لرب ط)

تحرير) تم  (،2212 9وليو) (24 بت ريخ)

وغير) دالستثي ئية  دلجآعية  محضر 

 SUPRATOURS دالستثي ئية لشركة)

دلذي) مجهولة  شركة  (TRAVEL SA

تقرر فيه م  9لي):

ب لجآع دلع م دلع اي.

مجلس) تركيبة أعض ء) تأكيد  تم 

دلتي) عضويتهم  وشروط  دإلادر  

التخ ذ) دلع م  دالختآ ع  في  ستنتهي 

قردر بشأن حس ب ت دلسية دمليتهية في)

31)ايسآبر)2223،)وهي):

دلسيد محآد ربيع دلخليج):)رئيس)

مجلس دإلادر .

دلسيد محآد سآوني):)إادري.

دلسيد  ف طآة لعسيري):)إادري.

دلسيد علي دلكردم):)إادري.

دلسيد محآد شريف):)إادري.

9ؤكد دلجآع دلع م أ9ض ) وب لت لي،)

ودلسيد) سهري  إبردهيم  دلسيد  أن 

أعض ء) من  يعواد  لم  غ لم  رشيد 

مجلس إادر  دلشركة وأعض ئه .

ب لجآع دلع م غير دلع اي.
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تم تأكيد تحويل دملقر دالختآ عي)

للشركة من دلعيودن داتي):)65)ش رع)

ف ل ولد عآير،)دلط بق دألول،)رقم)1،)

دلجد9د) دلعيودن  إلى  دلرب ط  أكددل،)

دلح ج) ش رع  دلرب ط أكددل،) محطة 

أحآد دلشرق وي،)دلرب ط.

تحد9ث دليظ م دألس �سي.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

تحت رقم) (2212 ايسآبر) (14 بت ريخ)

.123223
للتلخيص ودلنشر

دملسير

471 P

KANCOM

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 4 زنقة ودا زيز، 

دلط بق دلث لث، شقة رقم 7، 

أكددل، دلرب ط

تأسيس شركة
إنش ء) تم  عرفي  عقد  بآقت�سى 

 KANCOM(دلق نون دألس �سي لشركة

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

بشريك وحيد ودلتي تتصف كآ  9لي):

.KANCOM(:( دسآه

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

مقره  دالختآ عي):)4)زنقة ودا زيز،)

دلط بق دلث لث،)شقة رقم)7،)أكددل،)

دلرب ط.

أس س ) دلشركة  تهدف  (: هدفه )

ادمل دملغرب وم رخه إلى):

دلهيدسة) دلدردس ت،) مكتب 

دلتقيية ودالتص الت)؛

على) دلبصرية  دأللي ف  تطوير 

دلصعيد9ن دلوطني ودلدولي)؛

دالستيردا ودلتصد9ر)؛
دلعآلي ت) خآيع  ع م،) وبوخه 
دمل لية ودلتج رية ودلصي عية ودمليقولة)
بشكل) ربطه   9آكن  ودلتي  ودلعق رية 
ب ملوضوع) مب شر  غير  أو  مب شر 
دملذكور أعاله أو بأي موضوع مش به)
لتطويره) دلترويج  مثل  متعلق،)  أو 

أو تآد9ده.
سية تبتدئ من 9وم) (22 (: أمده )
تسجيل دلشركة في دلسجل دلتج ري.

دلسيد دلشركة  يسير  (:  دلتسيير)
للجنسية ح مل  بلعرش،)  كريم 
دلوطيية للبط قة  دلح مل   دملغربية،)
)رقم PN817851،( ب دلس كن 
 28 Avenue Jena Jaures 23322, 
les pavillons sous bois France.
كل) في  دلشركة  تلتزم  (: دإلمض ء)
دملسير) م  9خص مع مالته  ب إلمض ء)

دلسيد كريم بلعرش.
رأسآ له ):)122.222)ارهم موزعة)
بقيآة) دختآ عية  حصة  (1222 إلى)

122)ارهم للودحد ،)كآ  9لي):
1222)حصة للسيد كريم بلعرش.
دلسية دالختآ عية):)تبتدئ من ف تح)
9ي 9ر وتنتهي في متم شهر ايسآبر من كل)
سية،)دستثي ئي  دلسية دألولى ستبتدئ)
من ت ريخ تأسيس دلشركة وتنتهي في)

31)ايسآبر من دلسية دلج رية.
دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
دلتج رية) دملحكآة  لد   دلق نوني 
2222)تحت) 16)9ي 9ر) ب لرب ط بت ريخ)

سجل تج ري رقم)142357.
للتلخيص ودلنشر

دملسير9ن

472 P

CAFE ALPHA TERASSE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم
دملقر دالختآ عي : دلط بق دألر�سي 

بآجآوعة أ، رقم 143، دلب ستين، 
مكي س

تأسيس شركة
بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
وضع) بآكي س  (2212 ايسآبر) (24
ذدت) لشركة  دألس �سي  دلق نون 

تحآل) ودلتي  دملحدوا   دملسؤولية 
دلخص ئص دلت لية):

 CAFE ALPHA (: تسآية دلشركة)
.TERASSE

دلهدف دالختآ عي):)مقهى.
دلط بق دألر�سي) (: دملقر دالختآ عي)
دلب ستين،) (،143 رقم) »أ«) بآجآوعة)

مكي س.
مد  دلشركة):)22)سية دبتددء)من)

ت ريخ دلتكوين دلنه ئي.
رأس دمل ل):)حدا في مبلغ)122.222 
1222)حصة بآبلغ) ارهم ومجزأ  إلى)
كله ) دكتتبت  للودحد   ارهم  (122

نقدد.
دلشكل) على  موزعة  دلحصص 

دلت لي):
دلسيد محآد مسيلي)522)حصة)؛
دلسيد  رخ ء)دلش الي)522)حصة.
محآد) دلسيد  (: ودإلادر ) دلتسيير 

مسيلي ملد  غير محدوا .
من) تبتدئ  (: دالختآ عية) دلسية 
ايسآبر من) (31 ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

كل سية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية بآكي س بت ريخ)17)9ي 9ر)2222 
دلتج ري) دلسجل  في  تسجيله  وتم 

تحت رقم)42137.
473 P

CLUE LOGISTICS
شركة محدوا  دملسؤولية

بآس هم وحيد
رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 12 إق مة أطلس، 
زنقة مليلية، دملد9ية دلجد9د ، 

مكي س
نقل دملقر دالختآ عي

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
بت ريخ) بآكي س  دمليعقد  دلع اي  غير 
تقرر ب سم شرك ء) (2212 نوفآبر) (12

دلشركة م  9لي):
(: نقل دملقر دالختآ عي للشركة إلى)
1)مركب دلحد9قة دلجوية،)دلشطر)2 
عآ ر )1،)دلط بق)5،)رقم)36،)22222 

طيجة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية بآكي س بت ريخ)17)9ي 9ر)2222 

وتم تسجيله تحت رقم)272.

474 P

YAQEEN VOYAGES
SARL

شركة محدوا  دملسؤولية
رأسآ له  : 122.222 ارهآ 

سجل تج ري : 122223 تآ ر 

تأسيس
تآت) (2212 ايسآبر) (25 بت ريخ)

لشركة) دألس �سي  دليظ م  صي غة 

YAQEEN VOYAGES)شركة محدوا )
دملسؤولية،)رأسآ له )122.222)ارهآ ،)

 1 شقة) (52 مقره  دالختآ عي عآ ر )

دلط بق دألول،)ش رع محآد دلخ مس،)

تجزئة دلطلعة،)تآ ر .

دملوضوع):)وك لة أسف ر وسي حة.

دلشرك ء):

دب ه،) د9ت  دلحآيد  عبد  دلسيد 

للبط قة) دلح مل  دلجنسية،) مغربي 

دلوطيية رقم)A45871)ب)522)حصة)؛

مغربي) دلف 9ق،) أحآد  دلسيد 

دلح مل للبط قة دلوطيية) دلجنسية،)
رقم)A263176)ب)522)حصة.

فوض تسيير دلشركة للسيد):

مغربي) دلف 9ق،) أحآد  دلسيد 

دلح مل للبط قة دلوطيية) دلجنسية،)
رقم)A263176)ملد  غير محدا .

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية) ( دملحكآة) لد   دلتج ري 
رقم) (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ) بتآ ر  

دإل9ددع دلق نوني)2271.

475 P

MOHAMED EL HAIL

إعالن عن عقد تأخير دلتسيير دلحر 
ألصل تج ري

 17 بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

تم توقيع عقد تأخير) (2212 ايسآبر)

دلتسيير دلحر ألصل تج ري بين دلسيد)

دله 9ل عبد دلرحآ ن ودلسيد دله 9ل)

محآد.
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إ9ج ر دلتسيير دلحر ألصل تج ري):

دلرحآ ن) دله 9ل عبد  ق م دلسيد 

على) بتأخير  دلعقد  هذد  بآقت�سى 

لف ئد ) دلحر  دلتسيير  إ9ج ر  سبيل 

دلسيد دله 9ل محآد على مسؤوليته)

تحد9ده) داتي  دستغالل  دلشخصية 

وتعيييه فيآ  9لي):

دلتعيين):

تج ري) بأصل  دألمر  9تعلق 

الستعآ له كآقهى دلودقع ودملستغل)

حي) ش رع علي يعتة،) ب لددر دلبيض ء)

 1/39 دلعآ ر ) دلسبع،) عين  سآ ره،)

دملسجل ب لسجل دلتج ري تحت رقم)

422222)دلذي يشآل):

دلعالمة ودالسم دلتج ري ودلزب ئن)

ودلشهر  دملرتبطة به .

ودملعددت) دلتج رية  دمليقوالت 

ودلكل) دستغالله،) في  دملستخدمة 

دملذ9ل) دلوصفي  ب لبي ن  مدرج 

بتوقيع ت دألطردف.

وعالو  على ذلك،)وكآ  9وخد عليه)

أي) بدون  دملذكور  دلتج ري  دألصل 

دستثي ء)وال تحفظ واون إعط ء)مزيد)

دملستأخرين) من  بطلب  دلتعيين  من 

معرفة) بآعرفته  9صرح ن  دللذ9ن 

خيد  بي ء)على زي رته ومع 9نته بغية.

وتم) دإل9ج ر  هذد  خر   (: دملد )

قبوله بين دلطرفين ملد  محدا  من)

ايسآبر) (15 إلى) (2212 ايسآبر) (16

2228)ودلتي 9بتدئ سري نه  بت ريخ)17 

ايسآبر)2212.

سومة إ9ج ر دلتسيير دلحر.

دلترد�سي) خر   ذلك  على  وعالو  

على هذد دإل9ج ر وقبوله بين دلطرفين)

مق بل وخيبة شهرية محدا  في مبلغ)

دملستأخر) دلتزم  دلتي  ارهم  (1522

دملسير بأادئه  في دلف تح من كل شهر)

ومقدم  لتغطية إ9ج ر دملحل.

476 P

REDA MAGIQUE TRAVAUX

SARL

تأسيس ش.ذ.م.م

بآقت�سى عقد عرفي حرر بتآ ر )

تم تحرير دلقودنين) (2222 9ي 9ر) (4 في)

دألس سية لش.ذ.م.م مآيزدته  ك لت لي):

 REDA MAGIQUE(:(1)-)دلتسآية

TRAVAUX)ش.ذ.م.م.

2)-)دلهدف):)

دلبي ء)ودألشغ ل دملختلفة)؛

دليقل دلطرقي للسلع ودلبض ئع.

ش رع دلحسن) (5 رقم) (: دملقر) (- (3

دألول،) دلط بق  دلعب اي،) حي  دألول،)

تآ ر .

ارهم) (122.222 (: رأس دمل ل) (- (4

 122 فئة) حصة  (1222 على) مقسم 

ارهم للودحد  دكتتبت وحررت كله )

من طرف):

 752 دملخط ري) محآد  دلسيد 

حصة)؛

دلسيد خآعة عيشوني)252)حصة.

تسير دلشركة ملد ) (: دلتسيير) (- (5

غير محدوا  من طرف دلسيد محآد)

دملخط ري.

6)-)دلسية دمل لية):)تبتدئ في ف تح)

9ي 9ر وتنتهي في)31)ايسآبر.

7)-)دملد ):)22)سية تبتدئ من 9وم)

تقييد دلشركة ب لسجل دلتج ري.

8)-)دإلمض ء):)تسيد مهآة دلتوقيع)

مع دلوك لة دلبيكية وخآيع دملؤسس ت)

دلوحيد) دلتوقيع  مالل  من  دمل لية 

للسيد محآد دملخط ري.

تقييد) تم  (: دلتج ري) دلسجل  (- (2

دلشركة لد  مصلحة دلسجل دلتج ري)

ب ملحكآة دالبتددئية بتآ ر  تحت رقم)

122323)بت ريخ)15)9ي 9ر)2222.

477 P

AUXINVEST

SARL AU

تأسيس ش.ذ.م.م

بآقت�سى عقد عرفي حرر ب لهرهور )

دلقودنين) تم تحرير  (2222 9ي 9ر) (2 في)

دألس سية لش.ذ.م.م مآيزدته  ك لت لي):

 AUXINVEST (: دلتسآية) (- (1

SARL AU)ش.ذ.م.م.

2)-)دلهدف):)

دلبي ء)ودألشغ ل دملختلفة)؛

دليقل دلطرقي للسلع ودلبض ئع.

دألبط ل،) ش رع  (15 (: دملقر) (- (3

دلشقة رقم)4،)أكددل،)دلرب ط.

ارهم) (122.222 (: رأس دمل ل) (- (4

 122 فئة) حصة  (1222 على) مقسم 

ارهم للودحد  دكتتبت وحررت كله )

من طرف):

دلسيد مصطفى صعآ .

5)-)دلتسيير):)تسير دلشركة ملد  غير)

محدوا  من طرف دلسيد مصطفى)

صعآ .

6)-)دلسية دمل لية):)تبتدئ في ف تح)

9ي 9ر وتنتهي في)31)ايسآبر.

7)-)دملد ):)22)سية تبتدئ من 9وم)

تقييد دلشركة ب لسجل دلتج ري.

8)-)دإلمض ء):)تسيد مهآة دلتوقيع)

مع دلوك لة دلبيكية وخآيع دملؤسس ت)

دلوحيد) دلتوقيع  مالل  من  دمل لية 

للسيد مصطفى صعآ .

تقييد) تم  (: دلتج ري) دلسجل  (- (2

دلشركة لد  مصلحة دلسجل دلتج ري)

ب ملحكآة دلتج رية تحت رقم)142331 

بت ريخ)16)9ي 9ر)2222.

من أخل دالستخالص ودلبي ن

478 P

EL HORR HOLDING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك وحيد
رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دلددر دلبيض ء 
مجآوعة دلتقدم، GH2 - 17دلط بق 

دلث ني، سيدي دلبرنو�سي
تأسيس شركة دلحر هولد9يغ

بآوخب عقد عرفي مؤرخ ب لددر)
قرر) (،2212 نوفآبر) (15 في) دلبيض ء)
دلشركة) تأسيس  دلوحيد  دلشريك 

ذدت دملودصف ت دلت لية):
ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.
.EL HORR HOLDING(:( تسآيته
دلغرض):)دألشغ ل دملختلفة،)دلبي ء،)

تيظيم دملع رض ودستيردا وتصد9ر.
دملد ):)22)سية.

رأسآ له ):)122.222)ارهم.
مقره  دالختآ عي):)دلددر دلبيض ء،)
دلط بق) (GH2-17 دلتقدم) مجآوعة 

دلث ني،)سيدي دلبرنو�سي.
ودئل) دلسيد  (: دلوحيد) دلشريك 
شريك) دلجنسية،) لبي ني  دلحر،)
ومسير،)مقيم بلبي ن،)زنقة دلسفردء،)
ش رع) دلث ني،) دلط بق  خية،) عآ ر  

حسن،)بيروت.
مجآوعه) م   حصة  (1222 له)

122.222)ارهم.
كت بة دلضبط) (: دإل9ددع دلق نوني)
دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية  ب ملحكآة 
تحت رقم)7272227)بت ريخ)16)9ي 9ر)

.2222
479 P

STE ANZAR CONSEIL
شركة ذدت مسؤولية محدوا 
رأسآ له  : 12.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 54 ش رع كآ ل 
دلزبدي، قط ع 12، بلوك U، حي 

دلري ض دلرب ط
بيع دلحصص دالختآ عية

غير) دلع م  دلجآع  ملددوالت  تبع  
(،2212 ايسآبر) (24 بت ريخ) دلع اي 
قرر) (ANZAR CONSEIL  لشركة)

م  9لي):
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بيع) (: دالختآ عية) دلحصص  بيع 

من) دالختآ عية  حصة  (25.222

طرف دلسيد محآد دزيلي دلى دلسيد )

سعيد  دبردق.

دلق نون) من  و8) (7 دلفصل) تغيير 

دالس �سي.

تحيين دليظ م دالس �سي.

لد ) دلق نوني  دال9ددع  تم  وقد 

بت ريخ) دلرب ط  في  دلتج رية  دملحكآة 

14)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)123222.
بآقت�سى مقتطف وبي ن

480 P

شركة أطالنتيكا بارك
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 22.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : مخيم إ9آيوادر 

دلجآ عة دلتردبية ت مري أك ا9ر

فسخ عقد دلتسيير دلحر
دلجآع) محضر  بآقت�سى 

 22 بت ريخ) دالستثي ئي  دلع م 

بأك ا9ر) ودملسجل  (2212 م رس)

رقم) تحت  (،2212 أبريل) (4 بت ريخ)

قرر) (RE2212221222212267

دلشريك دلوحيد م  9لي):

دملودفقة على فسخ عقد دلتسيير)

دلتج ري) لالصل  دلجزئي  دلحر 

دملتودخد) دملطعم  من  9تألف  دلذي 

ويسمى) د9آيودادر  في  دلش طئ  على 

 2 بت ريخ) دملبرم  بيتش«،) »أطليتيك  

دلسيد) (: دملسير9ن) مع  (2222 م رس)

ن ت لي) ودلسيد   علي  �سي  آ9ت  رشيد 

برن ا9ت رينيه بيرث،)وتم فسخ دلعقد)

(: دملش ر إليه أعاله بأثر رخعي بت ريخ)

31)ايسآبر)2217.

ب لسجل) دلق نوني  دال9ددع  تم 

ب ك ا9ر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلتج ري 

دلرقم) تحت  (،2212 م ي) (27 بت ريخ)

.81271
من أخل دلنشر ودلبي ن

دملسير

481 P

شركة مدنية عقارية كيلي
ردسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : تجزئة E 7 دملركب 

دلسكني ودلسي حي أربع ء دلس حل 

سيدي بولفض 9ل تيزنيت

ت سيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بآقت�سى 

دحددث) تم  (،2211 9ي 9ر) (31 بت ريخ)

دملدنية) للشركة  دالس �سي  دليظ م 

كيلي،) دملسآ    )ش.م.ع() دلعق رية)

فبرد9ر) (2 بت ريخ) بتزنيت  مسجل 

رقم) ب لتحصيل  أمر  تحت  (،2211

دلوصل (RE402( OR( 36123/549 

E17B22)/)174262))مآيزدته  ك لت لي):
مدنية) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

عق رية))ش.م.ع(.

عق رية) مدنية  شركة  (: دلتسآية)

كيلي.

دلغرض مقتطف):

دملؤسس ت) ودستغالل  إقتي ء)

دلسي حية،) ودالق م ت  دلفيدقية،)

سي حية،) وقر   دلضي فة،) واور 

ودملجآوع ت دلعق رية.

ودملجآوع ت) دملؤسس ت  إ9ج ر 

دملذكور  أعاله.

دلتسيير دلفيدقي بجآيع أشك له.

صلة) ذدت  دلعآلي ت  وخآيع 

ب لغرض) مب شر   غير  أو  مب شر  

دالختآ عي أعاله.

 7  E تجزئة) ( (: دالختآ عي) دملقر 

أربع ء) ودلسي حي  دلسكني  دملركب 

دلس حل سيدي بولفض 9ل تيزنيت.

دملد ):)22)سية.

أي) ارهم  (122.222 (: دلردسآ ل)

ارهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

محرر  نقدد عيد دالكتت ب.

(... م رت ن) خون  كلوا  (: دلشرك ء)

522)حصة.

رونو تيري بواردن)..)522)حصة.

تم تعيين مسير9ن ملد ) (: دلتسيير)

غير محدوا  مع دلتوقيع دمليفرا):

دلسيد كلوا فيليب خون م رت ن)
ببورنو) (03/07/1962 بت ريخ) مزادا 
دلجنسية،) فرن�سي  فرنس ،) )فيين()
 13BD28724(ح مل لجودز سفر رقم
(،2213 9ونيو) (14 بت ريخ) مسلم 
لوادن) (86222 د9ر) ببيل  ودلق طن 

فيين فرنس .
مزادا) بواردن  تيري  رونو  دلسيد 
 2 ببيه 9ن) (20/11/1957 بت ريخ)
ح مل) دلجنسية،) فرن�سي  فرنس ،)
 12AY221222 رقم) سفر  لجودز 
(،2212 م رس) (22 بت ريخ) مسلم 
زنقة رد9آون بيرج) (26 ودلق طن برقم)

33142)فيلون ف فرنس .
كت بة) لد   دلق نوني  دال9ددع  تم 
دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية بتيزنيت)
2212،)تحت رقم) 32)ايسآبر) بت ريخ)
ب لسجل) دلشركة  تسجيل  وتم  (742
2222،)تحت) 3)9ي 9ر) دلتج ري بت ريخ)

رقم)4227.
من أخل دلنشر ودلبي ن

دملسير

482 P

شركة أمناي مود
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

مقره  دالختآ عي : تجزئة دلجغ لف 
3، عآ ر  رقم 1 زنقة عبد  بط نة 

سال
دلع م) دلجآع  ملحضر  تبع  
دالستثي ئي للشرك ء)بت ريخ)12)سبتآبر)
بت ريخ) دلرب ط  في  دملسجلة  (،2212

ف تح أكتوبر)2212)تقرر م  9لي):
موا) أمي ي  دلشركة  دنحالل 

ش.م.م.
ش كر) دلعردبي  دلسيد  تعيين 

كآصفي للشركة.
 712 في) دلتصفية  مقر  تثبيت 
تجزئة دلجغ لف)3،)عآ ر  رقم)1)زنقة)

عبد  بط نة سال.
كت بة) لد   دلق نوني  دال9ددع  تم 
بسال) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم) تحت  (،2212 9ي 9ر) (2 بت ريخ)

.33251
483 P

STE SELECTROMEC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

 2 في) بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

ب لرب ط تم تأسيس) (2212 أغسطس)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ودلتي)

تحآل دلخص ئص دلت لية):

.SELECTROMEC(:(دلتسآية

أشغ ل) (: دالختآ عي) دلهدف 

ودلبي 9 ت) ودلكهروميك نيك  دلكهرب ء)

ودلصي عية.

 32 رقم) عآ ر   (: دالختآ عي) دملقر 

شقة رقم)8)ش ر موالي أحآد لوكيلي)

حس ن دلرب ط.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلت سيس دلنه ئي.

ارهم) (122.222 (: دلردسآ ل)

فئة) من  حصة  (1222 دلى) مقسآة 

122)ارهم للحصة دلودحد ):

 522 (.. دلحبيب) دسويهل  دلسيد 

حصة.

 522 (.... أنس) دسويهل  دلسيد 

حصة.

دلتسيير):)دلسيد دسويهل دلحبيب.

من ف تح 9ي 9ر دلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.
دلجهوي) ب ملركز  دلق نوني  دال9ددع 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب لرب ط  لالستثآ ر 

.2222

 142313 (: دلسجل دلتج ري رقم)

دلرب ط.

484 P

STE HDID CONSULTANTS

مقره ):)دلددردلبيض ء)زنقة معطي خزولي

))زنقة فريول س بق ()أنف 

STE MASRAH MAGHREB
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ت سيس شركة
 13 بآوخب عقد عرفي مؤرخ في)

تم) ب لددردلبيض ء،) (2212 ايسآبر)

ذدت) لشركة  دالس �سي  دليظ م  وضع 

مآيزدته ) تكآن  محدوا   مسؤولية 

فيآ  9لي):



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   36 (

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)
محدوا .

 STE MASRAH AL (: دلتسآية)
.MAGHREB

دلغرض):)دالنت ج دملسرحي ودلفني.
مقر دلشركة):)دلددردلبيض ء،)ش رع)
دلط بق) (6 6)أكتوبر رقم) دملسير  زنقة)

دلث لث،)دلشقة)3 22122)أنف .
دملد ):)22)سية.

 122.222 (: دلشركة) ردسآ ل 
ارهم.

من ف تح) (: دلسية دمل لية للشركة)
9ي 9ر دلى)31)ايسآبر.

دملدبر):)دلسيد رفيق محآد دلزين.
دلشرك ء):)دلسيد كريم دلت زي.

دلسيد  ا9آ  علي دلحسني.
دلسيد علي دلصب ح.

دلسيد ص اق دلصب ح.
تم دلقي م ب ال9ددع دلق نوني بكت بة)
دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 
(،2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ) للددردلبيض ء)

تحت رقم)725222.
دلضبط) بكت بة  دلشركة  قيد  تم 
لد  دملحكآة دلتج رية ب لددردلبيض ء)
رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ)

.452355
485 P

STE HDID CONSULTANTS
مقره ):)دلددردلبيض ء)زنقة معطي خزولي

))زنقة فريول س بق ()أنف 

STE IMPETUS CAPITAL
شركة مس هآة مبسطة
رأسآ له  : 12.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دلددردلبيض ء 
فض ء ب ب أنف  3، زنقة ب ب 

ميصور، عآ ر  »ج« دلط بق دالول
دلسجل دلتج ري رقم : 451.525 

دلددردلبيض ء
دلتعريف  دلجب ئي دملوحد رقم 

222387173222216
دلتعريف دلجب ئي رقم : 32452571

غير) دلع مة  دلجآعية  بآوخب 
ايسآبر) (24 في) دمليعقد   دلع ا9ة 

2212،)تقرر):

دلزي ا  في دلردسآ ل دلشركة بآبلغ)
بذلك) لرفعه  ارهم  (222.222.222
من)12.222)ارهم دلى)222.212.222 
ارهم،)عن طريق دحددث)2.222.222 
سهم ب لتك فؤ ذدت)122)ارهم كقيآة)

دسآية دملكتتبة بك مله )؛
لليظ م) دلتالزمي  دلتعد9ل 

دالس �سي.
تم دلقي م ب ال9ددع دلق نوني بكت بة)
دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 
للددردلبيض ء)بت ريخ)13)9ي 9ر)2222،)

تحت رقم)726823.
486 P

STE ZAIDOUNE INVEST
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 12.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : دلددردلبيض ء 
52 زدوية ش رع دلزرقطوني وزنقة 

تيونفيل
طرف) من  دختآ ع  عقد  تم 
دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  في  دلشرك ء)
قرر) حيث  (،2216 أبريل) (25 9وم)
أنفسيت«) »زيدون  لشركة) دلشرك ء)

ZAIDOUNE INVEST)م  9لي):
كيردن) دبن  زكري ء) محآد  دلسيد 
مسيردن) لحلو  ع ئشة  ودلسيد  

للشركة لفتر  غير محدوا .
دلشركة ملزمة بتوقيع ميفرا الحد)

دملسير9ن.
بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 
دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 
أغسطس) (4 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)

2216)رقم)612532.
ب ملحكآة) دلتج ري  دلسجل 

دلتج رية ب لددردلبيض ء)227645.
للنشر ودال9ددع
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STE ZAIDOUNE INVEST
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 12.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : دلددردلبيض ء 
52 زدوية ش رع دلزرقطوني وزنقة 

تيونفيل

تم عقد دختآ ع من طرف دلشرك ء)

في دلجآع دلع م دالستثي ئي 9وم)16 

9ونيو)2216،)حيث قرر دلشرك ء)
ZAI-  لشركة)»زيدون أنفسيت«

DOUNE INVEST)م  9لي):
  12.222 رفع ردسآ ل دلشركة من)

بدمج) ارهم  (222.222 دلى) ارهم 

دلحس ب ت دلج رية للشرك ء.

من) دلشركة  ردسآ ل  مفض 

ارهم) (122.222 ارهم دلى) (222.222

الستيع ب دلخس ئر.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

أكتوبر)) (18 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)
2216)رقم22615725.

ب ملحكآة) دلتج ري  دلسجل 

دلتج رية ب لددردلبيض ء)227645.
للنشر ودال9ددع
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STE ARALOG
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ذدت شريك وحيد

ت سيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي مسجل بت ريخ)

تأسيس) تم  قد  (،2212 ايسآبر) (23

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

شريك وحيد ب ملآيزدت دلت لية):

.ARALOG SARL AU(:(دلتسآية

دليقل) (: دالختآ عي) دلهدف 

ودلخدم ت دللوخيستكية.
في) حدا  (: دلشركة) رأسآ ل 

12.222)ارهم موزعة دلى)122)حصة)

قد تم) ارهم،) (122 دختآ عية بقيآة)

للسيد) ودسي اه   ب كآله   تحريره  

عي�سى شوطة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري.

من ف تح 9ي 9ر دلى) (: دلسية دمل لية)

دالولى) دلسية  م عدد  ايسآبر،) (31

تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.
دملقر دالختآ عي):)زنقة عبد  رقم)4 

دلحي دلحجري دلعيون.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد عي�سى شوطة دلح مل لبط قة)

(،JC135522 دلوطيية رقم) دلتعريف 

وذلك ملد  غير محدا .

ب ملحكآة) دلتج ري  دلسجل  رقم 

دلتج رية ب لعيون):)32222.
مقتطف من أخل دالشه ر

489 P

STE TRANS SAVO
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ذدت شريك وحيد

ت سيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي مسجل بت ريخ)

ت سيس) تم  قد  (،2212 ايسآبر) (23

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

شريك وحيد ب ملآيزدت دلت لية):)

 STE TRANS SAVO (: دلتسآية)

.SARL AU

دليقل) (: دالختآ عي) دلهدف 

ودلخدم ت دللوخيستكية.

في) حدا  (: دلشركة) ردسآ ل 

12.222)ارهم موزعة دلى)122)حصة)

قد تم) ارهم،) (122 دختآ عية بقيآة)

للسيد) ودسي اه   ب كآله   تحريره  

بيك ا  هش م.

من) ( دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري.

من ف تح 9ي 9ر دلى) (: دلسية دمل لية)

دالولى) دلسية  م عدد  ايسآبر،) (31

تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

دملقر دالختآ عي):)زنقة عبد  رقم)6 

دلحي دلحجري دلعيون.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد بيك ا  هش م دلح مل لبط قة)

 H421752 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

وذلك ملد  غير محدوا .

ب ملحكآة) دلتج ري  دلسجل  رقم 

دلتج رية ب لعيون:)32313.
مقتطف من أخل دالشه ر

490 P



36 3 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

STE LAYLOG
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ذدت شريك وحيد
ت سيس شركة

بآقت�سى عقد عرفي مسجل بت ريخ)
ت سيس) تم  قد  (،2212 ايسآبر) (23
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

شريك وحيد ب ملآيزدت دلت لية):)
 STE LAYLOG SARL (: دلتسآية)

.AU
دليقل) (: دالختآ عي) دلهدف 

ودلخدم ت دللوخيستكية.
في) حدا  (: دلشركة) ردسآ ل 
12.222)ارهم موزعة دلى)122)حصة)
قد تم) ارهم،) (122 دختآ عية بقيآة)
للسيد) ودسي اه   ب كآله   تحريره  

عبد هللا بوخود.
من) ( دبتددء) سية  (22 (: دملد )
دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري.
من ف تح 9ي 9ر دلى) (: دلسية دمل لية)
دالولى) دلسية  م عدد  ايسآبر،) (31

تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.
دملقر دالختآ عي):)زنقة عبد  رقم)8 

دلحي دلحجري دلعيون.
:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)
دلسيد عبد هللا بوخود دلح مل لبط قة)
 JF11412 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

وذلك ملد  غير محدوا .
ب ملحكآة) دلتج ري  دلسجل  رقم 

دلتج رية ب لعيون:)32315.
مقتطف من أخل دالشه ر

491 P

STE RICAR LOCATION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : ارب مردكش 
بلوك 18 رقم 26 دلط بق دلث ني، 

شقة رقم 4 دملحآد9ة
ت سيس شركة

بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ)7)9ي 9ر)
دالس �سي) دلق نون  وضع  تم  (،2212
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

ودلتي تتآيز بآ  9لي):

.STE RICAR LOCATION(:(دالسم
بدون) دلسي ردت  كردء) (: دلهدف)

س ئق.

22)سية دبتددء) :)حدات في) دملد )

من ت ريخ تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

مردكش) ارب  (: دالختآ عي) دملقر 
دلث ني،) دلط بق  (26 رقم) (18 بلوك)

شقة رقم)4)دملحآد9ة.
 122.222 في) حدا  (: ردسآ له )

حصة بثآن) (1222 ارهم مقسم دلى)

122)ارهم للودحد  مقسآة ك لت لي):

 522 (... دلرفعي) رضودن  دلسيد 

حصة.

دلسيد نبيل خ معي)...)522)حصة.

دلسيد) طرف  من  تسير  دلشركة 
رضودن دلردفعي ملد  غير محدا  مع)

خآيع دلصالحي ت.

تم دال9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

دالبتددئية ب ملحآد9ة،)تحت رقم)61،)

ودملسجلة في) (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

دلسجل دلتج ري رقم)24242.

492 P

STE MEDIPRO ASSISTANCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دلردشد9ة 1 رقم 

51 دملحآد9ة

ت سيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي بت ريخ)7)9ي 9ر)

دالس �سي) دلق نون  وضع  تم  (،2212

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

ودلتي تتآيز بآ  9لي):

 STE MEDIPRO (: دالسم)

.ASSISTANCE

دلهدف):)دالسع ف ودليقل دلصحي.

22)سية دبتددء) :)حدات في) دملد )

من ت ريخ تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

دملقر دالختآ عي): دلردشد9ة 1 رقم 

51 دملحآد9ة.
 122.222 في) حدا  (: ردسآ له )

حصة بثآن) (1222 ارهم مقسم دلى)

122)ارهم للودحد  مقسآة ك لت لي):

 522 (... دلسيد عبد دله اي كآر )

حصة.

 522 (... ( كش ا) زكري ء) دلسيد 

حصة.

دلشركة تسير من طرف دلسيد9ن)

زكري ء)كش ا وعبد دله اي كآر ))ملد )

غير محدا  مع خآيع دلصالحي ت.

تم دال9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

دالبتددئية ب ملحآد9ة،)تحت رقم)63،)

ودملسجلة في) (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

دلسجل دلتج ري رقم)24253.

493 P

 STE KALLALI
SARL AU

تغيير دلنش ط و دلعيودن دلتج ري 
و دملسير دلق نوني للشركة

بت ريخ) دختآ ع  محضر  بآقت�سى 

شركة) ت سيس  تم  (2222 9ي 9ر) (13

ردسآ له ) محدوا ،) مسؤولية  ذدت 

دلتج ري)122.222)ارهم.

دلتسآية):)شركة قاللي ش.ذ.م.م.

بدون) دلسي ردت  كردء) (: دملوضوع)

س ئق.

دملقر دالختآ عي):)حي دالندلس رقم)

212)تيفلت.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دالنج ز دلنه ئي.

 122.222 (: دالختآ عي) دلردسآ ل 

ارهم مقسآة دلى)1222)سهم من فئة)

122)ارهم للسهم.

نبيل) دلسيد  لف ئد   سهم  (1222

دلقاللي.

دادر  دلشركة):)تد9ر دلسيد  مريم)

رقم) دلوطيية  دلبط قة  رقم  دله اف 

.AA257287

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

(،2222 9ي 9ر) (16 ب لخآيس ت بت ريخ)

دلسجل دلتج ري رقم)28553.
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STE FISCOGEF

TEL : 25.22.27.42.26

 STE CONSEIL

IMMOBILIERE PRO

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

9ي 9ر) (6 بت ريخ) دمليعقد  دالستثي ئي 

 CONSEIL شركة) قرر شرك ء) (2222

IMMOBILIERE PRO)م  9لي):

دلحصص) بيع  على  دملص اقة 

دالختآ عية من طرف دلسيد محآد)

 ANAXIMMO شركة) دلى  دملعددوي 

محآد) دلسيد  دلق نوني  مآثله  

دلرحآن) عبد  دلسيد  ودلى  دملعددوي 

د9ت دلري.

من) دلس بع  دلفصل  تعد9ل 

دلقودنين دالس سية للشركة.

د9ت) دلرحآن  عبد  دلسيد  تعيين 

دلري مسير وحيد للشركة.

تحيين دلق نون دالس �سي للشركة)

وفق دلتعد9الت دمليصوص عليه .

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

9ي 9ر) (2 بت ريخ) ب لبيض ء) دلتج رية 

2222،)تحت رقم)726513.
من أخل دلنشر
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STE FISCOGEF

TEL : 25.22.27.42.26

STE PROMOSER

في دط ر دلعقد دلعرفي للجآع دلع م)

دالستثي ئي بت ريخ)27)نونبر)2212)قرر)

ذدت) (PROMOSER مس هآو شركة)

دملسؤولية دملحدوا  م  9لي):

دالس سية) دلقودنين  تحد9ث 

للشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية ب لبيض ء)بت ريخ)12)ايسآبر)

2212،)تحت رقم)724265.
من أخل دلنسر
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STE FISCOGEF

TEL : 25.22.27.42.26

 STE LIBRE SERVICE

LAHJAJMA
دلتصفية دلنه ئية

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

دالستثي ئي دمليعقد بت ريخ)16)ايسآبر)

 LIBRE ( قرر مس هآو شركة) (2212

SERVICE LAHJAJMA)م  9لي):

دملودفقة على تقرير دملصفي.

قفل تصفية دلشركة.
دلتج ري) دلسجل  على  دلتشطيب 

رقم)85757.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية ب لبيض ء)بت ريخ)24)ايسآبر)

2212،)تحت رقم)724528.
من أخل دلنشر
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FIDUCIAIRE AGUIDI

 COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSTITUTION DE SOCIETE

CONSEIL JURIDUQUE ET FISCAL 

ETUDE DE PROJETS

DIGICRAFTS SYSTEM
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 
مكي س بت ريخ)13)9ي 9ر)2222،)تقرر)

تأسيس شركة مص ئصه  ك لت لي):

 DIGICRAFTS (: دلشركة) دسم 

دملسؤولية) ذدت  شركة  (SYSTEM

دملحدوا .

دلهدف):

مق ول دلخدم ت دملعلوم تية.

دملقر دإلختآ عي):)عآ ر  ب)1)متجر)

5)إق مة وف ء1- 52252،)مكي س.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

دلرأسآ ل دإلختآ عي):)52.222.22 

ارهم.

مسير دلشركة):

)دلسيد 9وسف دملرع زي.

)ودلسيد كآ ل دلرحيآني.

دلشرك ء):
)دلسيد 9وسف دملرع زي.
)ودلسيد كآ ل دلرحيآني.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم  وقد 
كت بة دلضبط لد  دملحكآة دلتج رية)
لإلستثآ ر) دلجهوي  ودملركز  بآكي س 
9ي 9ر) (15 لجهة ف س-مكي س بت ريخ)
دلتج ري) دلسجل  رقم  تحت  (2222

.42115
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LES HOTELS MAHD SALAM
شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

شريك وحيد
دلرأسآ ل دإلختآ عي : 361454422 

ارهم
رقم دلسجل دلتج ري 23523

رقم دلتعريف دلضريبي 1242/74
تعيين مسير

مآثل) دلحليمي  م مون  دلسيد 
دإل9ددع) لصيدوق  دلوحيد  دلشريك 
دلسالم) مهد  في اق  لشركة  ودلتدبير 

دتخذ دلقردردت دلت لية):
وك لة) نه 9ة  دإلعتب ر  بعين  -دألمد 
دلح مل) دملريني  عي ن  دلسيد  دملسير 
 A14247 رقم) دلوطيية  للبط قة 
ودلق طن بقط ع)13)م خوريل عآ ر  أ)
شقة)4)حي دلدلب حي دلري ض دلرب ط.
-)تعيين دلسيد ح تم زدكي دلح مل)
 FA28768 رقم) دلوطيية  للبط قة 
بس تين) (2 دلف لي) (12 ودلق طن بفيال)
دملنزه دملنزه دلصخيردت تآ ر  كآسير)
دملريني) عي ن  دلسيد  عوض  خد9د 

دبتددء)من)25)أكتوبر)2212.
على) بي ء) دملخولة  دلصالحي ت 
دلق نون دلددملي لشركة في اق مهد)
دلسالم ملسير دلشركة م زدلت س رية)
ودلشركة) تحفظ  أو  دستثي ء) بدون 
زدكي) ح تم  دلسيد  بإمض ء) مآثلة 

بصفته مسير دلشركة.
بت ريخ) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلضبط) بكت بة  (2212 نوفآبر) (27
للددردلبيض ء) دلتج رية  للآحكآة 

تحت دلرقم)721522.
499 P

STE. MAZAREI ALDHABARI

SARL AU

 8 في) بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

دلق نون) وضع  تم  قد  (،2222 9ي 9ر)

دلخص ئص) تحآل  لشركة  دألس �سي 

دلت لية):

 STE. MAZAREI (: دلتسآية) (

.ALDHABARI SARL AU

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد.

دلهدف دإلختآ عي):)

أنودعه ) بحآيع  دلطيور  تربية 

)دلصقور،)دلنسور،)دلسآ ن(.

أنودع) ك فة  ودستيردا  تصد9ر 

دلطيور.

دألرد�سي) ودستثآ ر  دستغالل 

دلفالحية وكردئه .

دملودا) خآيع  ودستيردا  تصد9ر 

ودمليتوخ ت وداات دلفالحية.

ارهم) (122.222.22 (: دمل ل) رأس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 

122)ارهم للحصة).

حآددن) سعيد  س لم  دلسيد 

سعيد دلضب ري)1222)حصة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من))ت ريخ دلتسجيل).

شقة) (32 عآ ر ) (: دملقر دإلختآ عي)

ش رع موالي دحآد لوكيلي حس ن) (8

دلرب ط.

سعيد) س لم  دلسيد  (: دملسير)

حآددن سعيد دلضب ري.

دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  رقم 

.142345

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط.

500 P

STE. LOMACODARY
SARL

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 
تغيير) تم  (2212 ايسآبر) (3 بت ريخ)

بعض قودنين دلشركة وحدا م  9لي):
حصة من دلشركة ودلتي) (52 بيع)
من طرف) ارهم  (5222.22 ب) تقدر 
دلسيد طه دلكآوجي إلى دلسيد زهير)

مربيش.
تغيير دلشكل دلق نوني من شركة)
شركة) إلى  دملسؤولية  محدوا  
دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد.
تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)
دملسير ودلشريك دلوحيد زهير مربيش)

ملد  غير محدا .
بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

.123226
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 BOUKANA
S.A.R.L AU

 DENOMINATION
تكوين شركة

بتآ ر ) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 
وضع) تم  (2222 9ي 9ر) ف تح  بت ريخ 
دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )
ذدت) وحيد  شريك  ذدت  دملسؤولية 

دملآيزدت دلت لية):
دلهدف):

)بيع دلوخب ت دلخفيفة.
دملقر):)تجزئة سآ ر  رقم)142)حي)

دلوف ق تآ ر .
بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)122.222.22)ارهم.
تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)
دانسة نهيلة شرم ط ملد  غير محدا .
بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
تآ ر ) دإلبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 
رقم دلسجل) (2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ)

دلتج ري)122322.
502 P
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TRANS RAGHAY
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 11.222.222.22 ارهم

مقره  دإلختآ عي : 6، زنقة دله شمي 

دلقصط لي، شقة رقم 1، ش رع 

دملق ومة دلرب ط

دلسجل دلتج ري رقم 57573 دلرب ط
رفع رأسآ ل دلشركة

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 TRANS(دلغير دلع اي،)لشرك ء)شركة

مسؤولية) ذدت  شركة  (،RAGHAY

محدوا ،)تقرر م  9لي):

دملص اقة على رفع رأسآ ل دلشركة)

بآبلغ)4.222.222.22)ارهم،)ليصبح)
 15.222.222.22 دلشركة) رأسآ ل 

حصة) (42.222 بخلق) وذلك  ارهم،)

 122.22 بقيآة) خد9د   إخت عية 

ارهم للودحد ،)محرر  بك مله ،)نقدد)

وموزعة) مكتتبة  دلشرك ء،) قبل  من 

على دلشرك ء)ك لت لي):

 52.222 طعوش) محآد  -دلسيد 

حصة إختآ عية.

بيريس) دلكريم  عبد  -دلسيد 

52.222)حصة إختآ عية.

 52.222 -دلسيدنوردلد9ن دلرغ ي)

حصة إختآ عية.
من دلق نون) و7) (6 تغيير دلفصول)

دألس �سي للشركة.

ب ملحكآة) (: دلق نوني) دإل9ددع  تم 

دلرقم)) تحت  ب لرب ط  دلتج رية 

123222)بت ريخ)16)9ي 9ر)2222.
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HL2R
SARL AU

دمليعقد 9وم) إثر قردر دإلادر   على 

 HL2R لشركة) (2212 أكتوبر) (24

دلوحيد دلشريك  قرر  (SARL AU 

)م  9لي):
زي ا  في رأس دمل ل من)122.222.22 

ارهم إلى)1.222.222.22)ارهم.

تغيير دلحصص من)122)حصة إلى)

12.222)حصة.

تغيير في دلق نون دملؤسس للشركة.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دإلبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

ب لقييطر  بت ريخ)8)9ي 9ر)2222)تحت)

رقم)73866.
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STE. SOTIMANE

SARL A.U

دلوحيد)) ودلشريك  دملسير  إثر  على 

دمليعقد 9وم)12)نوفآبر)2212)لشركة)

STE. SOTIMANE SARL A.U)شركة)

بشريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

ارهم،) (12222.22 رأسآ له ) وحيد،)

إق مة) دلبركة،) ومقره  دإلختآ عي ب 

تآ ر  تقرر) (،11 عآ ر  رقم) (،43 رقم)

م  9لي):

تصفية دلشركة.

إ9آ ن) دلص لحية  دلسيد   إعالن 

كآصفية للشركة.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

تحت رقم) (2212 ايسآبر) (25 بت ريخ)

.123862
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FACTORIEL BUSINESS

SARL AU

على إثر قردر دإلادر  دمليعقد 9وم)3 

 FACTORIEL لشركة) (2212 أكتوبر)

قرر دلشريك) (BUSINESS SARL AU

دلوحيد م  9لي):

إض فة نش ط مق ول في وفير دليد)

دلع ملة.

تحيين دليظ م دألس �سي للشركة.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دإلبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

 2212 أكتوبر) (3 بت ريخ) ب لقييطر  

تحت رقم)73822.
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 SOCIETE CENTRE

 INTERNATIONAL DE

FORMATION NUMERIQUE
شركة محدوا  دملسؤولية بشريك 

وحيد

رأسآ له  : 22.222.22 ارهم

دإلستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 

للشركة)،)ودمليعقد بت ريخ)14)أكتوبر)

2212)دلحل دلنه ئي للشركة).

وقد تم دإل9ددع دلق نوني ب ملحكآة)

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2222)تحت رقم)267.
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الشركة اوسيان اف
تأسيس شركة

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

دلسجل دلتج ري رقم 242.127

مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب لددردلبيض ء)بت ريخ)22)9وليو)2212 

تم تأسيس دليظ م دألس �سي لشركة)

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد ب لخص ئص دلت لية):

دسم دلشركة):)شركة دوسي ن دف.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.

دلهدف دإلختآ عي):)

دنع ش دلبي ءدت.

دإلنع ش دلعق ري.

دلبي ء) أشغ ل  مختلفة  أشغ ل 

)مق ول()ودلتآثيل دلتج ري.

ش رع سبتة حي) (: دملقر دإلختآ عي)

مريم دلرقم)36،)دلط بق دألول دلشقة)

3)دملحآد9ة.

دملد ):))حدات في)22)سية.

رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

مقسآة إلى)1222)حصة.

 1222 كوبيدي) عي�سى  دلسيد 

حصة.

من) دلشركة  تسير  (: دلتسيير)

طرف دلسيد عي�سى كبيدي ملد  غير)

محدوا .

 31 تبتدئ من) (: دلتج رية) دلسية 

م رس إلى)31)ايسآبر.

تم دإل9ددع دلق نوني بكت بة ضبط)

دملحكآة دإلبتددئية ب ملحآد9ة بت ريخ)

 1282 تحت رقم) (2212 أغسطس) (5

عدا) تحت  دلتج ري  ب لسجل  مقيد 

.24127
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CABINET EXTRAFIDCOM

EL BINOUNI CAR

تأسيس شركة
 12 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2212 ايسآبر)

بشريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

وحيد ودلتي تتآيز بآ  9لي):

 EL (: دإلختآ عية) دلتسآية 

.BINOUNI CAR

دملقر دإلختآ عي):)متجر)12)قس رية)

نهرو رقم)18)م.ج مكي س.

دلهدف دإلختآ عي):

)كردء)دلسي ردت بدون س ئق.

دلرأسآ ل):)522222)ارهم مقسم)

ارهآ ) (122 ب) حصة  (5222 إلى)

للحصة،)كله  لص لح دانسة دلبييوني)

زينب.

دلشريكة) تعيين  تم  (: دلتسيير)

دلوطيية) بط قته   للشركة  دلوحيد  

D283878)كآسير  وحيد  للشركة.

تآثيل) تم  (: دإلختآ عي) دإلمض ء)

للشريكة) وحيد  بإمض ء) دلشركة 

ودملسير  دلبييوني زينب.

للشركة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دملحكآة) لد   دلضبط  بآصلحة 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) بآكي س  دلتج رية 

دلسجل) (172 رقم) تحت  (2222

دلتج ري رقم)42221.
دإلمض ء

509 P
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SB THERME
تأسيس شركة

شركة محدوا  دملسؤولية 

رأسآ له  : 122.222.22 ارهم

دلك ئن مقره  : بآجآوعة دلتقدم 

GH2- 17دلط بق دلث ني دلبرنو�سي 

دلددردلبيض ء

دلسجل دلتج ري : 453281

بت ريخ) دلعرفي  دلعقد  حسب 

ق نون) صي غة  تم  (2222 9ي 9ر) (8

دلشركة ذدت دملسؤولية دملحدوا ).

دملد ):)22)سية.

.SB THERME(:(دلتسآية

تختص دلشركة في تسويق خآيع)

ودإللكترو- دإللكترونية  دألخهز  

حردرية ودلعلآية).

من) محدوا   غير  ملد   دلتسيير:)

طرف دلسيد  بن لزرق ميية دلح ملة)

 BJ122857 رقم) دلوطيية  للبط قة 

دلح ملة) اليد   سآ ن  ودلسيد  

.BE82766(للبط قة دلوطيية رقم

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

 14 بت ريخ) ب لددردلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726281.
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 CENTRE NADI DE

KINESITHERAPIE
شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد

رأسآ له  : 122.222.22 ارهم، 

دلك ئن مقره  مجآوعة 2 زنقة 15 

رقم 8 دملحل دألر�سي سيدي مومن 

دلجد9د دلددردلبيض ء

دلسجل دلتج ري : 453283

بت ريخ) دلعرفي  دلعقد  حسب 

ق نون) صي غة  تم  (2222 9ي 9ر) (8

دملحدوا )) دملسؤولية  ذدت  دلشركة 

ذدت دلشريك دلوحيد.

دملد ):)22)سية.

 CENTRE NADI DE (: دلتسآية)

.KINESITHERAPIE

دلترويض) في  دلشركة  تختص 

دلطبي،)دلعالج ودلتخسيس).

من) محدوا   غير  ملد   دلتسيير 

دلح مل) زهير  ن اي  دلسيد  طرف 

 BB112426. رقم) دلوطيية  للبط قة 

ب ملحكآة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

 14 بت ريخ) ب لددردلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726282.
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MECANIQUE ARRAYANE

تأسيس شركة

شركة محدوا  دملسؤولية 

رأسآ له  : 122.222.22 ارهم، 

دلك ئن مقره  : بتجزئة دلري ن زنقة 2 

دلط بق دلسفلي رقم 7 سيدي مومن 

دلددردلبيض ء

دلسجل دلتج ري : 453183

بت ريخ) دلعرفي  دلعقد  حسب 

ق نون) صي غة  تم  (2222 9ي 9ر) (6

دلشركة ذدت ملسؤولية دملحدوا )).

دملد ):)22)سية.

 MECANIQUE (: دلتسآية)

.ARRAYANE

تختص دلشركة في إصالح وصي نة)

دمليك نيكي،) دلتصنيع  دلسي ردت،)

دملودزنة.

قطع) في  ودلتسويق  دلتج ر  

ب لسي ردت) دملتعلقة  ودملعددت  دلغي ر 

وميتج ت دلصي نة.

من) محدوا   غير  ملد   دلتسيير  (

طرف دلسيد سيوطي 9وسف دلح مل)

.BB221742(للبط قة دلوطيية رقم

ب ملحكآة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

 15 بت ريخ) ب لددردلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727242.
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SOCIETE SALBI

s.a.r.l

تبع  للآددولة دلتي تآت في دلجآع)

دلع م دلغير دلع اي دمليعقد بت ريخ)22 

ايسآبر)2212)تقرر م  9لي):

- دلزي ا  في رأسآ ل دلشركة

- إض فة مهية خد9د  للشركة

- تحد9ث دلق نون دألس �سي للشركة

وقد تم تغيير دملودا)7-6-3)و8)من)

ق نون دلشركة كآ  9لي):

دمل ا )3)نش ط دلشركة):

 TRAVAUX  DIVER. TRANSPORT

 DE MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUIT

.L’EXPLOITATIONS DES CARRIERES

TRAVAUX ROUTIERS.

س هم) (: دملس هآ ت) (6 دمل ا )

دلشرك ء)في رأسآ ل دلشركة بآ  قدره)

صيدوق) في  ارهم  (35222.222.22

دلشركة).

دلشرك ء) (: دلرأسآ ل) (7 دمل ا )

س هآود في رأسآ ل دلشركة بآ  9لي):

ب) س هم  دلرحيم  عبد  دلصلبي 

.8.752.222.22

ب) س هم  دلسالم  عبد  دلصلبي 

.8.752.222.22

ب) س هم  دلكريم  عبد  دلصلبي 

.8.752.222.22

ب) س هم  عي�سى  دلصلبي 

.8.752.222.22

دملجآوع):)35.222.222.22)ارهم.

رأسآ ل) حدا  (: دألسهم) (8 دمل ا )

حصة) (352.222 في) دلشركة 

إختآ عية موزعة كآ  9لي):

ب) س هم  دلرحيم  عبد  دلصلبي 

87.522.)حصة.

ب) س هم  دلسالم  عبد  دلصلبي 

87.522.)حصة.

ب) س هم  دلكريم  عبد  دلصلبي 

87.522.)حصة.

دلصلبي عي�سى س هم ب)87.522. 

حصة.

دملجآوع):)352.222)حصة..

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دإلبتددئية) ب ملحكآة  دلق نوني 

 2222 9ي 9ر) (15 بت ريخ) ب لرشيد9ة 

تحت رقم)2020/25.
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 LA SOCIETE ORIENTAL

EXPERTISE

SARL AU

)إعالن عن تغيير دملقر دإلختآ عي 

للشركة(

بآقت�سى محضر دلجآع دلع م) (-I

دإلستثي ئي بت ريخ ف تح نوفآبر)2212،)

 ORIENTAL شركة) شريك  قرر 

دملسؤولية) ذدت  شركة  (EXPERTISE

ارهم) (122.222 رأسآ له ) دملحدوا ،)

بش رع) تقع  شقة  دإلختآ عي  مقره  

دملد9ية) ري ض  إق مة  لهبيل  دلبك ي 

 42 رقم) (3 دلط بق دألول دلشقة رقم)

برك ن م  9لي):

-1)تغيير دملقر دإلختآ عي للشركة.

دلق نون) من  (،4 دلبيد) تعد9ل  (2-

دألس �سي.

-3دملص اقة على دلق نون دألس �سي)

بعد تعد9له.

أخل) من  دلصالحي ت  إعط ء) (4-

دلقي م ب إلخردءدت دلق نونية.

II-)تم دإل9ددع دلق نوني لد  كت بة)

ببرك ن) دإلبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (12 بت ريخ)

.14/2020
بآقت�سى مقتطف وبي ن
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MY CANDY
SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رأس م له  : 1.222.222.22 ارهم
دملقر دإلختآ عي : دملركز دلتج ري 

ميك  مول كم 4,2 ش رع دإلم م م لك 
طريق زعير دلسوي�سي دلرب ط

تسجيل فرع خد9د دلك ئن ب ملركز 
دلتج ري

 ARRIBAT CENTER في دلسجل 
 MY CANDY SARL دلتج ري لشركة

AU
 2 بت ريخ) مؤرخ  قردر  بآقت�سى 
وضعت نسخة ميه) (،2212 ايسآبر)
دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 
2222)تحت) 14)9ي 9ر) ب لرب ط بت ريخ)
قرر دلشريك دلوحيد) (123.225 رقم)
رأسآ له ) أعاله،) دملذكور   للشركة 
1.222.222)ارهم ومقره  دإلختآ عي)
ميك مول) دلتج ري  دملركز  ب لرب ط،)
كلم)4,2)ش رع دإلم م م لك طريق زعير)
دلسوي�سي،)تسجيل فرع خد9د دلك ئن)
(،ARRIBAT CENTER(ب ملركز دلتج ري
دلط بق دلث ني) (2.211 محل رقم س)
دلتج ري) دلسجل  في  دلرب ط  أكددل 

.MY CANDY SARL AU(لشركة
بآث بة مقتطف وبي ن

فيدكس
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SOCIETE IR.FREGAY
S.A.R.L

CABINET FIDUCIAIRE
TEL/FAX(:(05.37.36.17.18

 REPRESENTER PAR Mr. GAYER
BOUJEMAA

OTO WORKS
SARL AU

تفويت حصص إختآ عية
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
دإلستثي ئي دمليعقد بت ريخ)27)ايسآبر)
2212)لشركة)OTO WORKS)شركة)
بآقر) محدوا   مسؤولي ت  ذدت 
تجزئة) و7) (3 برقم) دلك ئن  دلشركة 
إق مة) ب  ولبي ن شقة  خب لة  ش رع 
دلقييطر  وتقرر) (1 ف تن مكتب رقم)

م  9لي):

دلحصص) خآيع  تفويت 

دإلختآ عية للشركة من دلسيد مهدي)

دلحسكة) دلسيد حآز   لف ئد   شبهي 

ومجآوعه )2622)حصة إختآ عية.

دلحسكة) حآز   دلسيد  تسآية 

كآسير وشريك وحيد للشركة بعدم )

س بق ) دلشركة  وضع  على  كلي   قبل 

وح لي .

دلسيد مهدي شبهي من) دستق لة 

دلطرف ن) دتفق  وقد  دلشركة  تسيير 

وعيودن) مقر  إلى  دلشركة  نقل  على 

دلت لي ش رع) دلعيودن  في  خد9د حدا 

272)رقم)51)دلقييطر .

وقد تم دإل9ددع دلق نوني للشركة)

ب ملحكآة دإلبتددئية ب لقييطر  بت ريخ)

 73257 رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (15

سجل رقم)47741.
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مولوكورين كار
MOLOGOREN CAR

ش.م.م

دلرأسآ ل دإلختآ عي : 122.222.22 

ارهم 

دملقر دإلختآ عي : حي موالي دسآ عيل 

قط ع 1 رقم 125 سال

بآقت�سى عقد توثيقي مؤرم  في)

قد) (2212 نوفآبر) (12 دلرب ط بت ريخ)

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دملسؤولية) ذدت  شركة  (، دملحدوا )

دملحدوا  بشريك وحيد.

دلهدف دإلختآ عي):

كردءدلسي ردت بدون س ئق.

رأسآ ل دلشركة):)122.222)ارهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 

122)ارهم للحصة دلودحد .

-)دلسيد دلضو 9وسف)522)حصة.

-)دلسيد  دلضو كوثر)522)حصة.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي أي من ت ريخ وضع)

دلسجل دلتج ري.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر من كل سية م  عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من ت ريخ دلتسجيل.

دملقر): حي موالي دسآ عيل قط ع 

1 رقم 125 سال.

دملسير : دلسيد 9وسف دلضو.
دلتج ري  ب لسجل  دلتقييد  رقم 

.32273
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باور كار
POWER CAR

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حي دلرخ ء 2 رقم 62 طريق سيدي 

رح ل حد دلسودلم

دلسجل دلتج ري رقم 4827

دشع ر ق نوني بيقل خآيع دلحصص
درتب ط ب لجآع دلع م دلغير دلع اي)

من) (2218 أبريل) (16 بت ريخ) دمليعقد 

في) دلحصريين  دملس هآين  طرف 

شركة ب ور ك ر ذدت رأس م ل قدره)

222.222.22)ارهم بآ  يع ال)2222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة قرر)

م  9لي):

دلحصري ن) دملس هآ ن  ق م  

دملقدم) دميية  دلسيد   دلشركة  في 

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح ملة 

.B462461(رقم

دلح مل) دملقدم  عزيز  ودلسيد 

رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبط قة 

حصص) خآيع  ببيع  (BK32836

دملقدم) كريم  دلسيد  إلى  دلشركة 

 1282 9وليو) ف تح  بت ريخ  دملزادا 

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح مل 

.WA25753رقم

وعليه أصبح دلسيد كريم دملقدم)

دملس هم ودملسير دلوحيد ودلحصري في)

دلشركة).

تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

أبريل) (23 بت ريخ) ببرشيد  دإلبتددئية 

2218)تحت رقم)287.
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ALMAJAL ALALAMI
S.A.R.L

 شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 122.222.22 ارهم

دلك ئن مقره  ب لددردلبيض ء 46، 

زنقة دلعرع ر )زنقة ك نتون ك س بق (

دلسجل دلتج ري ب لددردلبيض ء رقم 

351183

دلتعريف دلجب ئي رقم 18822134

دلتعريف دلجب ئي دملوحد رقم 

221587857222218

دلرزي ا  في رأسآ ل دلشركة عن 
طريق دملق صة مع مستحق ت في 

حس ب خ ري للشرك ء
I-)بآوخب مددولة دلجآعية دلع مة)

ايسآبر) (22 غير دلع ا9ة دمليعقد  في)

2212،)قررت خآ عة دلشرك ء):

دلشركة) رأسآ ل  في  دلزي ا   (/1

ارهم،) (222.222.22 بآبلغ)

إلى) ارهم  (122.222.22 من) لرفعه 

1.222.222.22)ارهم.

تم إنج ز هذه دلعآلية عن طريق)

2.222)حصة شركة خد9د ) إحددث)

ذدت)122.22)ارهم لكل حصة ودحد )

تم دكتت به  دنفردا9  من طرف خآيع)

خد9د ) حصص  (2 بنسبة) دلشرك ء)

لكل حصة ودحد  قد9آة،)ودملدفوعة)

عن) دإلكتت ب  عيد  بك مله   دلقيآة 

في) مستحق ت  مع  دملق صة  طريق 

حس ب خ ر للشرك ء.

لذلك) نتيجة  2/دلتعد9ل 

من) ودلس بع  دلس اس  للفصلين 

ب لتودلي) دملتعلقين  دألس �سي  دليظ م 

دلذي) دلشركة  ورأسآ ل  ب لتقدم ت 

مبلغ) في  فص عدد  دان  من  حدا 

إلى) دملقسم  ارهم  (1.222.222.22

 122.22 حصة شركة ذدت) (12.222

دملكتتبة) دلودحد ،) للحصة  ارهم 

نضي ) دلقيآة  ودملدفوعة  بك مله  

مع) تي سب   دلشرك ء) بين  ودملوزعة 

حقوقهم ب لتودلي،)أي):
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مدبر شركة) دلسيد عآر س خد،)

تجزئة) (،43 ب لددردلبيض ء) دلس كن 

دلط بق دألر�سي سيدي) دبن ملدون،)

معروف)5.222)حصة.

إيس ،) عي ا  مبروك  أ9آن  دلسيد 

ب لددردلبيض ء) دلس كن  شركة  مدبر 
ك نتون ك) )زنقة  دلعرع ر) زنقة  (،46

س بق ()4.222)حصة.

إيس ،) علي  عي ا  مبروك  دلسيد 

ب لددردلبيض ء) دلس كن  شركة  مدبر 
ك نتون ك) )زنقة  دلعرع ر) زنقة  (،46

س بق ()1.222)حصة.

دملجآوع):)12.222)حصة.

دلق نوني) ب إل9ددع  دلقي م  تم  (-II

دملحكآة) لد   دلضبط  بكت بة 

دلتج رية للددردلبيض ء)بت ريخ)2)9ي 9ر)

وتم) (،725872 رقم) تحت  (2222

دلقي م ب لتصريح ب لتعد9ل ب لسجل)

دلتج ري في نفس دليوم تحت رقم)28 

من دلسجل دلترتيبي.
عن دملستخلص ودلبي ن ت

دملدبرية
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RUBIS GEST
ش.م.م

دلسجل دلتج ري : 382222

تعد9الت ق نونية
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

9ي 9ر) ف تح  في  دملؤرخ  دلع اي  دلغير 

2222)تقرر م  9لي):

دملودفقة على شرك ء)خدا للشركة:)

بيع أسهم دلشركة.
دلق نون) من  (7 دمل ا ) تغيير 

دألس �سي.

دلسيد) من  كل  دلس ا   دستق لة 

دبتس م) ودلسيد   نيف كين  محآد 

ن صر من مه م دلشركة.

خودا) دلي خم  دلس ا   تسآية 

للشركة) لخدوري كآسير9ن  ومحآد 

غير) ملد   دمليفصل  دلتوقيع  مع 

محدوا .
دلق نون) من  (43 دمل ا ) تغيير 

دألس �سي.

للشركة) دلق نوني  دلشكل  تحويل 
مسؤولية) ذدت  شركة  أصبح  دلذي 

محدوا .
دعتآ ا قودنين خد9د .

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 
 2222 9ي 9ر) (15 بت ريخ) ب لدردلبيض ء)

تحت رقم)727126.
لإلعالم)
دملسير9ن

520 P

NIGHTBG
ش.م.م

لشريك وحيد 
دلسجل دلتج ري : 214255
تعد9الت تصفية دلشركة

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
دلغير دلع اي دملؤرخ في)7)9ي 9ر)2222 

تقرر م  9لي):
حل دلشركة وتصفيته .

إنه ء)مه م دلسيد دلغ لي بوصفيحة)
كآصفي) وتعيييه  وحيد  كآسير 

للشركة.
دلشركة) تصفية  مقر  حدا 
ردمي) إق مة  (،7 رقم) ب لددردلبيض ء)

زنقة سبة مكتب رقم)8 .
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 
ب لددردلبيض ء)بت ريخ)15)9ي 9ر)2222 

تحت رقم)727118.
من أخل دإلشع ر

دملصفي

521 P

STE. JOB SKILLZ
SARL

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية
ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 
وضع) تم  (2212 ايسآبر) (27 بت ريخ)
دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية دملآيزدت دلت لية):
دلهدف):

-)دلتكوين دملستآر.
-دلتسويق دلرقمي.

دلخدمة،) (( وتصد9ر) دستيردا  (-
دلبردمج،)دألخهز (.

دلك ئية بحي) (7 دلشقة رقم) (: دملقر)

A حس ن عآ ر  ب ب دلرودح مدمل)

دلث لث ش رع موالي 9وسف) دلط بق 

دلرب ط.

بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)122.222.22)ارهم.

تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

ودلسيد ) عزيز   ط هر  بن  دلسيد  

بكيوش س ر  ملد  غير محدوا .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم دلسجل) (2222 9ي 9ر) (16 بت ريخ)

دلتج ري)142342.

522 P

STE. BUILDIGNUM

SARL

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية
ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دملآيزدت دلت لية):

دلهدف):

-)أشغ ل مختلفة للبي ء.

داللومييوم،) في  -دلتج ر  

ودلسيردميك ولودزم دملك تب ودملعددت)

دلصي عية.

دملقر):)32)شقة رقم)8)ش رع موالي)

أحآد لوكيلي،)حس ن،)دلرب ط.

بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)52.222.22)ارهم.

تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

غير) ملد   مهدي  أبو  محآد  دلسيد 

محدوا .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم دلسجل) (2222 9ي 9ر) (15 بت ريخ)

دلتج ري)142327.

523 P

STE. INFO GEAR

SARL AU

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية
ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بآقت�سى 

وضع) تم  (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ)

دلقودنين دألس سية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دملآيزدت دلت لية):

دلهدف):

مستلزم ت) خآيع  في  دلتج ر   (-

دملك تب،)معددت دملعلومي ت دملكتبية.

-)إصالح دألخهز  دملكتبية.

ش رع) (8 رقم) شقة  (32 (: -دملقر)

موالي أحآد لوكيلي،)حس ن،)دلرب ط.

بآ ) دمل ل  رأس  حدا  (: دمل ل) رأس 

قدره)122.222.22)ارهم.

تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

دلسيد حكيمي دمين ملد  غير محدوا .

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم دلسجل) (2222 9ي 9ر) (16 بت ريخ)

دلتج ري)142351.

524 P

ALA DRILLING SAHARA

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  بآس هم ودحد

تبع  للعقد دلعرفي بت ريخ)18)م رس)

2212،)تم وضع قودنين دلشركة ذدت)

دملآيزدت دلت لية):

 ALA DRILLING (: دلتسآية)

.SAHARA

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بآس هم ودحد.

دملوضوع):)خآيع أعآ ل دلحفر.

دلهيدسة) دلع مة،) دإلنش ءدت 

دلتركيب) دلحفر،) دإلغردق،) دملدنية،)

ومعددت داب ر)..إلخ.

موالي) تجزئة  (: دلرئيب�سي) دملقر 

 4 رقم) شقة  مكة،) ش رع  (،I رشيد)

دلعيون.
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مبلغ) في  حدا  (: دلرأسآ ل)

إلى) مقسآة  ارهم  (122.222.22

ارهم) (122 فئة) من  حصة  (1.222

عزدلد9ن) دلسيد  ب لك مل  ويآلكه  

أم م.

دلسيد) طرف  من  تسير  (: دإلادر )

عزدلد9ن أم م.

بكت بة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 
ب لعيون) دإلبتددئية  ب ملحآة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (15 بت ريخ)

ب لسجل) تسجيله   وتم  (2020/106

دلتحليلي عدا) دلرقم  دلتج ري تحت 

.32473

525 P

CONCASSEUR FADEL
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  بآس هم ودحد
9ي 9ر) (2 تبع  للعقد دلعرفي بت ريخ)

2212،)تم وضع قودنين دلشركة ذدت)

دملآيزدت دلت لية):

 CONCASSEUR (: دلتسآية)

.FADEL

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

دملوضوع):)سحق دلج ر  ودستخردج)

دملستعآلة) دلح�سى  أشك ل  محتلف 

في دلبي ء.

ميتج ت) وتسويق  نقل  بيع،) (-

دملق لع.

-)بيع،)نقل وتسويق مختلف أنودع)

دلرم م) دلكردنيت،) دلرم ل،) دلح�سى،)

ودلحج ر  دملستعآلة في دلبي ء)..)إلخ.

:)ش رع بير دلجد9د،) دملقر دلرئي�سي)

إق مة ميجك،)دلعيون.

مبلغ) في  حدا  (: دلرأسآ ل)

إلى) مقسآة  ارهم  (122.222.22

ارهم) (122 فئة) من  حصة  (1.222

للودحد  مقسآة ك اتي):

دلسيد خآ ل أعآر)522)حصة.

دلسيد ))ع ئشة ادا )522)حصة.

دلسيد) طرف  من  تسير  (: دإلادر )

خآ ل أعآر.

بكت بة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 
دلضبط ب ملحكآة دإلبتددئية ب لعيون)

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (15 بت ريخ)

ب لسجل) تسجيله   وتم  (2020/17

دلتحليلي عدا) دلرقم  دلتج ري تحت 

.32475

526 P

STE. IR.FREGAY

SARL

CABINET FIDUCIAIRE

422AV. MED V N°2 KENITRA

TEL/FAX((05.37.36.17.18

 REPRESENTER PAR Mr. GAYER

BOUJEMAA

 GROUPE SCOLAIRE

OUMAIMA KARIM PRIVE
SARL

إعالن ق نوني عن تأسيس شركة 
 GROUPE SCOLAIRE OUMAIMA

KARIM PRIVE SARL

 24 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

أكتوبر)2212)أقيم دلق نون دألس �سي)

محدوا ) مسؤولية  ذدت  لشركة 

ك لت للي):

 GROUPE SCOLAIRE(:(دإلسم(-I

.OUMAIMA KARIM PRIVE SARL

II-)دلشكل):)شركة ذدت مسؤولية)

محدوا .

III-)دملقر):)دلوف ء)3)دلقييطر )26.

22)سية دبتددء)من ت ريخ) (: -)دملد )

تسجيله  ب لسجل دلتج ري.

V-)موضوع دلشركة):

-)دلتعليم دلخ ص.
حدا في) (: رأس م ل دلشركة) (- (VI

ارهم مقسآة إلى) (122222.22 مبلغ)

منه ) دلودحد   قيآة  حصة،) (1222

122)ارهم.

VII-)دلتسيير):)عهد تسيير دلشركة)

للسيد  أميآة كريم.
دلتج ري) ب لسجل  دلتقييد  تم 

ب ملحكآة دإلبتددئية ب لقييطر  بت ريخ)

2212)سجل تج ري رقم) نوفآبر) (26

.53653

527 P

شركة كرينفود

STE GRINFOUD

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

S.A.R.L

 تفويت دلحصص دإلختآ عية 
وتعيين دملسير

 وتغيير دملقر دإلختآ عي
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

 2212 نوفآبر) ف تح  بت ريخ  دمليعقد 

ذدت  شركة  كرييفوا  لشركة 

رأسآ له   دملحدوا   دملسؤولية 

62.222.22 ارهم مقره  دإلختآ عي 

رقم 14 دلحي دلشبه دلصي عي ت ركة 

بعد  ذلك  قررو  دلرشيد9ة  دلجد9د  

تشكيل دملكتب دملتكون من دلس ا  :

دلسيد دسآ عيلي مصطفى مسير.

دلسيد دسآ عيلي لعزيز مس هم.

دلسيد دسآ عيلي دحآد مس هم. 

دبردهيم  دسآ عيلي  دلسيد 

مس هم.

م  9لي :

دإلختآ عية  دلحصص  تفويت   -

وذلك ب :

دملآلوكة  حصة   152 تفويت 

للسيد دسآ عيلي لعزيز  و152 حصة 

دملآلوكة للسيد دسآ عيلي مصطفى 

لف ئد   حصة   322 مجآوعه  م  

دلسيد دسآ عيلي دحآد.

دلحصص :

دحآد  دسآ عيلي  دلسيد 

45.222.22 ارهم 452 حصة.

دبردهيم  دسآ عيلي  دلسيد 

15.222.22 ارهم 152 حصة.

دلشركة  رأسآ ل  مجآوع 

62.222.22 ارهم 622 حصة.

دسآ عيلي  دلسيد  دستق لة 

مصطفى من ميصبه كآسير للشركة 

وتعيين دلسيد دسآ عيلي دحآد مسير 

خد9د للشركة.

تغيير دملقر دإلختآ عي للشركة من 

رقم 14 دلحي دلشبه دلصي عي ت ركة 

دلجد9د  دلرشيد9ة إلى كردج رقم 1 

دلرشيد9ة. دزمور  دلقرب  قرب سوق 

للشركة  دلوحيد  دملسير   : دلتسيير 

دلسيد دسآ عيلي دحآد.

دإل9ددع  تم   : دلق نوني  دإل9ددع 

دإلبتددئية  ب ملحكآة  دلق نوني 

 2222 9ي 9ر   16 بت ريخ  ب لرشيد9ة 

تحت رقم 2222/32.

528 P

صحراء ماربل
ذ.م.م

DESERT MARBEL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

S.A.R.L

دلتصفية دلق نونية للشركة
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دمليعقد بت ريخ)7)م رس)2212)لشركة)

صحردء)م ربل شركة ذدت دملسؤولية 

 122.222.22 رأسآ له   دملحدوا  

ش رع  دإلختآ عي  مقره   ارهم 

سجلآ سة رقم 63 مكرر درفوا.

دملكتب  تشكيل  بعد  ذلك  قررو   

دملتكون من دلس ا  :

دلسيد عبد دملومن لعي 9ة مسير.

دلسيد مصطفى صب ري مس هم.

دلسيد محآد دملحآدي مس هم.

دلسيد لخالفة مد9وبي مس هم.

دلشيخ  بن  نوردلد9ن  دلسيد 

مس هم.

م  9لي :

- دلتصفية دلنه ئية للشركة.

 مقر دلتصفية : ش رع سجلآ سة 

رقم 63 مكرر درفوا.

دملومن  عبد  دلسيد   : دملصفي 

لعي 9ة.

ب ملحكآة  تم   : دلق نوني  دإل9ددع   

دإلبتددئية ب لرشيد9ة بت ريخ 16 9ي 9ر 

2222 تحت رقم 2222/34.

529 P
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شباب ارفود
ذ.م.م

CHABAB ARFOUD

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

S.A.R.L

دلتصفية دلق نونية للشركة
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

 2216 ايسآبر) (23 بت ريخ) دمليعقد 

ذدت  شركة  درفوا  شب ب  لشركة 

رأسآ له   دملحدوا   دملسؤولية 

322.222.22 ارهم مقره  دإلختآ عي 

رقم 3 ش رع دملددرس درفوا.

دملكتب) تشكيل  بعد  ذلك  قررو 

دملتكون من دلس ا ):

دلسيد محآد فوزي مسير.

دلسيد دمب رك حآيدي مس هم.

م  9لي):

دلتصفية دلنه ئية للشركة.

ش رع) (3 رقم) (: دلتصفية) مقر 

دملددرس درفوا.

دملصفي):)دلسيد محآد فوزي.

ب ملحكآة) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دإلبتددئية ب لرشيد9ة بت ريخ)16)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)2020/08.

530 P

أتولي أغشيزان
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

دلق نون) وضع  تم  (،2222 9ي 9ر) (3

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ذدت دلخص ئص دلت لية):))))))))))))))))))))))))))))))

دلتسآية):)أتولي أغشيزدن.

مهيدس) (: دالختآ عي) دملوضوع 

دلهيدسة) مدم ت  وخآيع  معآ ري 

دملعآ رية.

 123 شقة رقم) (: دملقر دالختآ عي)

دلجيش) ش رع  دملنزه  عآ ر   أ  بلوك 

دمللكي أك ا9ر.

من) سية  (22 في) حدات  (: دملد )

ت ريخ تأسيس دلشركة دلنه ئي.

في) حدا  (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

 1222 إلى) مقسآة  ارهم  (122.222

حصة دختآ عية من قيآة)122)ارهم)

لكل حصة.

 1222 (: ع ال) هوزدن  دلسيد 

 122 قيآة) من  دختآ عية  حصة 

قدره ) بآس هآة  حصة  لكل  ارهم 

122.222)ارهم.

من) دلشركة  تسير  (: دلتسيير)

طرف دلسيد هوزدن ع ال ملد  غير)

محدوا .

ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتنتهي  9ي 9ر 

سية.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلضبط) كت بة  لد   دلق نوني 

بت ريخ) بأك ا9ر  دلتج رية  ب ملحكآة 

16)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)82242.

531 P

MOSAFYS
SARL

دلع م) دلجآع  ملددوالت  تبع  

فبرد9ر) (5 بت ريخ) دمليعقد  دالستثي ئي 

دلشركة موس فيس) 2212)إن شرك ء)

ارهم) (222.222 ش م م رأس م له )

أمذود) دلع م  دلجآع  في  دلح ضرون 

مالحظة وتقرير وف   دملرحوم محآد)

أحآد) بنت  ف طآة  ودلسيد   هزدز 

بين) حصصهآ   تقسيم  مع  بوزب ع 

دلورثة حسب دلفريضة لكل ودحد،)

كذلك تعيين دلسيد  سعيد  وادعني)

ودلسيد سعيد هزدز بصفتهآ  مسير9ن)

)مع () بسوية) دإلمض ء) مع  للشركة 

للشركة) دألس �سي  دلق نون  تحيين 

ودملص اقة عليه.

بكت بة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

بف س) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (12 بت ريخ)

.020/119

532 P

EL AABID IMPORT EXPORT

SARL AU

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

حرر) عرفي  عقد  بآقت�سى 

ب لي ظور بت ريخ ف تح ايسآبر)2215،)

تم إحددث دلق نون دلتأسي�سي لشركة)

ذدت دملسؤولية دملحدوا  مص ئصه )

ك لت لي):

للتصد9ر) دلعبيد  (: دلتسآية)

ودالستيردا ش م م ش و.

دلهدف):)دلتصد9ر ودالستيردا.

دلجيش) ش رع  (: دالختآ عي) دملقر 

دمللكي رقم)67)دلي ظور.

 122.222 (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم.

دلتسيير):)دلسيد محآد دلعبيد.

سية تبتدئ من ت ريخ) (22 (: دملد )

تقييد دلشركة ب لسجل دلتج ري.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لي ظور)

بت ريخ)4)9ي 9ر)2215،)تحت رقم)24.
بآث بة مقتطف وبي ن

533 P

EL OUSOULYAT

SARL AU

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

بآقت�سى عقد عرفي حرر ب لي ظور)

2212،)تم إحددث دلق نون) 9ي 9ر) (17

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  مص ئصه  ك لت لي):

دلتسآية):)دألصولي ت ش م م ش)

و.

دلهدف):)مبير تجآيل وحالقة.

دلجيش) ش رع  (: دالختآ عي) دملقر 

دمللكي رقم)67)دلي ظور.

 122.222 (: دلشركة) رأسآ ل 

ارهم.

دلتسيير):)دلسيد  ف تن دالصولي.

سية تبتدئ من ت ريخ) (22 (: دملد )

تقييد دلشركة ب لسجل دلتج ري.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

(،2212 9ونيو) (26 بت ريخ) ب لي ظور 

تحت رقم)1171.
بآث بة مقتطف وبي ن
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 BUILDING EQUIPEMENT

COMPANY
تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية

بآقت�سى عقد عرفي حرر ب لددر)

(،2212 ايسآبر) (17 بت ريخ) دلبيض ء)

لشركة) دألس �سي  دلق نون  وضع  تم 

دملآيزدت) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلت لية):

 BUILDING (: دالسم)

.EQUIPEMENT COMPANY

دلهدف):)دالستيردا ودلتصد9ر.

تسويق دمليتج ت دلج هز  ودلغير)

خ هز ،)دلجد9د  أو دملستعآلة.

تج رية) عآلية  كل  ع مة  وبصفة 

ب لهدف) له  عالقة  عق رية  أو  م لية 

دالختآ عي.

دملقر دالختآ عي):)53)ش رع ردف 9يل)

دلرقم)8)دملع ريف دلددر دلبيض ء.

دملد ):)22)سية.

 322.222 (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

3222)حصة من) ارهم مقسآة على)

ارهم موزعة على دلشكل) (122 فئة)

داتي):

 1522 هللا) عبد  دزودغ  دلسيد 

حصة.

 752 دلد9ن) دلسيد مرشد صالح 

حصة.

 752 دلسيد مرشد عبد دلرحآ ن)

حصة.

أزودغ) دلس ا   عين  (:  دلتسيير)

دلد9ن) صالح  ومرشد  هللا  عبد 

مسيرون للشركة.



3653 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)

 15 بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

 N°727061،(9ي 9ر)2222،)تحت رقم

.RC45322
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 STE(CONSEIL(EN(COMPTABILITE(&

 JURIDIQUE

شركة باب غرب كونستريكسيون

ش ذ م م ش و

دلع اي) دلغير  دلع م  دلجآع  إن 

بت ريخ) سليآ ن  بسيدي  دمليعقد 

»ب ب) لشركة) (،2212 ايسآبر) (31

ش) ( ش ذ م) غرب كونستر9كسيون«)

تجزئة) سليآ ن،) سيدي  مقره   و،)

رأسآ له ) (،142 رقم) (4 دملحآد9ة)

ب لسجل) ودملقيد   ارهم  (122.222

دلتج ري بسيدي سليآ ن تحت رقم)

2477،)قد قرر م  9لي):

 122 حصة بقيآة) (1222 تفويت)

إلى) سكيية  فهر  دلسيد   من  ارهم 

دلسيد ميير عوج.

سكيية) فهر  دلسيد   دستق لة 

غرب) »ب ب  شركة) تسيير  من 

و) ش  م  م  ذ  ش  كونستر9كسيون«)

عوج) ميير  دلسيد  تعيين  تم  ب ملق بل 

ب ب) دلوحيد مسيرد لشركة  دلشريك 

غرب كونستر9كسيون«)ش ذ م م ش و)

ملد  غير محدوا .

تغيير دملقر دالختآ عي للشركة من)

 4 تجزئة دملحآد9ة) سيدي سليآ ن،)

إلى دلقييطر ،)ش رع محآد) (142 رقم)

 32 إق مة صومعة حس ن عآ ر ) (V

شقة)11.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية بسيدي)

سليآ ن بت ريخ)16)9ي 9ر)2222،)تحت)

رقم)7/2020.
بآث بة مقتطف وبي ن

دملسير
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STE FADA PRODUCTION
SARL

تعديالت قانونية
دلع م) دلجآع  إثر  على 
 FADA شركة) ملس همي  دالستثي ئي 
ذدت) شركة  (PRODUCTION
دملسؤولية دملحدوا ،)دلب لغ رأسآ له )
مقره ) ودلك ئن  ارهم  (42.222
 24 دالختآ عي بس حة دلدشير  زنقة)

رقم)24)دلعيون،)تقرر م  9لي):
دلعيودن) إلى  دلشركة  مقر  نقل 
مط) حي  دلردشيد9ة،) زنقة  دلجد9د 

دلرملة)1،)رقم)4،)دلعيون.
كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لعيون)
رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (16 بت ريخ)

.2222(/(137
537 P

STE MAROCAINE 
DE TRAVAIL TEMPORAIRE

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
بشريك وحيد

رأسآ له  : 6.422.222 ارهم
دملقر دلرئي�سي : 27، زنقة خالل 
دلد9ن دلسيوطي، س حة عش 

دلسوسن،
حي ردسين دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري رقم 88813
دلتعريف دلضريبي رقم 21223382

دلتعريف دملوحد للآق ولة 
221524122222222

دلزي ا  في رأسآ ل دلشركة
دلتخفيض من رأسآ ل دلشركة

بآوخب محضر دلقردر دالستثي ئي)
قرر) (،2212 أكتوبر) (28 في) دملؤرخ 
»دلشركة) دلشريك دلوحيد في شركة)

دملغربية للشغل دملؤقت«)م  9لي):
دلشركة) رأسآ ل  في  دلزي ا  
لرفعه) ارهم  (62.222.222 بآبلغ)
مبلغ) إلى  ارهم  (6.422.222 من)
66.422.222)ارهم عن طريق إصددر)
بقيآة) خد9د   حصة  (622.222
للحصة) ارهم  (122 قدره ) دسآية 
دإلسآية) للقيآة  مس وية  دلودحد  

مق صته ) طريق  عن  كلي   تحرر 

ب لد9ون.

تم إنج ز دلزي ا  في رأس دمل ل نه ئي )

وعلى دلوخه دلصحيح.

دلشركة) ردسآ ل  في  دلتقليص 

62.222.222)ارهم لتخفيضه) بآبلغ)

إلى) ارهم  (66.422.222 من)

للتطهير) وذلك  ارهم  (6.422.222

حدوا ) في  دملتردكآة  للد9ون  دلجزئي 

57.745.276)ارهم.

دلفصلين) تعد9ل  تم  عليه،) وبي ء)

من دليظ م دألس �سي للشركة،) و7) (6

وبذلك أصبح رأسآ ل دلشركة محدا)

ارهم موزع إلى) (6.422.222 في مبلغ)

ارهم) (122 فئة) حصة من  (64.222

للحصة دلودحد  محرر  ب لك مل.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

(،2212 ايسآبر) (18 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)723284.
للخالصة ودلتذكير

هيئة دلتسيير

538 P

MED TANKERS
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسآ له  : 522.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي : 5 ش رع 9وسف بن 

ت سفين، دلط بق 2، رقم 3، طيجة

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآوخب 

طيجة بت ريخ)12)نوفآبر)2212،)وضع)

دلشرك ء):

وهي) هولد9يغ،) ارهم  شركة 

محدوا ،) مسؤولية  ذدت  شركة 

ارهم،) (114.322.222 رأسآ له )

 24 رقم) ب لعيون،) دلرئي�سي  مقره  

ش رع دلبحرية،)دلحي دلحسني،)مقيد )

(،1855 ب لسجل دلتج ري تحت رقم)

9آثله  دلسيد احآ ن ارهم)/)ب ت و)

K142،)ح ملة ل)4752)حصة.

دملولوا) دلسيد عبد دالله دملزودر،)
مغربي،) (،1252 ايسآبر) (22 في)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ح مل 
ب لددر) دلس كن  (،B345832 رقم)
35،)تجزئة ليلفورني ،) دلبيض ء،)رقم)

ك ليفورني ،)ح ملة ل)252)حصة.
ذدت) لشركة  دألس �سي  دليظ م 
مص ئصه ) محدوا   مسؤولية 

كآ  9لي):
دالسم):)م ا ت نكرز.

بن) 9وسف  ش رع  (،5 (: دملقر)
ت شفين،)دلط بق)2،)رقم)3.

وتوزيع) دليقل  (: دلشركة) هدف 
دملودا دليفطية.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )
دلتأسيس.

ارهم) (522.222 (: دلرأسآ ل)
مقسم غلى)5222)حصة بقيآة)122 

ارهم للحصة محرر  بك مله .
دلتسيير):)تم تعيين دلسيد احآ ن)

ارهم مسيرد ملد  غير محدا .
دلسية دمل لية):)تبتدئ دلسية دمل لية)

في ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)31)ايسآبر.
دالحتي طي) في  (%5 (: دألرب ح)
حسب) 9خصص  ودلب قي  دلق نوني،)

قردر دلشرك ء.
دلسجل) في  دلشركة  تقييد  تم 
 122523 دلتج ري بطيجة تحت رقم)
وتم) (،2212 ايسآبر) (12 بت ريخ)
ايسآبر) (12 دإل9ددع دلق نوني بت ريخ)

2212،)تحت رقم)228818.
للخالصة ودلتذكير

دملسير
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 CENTRE DE BROYAGE
DERHEM-CBD

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
ردسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دلرئي�سي بش رع دلعركوب،
رقم 7724/1، دلددملة

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآوخب 
وضع) (،2212 أكتوبر) (31 دلددملة في)

دلشريك ن):



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   365(

هولد9يغ،) بريآيوم  اون  شركة 

وهي شركة ذدت مسؤولية محدوا )

بشريك وحيد.

رأسآ له )122.222)ارهم.

ش رع) ب لددملة،) دلرئي�سي  مقره  

مقيد ) (،1/7724 رقم) دلعركوب،)

ب لسجل دلتج ري تحت رقم)13631،)

طهر ،) حآو  شفيق  دلسيد  9آثله  

 522 ح ملة ل) (،A227221 ب ت و)

حصة.

شركة أتالا9ر هولد9يغ،)وهي شركة)

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

ارهم،) (122.222 رأسآ له ) وحيد،)

ش رع) ب لددملة،) دلرئي�سي  مقره  

مقيد ) (،1/7724 رقم) دلعركوب،)

ب لسجل دلتج ري تحت رقم)13432،)

9آثله  دلسيد احآ ن ارهم)/)ب ت و)

K142،)ح ملة ل)522)حصة.

ذدت) لشركة  دألس �سي  دليظ م 

كآ ) مص ئصه   محدوا   مسؤولية 

9لي):

دالسم):)سونتر او بروي ج ارهم س)

ب ا.

دملقر):)ب لددملة،)ش رع دلعركوب،)

رقم)1/7724.

هدف دلشركة):)شردء)وبيع وتحويل)

دلحردرية) دمليتج ت  وخآيع  دلطين 

كيفآ  ك نت طريقة دنت خه  ووخهته .

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

دلتأسيس.

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)

 122 حصة بقيآة) (1222 مقسم إلى)

ارهم للحصة محرر  بك مله .

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد احآ ن)

طهر ) حآو  شفيق  ودلسيد  ارهم 

مسير9ن ملد  ثالث سيودت،)9تصرف ن)

مجتآعين.

دلسية دمل لية):)تبتدئ دلسية دمل لية)

في ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)31)ايسآبر.

دالحتي طي) في  (%5 (: دألرب ح)

دلق نوني ودلب قي 9خصص حسب قردر)

دلشريكين.

دلسجل) في  دلشركة  تقييد  تم 

دلتج ري ب لددملة تحت رقم)14875 

بت ريخ)25)نوفآبر)2212،)وتم دإل9ددع)

(،2212 نوفآبر) (25 بت ريخ) دلق نوني 

تحت رقم)1233.
للخالصة ودلتذكير

هيئة دلتسيير

540 P

EX LOC3
شركة مس هآة

رأسآ له  : 32.222.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي : 28 ش رع كييدي، 

دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري رقم 187.227

دلتعريف دلضريبي رقم 42172475

دلتعريف دملوحد للآق ولة 

222252664222222

دلزي ا  في رأسآ ل دلشركة
تخفيض رأسآ ل دلشركة

دلجآع) عن  ص ار  قردر  بآوخب 

ايسآبر) (2 بت ريخ) دالستثي ئي  دلع م 

شركة) في  دملس هآون  قرر  (،2212

»إكس لوك)3«)م  9لي):

دلزي ا  في رأسآ ل دلشركة بآبلغ)

من) ورفعه  ارهم  (11.222.222

32.222.222)ارهم إلى)43.222.222 

 112.222 إصددر) طريق  عن  ارهم 

سهم خد9د بقيآة إسآية بآبلغ)122 

ارهم لكل سهم.

دملسبق) لإلنج ز  ودقف  بشرط 

بآبلغ) دلرأسآ ل  في  للزي ا  

تخفيض) ارهم،) (11.222.222
 35.222.222 رأسآ ل دلشركة بآبلغ)

عدا) تخفيض  طريق  عن  ارهم 

دألسهم ودستبددل)432.222)سهم من)

فئة)122)ارهم لكل سهآية بودسطة)

دملبلغ) بيفس  خد9د  سهم  (82.222

 8 دالسمي 9آيح للآس هآين بآعدل)

أسهم خد9د  مق بل)43)سهم قد9م.

ودألادء) ب الكتت ب  دلتصريح  تم 

 12 بت ريخ) (2212 ايسآبر) (2 بت ريخ)

دإلادر ) ق م مجلس  (،2212 ايسآبر)

بآ  9لي):

دملص اقة على دلزي ا  في رأسآ ل)

ارهم) (11.222.222 بآبلغ) دلشركة 

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قردر  وفق 

بت ريخ)2)ايسآبر)2212.

دالشه ا على دالنج ز دلنه ئي لعآلية)

وتبع ) دلرأسآ ل،) وتخفيض  دلزي ا  

دليظ م) من  (6 دمل ا ) تعد9ل  لذلك 

رأسآ ل) ليصبح  للشركة  دألس �سي 

مبلغ) في  محداد  دان  ميذ  دلشركة 

8.222.222)ارهم مقسم إلى)82.222 

سهم بقيآة)122)ارهم لكل سهم.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلضبط لد  دملحكآة دلتج رية ب لددر)

(،2212 ايسآبر) (32 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)725446.
للخالصة ودلتذكير

دلرئيس دملد9ر دلع م

541 P

MULTICOLLES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

رأسآ له  : 3.522.222 ارهم

مقره  دلرئي�سي : دمليطقة دلصي عية 

بوليكون - 2222 دلحي دلصي عي 

دلشرقي، تجزئة 126.127.128 - 

22.252 عين دلسبع - دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري رقم 416122

دلتعريف دلضريبي رقم 24223357

دلتعريف دملوحد للآق ولة 

222214263222251

دلزي ا  في رأسآ ل دلشركة
بآوخب قردر دستثي ئي ص ار عن)

ايسآبر) (2 بت ريخ) دلوحيد  دلشريك 

2212،)تقرر م  9لي):

دلشركة) ردسآ ل  في  دلزي ا  

ارهم ورفعه من) (1.522.222 بآبلغ)

 5.222.222 إلى) ارهم  (3.522.222

 15.222 إنش ء) طريق  عن  ارهم 

حصة خد9د  بقيآة)122)ارهم لكل)

متك فئة) إسآية  قيآة  ذدت  حصة 

ومحرر  ك ملة ب ملق صة مع دلد9ون.

دلفصلين) تعد9ل  تم  لذلك  تبع  

للشركة) دألس �سي  دليظ م  من  و7) (6

دان) ميذ  دلشركة  ردسآ ل  وأصبح 

ارهم) (5.222.222 مبلغ) في  محدا 

مقسم إلى)52.222)حصة بقيآة)122 

ارهم لكل حصة محرر  ب لك مل.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلضبط لد  دملحكآة دلتج رية ب لددر)

(،2212 ايسآبر) (32 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)725477.
للخالصة ودلتذكير

دملسير

542 P

DIYANI GOLD
SARL AU

دلع اي) دلغير  دلجآع  بآقت�سى 

قرر) (،2212 نوفآبر) (27 بت ريخ)

دلشريك دلوحيد م  9لي):

للشركة) دالختآ عي  دملقر  تحويل 

1)رقم) من ري ض أوالا مط ع سكتور)

تآ ر  إلى دلرب ط سيتر دلط بق) (- (442

 C0053/DIYANI رقم) دلسفلي 

دكددل،)دلرب ط.

تغيير دلبيد)4،)للق نون دالس �سي.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لرب ط) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (14 بت ريخ)

.123237
مقتطف قصد دالشه ر

543 P

SOMAR FOOD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسآ له  : 12.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 32 ش رع لال 

لي قوت دلط بق دلخ مس دلشقة ا 

د - دلددر دلبيض ء

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

قرر دلشريك) (،2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ)

دلزويت) أ9ت  وحيد  دلسيد  دلوحيد 

م  9لي):



3653 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

دلشركة) حصص  ك فة  دمتالك 
من طرف دلسيد وحيد أ9ت دلزويت)

.SOMAR FOOD(لشركة
دلس ا  سهيم) دملسير9ن  دستق لة 

بيتية وعآر دلعلمي.
غير) ملد   وحيد  مسير  تعيين 

محدوا  دلسيد وحيد أ9ت دلزويت.
دملص اقة على دلقودنين دألس سية)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلجد9د  

دملحدوا  بشريك وحيد.
تم دإل9ددع دلق نوني لد  دملحكآة)
9ي 9ر) (13 في) دلتج رية ب لددر دلبيض ء)

2222،)تحت رقم)726722.
544 P

CHAMPION CYCLE
SARL

رأسآ له  : 122.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : ميطقة صي عية 

ادر بوعز  تجزئة 43-42
س ت 111423

نقل دملقر دالختآ عي
بت ريخ) دلص ار  لقردر  وفق  
دلشريك) قرر  (،2212 12)ايسآبر)
دلوحيد لشركة نقل مقر دلشركة إلى)
دلعيودن دلجد9د في دلددر دلبيض ء)14 
تجزئة دملتوكل ادر بوعز  وب لت لي تم)

تعد9ل دمل ا )4)من دليظ م دألس �سي.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية ب لددر دلبيض ء)9وم)13)9ي 9ر)

2222،)تحت رقم)726728.
بي ن مختصر

545 P

DOUCEUR PASTEL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك وحيد
رأسآ له  : 1222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 67 ش رع عزيز 
بالل، دلط بق دلث ني، رقم 3، 

مع ريف
س ت : 451.217

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
لقد تقرر) (،2212 ايسآبر) (32 بت ريخ)

م  9لي):

دلفسخ) على  دملص اقة  تآت 

من) دبتددء) للشركة  ألودنه  دلس بق 

 Mme ZINEB دلسيد ) تعيين  ت ريخ 

TOUZANI)مصفية للشركة.

ش رع) (67 دلتصفية) مقر  تحد9د 

(،3 رقم) دلث ني،) دلط بق  بالل،) عزيز 

مع ريف.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لددر دلبيض ء)9وم)15)9ي 9ر)

2222،)تحت رقم)727132.
بي ن مختصر

546 P

MAROC INTEGRATION

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 50.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 37 RUE

 JALAL EDDINE ESSAYOUTI,

 RESIDENCE MALIKA,

 QUARTIER(RACINE -

CASABLANCA

RC : 232.949

دلع م) دلجآع  قردر  بآوخب 

دالستثي ئي للشركة بت ريخ)26)ايسآبر)

2212،)تقرر.

دلحصص) تحويل  على  دملودفقة 

وهي) (COOPTALIS شركة) دلص لح 

بآوخب) مبسطة  مس هآة  شركة 

شركة) ودتف ق  دلفرن�سي،) دلق نون 

COOPTALIS)كشريك خد9د.

دلح لي) دملسير  ب ستق لة  قبول 

وتعيين دلسيد أوليفييه ايسورمونت)

كآسير خد9د ملد  غير محدا .

ذدت) شركة  إلى  دلشركة  تحويل 

مسؤولية محدا  ذدت شريك وحيد.

إع ا  صي غة دلق نون دألس �سي.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لددر دلبيض ء)9وم)15)9ي 9ر)

2222،)تحت رقم)727142.

547 P

 STE SG ASSISTANCE

CENTRE
SARL AU

بآقت�سى قردر دلجآع دلع م دلغير)

دلع اي دمليعقد 9وم)3)سبتآبر)2212،)

 STE SG ASSISTANCE لشركة)

ومقره ) (CENTRE SARL AU

حي) (5 ش رع) (2 دالختآ عي محل رقم)

صحردو  ودا ف س،)ف س.

تفويت)16.222)حصة من دلسيد)

حآ ا  دلسالم إلى دلسيد عآر دلد9ب)

حصة) (16.222 9آلك) أصبح  دلذي 

قدره)1622.222)ارهم.

دلتسيير):)عآر دلد9ب.

دإلمض ء):)عآر دلد9ب.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

رقم) تحت  بف س  دلتج رية  دملحكآة 

42311122222242)بت ريخ)15)9ي 9ر)

دلتج ري) دلسجل  رقم  تحت  (،2222

.42645

548 P

 STE JDR RENT A CAR
SARL AU

ت سيس شركة
دلع م) دلجآع  عقد  بآقت�سى 

نونبر) (26 بت ريخ) دمليعقد  دلت سي�سي 

 STE شركة) ت سيس  تم  (،2212

  JDR RENT A CAR SARL AU

ب ملودصف ت دلت لية):

 STE JDR RENT A (: دلتسآية)

.CAR SARL AU

تجزئة) (C2 رقم) (: دملقر دالختآ عي)

دلشقف) عين  طريق  9 سآين  ري ض 

دملحل)2)ف س.

 522.222 (: مبلغ رأسآ ل دلشركة)

5222)حصة بقيآة) ارهم مكون من)

داري�سي) خليلي  للحصة  ارهم  (122

تجزئة) (31 رقم) دلس كن ب:) رضودن 

ثرية دلشقة رقم)8)طريق عين دلشقف)

ف س.

غرض دلشركة):)كردء)دلسي ردت.

دلتسيير للسيد ):)مد9حة ضردوي.

أخله ) من  ت سست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية دبتددء)من تقييده )

ب لسجل دلتج ري.

كت بة) لد   دلق نوني  دال9ددع  تم 

بف س) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (15 بت ريخ)

تسجيل) وتم  (42311122222325

دلشركة ب لسجل دلتج ري تحت رقم)

.61555

549 P

 STE SUPERIEUR TRANS
SARL AU

بآقت�سى قردر دلجآع دلع م دلغير)

 2222 9ي 9ر) (6 9وم) دمليعقد  دلع اي 

 STE SUPERIEUR TRANS لشركة)

ومقره  دالختآ عي عآ ر ) (SARL AU

رقم)32)تجزئة زيتون بنسوا  ف س.

دلبض ئع) نقل  (: نش طين) زي ا  

للغير،)دالستيردا ودلتصد9ر.

دلتسيير):)دلحدداعز دلعرب.

دالمض ء):)دلحددا عز دلعرب.

لد ) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دملحكآة دلتج رية بف س)،)تحت رقم)

42311122222252)بت ريخ)15)9ي 9ر)

دلتج ري) دلسجل  رقم  تحت  (،2222

.53751

550 P

STE FLY VIRAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بيع دلحصص، دستق لة دملسير دلث ني
تعيين مسير خد9د ،دمض ء دلبيكي 

ودالادري
دلع م) دلجآع  ملحضر  تبع  

بأك ا9ر) دملؤرخ  للشرك ء) دالستثي ئي 

بت ريخ)28)نونبر)2212،)تقرر م  9لي):

ببيع) دليوري  عثآ ن  دلسيد  ق م 

دلشركة) في  9آلكه   دلتي  دلحصص 

لف ئد  دلسيد ت مرد دحآد.
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دليوري) عثآ ن  دلسيد  دستق لة 

من مه مه كآسير ث ني لشركة فالي)

فيردل.

مسير) دحآد  ت مرد  دلسيد  تعيين 

خد9د للشركة ملد  غير محدوا .
ودالادري) دلبيكي  دلتوقيع  دلغ ء)

للسيد عثآ ن دليوري.

شركة فالي فيردل ملتزمة ب لتوقيع)

دلبيكي ودالادري للسيد ت مرد دحآد.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

(،2212 ايسآبر) (18 بت ريخ) ب ك ا9ر 

تحت رقم)88281.

551 P

 STE SEL

SPORTMANAGEMENT
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(BENI

BOUAYACH ALHOCEM

تصفية دلشركة
دلغير) دلع م  دلجآع  بآقت�سى 

تم) (،2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ) دلع اي 

دلغير) دلع م  دلجآع  محضر  وضع 

 STE (: تصفية لشركة) دلع اي النه ء)

 SEL SPORTMANAGEMENT

.SARL AU

دلتي تحآل دلخص ئص دلت لية):

 STE SEL (: دلتسآية)

 SPORTMANAGEMENT SARL

. AU

دملقر دالختآ عي):)حي)1)بني بوعي ش)

دلحسيآة.

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

شريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

وحيد.
ردسآ ل):)12.222)ارهم.

مصفي دلشركة):)دلحدو�سي سآير.

دالستثي ئي) دلجآع  ص اق  وقد 

بت ريخ)13)9ي 9ر)2222)على دلحصيلة)

إبردئه) وأعطى  للتصفية  دالخآ لية 

للآصفي وتم دعف ئه من مه مه.

ب ملحكآة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

9ي 9ر) (16 9وم) ب لحسيآة  دالبتددئية 

2222،)تحت رقم)2.

552 P

STE CASA PLATRE
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 13 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

شركة) شرك ء) قرر  (1224 أكتوبر)

ذدت) شركة  (،CASA PLATRE

ردسآ له ) محدوا ،) مسؤولية 

مقره ) دلك ئن  ارهم  (122.222

مكرر) (222 دالختآ عي ب لددردلبيض ء)

2)ش رع يعقوب دمليصور) مكتب رقم)

دلشركة) ردسآ ل  رفع  بوسيجور،)

دلى) ورفعه  ارهم  (882.222 بآبلغ)

ب صددر) وذلك  ارهم  (1.222.222

 1222 88.222)حصة من فئة) وملق)

حس ب) من  مؤاد   للودحد   ارهم 

دلتحآالت ومض فة مج ن  للحصص)

دلقد9آة.

دلفصل) على  دلتعد9ل  أامل 

دلس بع من دليظ م دالس �سي.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

أكتوبر) (21 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)

1224،)تحت رقم)122585.
بي ن مختصر

553 P

STE CASA PLATRE
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ت سيس شركة
بآقت�سى عقد عرفي أبرم ب لبيض ء)

1287،)دملسجل بيفس) 8)م ي) بت ريخ)

دملد9ية تم وضع قودنين شركة ذدت)

دملآيزدت) له   دملحدوا   دملسؤولية 

دلت لية):

دلشرك ء):)دلسيد عبد دملجيد خبير)

ودلسيد  علوش مد9جة.

.CASA PLATRE SARL(:(دالسم

دبن) ش رع  (13 (: دالختآ عي) دملقر 

ت شفين دلرقم)21)دلددردلبيض ء.

دلهدف):)شركة دملق والت للجبص،)

دملب ني) خآيع  وتخطيط  تصآيم 

ودملع مل بجآيع دملودا.

ارهم مجزأ) (22.222 (: دلردسآ ل)

ارهم) (122 حصة من فئة) (222 دلى)

بأكآله ) مسدا   ( دلودحد ،) للحصة 

خبير) دملجيد  عبد  للسيد  ومآيوحة 

حصة للسيد  مد9جة علوش) (125

5)حصص.

عبد) دلسيد  تعيين  تم  (: دالادر )

دملجيد خبير كآد9ر ت سي�سي للشركة)

ملد  غير محدوا .

ف تح) من  تبتدئ  (: دمل لية) دلسية 

ايسآبر ب ستثي ء) (31 9ي 9ر وتنتهي في)

 31 دلسية دمل لية دالولى تنتهي بت ريخ)

ايسآبر)1287.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

ت سيسه  دلنه ئي.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

ب لددردلبيض ء)بت ريخ)5)9ونيو)1287،))

تحت رقم)84156.
دملسير

554 P

STE CASA PLATRE
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 11 بت ريخ) دملسير  قردر  بآقت�سى 

دملقر) تحويل  تقرر  (،1282 ايسآبر)

دالختآ عي دلك ئن ح لي  ب لددردلبيض ء)

دلى) (21 ش رع دبن ت شفين دلرقم) (13

مكتب) مكرر  (222 (: دلت لي) دلعيودن 
رقم)2)ش رع دبن ت شفين دلرقم)21)دلى)

دلعيودن دلت لي):222)مكرر مكتب رقم)
بوسيجور) دمليصور  يعقوب  ش رع  (2

دلددردلبيض ء.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

فبرد9ر) (12 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)

1222)تحت رقم)2531.

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

1222)قرر دلشرك ء) 12)م رس) بت ريخ)

بآبلغ) دلشركة  دلردسآ ل  رفع 

122.222)ارهم ورفعه دلى)122.222 

بخلق) وذلك  نقدد،) مآيوحة  ارهم 

1222)حصة خد9د  مسدا  ب كآله )

ومآيوحة للسيد عبد دملجيد خبير.

دلفصل) على  دلتعد9ل  أامل 

دلس بع من دليظ م دالس �سي.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

م رس) (26 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)

1222،))تحت رقم)25213.
دملسير

555 P

STE B-CONTRAT
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

دعط ء دلحصص، تغييردت ق نونية
دمليعقد) عرفي  عقد  بآقت�سى 

(،2212 أكتوبر) (22 بت ريخ) ب لبيض ء)

ذدت) شركة  (B-CONTRAT لشركة)

ردسآ له ) محدوا ،) مسؤولية 

مقره ) دلك ئن  ارهم،) (122.222

زنقة عزيز) (،67 دالختآ عي ب لبيض ء)

بالل دلط بق دلث ني دملع ريف،)أعطت)

دلحس ني،) ( دلق اري) أسآ ء) دلسيد  

ودلسيد ) سني  بردا   مريم  دلسيد  

9 سآين بردا  سني كل ودحد  منهم)

بردا ) دلسيد محآد  دلى  حصة  (252

سني،)أي م  مجآوعه)752)حصة.

ذدت) شركة  دلى  دلشركة  تحويل 

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دمليفرا.

سني) بردا   محآد  دلسيد  دبق ء)

كآسير خد9د.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط 

ايسآبر) (24 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)

2212،)تحت رقم)724657.
بي ن مختصر

556 P
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STE COIN TOP
دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 

دمليعقد في)26)نونبر)2212.

دختآ عية) حصة  (1222 تفويت)

من دلسيد  دله م دمليصوري لف ئد )

دلسيد  أم ل حددوي.

تغيير دالسم دلق نوني للشركة.

 AMOULA دلى) ( (COIN TOP من)

.CAR

نقل دملقر دالختآ عي):

23)حي دلي سآين) 3)رقم) من زنقة)

2)دلخآيس ت.

ميآونة) اللة  (122 رقم) دلى 

دلخآيس ت.

دق لة دلسيد  دله م دمليصوري من)

مه مه  كوكيلة وتعيين دلسيد  سكيية)

حددوي كوكيلة خد9د  للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

 6 بت ريخ) (2 تحت رقم) ب لخآيس ت،)

9ي 9ر)2222.
للنسخ ودلبي ن

دلوكيل

557 P

 STE KARMINE IMPORT

EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

قرر دلجآع دلع م دالستثي ئي في)26 

نونبر)2212.

تصفية دلشركة.

تعيين دلسيد دمين كروش  مصفي )

له  ب لعيودن دلت لي):

ا9 ر) (11 محل) (14 رقم) بي 9ة 

دمليصور دلخآيس ت.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

 2 بت ريخ) (1 تحت رقم) ب لخآيس ت،)

9ي 9ر)2222.
للنسخ ودلبي ن

دلوكيل

558 P

STE 5 ETOILES CARS
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ت سيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآوخب 

ت سيس) تم  (،2212 ايسآبر) (5

له ) محدوا   مسؤولية  ذدت  شركة 

دملودصف ت دلت لية):

 STE 5 ETOILES (: دلتسآية)

.CARS

دلهدف دالختآ عي):)كردء)دلسي ردت)

بدون س ئق.

دلوحد ) ( :)وادا9ة) دملقر دالختآ عي)

2)دق مة رقم)24)دلخآيس ت.

دملد ):)22)سية من ت ريخ دلت سيس.

دلرأسآ ل):)حدا رأسآ ل دلشركة)

في)122.222)ارهم مقسآة دلى)1222 

122)ارهم) حصة دختآ عية من فئة)

للحصة):

 522 (....... دلصد9ق) فؤدا  دلسيد 

حصة دختآ عية.

 522 (..... دكددش) ري ض  دلسيد 

حصة دختآ عية.

دلسيد ) عين  (: دلشركة) تسيير 

دم ن قي ل كوكيلة للشركة مع خآيع)

دلصالحي ت.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 

رقم) تج ري  سجل  ب لخآيس ت،)

.28231
للنسخ ودلبي ن

دلوكيل
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STE FINALITICS
شركة محدوا  دملسؤولية

ردسآ له  : 52.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دلددردلبيض ء 12 

زنقة صبري بوخآعة، دلط بق دالول، 

دلشقة رقم 6 

دلسجل دلتج ري رقم : 423.455

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  قرر 

بت ريخ)12)9ونيو)2212)تسجيل):

حصة) (52 تفويت) على  دملودفقة 

بريآ كيس) دلسيد  حصص  من 

ب ن خيوتيس للسيد ادميين البوري.

دلقودنين) من  (7 دلفصل) تعد9ل 

دالس سية.

بريآ كيس) دلسيد  ت كيد 

ب ن خيوتيس في وظ ئفه كآسير وحيد.

دلقودنين) من  (43 دلفصل) دلغ ء)

دالس سية.

خد9د ) أس سية  قودنين  تبني 

مع) دملسؤولية  محدوا   للشركة 

نفس) نفس دلردسآ ل،) عد  شرك ء،)

دلهدف ونفس دملقر دالختآ عي.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط 

9ونيو) (27 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)

2212،)تحت رقم)726884.
نسخة موخز  لالش ر 

560 P

 STE PROJET

 ECHAFAUDAGES

INDUSTRIELS

»PEI«
شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

شريك وحيد

رأسآ له  : 1.522.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 13122، دبن 

سليآ ن، دلشقة رقم 1، دلط بق 

دالول، دلتجزئة 7-5، تجزئة حكيآة، 

بوزنيقة دملركز

دلسجل دلتج ري رقم : 6611

 22 بت ريخ) دلوحيد  دلشريك  قرر 

أبريل)2212)م  9لي):

(: من) دالختآ عي  دملقر  نقل 

دملحآد9ة،)كلم)13،)دلطريق دلس حلي)

1)دلط بق) ب ملحآد9ة،)دلى دلشقة رقم)

حكيآة،) تجزئة  (،7-5 تجزئة) دالول،)

بوزنيقة دملركز،)13122)دبن سليآ ن.

دلقودنين) من  (4 دلفصل) تعد9ل 

دالس سية.

بويرط س) دالن  دلسيد  تأكيد 

غير) ملد   وحيد  كآسير  وظ ئفه  في 

دلصالحي ت) خآيع  مع  محدوا  

دلق نونية.

دع ا  صي غة دلقودنين دالس سية.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلضبط ب ملحكآة دلتج رية ب ملحآد9ة)

رقم) تحت  (،2212 م ي) (22 بت ريخ)

.827
نسخة موخز  لالش ر 
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 STE DILAM HOTEL

 DEVELOPEMENT
S.A

شركة بأسهم مبسطة

ردسآ له  : 2.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : دلددردلبيض ء 273 

ش رع محآد م مس

دلسجل دلتج ري رقم : 174.327

دلع اي دملؤرخ) دلع م  قرر دلجآع 

وال9ة) تسجيل  (،2212 9ونيو) (28 في)

دملدردء)دملآ رسين،)وهم):

دلسيد ادفيد ب ري.

دلسيد ميشيل ب ري.

دلسيد دستيف ن رديي.

دلسيد ألبير م ي.

دلسيد محآد علمي نف خ لزرق.

ستنتهي) سيودت،) (3 ملد ) وذلك 

وال9تهم في دلت ريخ دلذي سيجتآع فيه)

9ص اق) دلذي  دلع اي  دلع م  دلجآع 

 31 بت ريخ) دمليتهية  دلحس ب ت  على 

ايسآبر)2221.

بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط 

أغسطس) (7 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)

2212،)تحت رقم)711212.

في) دملؤرخ  دالادر   مجلس  قرر 

تجد9د) (: تسجيل) (2212 9ونيو) (28

وال9ة ادفيد ب ري في وظ ئفه كرئيس)

للآجلس.

تجد9د ألبير م ي ودستيف ن رديي في)

وظ ئفهآ  كآدردء)ع مين.
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بكت بة) دلق نوني  دال9ددع  تم 
دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط 
أغسطس)) (7 بت ريخ) ب لددردلبيض ء)

2212،)تحت رقم)711222.
عن نسخة موخز  لالش ر 
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شركة أنترفيد م روك

مقره  دالختآ عي):)273)ش رع محآد دلخ مس)

دلددردلبيض ء

 STE VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES MAROC

(EX .VWS MAROC(
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
رأسآ له   : 2.222.222 ارهم

مقره  دالختآ عي  : دلددردلبيض ء، 
33 ش رع عبد دللطيف بيقدور، حي 
ردسين، دلشقة رقم 6 دلط بق دلث لث 

دلسجل دلتج ري رقم : 218671
بت ريخ18)دبريل)2212،)قرر دلجآع)

دلع م غير دلع اي تسجيل):
دلذي) دلشركة  تسآية  تغيير 

 VEOLIA WATER أصبح)

.TECHNOLOGIES MAROC
.VWS MAROC((:(بدال من

دلق نون) من  (2 دلبيد) تعد9ل 
دالس �سي.

(: من) دلشركة  مقر  نقل 
عبد) ش رع  زدوية  دلددردلبيض ء)
دملومن وأنودل،)دق مة دملولد،)دلط بق)

دلخ مس.
دلى دلعيودن دلت لي):)دلددردلبيض ء،)
حي) ش رع عبد دللطيف بيقدور،) (33
ردسين،)دلشقة رقم)6)دلط بق دلث لث.
دلق نون) من  (4 دلبيد) تعد9ل 

دالس �سي.
دلشركة) ق نون  تقيين  دع ا  

دالس �سي.
دلق نوني) دال9ددع  دنج ز  تم 
دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 
ب لددردلبيض ء،)في)24)ايسآبر)2212،)

تحت رقم)724585.
عن موخز وبي ن
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 BiQTech

  SARL

تأسيس شركة

بآقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (-I

23)ايسآبر2212))،)تم إ9ددع دلق نون)

ايسآبر2212   (32 بت ريخ) ( دلتأسي�سي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

12122)و ذدت) دلسجل دلتج ري رقم)

دملآيزدت دلت لية):

.  BiQTech SARL((:(دلتسآية

دلهدف):)

تقد9م دملشور  ودلخبر  في مج ل)

دإلغالق دلصي عي.)

•)دالستش ردت ودلتدريب دلتقني.

اردسة وتيفيذ ورصد دملش ريع) (•

دلصي عية.

دملعددت) وتركيب  •صي نة 

دلصي عية دملختلفة.

•)دلتج ر  بشكل ع م)؛

بجآيع) دلقي م  (، أعم) وبشكل 

ودالستيردا) دلتج رية  دلعآلي ت 

ودلصي عية ودلعق رية ودمل لية بشكل)

كلًي  أو خزئًي ) (، مب شر أو غير مب شر)

إلى أحد دألهددف دملحدا  أو إلى خآيع)

دألهددف دملآ ثلة أو ذدت دلصلة دلتي)

أو) تآد9د  تفضل  أن  دملحتآل  من 

تطوير دلنش ط دالختآ عي.

في) تؤاي  أن  للشركة  9آكن  (•

دألعآ ل) خآيع  ( دلخ رج) وفي  دملغرب 

ودلعآلي ت دلتي تس هم بشكل مب شر)

أو غير مب شر في تحقيق هدفه  أو من)

دملحتآل أن تعزز تطوره .

دملقر دالختآ عي):)ش رع عبد دملومن)

دلط بق) ا  إق مة  ب رك  فض ء) إق مة 

دلث ني رقم)15)دملحآد9ة).

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملد )

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

دالختآ عي محدا))في)122.222).ارهم)

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122.ارهم للودحد ،)مكتتبة)

و محرر  ب لك مل و موزعة لف ئد ):

حصة) (522 بدر) مهددوي 

دختآ عية.

حصة) (522 هش م) برحددا 

( (. دختآ عية)

دملجآوع):)))1222)حصة دختآ عية.

دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

دلتسيير):)تم تعيين):

دلسيد مهددوي بدر.

مسيرد) هش م  برحددا  ودلسيد 

للشركة.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-II

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

9ي 9ر) (13 ( بت ريخ) ب لددردلبيض ء،)

2222)))تحت)22711122221272.
ملخص قصد دلنشر
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TECONSEIL
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تبع  لعقد عرفي مبرم بت ريخ)8)9ي 9ر)

دألس �سي) دليظ م  وضع  تم  (،2222

لشركة ذدت دملآيزدت دلت لية):

.TECONSEIL SARL(:(دلتسآية

ذدت  شركة   : دلق نوني  دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

نش ط دلشركة دألس �سي : مكتب 

اردس ت ؛

ع مة  واردس ت  دستش ردت 

دلع مة  دلقط ع ت  بجآيع  متعلقة 

ودلخ صة ؛

تيظيم وتقد9م خآيع دملؤسس ت 

دلعآومية ودلخ صة ؛

نظ م  وتيفيذ  وتدبير  تصآيم 

دملعلوم ت ؛

ذدت  عآلية  أي  أعم،  وبصور  

صلة مب شر  أو غير مب شر  ب ألنشطة 

أن  دملحتآل  من  أو  أعاله،  دملذكور  

تعزز تيآية دلشركة.

سعد  أم  ش رع   : دلشركة  مقر 

عآ ر  48 دلط بق 3 رقم 12 دلعيون.

دملد  : 22 سية.

مبلغ  في  حدا   : دلرأسآ ل 

 1222 إلى  مقسآة  ارهم   122.222

حصة دختآ عية من فئة 122 ارهم 

محرر  ك لت لي :

لف ئد   دختآ عية  حصة   222

دلسيد هش م مسردر ؛

لف ئد   دختآ عية  حصة   122

دلسيد إبردهيم دلش وي.

دلسية دمل لية : من ف تح 9ي 9ر إلى 

31 ايسآبر.

غير  ملد   دلشركة  تسير   : دإلادر  

هش م  دلسيد  طرف  من  محدوا  

مسردر.

بكت بة) تم  دلق نوني  دإل9ددع 

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلضبط 

ب لعيون بت ريخ)12)9ي 9ر)2222)سجل)

تج ري رقم)32415.
للبي ن ودإلش ر 
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 )تأسيس شركة
 SOCIETE 3D SMILE LAB

» S.A.R.L 

)بآقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (-I

تم إ9ددع دلق نون) نوفآبر2212،) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  ذدت دملآيزدت دلت لية:

 SOCIETE 3D SMILE (: دلتسآية)

. LAB  S.A.R.L

دلهدف):

)مختبر طب دألسي ن دلتعوي�سي.

)دملقر دالختآ عي):)12)زنقة دلخطيب)

دلعردقي دلط بق)2)دلددردلبيض ء).

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 دملد :) (

تأسيسه  دلنه ئي.
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دلرأسآ ل) (: دلرأسآ ل دالختآ عي) (

 122.222,22 في) ( محدا) دالختآ عي 

حصة) (1222 إلى) مقسم  ارهم 

ارهم) (122 فئة) من  دختآ عية 

ب لك مل) و محرر   مكتتبة  للودحد ،)

وموزعة لف ئد ):

حصة) (333 دلسيد عد9ل هويم) (

دختآ عية.

 333 دلجوهدي) دملهدي  دلسيد 

حصة دختآ عية.

334)حصة) ( دلسيد  رخ ء)لوميني)

دختآ عية.

)دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

تم تعيين دلسيد  رخ ء) (: دلتسيير)

دمض ء) مع  للشركة  مسير   ( لوميني)

مشترك مع دلسيد عد9ل هويم.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-II

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

ب لددردلبيض ء،)بت ريخ))6)9ي 9ر2222،)
دلتج ري) دلسجل  رقم182رقم  تحت 

.452421
ملخص قصد دلنشر
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SOMABIORG
صوم بيورغ

شركـة محدوا  دملسؤولية

 رأسآ له  : 122.222 ارهم

ش رع لال دلي قوت وزنقة دلعرع ر 

عآ ر  2 إق مة ڭدليس دلط بق 4 

شقة 17 دلددر دلبيض ء 

دلـتــأسـيـس
ب لددر) عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم) ( 9ي 9ر2222) (7 ( بت ريخ) ( دلبيض ء)

لشركة) دألس �سي  دلق نون  تحرير 

محدوا  دملسؤولية م صيته  ك لت لي):))))))))))

)دلتسآية:)صوم بيورغ ش.م.م.

دلهدف):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

وتصد9ر) ودستيردا  وشردء) -بيع 

ودمليتج ت دلعضوية).

-إنت ج وتسويق وتغليف دمليتج ت)

ودلزردعية) ودلعضوية  دملحلية 

ودلحرفية).

دملك تب) خآيع  وتشغيل  إنش ء)

ودملستواع ت) ودلفروع  ودلوك الت 

دلتج رية في كل من دملغرب ودلخ رج.

-دألرد�سي دلزردعية وخآيع دعآ ل)

دالغذ9ه دلزردعية.

-))وبصفة ع مة)،)خآيع دلعآلي ت)

دلتج رية,)دلصي عية,)دمل لية,)دلعق رية)

ودلغير عق رية دملتعلقة بصفة مب شر )

أو غير مب شر  ب لهدف دالختآ عي أو)

دلتي تس هم في إنآ ء)دلشركة.

دملقر دالختآ عي):ش رع لال دلي قوت)

وزنقة دلعرع ر عآ ر )2)إق مة ڭدليس)

دلط بق)4)شقة)17)دلددر دلبيض ء.)))))))))))))))))))))))

دملد ):)22)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسآ ل)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسآة 

عن) دلحصص  سدات  ارهم  (122

ك مله  ووزعت على دلشرك ء)ك لت لي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-)دلسيد فياللي دنص ري دمين))722  

حصة.))))))))))))))

 322 كنز ) دلشرد9بي  دلسيد   (-

حصة.)                

دلتسيير)):)عهد به ملد  غير محدا )

وبصالحي ت مطلقة للس ا ):)))))))))))))))))))))))))

دمين) دنص ري  فياللي  دلسيد  (-

 11 شقة) (3 زنقة وهردن ط) (1 دملقيم)

دلبيض ء.))))))))))))))

-)دلسيد  دلشرد9بي كنز  دملقيآة)1 

زنقة وهردن ط)3)شقة)11))دلبيض ء.))))))))))))))

ٍدلى31  9ي 9ر) (1 من) دلسية دمل لية:)

ايسآبر.

لالحتي ط دلق نوني) (5% (: دلألرب ح)

9وضع) أو  9يقل  أو  9وزع  إم   ودلب قي 

تحت دالحتي ط حسبآ  9قرره دلجآع)

دلع م.))

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلكبر ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

رقم) تحت  9ي 9ر2222) (15 ( بت ريخ)

                  . 727243

دلسجل) في  دلشركة  تسجيل  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري 

 15 بت ريخ) دلكبر   ب لددردلبيض ء)

9ي 9ر2222)تحت رقم)453185.
من أخل دلتخليص ودإلشه ر))))))))))))))))))
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SD TRA

تأسيس شركة
)بآقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (-I

7)أغسطس2218)،)تم إ9ددع دلق نون)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  وذدت دلشريك ودحد ودلتي)

تحآل دلخص ئص دلت لية:

. SD TRA(:(دلتسآية(

دلهدف):

)دشغ ل دلبي ء)دلتجهيز ودلتهيئة).

سوميه) زنقة  (: دالختآ عي) دملقر 

 22 رقم) (5 ط بق) (3 شهرزدا) دق مة 

نخيل دلددر دلبيض ء.

ت ريخ) من  دبتددء) سية  (22 دملد :)

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

دالختآ عي محدا))في)122.222)ارهم)

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122)ارهم للودحد )،)مكتتبة)

ومحرر  ب لك مل وموزعة لف ئد ):

محآد))))))))))))))))))))))))) مضردوي  دلسيد 

1222)حصة.)

دملجآوع:1222)حصة).

دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

دلسيد) تعيين  تم  (: دلتسيير)

مضردوي محآد).

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-II

دلتج رية) دملحكآة  لد    دلتج ري 

ايسآبر) (15 ( بت ريخ) ب لددر دلبيض ء،)

2218،)تحت رقم)226272213.
ملخص قصد دلنشر
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 STE LA PERLE & DOUAR

 SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بآس هم وحيد 

رأسآ له  : 122.222,22  ارهم

داف ق 1 رقم 1244 سع ا  مردكش 

دلسجل دلتج ري رقم: 121421

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ))بت ريخ)

12)ايسآبر))2212)تم تأسيس شركة)

بآس هم) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

وحيد ذدت دلخص ئص دلت لية)):))

للشركة)) دالختآ عية  دلتسآية 

 STE( LA( PERLE( &DOUAR( SARL

.AU

)موضوع):

ادر دلضي فة.

1رقم) :دألف ق) ( دالختآ عي) دملقر 

1244)سع ا  مردكش).))))

رأسآ ل) 9حد  ( ( دلشركة) رأسآ ل 

ارهم) ( ( (122.222,22 في) دلشركة 

مقسآة إلى1222)حصة من فئة)122 

ارهم للحصة دلودحد  محرر  ك ملة)

دلتسيير:

دلسيد))) دلشركة  بتسيير  9قوم  (

 GUYOT D’ASNIERES DE SALINS

Pierre-Edouard,Marie,Antoine

 333RUE DES GOBINS في) دملقيم 

CHARLY FRANCE 62322ودلح مل))

N°11AR788262((لجودز دلسفر رقم

دملد ):)))حدات مد  دلشركة في)22 

سية دبتدءد من ت ريخ تأسيسه .

تم دلقي م ب إل9ددع دلق نوني لد )

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بـة 

تحت) 9ي 9ر2222) (2 ( بآردكش بت ريخ)

رقم)112821.
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  NEGOTOUT CONSULTING

S.A.R.L.U

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  بشريك ودحد

عرفي) عقد  بآقت�سى  ()1

 21 بت ريخ) دلددردلبيض ء) في  مؤرخ 

دلق نون) تحرير  تم  ايسآبر2212.)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

محدوا  بشريك ودحد ذدت دملقوم ت)

دلت لية:)

 NEGOTOUT دلتسآية:)

CONSULTING)ش.م.م.)ب.و).

دلهدف:)دلغرض من دلشركة سودء)

في دملغرب أو في دلخ رج.

-دستش ردت دألعآ ل ودالستش ردت)

دإلادرية دألمر .

-دستيردا وتسويق خآيع دمليتج ت)

خآيع) تآثيل  وكذلك  (، دلنه ئية)

دلشرك ت و)/)أو دلعالم ت دلتج رية.

دملع مالت،) خآيع  ع م،) وبشكل 

دملرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر)

إليه ) ب لعآلي ت دملش ر  كلًي  أو خزئًي  

أو) أو تعزيز  من أخل تسهيل  أعاله،)

أي) وكذلك  دلشركة،) نش ط  تطوير 

مش رك ت مب شر  أو غير مب شر  بأي)

شكل من دألشك ل سودء)في دملؤسس ت)

ألغردض مآ ثلة أو ذدت صلة.

دملقر دالختآ عي:)مك تب أوالا زي ن)

ش رع ليبورن وزدوية طريق) (31 رقم)

أوالا زي ن)،)دلط بق دلخ مس)،)مكتب)

34)،)دلددر دلبيض ء.

9وم) من  دبتددء) سية  (22 دملد :)

استوره  دألولي.

رأس) 9بلغ  دالختآ عي:) دلرأسآ ل 

ارهم.) ( (22.222.22 ( دلشركة) م ل 

بقيآة) سهم  (122 إلى) مقسآة  وهي 

دالكتت ب) تم  للسهم،) ارهم  (222

ب لك مل) مدفوعة  ب لك مل،) فيه  

ومخصصة للآس هم دلوحيد.

دلسيد إاريس دعردب)122)))سهم.

تسيير دلشركة من:)طرف) دإلادر :)

دلسيد إاريس دعردب.)

دلسية دالختآ عية:)من ف تح 9ي 9ر)

وتنتهي 9وم)31)ايسآبر.

دالحتي ط ت) مصم  بعد  دألرب ح:)

ميح) 9آكن  ودلق نونية،) دليظ مية 

دلربح دلص في للآس هم دلوحيد.

لجآيع) دلق نوني  دإل9ددع  2(تم 

ب ملركز) ب لشركة  دملتعلقة  دملح ضر 

دلجهوي لالستثآ ر ب لددردلبيض ء)وقد)

سجلت دلشركة في دلسجل دلتج ري)

ب لددردلبيض ء) دلتج رية  ب ملحكآة 

تحت رقم452432 .
مقتطف من دخل دإلشه ر)))))))))))))))))))))))
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JT PARTNER

SARL AU

سجل تج ري 121421

تأسيس شركة
تم بت ريخ)12)ايسآبر)2212)وصع)

ق نون ميظم لشركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا  ب لشريك دلوحيد ب ملآيزدت)

دلت لية):

دلهدف):)

-)مركز دالتص ل.

إق مة) (24 شقة) (: دملقر دالختآ عي)

دلكليز بلوك ب ش رع محآد دلخ مس)

كليز)-)مردكش.

سية تبتدئ من ت ريخ) (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي للشركة.

 122.222 (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

سهم من) (1222 ارهم مقسآة على)

فئة)122)ارهم موزعة ك اتي):)

خون تونت) تريست  (: دلسيد) (-

ستيفن):)1222)حصة.

من ف تح 9ي 9ر إلى) (: دلسية دمل لية)

31)ايسآبر.

(: تسير من طرف دلسيد) (: دإلادر )

تريست خون تونت ستيفن.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلضبط للآحكآة دلتج رية بآردكش)

رقم) تحت  (2019/12/27 بت ريخ)

.112744
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  OPTI’LINK
 S.A.R.L AU

دلسجل دلتج ري 452827

تأسيس شركة) (
مؤرخ) عرفـي  عقد  بآقت�سى  ( (-I

تم إ9ددع دلق نون) 9ي 9ر2222،) (7 في)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  ذدت دملآيزدت دلت لية:

 OPTI’LINK  S.A.R.L (: دلتسآية) (

. AU

دلهدف):)أعآ ل دلتركيب.

دلضوئية) دأللي ف  وتك مل  نشر 

تركيب شبك ت دمليطقة) لالتص الت،)

. (LAN((دملحلية

دلكآبيوتر،)) أسالك  تركيب  (

دلضعيف) دلتي ر  أسالك  تركيب 

ودلتركيب ت دلكهرب ئية.

تركيب أنظآة دملردقبة ب لفيد9و) (

وأنظآة دلتيبيه.

تكيولوخي ) اعم  مدم ت 

شبكة) اعم  ومدم ت  (، دملعلوم ت)

دلكآبيوتر.

وتك مله .) ونشره   دملش ريع  إادر  

صي نة معددت تكيولوخي  دملعلوم ت)

تج ر  وشردء)وبيع معددت تكيولوخي )

دملعلوم ت ودالتص الت.

)دملقر دالختآ عي):)12)زنقة دلحرية)

دلط بق)3)دلشقة)5)دلددر دلبيض ء.

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 دملد :) (

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

 122.222,22 في) ( محدا) دالختآ عي 

حصة) (1222 إلى) مقسم  ارهم 

122ارهم) فئة) من  دختآ عية 

للودحد ،)مكتتبة ومحرر  ب لك مل.)

)دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد داريس)

كوتي مسيرد للشركة.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-II

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

ب لددردلبيض ء،)بت ريخ13)9ي 9ر2222،)

تحت رقم726827 .
ملخص قصد دلنشر
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FORCES  MULTIPHYSICS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد

رأسآ له  : 22، 122.222 ارهم

ش رع كلآيآة زنقة بني عآير  إق مة 

حيدر خ سم 1 دلط بق 4 رقم 22

ب لددر دلبيض ء

))تم تأسيس شركة ذدت مسؤولية)

محدوا  بآقت�سى عقد عرفي 9وم)))))))))

6)9ي 9ر)2222)مآيزدته  ك لت لي):)

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  (

بشريك ودحد.

دلتسآية):

.FORCES MULTIPHYSICS

كلآيآة) ش رع  دالختآ عي:) دملقر 

زنقة بني عآير))إق مة حيدر خ سم)1 

دلط بق)4)رقم)22.

حدا) دالختآ عي:) دلرأسآ ل 

حصة) (1222 في) دلشركة  رأسآ ل 

موزعة على دلشكل))دلت لي:

أندري) بيير  ستيف ن  سفريس 

1222)حصة.

دملد  دملحدا  للشركة:)22)سية.

)دلهدف دالختآ عي:))هدف دلشركة)

هو:)

-دلدردس ت دلعلآية ودلتكوين على)

دملح ك   دلرقآية في قط ع دلصي عة)

وتكيولوخي  دملعلوم ت ودلتعليم.



3652 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

دلعآلي ت) خآيع  ع م  -بشكل 

ودلعق رية) ودلتج رية  دلصي عية 

دملرتبط بشكل مب شر أو غير مب شر)

أو) تسهيل  أخل  من  دلشركة  بك ئن 

تفضيل أو تطوير نش ط دلشركة).

ستيف ن) سفريس  دلتعيين 

غير) ملد   للشركة  مسير  أندري  بيير 

محدوا .

دلشركة) تسجيل  تم  وقد  ( (

تحت) ب لبيض ء) دلتج رية  ب ملحكآة 

رقم)725226.
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 BOIS DESIGN
SARL

رأسآ له  : 000،00 122ارهم

مقره  : ش رع بوركون زنقة 

خعفردبيو حبيب دق مة دملشرق 2 

دلط بق دالول رقم 3 دلددر دلبيض ء

دلتأسيس
ب)) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

ثم) ب لددردلبيض ء) فبرد9ر2215) (18

وضع دلق نون دألس �سي للشركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا  مآيزدته  ك لت لي):

 BOIS ( ( شركة) (: •دلتسآية)

. DESIGN

ذدت) شركة  (: دلق نوني) •دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .)

)دلهدف ب متص ر):)كل دالشغ ل.)
بوركون) ش رع  دالختآ عي:) دملقر 
زنقة خعفردبيو حبيب دق مة دملشرق)

2)دلط بق دالول رقم)3)دلددر دلبيض ء.

دملد :)22)سية من ت ريخ دلتقييد في)

دلسجل دلتج ري.

ارهآ ) (122222 ( دلرأسآ ل)

بآقددر) حصة  (1222 على) مقسآة 

كلي ) محرر   للحصة  ارهم  (122

وتكتتب دلى كل من):

 MELE  MASSIMILIANO(دلسيد

COSIMO  422)حصة.

 TONDO SANDRA دلسيد)

622))حصة.

دلسية دالختآ عية:)من ف تح 9ي 9ر)

دلى)31)ايسآبر من كل سية.

مهآة أسيدت ملد  غير) دلتسيير:)

محدوا  إلى:

 TONDO SANDRA دلسيد )

رقم)) سفر  لجودز  دلح ملة 

YA3577122)دلك ئية بإ9ط لي )).)

ب لسجل) دلشركة  تقييد  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري 

ب لددردلبيض ء)تحت رقم)322243)في)

2)م رس2215.
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COMPANY FISH ACTIVE
sarl au

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  I-بآقت�سى 
دلق نون) إ9ددع  تم  9ي 9ر2222،) (8

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا بشريك ودحد وذدت دملآيزدت)

دلت لية:

دلتسآية:كومب ني فيش دكتيف.

دلهدف):

-)تج ر  دألسآ ك.

-)تسويق خآيع دألسآ ك دلط زخة)

ودملجآد ).

وخآيع) (، دلتصد9ر) (/ دالستيردا)

أنشطةتج ر  دألسآ ك.

دلحفظ) (، دلتجآيد) دلصيد،) (-

دلشردء)،)دلبيع)،)دلتسويق)،داٍلستيردا)

(، دألسآ ك) أنودع  خآيع  وتصد9ر 
رأسي ت) (، دلقشري ت) (، دلرموي ت)

(، دلسرا9ن) (، دملح ري ت) (، دألرخل)

دمليتج ت) من  وغيره   (... دمل كريل)

دملحلية أو دملستورا  عن) (، دلبحرية)

(، دملجآد ) أو  دلصيد  قودرب  طريق 

دلوطيية أو دألخيبية.

وتصد9ر) وتسويق  -تثآين 

أو) و/) دلط زخة  دلبحرية  دمليتوخ ت 

دملجآد ).

-)صي عة وتسويق وتصد9ر خآيع)

دمليتج ت دلبحرية وكذلك مشتق ته )،)

وم صة دألسآد  ودلزيوت ومس حيق)

دلسآك.

ووس ئل) أاودت  خآيع  تسويق  (-

أو) خد9د   ك نت  سودء) دلصيد 

مستعآلة.

)دالستيردا)/)دلتصد9ر.

دلزيوت) وتسويق  -دستيردا 

دلتشحيم) ومودا  دلهيدروليكية 

ال) معددته   وكذلك  دلصيد،) لقودرب 

سيآ  دملحرك ت دلبحرية وملحق ته .

دلتسويق ودملبيع ت ودملشتر9 ت) (-

ودلسلع) دمليتج ت  أنودع  لجآيع 

ودلخدم ت،)وخآيع عآلي ت دلتآثيل،)

ودلوس طة،) ودلشحن  ودلعآوالت،)

ودالستيردا) دلع مة،) ودلتج ر  

ودلتصد9ر.

ودستغالل خآيع دملص نع) -دنش ء)

وحفظ) وتحويل  وتغليف  ملع لجة 

دمليتج ت دلبحرية.

لجآيع) ودلدولي  دلوطني  -دليقل 

ودملودا) ودألاودت  دمليتج ت  أنودع 

ودلسلع ودألشي ء،)ودلشحن ودملي ولة،)

ودلتعشير.

ودالستيردا) دلع مة  -دلتج ر  

دملغربية) دمليتج ت  لجآيع  ودلتصد9ر 

أو) دلطبيعية  ودملودا  ودألخيبية 

دملصيعة ودمليتج ت دملرمص له  من)

قبل دلجآ رك دملغربية.

دملتعلقة) دلخدم ت  -خآيع 

بعآلي ت دلصيد ودملودنئ.

*دملقردالختآ عي):رقم)26)حي دألمل)

21)زنقة)12)بلوك12)دلددملة.

ت ريخ) من  دبتددء) 22سية  دملد :)

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دلرأسآ الالختآ عي)

ارهم) (122222 دالختآ عي محدا في)

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122)ارهم للودحد ،)مكتتبة)

لف ئد ) وموزعة  ب لك مل  ومحرر  

( دلسيد كآ ل نشيط.)

دملجآوع:))122222.

دلسية) :تبتدئ  دلسيةدالختآ عية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

دلسيدكآ ل) تعيين  تم  (: دلتسيير)

نشيط مسير للشركة ملد  غير محدا .

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-II

دالبتددئية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

أكتوبر2222،) (15 بت ريخ) ب لددملة،)

تحت رقم)56.
ملخص قصد دلنشر
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SOFTIN
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  لشريك وحيد
رأسآ له : 122222.22 ارهم.

دملقر دالختآ عي : 17س حة ش رل 

نيكول ط بق 7 رقم 2   دلددر دلبيض ء

تأسيس شركة
بآوخب عقد عرفي مؤرخ بت ريخ)5 

نوفآبر2212)تم تأسيس شركة ذدت)

وحيد) لشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

ذدت دمليزدت دلت لية.

.SOFTIN(((:(دلتسآية(-

دالستيردا ودلتصد9ر).

بجآيع) دلطب عة  أعآ ل  خآيع 

وبيع دملعددت ودللودزم) أشك له  شردء)

لجآيع وظ ئف دلطب عة).

أخهزه) وبيع  دلنشر؛شردء)

دلح سوب).

وخآيع م  9تصل مب شر  أو غير) (

مب شر  مع هده دألغردض.

-)دملد ):)22)سية.

17س حة ش رل) (: دملقر دالختآ عي)

نيكول ط بق)7)رقم)2))))دلددر دلبيض ء.

-)رأسآ له ):)122.222.22)ارهم.

من) تبدأ  (: دالختآ عية) دلسية  (-

ايسآبر من) (31 ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

كل سية.

-دلتسيير):)تسير دلشركة من طرف)

غير) ملد   دلغ ني  عبد  دلسيد:عتيوي 

محدوا .

ب ملركز) دلق نوني  دإل9ددع  -نفد 

دلجهوي لالستثآ ر ب لددر دلبيض ء.
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  SUPERETTE AGDAL 

S.A.R.L A.U

دلسجل دلتج ري :121721

    تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  I-بآقت�سى 

دلق نون) إ9ددع  تم  (، 9ي 9ر2222) (2

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  ذدت دملآيزدت دلت لية:

 SUPERETTE AGDAL .:(دلتسآية

.S.A.R.L A.U

دلهدف):)

-)مخزن دملودا دلغذدئية.

-)ت خر مودا دلتدمين.

تجزئة درموند9ة) (: دملقر دالختآ عي)

 7 ش رع) (1 عآ ر ) (21 رقم) محل 

دلقصبة دملشور مردكش.

ت ريخ) من  دبتددء) سية  (22 دملد :)

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دلرأسآ ل دالختآ عي) (

دالختآ عي محدا))في)122.222,22 .

)دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

:)تم تعيين دلسيددملغ ري) دلتسيير)

دحآد مسيرد للشركة.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-II

دلتج ري لد  دملحكآة دلتج رية ب لددر)

9ي 9ر2222،) (13 ( بت ريخ) دلبيض ء،)

تحت رقم111221.
ملخص قصد دلنشر
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  STE  YILMA CARS

S.A.R.L A.U

دلسجل دلتج ري :121653

مؤرخ) عرفـي  عقد  بآقت�سى  ( (-I

تم إ9ددع دلق نون) (، 9ي 9ر2222) (2 في)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  ذدت دملآيزدت دلت لية:

  STE  YILMA CARS (: دلتسآية) (

.S.A.R.L A.U

دلهدف):

)كردء)سي ردت بدون س ئق.

دالزاه ر) :تجزئة  دالختآ عي) دملقر 

س بق  رقم)254)مردكش.

ت ريخ) من  دبتددء) سية  (22 دملد :)

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

 522.222,22 في) ( محدا) دالختآ عي 

ارهم).

)دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

دلسيدلزرق) تعيين  تم  (: دلتسيير)

محآد مسيرد للشركة.

ب لسجل) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-II

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلتج ري 

ب لددردلبيض ء،)بت ريخ))12)9ي 9ر2222 

تحت رقم111146.
ملخص قصد دلنشر

578 P

 BELLA HOUSSE 
SARL

تأسيس شركة) (    
مؤرخ) عرفـي  عقد  بآقت�سى  (-I
تم إ9ددع دلق نون) 9ي 9ر2222،) (6 في)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�سي 

دملحدوا  ذدت دملآيزدت دلت لية:

 BELLA HOUSSE (: دلتسآية)

.SARL

دلهدف):)

دلترويج دلعق ري.

زنقة دحآد) (13 (: دملقر دالختآ عي)

1)رقم) دملج ط إق مة دليخيل دلط بق)

8)دلددر دلبيض ء.

ت ريخ) من  دبتددء) سية  (22 دملد :)

تأسيسه  دلنه ئي.

دلرأسآ ل) (: دالختآ عي) دلرأسآ ل 

 122.222,22 في) ( محدا) دالختآ عي 

حصة) (1222 إلى) مقسم  ارهم 

122ارهم) فئة) من  دختآ عية 

ب لك مل) ومحرر   مكتتبة  للودحد ،)

وموزعة لف ئد ):

دلسيد محآد مليد حب ملوك) (

صفريوي):)822)حصة دختآ عية.

 222 (: بيجلون) دسآ ء) دلسيد  

حصة دختآ عية).

دلسية دالختآ عية):)تبتدئ دلسية)

دالختآ عية من ف تح 9ي 9ر وتنتهي في)

31)ايسآبر.

تم تعيين دلسيد محآد) (: دلتسيير)

مسيرد) صفريوي  ملوك  حب  مليد 

للشركة ملد  غير محدوا .

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-II

ب لددردلبيض ء،) دلتج رية  دملحكآة 

تحت) 9ي 9ر2222،) (14 ( بت ريخ)

دلتج ري) ب لسجل  (1251 رقم)

رقم453252.
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فور ستادين بريفي

شركة محدوا  ذدت دملسؤولية

بآوخب عقد دلعرفي دملؤرخ في)16 

شركة) تأسيس  تم  (،2212 ايسآبر)

محدوا  دملسؤولية.

دالسم):)فور ست ا9ن بريفي.

ودلتعليم) دلتربية  (: دملوضوع)

دلخ ص.

زنقة سبتة إق مة ردمي) (7 (: دملقر)

دلط بق دلث ني رقم)8)دلددر دلبيض ء.

من) إبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي إال في ح لة دلتآد9د)

أو دلحل مسبق.

في) دمل ل  رأس  9قدر  (: دمل ل) رأس 

ارهم) (122 بقيآة) ارهم  (122.222

للحصة.

دإلادر ):)عين دلسيد قدور دملعدور)

غير) ملد   للشركة  وحيد  كآسير 

محدوا .

(% (5 9خصم من دألرب ح) (: دألرب ح)

ودلب قي) دلق نوني  دإلحتي ط  لتكوين 

9وزع حسب حصص دملس هآين.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

 2222 9ي 9ر) (7 بت ريخ) ب لددر دلبيض ء)

تقييد) رقم  (726384 رقم) تحت 

دلشركة ب لسجل دلتج ري تحت رقم)

.452627
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XDCC OFFSHORING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

للشريك دلوحيد

دلرأسآ ل دالختآ عي : 122.222 

ارهم

دملقر دالختآ عي : شقة رقم 3، عآ ر  

رقم 8 س حة دملج هد9ن زنقة 

دلسوق دلط بق دلث ني مريبكة

سـ  رقم 6123 بخريبكة

دلع م) دلجآع  ملحضر  تبع  

دالستثي ئي بت ريخ)32)ايسآبر)2212،)

تم دملص اقة على م  9لي):

1222)حصة دختآ عية) قبول بيع)

من دلسيد موالي زين دلواغيري لف ئد )

دلسيد مصطفى بومزيبر .

للشركة) دلق نوني  دلشكل  تغيير 

من شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة  إلى 

للشريك دلوحيد.

دلسيد) دستق لة  على  دملص اقة 

موالي زين دلواغيري من مه مه كآسير)

للشركة.

بومزيبر ) مصطفى  دلسيد  تعيين 

كآسير للشركة.

تحيين دليظ م دألس �سي للشركة.

دلق نوني) دإل9ددع  إخردء) تم 

 7 ب ملحكآة دإلبتددئية بخريبكة 9وم)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)14.

للبي ن ودإلش ر 
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LATELIER STONE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
 رأس م له  : قدره 10،000 ارهم
دملقر دالختآ عي : 75 ش رع، 11 
9ي 9ر  دلط بق 1 ، دلشقة 162 ، 

دلددردلبيض ء
)دملؤرخ) )دلقردر دلجآ عي) بآقت�سى)
م 9لي:) تقرر  (2212 نوفآبر) ( (5 في)
حصة) (52 تفويت) على  دملودفقة  (-
دلسيد  شآ�سى) قبل  دختآ عية من 
9 قوت دلسبتي لزوخه  دلسيد 9 سين)

كت ني.
-)تحويل دلشركة))من شركة ذدت)
مسؤولية محدوا  ادت شريك وحيد)

إلى شركة ذدت مسؤولية محدوا .
-)إع ا  صي غة دلقودنين.

 II.)-)تم دإل9ددع دلق نوني في سجل)
دلتج رية)) دلددردلبيض ء) محكآة 
تحت)))))) (2212 ( ايسآبر) (11 ( بت ريخ)

رقم)723176 .
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  ZAKIDOOR
S.A.R.L

رقم 11 إق مة  51/42 ش رع 
فلسطين مردكش

إعالن تعد9لي
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 
دالستثي ئي مؤرخ في)22)ايسآبر2212 

تقرر م 9لي:
-تفويت)522)حصة دختآ عية من)
دلتي) فتيحة  دلكروني  دلسيد   طرف 
من) ع ا9ة  بضآ ن ت  وتيقل  تسيد 
دلوق ئع ودلق نون إلى دلسيد  دعآ ر )
للآحضر دلخ ص بت ريخ) (

ً
وفق  س ر ،)

22)ايسآبر)2212.
-)تحول دلشكل دلق نوني للشركة:)

وهي شركة ذدت مسؤولية محدوا .
س ر ) دعآ ر   دلسيد   -تعيين 
مسير  مشتركة للشركة مع دلسيد )
دلكروني فتيحة بتوقيع ميفصل لفتر )

غير محدوا .
-)إض فة أنشطة خد9د ،)وهي:

دملق ول في أعآ ل مختلفة))دلبي ء.
هيدسة دلتدريب.

سجل) في  دلق نوني  دإل9ددع  تم 
في مردكش بت ريخ) ( محكآة دلتج رية)
12)9ي 9ر2222)تحت دلرقم)111185.
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 STE  BAB CHAOUEN
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
رأسآ له  42.222 ارهم 

مقره  دالختآ عي اودر اه ر بن عي ا 
شفش ون

 تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة
 11 بت ريخ) عرفي  عقد  بآوخب 
دلع م) دلجآع  تم عقد  (2212 اخيبر)

دالستثي ئي تقرر م  9لي):
بيع)133)حصة دختآ عية للشريك)
دلى) (YAKHLEF IHSSAN ( دلسيد )

ELBOUZIDI MOUNA.( دلسيد
 IAZZA دلسيد) دملد9ر  دستق لة 
MOHAMED)،)وب لت لي فقد تم إلغ ء)
خآيع توقيع ت أو دلصالحي ت ملسير)
 BECOUR دلسيد) وتعيين  دلشركة 
ABDELHAY)ح مل لبط قة دلتعريف)
لشركة) كآد9ر  (LC46327 دلوطيية)
لفتر  غير) ( (BAB CHAOUEN SARL

محدوا .
بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 
 2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ) بشفش ون 

تحت رقم)22/2020.
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 STE A&B PHARMA
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
برأسآ ل: 122.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي: 13 ، ش رع أحآد 
دملجتي ، إق مة دأللب ، دلط بق دألول 

رقم 8
دلضريبة دلتعريفية رقم : 

 15242874
 دلسجل دلتج ري : 451511

دعالن تعد9لي
دلجآع) محضر  بآوخب 
لشركة دالستثي ئي  دلع م 

 12 دمليعقد  في) (»A&B(PHARMA« (

أكتوبر)2212،)قرر دلشرك ء)م  9لي:

عثآ ن) دلسيد  دلشرك ء) 9قرر 

بيونة ودلسيد عزيز دلعجمي ودلسيد)

من) (٪ (122 بيع) بيونة  دلرحيم  عبد 

شركة) في  دالختآ عية  دلحصص 

 SARR للسيد) (A&B( PHARMA

.OUSMANE LATYR

بيونة) عثآ ن  دلسيد  دستق لة 

مي صبهم) من  دلعجمي  عزيز  ودلسيد 

دلسيد) وتعيين  مش ركين  كآد9رين 

مد9ًرد) (.SARR OUSMANE LATYR

غير) لفتر   ميفرًاد  موقًع   خد9ًدد 

محدا .

 A&B دلشكل دلق نوني لـ) ( دلتغيير)

ذدت) شركة  من  (PHARMA SARL

ذدت) شركة  إلى  محدوا   مسؤولية 

مسؤولية محدوا  لشريك وحيد.)

سجل) في  دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلبيض ء) دلددر  دلتج رية  دملحكآة 

رقم) تحت  (،2212 ايسآبر) (26 في)

.37533
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 STE SICUR4WORK
S.A.R.L 

برأسآ ل :  122.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي: 72 تق طع زنقة بزدس 

دلشقة 12 دلبي ضة دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري رقم : 322813

دلع م) دلجآع  محضر  بآوخب 

(،2212 ايسآبر) (4 دالستثي ئي بت ريخ)

 SICUR4WORK ودفق شرك ء)شركة)

sarl)على:

دلعيودن) من  دلرئي�سي  دملقر  نقل 

بزدس) زنقة  تق طع  (72 دلقد9م:)

دلشقة)12)دلبي ضة دلددر دلبيض ء)إلى)
دلعيودن دلجد9د:)235-233)زنقة رقم)

3))مزوال دلحي دلحسني دلددر دلبيض ء

دلذي) دلشركة  دسم  تعد9ل 

سيصبح:)»INFRALEC«)؛

دستق لة دلسيد  دليآ ني لبنى من)

مه مه  كآسير ؛

بشكل) ملزمة  دلشركة  ستكون 

دلسيد حلمي سعيد) بتوقيع  صحيح 

أو توقيع) (، ودلسيد أخ ر عبد دلودحد)

دلسيد أخ ر عبد دلودحد فقط.

دملحكآة) في  دلق نوني  دإل9ددع  تم 

تحت رقم) (، دلتج رية ب لددر دلبيض ء)

726526)بت ريخ)2)9ي 9ر)2222.
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STE TECHNOPOLE TECH
  SARL

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 16 ( بت ريخ) ( دمليعقد) دلع اي  دلغير 

تقرر) دلبيض ء) ب لددر  ( (2212 اخيبر)

م 9لي:

طرف) من  حصة  (422 تفويت)

دلسيد  ن ا9ة قصيصر لف ئد  دلسيد)

م لد دلتب تي.

للشركة) دلق نوني  دلشكل  تغيير 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  من 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  إلى 

بشريك وحيد تبع  لتفويت دلحصص.)

تحيين دلق نون دألس �سي.

دإل9ددع) تم  دلق نوني:) دإل9ددع 

دلضبط) كت بة  لد   دلق نوني 

دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية  للآحكآة 

تحت عدا) ( ( (2212 9ي 9ر) (22 بت ريخ)

.726514
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  STE APEKS
 SARL AU

              تفويت حصص
دالستثي ئي)) دلقردر  بآقت�سى 

تم) ( (،2212 نونبر) (28 بت ريخ) للشرك ء)

م 9لي:

 1222 تفويت) على  دملص اقة 

حصة من طرف دلسيد فهد دلشريفي))

دلسيد) إلى  دلشركة  في  9آلكه   دلتي 

سيف دلد9ن حبيبي.

دستق لة فهد دلشريفي من مه مه)

سيف) تعيين  مع  للشركة،) كآسير 

دلد9ن حبيبي مسيرد خد9د له .
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 16 بت ريخ) دالبتددئية ب لددر دلبيض ء)

ايسآبر)2212.
رقم دلتقييد دلتسجيلي)723548.
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STE BOIS DESIGN
SARL 

رأسآ له  : 322.222 ارهم

مقره  : 43 ش رع حسن دلسكت ني 

دلددر دلبيض ء 

دلع م) دلجآع  قردر  بآقت�سى 

 BOIS دلشركة) لشرك ء) دالستثي ئي 

 12 بت ريخ) دمليعقد  (DESIGN SARL

فبرد9ر)2216،)تقرر م  9لي:
 122.222 من) دمل ل  رأس  زي ا  

222.222)ارهم) ارهم بآجآوع قدره)

ليصبح)322.222)ارهم).

 TONDO دلسيد ) دستق لة 

SANDRA)من تسيير دلشركة.

 MELE دلسيد) تعيين 

MASSIMILIANO COSIMO))مسير)

للشركة.

ش رع) (43 دلى) دلشركة  مقر  تغيير 

حسن دلسكت ني دلددر دلبيض ء.

دألس �سي) دليظ م  على  دملودفقة 

دلجد9د للشركة.

تم دال9ددع دلق نوني لد  كت بة) ( (

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

((،2216 أبريل) (12 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)22621233.
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 STE BOIS DESIGN
SARL

رأسآ له  : 322.222 ارهم

مقره  : 6 زنقة 17 م ج تجزئة 

دلسع ا  دلقدس سيدي دلبرنو�سي 

دلددر دلبيض ء

دلع م) دلجآع  قردر  بآقت�سى 

 BOIS دلشركة) لشرك ء) دالستثي ئي 

 2 بت ريخ) دمليعقد  (DESIGN SARL

9ي 9ر)2217،)تقرر م  9لي:

بيع دلحصص دالختآ عية للشركة)

بين دلشرك ء:

  DE PERFETTI دلسيد ) ( ب عت)

 RICASOLI  STRADA MARIA

 RACHID ( دلسيد) دلى  ( ( (CRISTINA

 KROUD 1222)حصة دختآ عية.

 RACHID KROUD(تعيين دلسيد

مسير للشركة.

 17 زنقة) (6 ( نقل مقر دلشركة دلى)

م ج تجزئة دلسع ا  دلقدس سيدي)

دلبرنو�سي دلددر دلبيض ء.

دألس �سي) دلق نون  على  دملص اقة 

للشركة.

كت بة) لد   دلق نوني  دال9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

(، (2217 نونبر) (28 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)22652522.
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 STE BOIS DESIGN

SARL

رأسآ له  : 322.222 ارهم

مقره  : 6 زنقة 17 م ج تجزئة 

دلسع ا  دلقدس سيدي دلبرنو�سي 

دلددر دلبيض ء

دلع م) دلجآع  قردر  بآقت�سى 

 BOIS دلشركة) لشرك ء) دالستثي ئي 

بت ريخ) دمليعقد  (DESIGN SARL 

22)م رس)2218،))تقرر م  9لي:

بيع دلحصص دالختآ عية للشركة)

بين دلشرك ء:

ب ع دلسيد)RACHID KROUD)إلى)

 MELLE MASSIMILIANO دلسيد)

 TONDO ودلسيد ) (COSIMO

SANDRA : 1222حصة.

 RACHID دلسيد) دستق لة 

 BOIS شركة) تسيير  من  (KROUD

.DESIGN SARL

دألس �سي) دليظ م  على  دملودفقة 

دلجد9د للشركة.

كت بة) لد   دلق نوني  دال9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

((،2218 أبريل) (12 بت ريخ) دلبيض ء)

تحت رقم)22663243.
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FACILE PROMOTEUR
SARL

فصيل بروموتور

تفويت حصص
دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

 2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) دلع اي  دلغير 

شركة) بروموتور  فصيل  لشركة 

رأسآ له ) دملسؤولية  محدوا  

122.222)ارهم ودلك ئن مقره  ب)62 

ش رع أرفوا حي دملستقبل)-)دلط بق)1 

تقرير) تم  دلبيض ء) دلددر  دلشق   عين 

م  9لي):

دملص اقة على تفويت مآس م ئة)

522)حصة))من طرف دلسيد إاعب س)

بلعيد لف ئد  دلسيد  ن ضر فتيحة.

دلسيد) دملسير  دستق لة  قبول 

(: إاعب س بلعيد وتعيين مسير خد9د)

دلسيد  ن ضر فتيحة))مسير وحيد(.

كت بة) لد   دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

بت ريخ) (726712 تحت رقم) دليبض ء)

13)9ي 9ر)2222.
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 STE BUCKINGHAM

 D’INVESTISSEMENT ET DE

 DEVELOPPEMENT
SARL AU

على محضر دلجآعية دلع مة) بي ء)

اخيبر) (22 فى) دمليعقد   دالستثي ئية 

 BUCKINGHAM لشركة) (2212

 D’INVESTISSEMENT ET DE

ذدت) شركة  ( (DEVELOPPEMENT

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد قد قرر م  9لي):)

ميعش) (: دلتج ري) تغييردلنش ط 
عق ري و دملع مالت دلعق رية).

دلق نونى لد  كت بة) تم دال 9ددع 
دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 
((،2212 ايسآبر) (32 9وم) ب لبيض ء)
تحت رقم)725326)و دملقيد  ب لسجل)

دلتج ري تحت رقم)451273.
593 P

 STE DE GESTION LAHLOU
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
رأسآ له  :  122.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي: ش رع دلري ض، دق مة 
ري ض دلهد  دلعلي ء ، دملحآد9ة
دلسجل دلتج ري رقم: 13255
دلضريبة دلتعريفية رقم :  

14417732
دعالن تعد9لي

دلع م) دلجآع  محضر  بآوخب 
 STE DE« لشركة) دالستثي ئي 
في) دمليعقد   (»GESTION LAHLOU
على) دلشرك ء) قرر  (،2212 9وليو) (18

دليحو دلت لي:
يشآل) (، دلهدف دالختآ عي) تغيير 
بين) دلهدف دالختآ عي دلجد9د أ9ًض :)
دلتدريب ودلتدريب دلري �سي)،)تحد9ث)

دلقودنين.
دملحكآة) سجل  في  دإل9ددع  تم 
ب ملحآد9ة بت ريخ)12)ايسآبر)2212،))

تحت رقم)2322.
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 SYNERGIE MEDICALE
 MAROC

SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا 
رأسآ له  :  2.222.222  ارهم

دملقر دلرئي�سي: 4 زنقة ت بت دبن كرر 
حي  دملستشفي ت دلددردلبيض ء
دلسجل دلتج ري قم:  448823

دلتعريف دلضريبي رقم : 32324522
دلع م) دلجآع  محضر  بآوخب 
 SYNERGIE« لشركة) دالستثي ئي 
MEDICALE MAROC«)دمليعقد  في
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دلشرك ء) قرر  (،2212 ايسآبر) (13   

م  9لي:

9تضآن) (، تغير دلهدف دالختآ عي)

دلهدف دالختآ عي دلجد9د أ9ًض :

وبيع) وشردء) وتصد9ر  دستيردا 

وتوزيع دألخهز  دلطبية وخآيع مودا)

وتوزيع) (، دألسي ن) ومستلزم ت طب 

دلطبية) ودمليتج ت  دملودا  خآيع 

ودلكودشف) ودلجردحية،) ألسي ن 

دلغذدئية،) ودملكآالت  دلتشخيصية 

وصي نة دألخهز  دلطبية.

تحد9ث دلقودنين.

محكآة) سجل  في  دإل9ددع  تم 

 32 في) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

ايسآبر)2212،)تحت رقم)37723.
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STE 1EDIA.IT

S.A.R.L AU 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد

دلرأسآ ل: 122.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي:  زنقة سآية دق مة 

شهرزدا 3 دلط بق 5 دلشقة 22 حي 

دليخيل دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري :  213 417 

دلضريبة دلتعريفية :  31848634

دفتت ح فرع خد9د
دلشريك) قرر  محضر  بآوخب 

 1EDIA.IT » S.A.R.L«(دلوحيد لشركة

((،2212 نونبر) (25 في) «دمليعقد   (AU

تقرر م  9لي:

دفتت ح فرع خد9د في دلددر دلبيض ء)

أمل)2)،)مددر دليوم)،)إق مة)26،)دق مة)

حوري ،)حي دلردسين،)موضــــــــــوع ملكية)

دألرض رقم)126.632/)21.

دملحكآة) سجل  في  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (6 في) دلبيض ء) دلتج ريةدلددر 

2222،)تحت رقم)282.
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STE APEKS
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

تعد9ل شركة

بآوخب محضر دختآ ع بت ريخ)12 

ايسآبر)2212).)قرر دلشريك دلوحيد)

دلد9ن حبيبي) للشركة دلسيد سيف 

للشركة) دلتج ري  دلنش ط  توسيع 

فيآ  9لي):

تشغيل دألرد�سي دلفالحية).)

(. دلفالحية) دمليتج ت  في  دملت خر  

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة).

تم وضع وث ئق دلتعد9ل ب ملحكآة)

 32 ( بت ريخ) ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

ايسآبر))2212.)تحت رقم)725427 
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 COMPTOIR D’IMPORT ET

 EXPORT DE JOUETS
>CIEJ<  

SARL AU 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد

 برأسآ ل :  322.222 ارهم

دملقر دلرئي�سي : مقره  دالختآ عي: 13, 
زنقة أحآد دملج طي, إق مة دأللب, 

دلط بق دألول, رقم8, دلددر دلبيض ء

دلسجل دلتج ري رقم : 22253    

دلضريبة دلتعريفية رقم : 

21286348

إعالن تعد9لي
دملس هم) قرر  محضر  بآوخب 

(،2212 6ايسآبر) بت ريخ) دلوحيد 

دختآ عية) حصة  (3222 بيع) م 9لي:)

(/ من دلسيد ع ال بييس إلى دلسيد)

.SARR OUSMANE LATYR

دستق لة دلسيد ع ال بيييس من)

 SARRدلسيد وتعيين  كآسير  مه مه 

خد9د) مسير  (OUSMANE LATYR

لفتر  غير محدا  بتوقيعه دلودحد.

دملحكآة) سجل  في  دإل9ددع  تم 

 24 في) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

ايسآبر)2212،)تحت رقم)37118
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STE JEMMAM CAR

SARL

تعيين مسير خد9د للشركة

دالختآ عي :  محل رقم 628 أ مسير  

3 مردكش. 

دلسجل دلتج ري رقم):)122417

تسآية مسير خد9د 

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

تم) (،2212 ايسآبر) (23 في) دملؤرخ 

إنص ف) تعيين مسير خد9د للشركة.)

خآ م كآسير وحيد.

عبد) دملسير  دستق لة  لقبول  تبع  

دلرفيق خآ م)/)إق لة مسير/)

مردكش) ب  دلق نوني  دإل9ددع  تم 

رقم) تحت  (،2222 9ي 9ر) (26 بت ريخ)

.112272
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STE MAHY CHANGE

  ش.م.م

  رأسآ له  :  2.222.222  ارهم 

مقره  دالختآ عي : 71 ش رع أنف  

دلددر دلبيض ء

قبل) (،2212 فبرد9ر) (5 بت ريخ)

نج  ) دانسة  دستق لة  دلشرك ء)

دلهآ ني من مه مه  كآسير  للشركة)

وعييود دلسيد أمين دلجوهري))كآد9ر)

محدا ) غير  ملد   للشركة  وحيد 

تصبح) وب لت لي  مطلقة.) بصالحي ت 

دلفراي) ب لتوقيع  ملزمة  دلشركة 

للسيد أمين دلجوهري.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

)727226)بت ريخ) دلبيض ء)تحت رقم))

15)9ي 9ر)2222.
من أخل دلتخليص و دإلشه ر)
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MAHY CHANGE
  ش.م.م  رأسآ له  2.222.222  

ارهم 

71 ش رع أنف  دلددر دلبيض ء

قبل دلشرك ء)دستق لة دلسيد أمين)

دلجوهري من مه مه كآسير للشركة)

وعييود دلسيد) (2222 9ي 9ر) (6 بت ريخ)

في حي دملسير ،) دملقيم  حآيد لودت،)

كآد9ر وحيد) دلددر دلبيض ء) (22 رقم)

للشركة ملد  غير محدا  بصالحي ت)

مطلقة وب لت لي تصبح دلشركة ملزمة)

ب لتوقيع دلفراي للسيد حآيد لودت،)

دلق نون) على  دلشرك ء) ص اق  كآ  

دألس �سي دملعدل للشركة.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ب لددر) دلتج رية  ب ملحكآة  دلضبط 

)727227)بت ريخ) دلبيض ء)تحت رقم))

15)9ي 9ر)2222.
من أخل دلتخليص و دإلشه ر)
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Maitre leila Houssaini

Notaire

نايس ايالند
ش.م.م 

تلقته) توثيقي  عقد  بآقت�سى 

موثقة) حسيني  ليلى  دألست ذ  

ب ملحآد9ة بت ريخ)2019/12/20.

دللطيف) عبد  دلسيد  فوت 

دالختآ عية) بوزم ن خآيع حصصه 

دلشركة) في  9آلكه   دلتي  ()52.228(

ن يس) دملسآ    دملسؤولية  دملحدوا  

د9الند ش.م.م مقره  دالختآ عي ب لددر)

تجزئة غيثة حي ك ليفورني) دلبيض ء)

 46.255.222 دالختآ عي) رأسآ له  

دلسيد) طرف  من  مسير   ارهم 

حصة) (28.834 وهي) شعب ن  محآد 

دختآ عية.

دملحدوا ) دلشركة  لف ئد  

دملسؤولية دملسآ   س ند ه وس ريل)

دستيت م.م مقره  دالختآ عي ب لددر)

تجزئة غيثة حي ك ليفورني دلبيض ء)
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)رأسآ له  دالختآ عي)522.222)ارهم)

بثآن دخآ لي قدره)2.222.222)ارهم.

من) (7 و) (6 دلفصل) تعد9ل  تم 

دلق نون دالختآ عي للشركة.
وبه تم دلنشر ودإلعالن
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G.B.N.I

  SARL AU

دلع م) دلجآع  محضر  بآقت�سى 

بت ريخ)) ( دمليعقد) دلع اي  دلغير 

دلبيض ء) ب لددر  ( (2212 16)ايسآبر)

تقرر م  9لي):

طرف) من  حصة  (1222 تفويت)

لف ئد ) دلفت ح  عبد  بونصر  دلسيد 

دلسيد  ن ا9ة قصيصر.

تحيين دلق نون دألس �سي.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

دلضبط) كت بة  لد   دلق نوني 

دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية  للآحكآة 

عدا) تحت  (2222 9ي 9ر) (15 بت ريخ)

.727116
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AFEC CONSEIL

226، ش رع دلزرقطوني،

دلددر دلبيض ء

إعالن تعد9لي
دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  مالل 

(،2212 ايسآبر) (31 بت ريخ) دمليعقد 

تقرر م  9لي):

دلحصص) تفويت  على  دملص اقة 

عبد) دلسيد  لف ئد   دالختآ عية 

دلفت ح حفظي.

دليظ م) من  (7 دلبيد) تعد9ل 

دألس �سي.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

16)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)727272.
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IMPERIAL METAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ذدت دلشريك دلوحيد
.مقره  دإلختآ عي

حي ضحى ودحد عآ ر  C ط بق 2 رقم 
4 دق مة دلحآد عين سبع

دلددر دلبيض ء
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلسجل دلتج ري 23448

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في ف تح 9وليو)2212)تم تحويل)
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
 2 ط بق) (C عآ ر ) ودحد  ضحى  حي 
دق مة دلحآد عين سبع دلددر) (4 رقم)

دلبيض ء)دملغرب.
دبن) زنقة  زدوية  دملحطة  حي  إلى 
عبدون و زنقة دفيسين برج)A)ط بق)2 

مكتب)17)دلددر دلبيض ء.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 
رقم) تحت  (2212 7)أغسطس)

.711114
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HK ADVISORY
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
شريك وحيد رأسآ له  12.222 

ارهم
مقره  دالختآ عي : 12 زنقة علي عبد 

دلرزدق، 22122، دلددر دلبيض ء.
دلسجل دلتج ري : 273232 - 

دلددر دلبيض ء.
تحويل دملقر

دلغير) دلع مة  دلجآعية  بآوخب 
ف تح) بت ريخ  دنعقدت  دلتي  دلع ا9ة 

ايسآبر)2212)تقرر م  9لي):
من) دالختآ عي  دملقر  تحويل 
12)زنقة علي عبد دلرزدق،) (: دلعيودن)
22122،)دلددر دلبيض ء،)نحو دلعيودن)
دلبرج دلغربي،) توين س نتر،) (: دلجد9د)
ودملسير ،) زرقطوني  ش رع  زدوية 
دلددر) دلط بق ن دلخ مس ودلس اس،)

دلبيض ء.

دألس �سي) دليظ م  تعد9ل 
ودملص اقة عليه.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
للددر) دلتج رية  للآحكآة  دلضبط 
تحت) (2222 9ي 9ر) (14 9وم) دلبيض ء)

رقم)726832.
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)دئتآ نية كونفيسكو ش م م
لالستش ر  دلق نونية ودلجب ئية

دله تف:)55-40-59-22-05
Confisco@menara.ma

www-fiduciaire-confisco.ma

 BANQUET EXHIBITION
ORGANISATION

SARL AU
ردسآ له  122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 265 ش رع 
دلزرقطوني دلط بق دلردبع دلرقم 41 

دلددردلبيض ء
دلسجل دلتج ري عدا 388.321

في) دملؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
مسير ) قررت  (، (2212 ايسآبر) (32

دلشركة م  9لي):)
للشركة) دالختآ عي  دملقر  نقل 
زنقة)) (61 دلرقم) (: دالتي) دلعيودن  دلي 
دلث ني) دلط بق  د9برن ي  و  بروف نس 

ش رع د9آيل زوال دلددر دلبيض ء.
لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
تحت) ب لبيض ء) دلتج رية  دلـآحكآة 
رقم)726.727))بت ريخ)13)9ي 9ر)2222.

مقتطف و بي ن
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A&B PHARMA
SARL

برأسآ ل 122.222 ارهم
دملقر دلرئي�سي : 173، ش رع حردء 

تجزئة دلربيعي برشيد 
دلضريبة دلتعريفية 15242874       

دلسجل دلتج ري : 451511
دلجآع) محضر  بآقت�سى 
 A&B« لشركة) دالستثي ئي  دلع م 
بت ريخ) دمليعقد   (»PHARMA
دلشرك ء) قرر  (،2212 28)فبرد9ر)

م  9لي):

(،173 ملقردالختآ عي للشركة من)
ش رع حردء)تجزئة دلربيعي برشيد إلى)
أحآد) ش رع  (،13 دلجد9د) دلعيودن 
دلط بق دألول) إق مة دأللب،) (، دملجتي)

رقم)8)حي دملع ريف دلددردلبيض ء.
تحد9ث دلقودنين.

محكآة) سجل  في  دإل9ددع  تم 
ببرشيد بت ريخ)2)ايسآبر)2212)تحت)

رقم)885.
608 P

COMPTOIR D’IMPORT 
   ET EXPORT DE JOUETS

><CIEJ
SARL AU

رأس م ل 322.222 ارهم
دملقر دلرئي�سي : 142، زنقة 
ستردسبورج، دلددر دلبيض ء
دلسجل دلتج ري : 22253

دلضريبة دلتعريفية 21286348
نقل دملقر

دلشريك) قرر  محضر  بآوخب 
نوفآبر) (28 بت ريخ) للشركة  دلوحيد 

2212،)م  9لي):
للشركة) دالختآ عي  دملقر  نقل 
دلددر) ستردسبورج،) زنقة  (،142 من)
إلى دلعيودن) دلددر دلبيض ء) دلبيض ء،)
دلجد9د)52)ش رع دلزرقطوني دلط بق)

6)رقم)18دلددر دلبيض ء.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) دلبيض ء) للددر  دلتج رية 
23)ايسآبر)2212)))تحت رقم)36888.
609 P

CLINIBAT
SARL AU

رأسآ له  : 122.222 ارهم
مقره  دالختآ عي : م ري روز 6، 722، 

ش رع موا9بو كيت  حي بولو، دلددر 
دلبيض ء

دلسجل دلتج ري : 313111
نقل دملقر دالختآ عي

للشريك) قردر  محضر  بآوخب 
9وليو) (18 بت ريخ) دمليعقد  دلوحيد 

2212)قرر م  9لي):
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نقل دملقر دالختآ عي للشركة من)
م ري روز)6،)722،)ش رع موا9بو كيت )
 2 إلى ج ه) دلددر دلبيض ء,) ( حي بولو,)
دلط بق دلث ني ري ض) (127 دلشقة) أ6)

دأللفة))دلددر دلبيض ء.
كآ  تم إاردج دلتعد9الت دلي تجة)

ب ليظ م دألس �سي.
دلصالحي ت) تخويل  تم  وأميرد 

إلتآ م دإلخردءدت.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) دلبيض ء) للددر  دلتج رية 
14)9ي 9ر)2222،)تحت رقم)726826.
610 P

 CLINIQUE ALKARIM
رأسآ له  : 122.222 ارهم

مقره  دالختآ عي : 722، ش رع 
موا9بو كيت  حي بولو،

دلددر دلبيض ء
دلسجل دلتج ري : 374282

نقل دملقر دالختآ عي
دلجآع) قردردت  محضر  بآوخب 
دمليعقد) للشرك ء) دالستثي ئي  دلع م 
تقرر) (،2212 أغسطس) (22 بت ريخ)

م  9لي):
نقل دملقر دالختآ عي للشركة من)
بولو،) حي  كيت   موا9بو  ش رع  (،722
إلى تجزئة دلخير رقم) دلددر دلبيض ء،)
دلث ني سيدي معروف) دلط بق  (468

دلددر دلبيض ء.
كآ  تم إاردج دلتعد9الت دلي تجة)

ب ليظ م دألس �سي)
دلصالحي ت) تخويل  تم  وأميرد 

إلتآ م دإلخردءدت.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) دلبيض ء) للددر  دلتج رية 

14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)726842.
611 P

PROXYM-IT
 SARL  AU

نقل مقر دلشركة
دالستثي ئي) دلجآع  للقردر  وفق  
للشركة بت ريخ)6)شتيبر)2212)شركة)
رأسآ له )) ( محدوا ) مسؤولية  ذدت 
دالختآ عي) ومقره   ارهم  (122.222

227)ش رع دملق ومة دلط بق)3)دملكتب)

وقد قرر دلشريك)) دلددر دلبيض ء،) (6

دلوحيد م 9لي):)

نقل د ملقر))دالختآ عي))لشركة دلى)

227)ش رع دملق ومة) دلعيودن دلجد9د)

دلبيض ء)) دلددر  (6 دملكتب) (3 دلط بق)

بقردر) إلى أي مك ن آمر  نقله   9جوز 

للودئح) وفًق   دلوحيد،) دلشريك  من 

دلددملية.

دليظ م) من  (،4 دمل ا ) وتعد9ل  ( (

دألس �سي.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

13)نونبر)2212))تحت دلرقم)722246 

.دلسجل دلتج ري رقم)324811.  

612 P

APEKS 
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة 
بآوخب محضر دختآ ع بت ريخ)31  

أكتوبر)2212.

للشركة) دلوحيد  دلشريك  قرر 
تحويل دملقر دإلختآ عي من)138)زنقة)

عالل د بن أحآد بلفد9ر دلددر دلبيض ء)
إلى زدوية مآر دلب رك و ش رع فيجوي)

رقم)2،)دلددر دلبيض ء.

تم وضع وت ئق دلتعد9ل ب ملحكآة)

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

25)نونبر))2212.)تحت رقم)721123.

613 P

شريكي ريغو
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

مع خآعية ودحد 
رأس م ل قدره : 52.222 ارهم

دملكتب دملسجل : 12، ش رع دبن زيد 

دلرف عي-مع ريف دلددر دلبيض ء

دختآ ع) محضر  بآوخب  تقرر 

دلجآعية دلعآومية غير دلع ا9ة بت ريخ)

ف تح نوفآبر)2212. 

دملودفقة على دلحضور،

دمل�سي قدم  في حل دلشركة.

قرر مد9ر كشريك وحيد لتصفية.

9تم تعيين مقر دلتصفية في دلددر)
دلرف عي،) دبن  12زيد  زنقة) دلبيض ء،)

مع ريف.

:)ومع ذلك تظهر) إغالق دلتصفية)

فقددن) أحدث  دلعآومية  دمليزدنية 

إلخآ لي) دملق بلة  ارهم  (1622,21

ودلتي) دلدستور،) دملتردكم ميذ  دلعجز 

سوف 9تحآله  دملس هم دلوحيد.

دملطلوب ت) أن  حين  في  وهكذد،)

هو) ودألصل  ألغيت،) دملتددولة 

ودملطلوب ت أ9ض  مع موقف دلصفر)

ف رغة) إغالق  تصفية  يعكس  دلذي 

تآ م .

دإلخردءدت) من  دالنته ء) بعد 

دلق نونية لتقد9آه  في دلسجل،)ونشر)

إزدلة) للتصفية؛) دلعآومية  دمليزدنية 

طلب) وأميرد  دلتج ري  دلسجل  من 

دلتج رية،) دلضردئب  إللغ ء) شه ا  

ومهآتي  ونه 9ته .

قلم) في  دلق نوني  دإل9ددع  إخردء)

دملحكآة دلتج رية ب لددر دلبيض ء)9وم)

12)نوفآبر)2212)تحت رقم33233.

614 P

 STE  AKS SOLUTION

   OPTIMALE
شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت دلشريك دلودحد

رأسآ له  122222 ارهم   

دملقر دالختآ عي : زنقة سومية دق مة 

شهردزدا 3 ط بق 5 رقم 22 

دليخيل دلددر دلبيض ء

تصفية دلشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بآوخب 

2212،)قرر) 2)9وليو) ب لبيض ء)بت ريخ)

(،351267 لشركة) دلودحد  دلشريك 

ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة 

دلشريك دلودحد م  9لي):

تصفية دلشركة.

عبد) دلسيد  تعيين  دلشرك ء) قرر 

دلق ارصفيح للقي م ب لتصفية.

سومية) زنقة  هو  دلتصفية  مقر 

 22 رقم) (5 ط بق) (3 شهردزدا) دق مة 

دليخيل دلددر دلبيض ء.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) ( (04/09/2019 في) ب لبيض ء)

عدا)712651.

615 P

FREE BUSINESS CENTER

CABINET FIDUCIAIRE

ش رع مريبكة بروال١)دلبيض ء

ABFRIC
 رأسآ ل دلشركة : 22.222 ارهم

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

دملقر أالختآ عي : 45، ش رع

 عبد دلق ار مفتكر، دلط بق دلث ني، 

شقة. 4، دلددردلبيض ء

رقم دلسجل دلتج ري : 354357

حل شركة
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

حل) تقرر  (22/08/2019 في) دملؤرخ 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

ارهم) (22.222 رأسآ له ) مبلغ 

ش رع) (45 وعيودن مقره  دالختآ عي،)

دلث ني،) دلط بق  مفتكر،) عبددلق ار 

نتيجة عدم) دلددردلبيض ء،) (،4 شقة)

تحقيق دلهدف.

و حدا مقر دلتصفية ب45)ش رع)

دلث ني،) دلط بق  مفتكر،) دلق ار  عبد 

دملغرب وعين) دلددردلبيض ء.) (،4 شقة)

عيودنه) بح ر.) دلحآيد  عبد  دلسيد 

أهل) (44 دلرقم) (4 مدمل) (35 أن �سي)

دلغالم دلبيض ء)كآصفي للشركة.

وعيد دالقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

دملخ بر  ومحل تبليغ دلعقوا و دلوث ئق)

دملتعلقة ب لتصفية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

17/12/2019))تحت رقم))723731.

616 P
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 WALK THROUGH AFRICA

TOURS MOROCCO
         SARL

رأس م له  222.222 ارهم

مقره  دلددر دلبيض ء 61. عآ ر  62 

دلط بق 4 دلشقة ب حي ط رق سيدي 

دلبرنو�سي

   حل دلشركة           
بآقت�سى محضر دلجآع دلع م غير)

 17 بت ريخ) دإلمض ء) دلع اي مصحح 

ايسآبر)2212)قرر دلشرك ء)م  9لي):

 WALK“ دملسآ  ) دلشركة  حل 

 THROUGH AFRICA TOURS

MOROCCO SARL“)شركة محدوا )

دملسؤولية.

  Mr  CAO تعيين دلسيد زيالو ك و)

ZILAI)-)مصفي دلشركة.

ب لددر) دلتصفية  مقر  تحد9د 

 4 دلط بق) (62 عآ ر ) (61 دلبيض ء)

دلشقة ب حي ط رق سيدي دلبرنو�سي.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم  لقد 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلضبط  كت بة 

ب لبيض ء)بت ريخ)15/01/2020)تحت)

رقم)727127.

617 P

BONHEUR MYTHIQUE
SARL AU

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلودحد

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 227 ش رع 

دلزرقطوني دلط بق 1 دلشقة 2، 

دلددر دلبيض ء

تصفية دلشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بآوخب 

بت ريخ)31/10/2019،)قرر) ب لبيض ء)

 BONHEUR(دلشريك دلودحد لشركة

شركة) (،MYTHIQUE SARL AU

دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلودحد م  9لي):

-)تصفية دلشركة.

دلسيد ) تعيين  دلشرك ء) قرر  (-

دلص ئغ))نجو  للقي م ب لتصفية.

ش رع) (227 (: هو) دلتصفية  مقر 

، (2 دلشقة) (1 دلط بق)  دلزرقطوني 

)دلددر دلبيض ء.

بكت بة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية) دملحكآة  لد   دلضبط 

تحت) ( (.17/12/2019 في) ب لبيض ء)

عدا)723737.

618 P

التياس ملتي سرفيس
رأسآ ل : 122.222

56 زنقة دبن دلون ن حي سآ ر  

دلددر دلبيض ء

دالستثي ئي) دلع م  دلجآع  بآوخب 

قرر) (2212 أغسطس) (6 بت ريخ)

دلشريكين م  9لي):

-)دنحالل دلشركة)؛

تعيين دلسيد مخت ر بوني كآصفي)

للشركة)؛

دملقر) في  دلتصفية  مقر  تعيين 

دالختآ عي للشركة.

لد ) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلبيض ء) للددر  دلتج رية  دملحكآة 

رقم) تحت  (2212 26)ايسآبر) 9وم)

.725133

619 P

دستدردك مطإ

وقع ب لجريد  دلرسآية عدا 5525

بت ريخ 26 خآ ا  دألولى 1441 

)22 9ي 9ر 2222( ب إلعالن دلذي 

9حآل رقم 48P دلصفحة 1185
ه ست غ إفنست أند كومونكسيون

بدال من):

......................................................

...........................................................

 52.222 (: دلسيد بيآيصور هد )

ارهم

......................................................

...........................................................

9قرأ):

......................................................

...........................................................

دلسيد  بيآيصور هد ):)52.222 

ارهم

......................................................

...........................................................

)دلب قي ال تغيير فيه(.

دملركز دلجهوي لالستثآ ر

خهة بني مالل)-مييفر 

MEDRAF

SARL AU

دعالن عن تأسيس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد 

32222DH

بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

دلق نون) إعددا  تم  (27/12/2019

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية):

ذدت) شركة  دلشركة:) شكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد

دلتسآية:)ميدردف.

غرض دلشركة:)شردء)و بيع دألخهز )

و مستهلك ت))دالسي ن.

عيودن دملقر دالختآ عي:)رقم)1224 

حي سب تة حط ن،)مريبكة

مد  دلشركة:)22)سية.

 32222 دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم.

مقسآة) دليقد9ة:) دلحصص 

ارهم) (122 حصة من فئة) ( إلى322)

للحصة موزعة على:))

-)محآد رفيز:32222)ارهآ .)

دلحصص دلعينية:)

دلشخصية) دلشرك ء) دسآ ء)

ودلع ئلية وعي وينهم:

محآد رفيز دلس كن رقم)1224)حي)

سب تة حط ن،)مريبكة

توزيع دالنصبة على دلشرك ء:)

دلتسيير) حق  أعطي  دلتسيير:)

و مسير) ( محآد رفيز مس هم) للسيد:)

ملد  غير محدوا 

في) دلق نوني  دال9ددع  تم 

08/01/2020)تحت رقم)6142.

1 C

AMETHICAL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأسفي))

AMETHICAL(:قد تم))تأسيس شركة

شركة ذدت مسؤولية))

ودلتي تحآل دلخص ئص دلت لية):)

دلصفة دلق نونية):

)شركة ذدت مسؤولية محدوا ))

دلهدف دالختآ عي.

دشغ ل مختلفة دو دلبي ء)

دشغ ل شبك ت دلتطهير و دلطرق و)

دلعزل دلكهرب ئي.

ارهم)) (122.222 (: دمل ل) رأس 

 122 مقسآة إلى.1222)حصة بقيآة)

ارهم للحصة د لودحد  دملواعة من)

طرف):

 52.222 دلق سم) محآد  دلسيد 

ارهم.

 52.222 ( محآدي) ع ال  دلسيد 

ارهم.

دلتسيير دلسيد نجيب محآدي

مد ):)22سية).

دلسية دمل لية):

 31 غ 9ة) 9ي 9ردلى  (21 من) تبتدئ 

اخيبر من كل سية.

تجزئة) (11 برقم) (: دملقر دالختآ عي)

دلهي ء)2)دسفي.

دلقيد ب لسجل دلتج ري تم بت ريخ)

30/12/2019))تحت دلرقم)12127
مقتطف للنشر ودإلشه ر

2 C
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BOUCHAIB BEN ABDELLAH

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأسفي))

 BOUCHAIB (: قد تم تأسيس شركة)

ذدت) شركة  (BEN ABDELLAH

ودحد) محدوا بشريك  مسؤولية 

ودلتي تحآل دلخص ئص دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  بشريك ودحد.

قطع) بيع  (: دالختآ عي) دلهدف 

دلغي ر.))

122.222ارهم)) (: دمل ل) رأس 

 122 مقسآة إلى.1222)حصة بقيآة)

دملواعة من) دلودحد   للحصة  ارهم 

طرف دلسيد هش م دملرتجي.

دلتسيير دلسيد هش م دملرتجي.

مد ):))22سية.

دلسية دمل لية.

 31 غ 9ة) 9ي 9ردلى  (21 من) تبتدئ 

اخيبر من كل سية.

دملسير ) ش رع  (: دالختآ عي) دملقر 

دلخضردء)رقم)117)خريف ت دسفي.

دلقيد ب لسجل دلتج ري تم بت ريخ)

06/01/2020)تحت دلرقم)12122. 
مقتطف للنشر ودإلشه ر

3 C

MADMON SERVICE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأسفي))

 MADMON تأسيس شركة:) ( قد تم)

مسؤولية) ذدت  شركة  (SERVICE

تحآل) ودلتي  ودحد  محدوا بشريك 

دلخص ئص دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  بشريك ودحد.

دلهدف دالختآ عي)):

-))دشغ ل مختلفة دو دلبي ء).

-)دشغ ل دليج ر .

122.222ارهم)) (: دمل ل) رأس 

 122 مقسآة إلى.1222)حصة بقيآة)

ارهم للحصة د لودحد  دملواعة من)

طرف دلسيد مضآون محآد.

دلتسيير دلسيد مضآون محآد.

مد ):))22سية).

دلسية دمل لية):

 31 غ 9ة) 9ي 9ردلى  (21 من) تبتدئ 

اخيبر من كل سية.)

مريم تجزئة  (: دالختآ عي)  دملقر 

دملستشفي ت خآعة) ( ( زنقة) (48 رقم)

سحيم دسفي.

دلقيد ب لسجل دلتج ري تم بت ريخ)

19/11/2019)تحت دلرقم)12231.
مقتطف للنشر ودإلشه ر

4 C

 FELIX LEVAGE

 MANUTENTION MAROC

تأسيس شركـة

شركـة محدوا  دملسؤولية  ادت 

شريك وحيد

رأسآ له  122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي: مجآوعة دلتقدم، 

GH2-17، دلط بق دلث ني، سيدي 

دلبرنو�سي دلددر دلبيض ء.

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري:

451245

في) مؤرخ  عرفي  ( عقد) بآقت�سى 

2212،)تم إعددا دلق نون) 12)اخيبر)

دألس �سي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ب ملآيزدت دلت لية):

محدوا ) شركـة  دلشركة:) شكل 

دملسؤولية ادت شريك وحيد.

 FELIX LEVAGE«(:(تسآية دلشركة

»MANUTENTION MAROC

غـرض دلشركة):)

ودملعددت) دلتشغيل  دالت  كردء)

دلصي عية.

لف ئد ) ودلبض ئع  دلسلع  نقل 

دلغير.

عيودن دملقر دالختآ عي):)مجآوعة)

دلث ني،) دلط بق  (،17-GH2 دلتقدم،)

سيدي دلبرنو�سي دلددر دلبيض ء.

محدا) دملبلغ  (: دلشركة) رأسآ ل 

 1222 ارهم مقسم إلى) (122.222 في)

 122.22 بقيآة) دختآ عية  حصة 

دسم) في  ( دلودحد ) للحصة  ارهم 

دلشريك دلوحيد:)

 1222 (: دلسيد عبد دالله حيين) (-

حصة دختآ عية.

دلتسيير):)9د9ر دلشركة دلسيد عبد)

دالله حيين دلح مل للبط قة دلوطيية)

ملد  غير) ( (D823584 للتعريف رقم)

محدوا .

دإل9ددع) تم  دلق نوني:) دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية  دملحكآة 

رقم) تحت  (2212 اخيبر) (32 بت ريخ)

.725245
مالصة وبي ن

5 C

SONOPROMOLONA

شركـة محدوا  دملسؤولية

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : رقم 3، زنقة دكرد

دلجد9د 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري :

3763

تصفية شركـة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 

بت ريخ) مسجل  (،2212 ايسآبر) (27 

31)ايسآبر)2212)تحت رقم)38227،))

تقرر م  9لي):

دملص اقة على تقرير دلتصفية.

تصفية شركة:

.SONOPROMOLONA

دلتج ري) دلسجل  على  دلتشطيب 

9وم ملحضر  تبع   (3763  رقم)

27)ايسآبر)2212.

دإل9ددع) تم  دلق نوني:) دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية  دملحكآة 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (22 بت ريخ)

.24638
مالصة وبي ن

6 C

GRATTEURS SERVICE
شركـة محدوا  دملسؤولية  

رأسآ له  : 22.222  ارهم

دملقر دالختآ عي: محل ب لط بق 

دلسفلي، 12، زنقة دبردهيم دلعلمي

تجزئة نعيم هللا، دلجد9د 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري :

16137

تأسيس شركـة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 

بت ريخ مسجل  (،2212 ايسآبر) (25 
24)ايسآبر)2212،)تم إعددا دلق نون)

دألس �سي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ب ملآيزدت دلت لية):

محدوا ) شركـة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية.

تسآية دلشركة):)

GRATTEURS SERVICE

مق ولة ألشغ ل) (: دلشركة) غـرض 

دلتص ميم ودلرسوم ت.

محل) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
زنقة دبردهيم) (،12 ب لط بق دلسفلي،)

دلعلمي،)تجزئة نعيم هللا،)دلجد9د .
دملبلغ محدا في) (: رأسآ ل دلشركة)

22.222)ارهم مقسم إلى)222)حصة)

122)ارهم للحصة) دختآ عية بقيآة)

دلودحد  في دسمي دلشريكين):)

 822 (: دليتيم) دبو  خودا  دلسيد 

حصة دختآ عية.

 :  Anne LE CLAIRE دلسيد )

122)حصة دختآ عية.
دلسيد) دلشركة  9د9ر  (: دلتسيير)

للبط قة) دلح مل  دليتيم  دبو  خودا 

   EA34353 رقم) للتعريف  دلوطيية 

ملد  غير محدوا .
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دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

دملحكآة دالبتددئية ب لجد9د  بت ريخ)

26)ايسآبر)2212)تحت رقم)24612.
مالصة وبي ن

7 C

SEMSE

شركـة محدوا  دملسؤولية

ذدت شريك وحيد

رأسآ له  : 15.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : محل ب لط بق 

دلسفلي، تجزئة دلوئ م، رقم 124

 دوالا دفرج، دقليم دلجد9د 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري :

16123

تأسيس شركـة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 

بت ريخ مسجل  (،2212 ايسآبر) (25 

25)ايسآبر)2212،)تم إعددا دلق نون)

دألس �سي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ب ملآيزدت دلت لية):

محدوا ) شركـة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية ادت شريك وحيد.

SEMSE(:(تسآية دلشركة

مق ولة ألشغ ل) (: دلشركة) غـرض 

دلبي ء) ودشغ ل  دملدنية  دلهيدسة 

ودالشغ ل دملختلفة.

محل) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ب لط بق دلسفلي،)تجزئة دلوئ م،)رقم)

124،)دوالا دفرج،)دقليم دلجد9د .)

دملبلغ محدا في) (: رأسآ ل دلشركة)

15.222)ارهم مقسم إلى)152)حصة)

122)ارهم للحصة) دختآ عية بقيآة)

دلودحد  في دسم دلشريك دلوحيد):)

 152 (: دلسيد عبد دلحق تسردوي)

حصة دختآ عية.

دلسيد) دلشركة  9د9ر  (: دلتسيير)

عبد دلحق تسردوي دلح مل للبط قة)

 M326572 رقم) للتعريف  دلوطيية 

ملد  غير محدوا .

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

دملحكآة دالبتددئية ب لجد9د  بت ريخ)

26)ايسآبر)2212)تحت رقم)24625.
مالصة وبي ن

8 C

CENTRE TECHNO PRIVE

شركـة محدوا  دملسؤولية

ذدت شريك وحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : تجزئة دلبحردوي

فيال رقم 5، ش رع دلعلويين

دلجد9د 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري :

14225

تعد9الت
في محرر  عرفي  عقد   بآقت�سى 

في مسجل  (،2212 نوفآبر) (27 

12)ايسآبر)2212،)تقرر م  9لي):

تفويت)512)حصص دختآ عية في)

ملكية دلسيد  ع ئشة كهالن لف ئد )

حصة) دلسيد ح تم بوشعيب و422)

دختآ عية لف ئد  دلسيد ح تم دن س.

للشركة) دلق نوني  دلشكل  تحويل 

دملسؤولية ادت) من شركة محدوا  

محدوا ) شركة  دلى  وحيد  شريك 

دملسؤولية.

دالنسة) دلشركة  مسير   دستق لة 

دن س) دلسيد  وتسآية  ح تم  صف ء)

ح تم))و دالنسة صف ء)ح تم كآسير9ن)

للشركة ملد  غير محدوا .

دالس �سي) دلق نون  صي غة  دع ا  

للشركة نتيجة هده دلتغييردت.

دإل9ددع) تم  دلق نوني:) دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

دملحكآة دالبتددئية ب لجد9د  بت ريخ)

18)اخيبر)2212)تحت رقم)24571.
مالصة وبي ن

9 C

JEGA MONTAGE
شركـة محدوا  دملسؤولية ادت 

شريك وحيد

رأسآ له  : 122.222 ارهم

دملقر دالختآ عي : 323، دلط بق 

دلسفلي، ش رع د9آفوت، دملويلحة

دلجد9د 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري :

15257

تعد9الت
في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 

في مسجل  (،2212 نوفآبر) (12 

26)نوفآبر)2212،)تقرر م  9لي):

لتصبح) دلشركة  تسآية  تغيير 

»ENKHAZ«)عوض

. JEGA MONTAGE 

دستق لة دلسيد عزدلد9ن دليودري)

كآسير للشركة وتسآية دلسيد م لد)

كآسير وحيد للشركة ملد ) ( دليودري)

غير محدوا .

 44 و) (3 دع ا  صي غة دلفصلين)

من دلق نون دالس �سي للشركة نتيجة)

هده دلتغييردت.

تحيين دلق نون دالس �سي للشركة.

دإل9ددع) تم  (: دلق نوني) دإل9ددع 

لد ) دلضبط  بكت بة  دلق نوني 

دملحكآة دالبتددئية ب لجد9د  بت ريخ)

12)ايسآبر)2212)تحت رقم)24542.
مالصة وبي ن

10 C

دملركز دلجهوي لالستثآ ر)

خهة دلددر دلبيض ء-)سط ت

)ملحقة برشيد(

RIMAMEDPRO SARL AU
عليه) مص اق  عقد  بآقت�سى  (

تم) ببرشيد  (12/12/2019 ( بت ريخ)

ذدت) لشركة  دألس �سي  دليظ م  وضع 

وحيد) لشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

ودلتي تحآل دلخص ئص دلت لية):

دلتسآية):)

RIMAMEDPRO(-(SARL(AU 

ذدت) شركة  (: دلق نونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا  لشريك وحيد.

دللودزم) بيع  (: دالختآ عي) دلهدف  (

دلشبه دلطبية ودلتجآيلية.

رأس دمل ل):)حدا رأسآ ل دلشركة)

بآبلغ)122222)ارهم في 9د)

محآد دلخش  ف)122.222)ارهم.

من) دبتددء) سية  (22 (: دملد )

دلتأسيس دلنه ئي.

 31 9ي 9ر إلى) (1 :)من) دلسية دمل لية)

ايسآبر من كل ع م.

 23 رقم) دلبقعة  دالختآ عي:) دملقر 

حي) (135 زنقة م لد دبن دلوليد رقم)

دليور برشيد.

دلتسيير) حق  أعطي  (: دلتسيير)

غير) ملد   دلخش ف  محآد  للسيد 

محدا .

دإل9ددع) تم  دلق نوني:) دإل9ددع 

دلق نوني ب ملحكآة دالبتددئية ببرشيد)

تم) كآ   (2019/4071 رقم) تحت 

دلتج ري) ب لسجل  دلشركة  تسجيل 

عدا) تحت  (2019/12/20 بت ريخ)

.13282

11 C

STE ELEVAGE DAKDO 
S.N.C

شـركـة دلتض من

      رأسآ له  : 12.222 ارهم

      ش رع محآد دلخ مس رقم 37، 

دلددملة  

 تأسيـــس
بت ريخ)) عرفي  عقد  بآقت�سى 

دلق نون) إحددث  تم  ( (30/05/2019

دألس �سي لشـركـة دلتض من).

 ELEVAGE DAKDO (: دلتسآيــة)

SNC))شـركـة دلتض من.

دلهــدف):

تهدف دلشركة في دملغرب أو دلخ رج)

سودء)لحس به  أو لحس ب دلغير):)

فودكه) و  ودألسآ ك  دملح ر  تربية 

دلبحر ودلصدفي ت.
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ملق))ودستغالل وحددت دملع لجة.

دألحي ء) ( تربية) أنشطة  خآيع 

دمل ئية.)

محآد) ش رع  (: دالختآ عي) دملقر 

دلخ مس رقم)37،)دلددملة.)))))))))))))))))))))))))))))

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملــد )

دلتأسيس دلنه ئـي.
رأس دملـ ل):)حدا رأس دمل ل في مبلغ)

12.222)ارهم مقسم على))122حصة)

لف ئد ) للودحـد  ارهم  (122 فئة) من 

دلس ا ):)))))

دمعييف سيدي):)22)حصة.

 22 (: دلس لم) دبردهيم  دلدليمي 

حصة.

دلشين دلزونة):)22)حصة.

أحآد زين ميوهة):)22)حصة.

توتو دلع لم):)22)حصة.

دلتسييـر):)عهـد تسييـر))دلشركـة إلى)

دلسيد دمعييف سيدي.

ف تـح) من  تبتـدئ  (: دمل ليـة) دلسيـة 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتيتهـي  9ي 9ـر 

سيـة.

دألربــ ح):))%5)لالحتي ط دلق نـــونـي.

دإل9ـددع) تـم  (: دلق نـونـي) دإل9ــددع  (

دلق نـونـي ب ملحكآـة دالبتددئية لوال9ـة)

دلكويـر  بآد9يـة) (- خهـة وداي دلذهب)

تحـت) (28/06/2019 9ـوم) دلددملـة 
دلتج ري) دلسجل  (2019/679 رقم)

رقم)14242 .   
للنشر ودلبي ن

12 C

STE GOLDEN BAY OYSTER
S.N.C

شـركـة دلتض من
رأسآ له  :  12.222 ارهم

مقره    : حي دملسجد دلتجزئة 4 رقم 

4 ، دلددملة  

 تأسيـــس
بت ريخ)) عرفي  عقد  بآقت�سى 
دلق نون) إحددث  تم  ( (30/05/2019

دألس �سي))لشـركـة دلتض من).

 STE GOLDEN BAY دلتسآيــة:)

OYSTER  SNC)شـركـة دلتض من.

دلهــدف):

تهدف دلشركة في دملغرب أو دلخ رج)

سودء)لحس به  أو لحس ب دلغير):

فودكه) و  ودألسآ ك  دملح ر  تربية 

دلبحر ودلصدفي ت).

ملق))ودستغالل وحددت دملع لجة.

دألحي ء) ( تربية) أنشطة  خآيع 

دمل ئية.)

دملسجد) حي  (: دالختآ عي) دملقر 

دلتجزئة)4)رقم)4،)دلددملة.)))))))))))))))))))))))))))))

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملــد )

دلتأسيس دلنه ئـي.

رأس دملـ ل):)حدا رأس دمل ل في مبلغ)

12.222)ارهم مقسم على))122حصة)

لف ئد ) للودحـد  ارهم  (122 فئة) من 

دلس ا ):)))))

أهل دزريويل دلدده):)22)حصة.

أهل دزريويل حآواي):)22)حصة.

أهل دزريويل دلزبير):)22)حصة.

دلغرب وي م هة):)22)حصة.

 22 (: دلس ملة) ع ئشة  دلرميثي 

حصة.

دلتسييـر):)عهـد تسييـر))دلشركـة إلى)

دلسيد أهل دزريويل دلدده.

ف تـح) من  تبتـدئ  (: دمل ليـة) دلسيـة 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتيتهـي  9ي 9ـر 

سيـة.

دألربــ ح):))%5)لالحتي ط دلق نـــونـي.

دإل9ـددع) تـم  (: دلق نـونـي) دإل9ــددع 

دلق نـونـي ب ملحكآـة دالبتددئية لوال9ـة)

دلكويـر  بآد9يـة) (- خهـة وداي دلذهب)

تحـت) (02/07/2019 9ـوم) دلددملـة 

دلتج ري) دلسجل  (2019/688 رقم)

رقم)14267 .   

للنشر ودلبي ن

13 C

STE DAKHLA CISNEROS 

S.N.C

شـركـة دلتض من

رأسآ له  :  12.222 ارهم

مقره    : حي دملسير  1، زنقة خبل 

معسكر رقم 21 ، دلددملة  

تأسيـــس
بت ريخ)) عرفي  عقد  بآقت�سى 

دلق نون) إحددث  تم  ( (30/05/2019

دألس �سي لشـركـة دلتض من).

 STE DAKHLA (: دلتسآيــة)

CISNEROS SNC)شـركـة دلتض من.

دلهــدف):

تهدف دلشركة في دملغرب أو دلخ رج)

سودء)لحس به  أو لحس ب دلغير):)

وفودكه) ودألسآ ك  دملح ر  تربية 

دلبحر ودلصدفي ت.

ملق))ودستغالل وحددت دملع لجة.

دألحي ء) ( تربية) أنشطة  خآيع 

دمل ئية.)

 3/-)دملقر دالختآ عي:))))حي دملسير )

(، (21 رقم) معسكر  خبل  زنقة  (،1

دلددملة)).))))))))))))))))))))))))))))))

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملــد )

دلتأسيس دلنه ئـي.

في) دمل ل  رأس  حدا  (: دملـ ل) رأس 

مبلغ)12.222)ارهم مقسم على))122 

للودحـد) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

لف ئد  دلس ا ):)))))

داليمي دلع لية):)22)حصة.

 22 ( (: ( دعبيدد) دحآد  سيد  أهل 

حصة.

دلركيبي ف طآتو):)22)حصة.

لعبيدي مونيه ):)22)حصة.

لعبيدي محآد):)22)حصة.

دلتسييـر):)عهـد تسييـر))دلشركـة إلى)

دلسيد  داليمي دلع لية.

ف تـح) من  تبتـدئ  (: دمل ليـة) دلسيـة 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتيتهـي  9ي 9ـر 

سيـة.

دألربــ ح):))%5)لالحتي ط دلق نـــونـي.

دإل9ـددع) تـم  (: دلق نـونـي) دإل9ــددع 

دلق نـونـي ب ملحكآـة دالبتددئية لوال9ـة)

دلكويـر  بآد9يـة) (- خهـة وداي دلذهب)

تحـت) (28/06/2019 9ـوم) دلددملـة 
دلتج ري) دلسجل  (678/2019 رقم)

رقم)14247.   
للنشر ودلبي ن

14 C

 STE WIFAK HUITRES
S.N.C

شـركـة دلتض من

رأسآ له  :  12.222 ارهم

مقره    : حي موالي رشيد رقم 824، 

دلددملة  

تأسيـــس
بت ريخ)) عرفي  عقد  بآقت�سى 
دلق نون) إحددث  تم  ( (17/06/2019

دألس �سي لشـركـة دلتض من.

 STE WIFAK (: دلتسآيــة)

HUITRES SNC)شـركـة دلتض من.

دلهــدف):

تهدف دلشركة في دملغرب أو دلخ رج)

سودء)لحس به  أو لحس ب دلغير):)

وفودكه) ودألسآ ك  دملح ر  تربية 

دلبحر و دلصدفي ت.

ملق))ودستغالل وحددت دملع لجة.

دألحي ء) ( تربية) أنشطة  خآيع 

دمل ئية.)

دملقر دالختآ عي):))))حي موالي رشيد)

رقم)824)،)دلددملة.)))))))))))))))))))))))))))))

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملــد )

دلتأسيس دلنه ئـي.

في) دمل ل  رأس  حدا  (: دملـ ل) رأس 

مبلغ)12.222)ارهم مقسم على))122 

للودحـد) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

لف ئد  دلس ا ):)))))

ا9د  محآد)):)22)حصة.

ا9د  مريبيشة):)22)حصة.

بوسيف لعآر)):)22)حصة.

مصلوح ميير):)22)حصة.

دللو نورد):)22)حصة.
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دلتسييـر):)عهـد تسييـر))دلشركـة إلى)

دلسيد))ا9د  محآد.

ف تـح) من  تبتـدئ  (: دمل ليـة) دلسيـة 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتيتهـي  9ي 9ـر 

سيـة.

دألربــ ح):))%5)لالحتي ط دلق نـــونـي.

دإل9ــددع دلق نـونـي):

ب ملحكآـة) دلق نـونـي  دإل9ـددع  تـم 

دالبتددئية لوال9ـة خهـة وداي دلذهب-

9ـوم))) دلددملـة  بآد9يـة  دلكويـر  

17/07/2019))تحـت رقم)780/2019 

دلسجل دلتج ري رقم)14223.   
للنشر ودلبي ن

15 C

 STE HUITRES AZUL 
S.N.C

شـركـة دلتض من

رأسآ له  : 12.222 ارهم

مقره   :  حي دلغفردن 2 تجزئة 

دألشغ ل دلعآومية ، دلددملة

 تأسيـــس
بت ريخ)) عرفي  عقد  بآقت�سى 
دلق نون) إحددث  تم  ( (26/06/2019

دألس �سي))لشـركـة دلتض من).

 STE HUITRES AZUL(:(دلتسآيــة

SNC)شـركـة دلتض من.

دلهــدف):

تهدف دلشركة في دملغرب أو دلخ رج)

سودء)لحس به  أو لحس ب دلغير):)

وفودكه) ودألسآ ك  دملح ر  تربية 

دلبحر ودلصدفي ت.

ملق))ودستغالل وحددت دملع لجة.

دألحي ء) ( تربية) أنشطة  خآيع 

دمل ئية.)

دملقر دالختآ عي):))))حي دلغفردن)2 

تجزئة دألشغ ل دلعآومية)،)دلددملة.)))))))))))))))))))))))))))))

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملــد )

دلتأسيس دلنه ئـي.

في) دمل ل  رأس  حدا  (: دملـ ل) رأس 

مبلغ)12.222)ارهم مقسم على))122 

للودحـد) ( ارهم) (122 حصة من فئة)

لف ئد  دلس ا ):))))

حآية سيدي):)22)حصة.

دلشرق دلس لكة):))22)حصة.

عآر دوبال مريم):)))22)حصة.

أهل دحآيددت دميآة):)))22)حصة.)

حآية نج ح):)))22)حصة.)

دلتسييـر):)عهـد تسييـر))دلشركـة إلى)

دلسيد))حآية سيدي.

ف تـح) من  تبتـدئ  (: دمل ليـة) دلسيـة 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتيتهـي  9ي 9ـر 

سيـة.

دألربــ ح):))%5)لالحتي ط دلق نـــونـي.

دإل9ــددع دلق نـونـي):

ب ملحكآـة) دلق نـونـي  دإل9ـددع  تـم 

 دالبتددئية لوال9ـة خهـة وداي دلذهب)-

9ـوم) دلددملـة  بآد9يـة  دلكويـر  

19/07/2019)تحـت رقم)2019/804 

دلسجل دلتج ري رقم)14243 .   
للنشر ودلبي ن

16 C

 STE ADRES 
S.N.C

شـركـة دلتض من                             

رأسآ له  :  12.222 ارهم

مقره    : حي أم دلتون�سي رقم 258 ، 

دلددملة - دلددملة

 تأسيـــس
بت ريخ)) عرفي  عقد  بآقت�سى 

دلق نون) إحددث  تم  ( (28/06/2019

دألس �سي)))لشـركـة دلتض من).

STE ADRES SNC ( (: دلتسآيــة)

شـركـة دلتض من.

دلهــدف):

تهدف دلشركة في دملغرب أو دلخ رج)

سودء)لحس به  أو لحس ب دلغير:

وفودكه) ودألسآ ك  دملح ر  تربية 

دلبحر و دلصدفي ت.

ملق))ودستغالل وحددت دملع لجة.

دألحي ء) ( تربية) أنشطة  خآيع 

دمل ئية.)

دملقر دالختآ عي):))))حي أم دلتون�سي)

رقم)258،)دلددملة.)))

من ت ريخ) سية دبتددء) (22 (: دملــد )

دلتأسيس دلنه ئـي.

رأس دملـ ل):)حدا رأس دمل ل في مبلغ)

12.222)ارهم مقسم على))122حصة)

للودحـد لف ئد ) ( ارهم) (122 من فئة)

دلس ا ):)))))

 22 ( (: س لم) دبردهيم  لعبيدي 

حصة.

دلسكردني محآد)):)22)حصة.

بدده ا9 نة):)22)حصة.

بدده مولة)):)22)حصة.

لخليكي ورا )):)22)حصة.

لخليكي لطيفة):)22)حصة.

دلتسييـر):)عهـد تسييـر))دلشركـة إلى)

دلسيد لعبيدي دبردهيم س لم.)

ف تـح) من  تبتـدئ  (: دمل ليـة) دلسيـة 

كل) من  ايسآبر  (31 في) وتيتهـي  9ي 9ـر 

سيـة.

دألربــ ح):))%5)لالحتي ط دلق نـــونـي.

دإل9ـددع) تـم  (: دلق نـونـي) دإل9ــددع 

دلق نـونـي ب ملحكآـة دالبتددئية لوال9ـة)

دلكويـر  بآد9يـة) (- خهـة وداي دلذهب)

تحـت) ( (25/07/2019 ( دلددملـة 9ـوم)
دلتج ري) دلسجل  (839/2019 رقم)

رقم)14323.   
للنشر ودلبي ن

17 C

STE THE BEST OYSTERS
S.N.C

شـركـة دلتض من

رأسآ له   12.222 ارهم

مقره  : ش رع دلوالء فيال حرمة هللا 

- دلددملة

تأسيـــس
بت ريخ)) عرفي  عقد  بآقت�سى  (- (I
ف تح 9وليو)2212))تم إحددث دلق نون)

دألس �سي))لشـركـة دلتض من).

 STE THE BEST« دلتسآيــة:) (- (1

OYSTERS  SNC«)شـركـة دلتض من.

في)) ( تهدف دلشركة) (: دلهــدف) (- (2

دملغرب))دو))دلخ رج))سودء)لحس به ))أو)

لحس ب دلغير):

فودكه) و  ودألسآ ك  دملح ر  تربية 

دلبحر ودلصدفي ت).....

ملق))ودستغالل وحددت دملع لجة.

خآيع أنشطة تربية دألحي ء)دمل ئية.)

 3)-)دملقر دالختآ عي:))ش رع دلوالء)

فيال حرمة هللا)-)دلددملة.)))))))))))))))))))))))))))))

4)-)دملــد :)22)سية دبتددء)من ت ريخ)

دلتأسيس دلنه ئـي.

5)-)رأس دملـ ل):)حدا رأس دمل ل في)

مبلغ)12.222)ارهم مقسم على))122 

للودحـد) ( ارهم) (122 حصة من فئة)

لف ئد  دلس ا ):)))))

حرمة هللا دلردغب))22)حصة)؛

عي ش محآد)))22)حصة)؛

عي ش دحآد)22)حصة)؛

بوبة علي))22)حصة)؛

بوبة دلغوت)22)حصة.

6)-)دلتسييـر):عهـد تسييـر))دلشركـة)

إلى دلسيد):)حرمة هللا دلردغب.

من) تبتـدئ  (: دمل ليـة) دلسيـة  (- (7

ف تـح 9ي 9ـر وتيتهـي في)31)اخيبـر من كل)

سيـة.

لالحتي ط) (5% ( (: دألربــ ح) (- (8

دلق نـــونـي.

II)-)دإل9ــددع دلق نـونـي):)تـم دإل9ـددع)

دلق نـونـي ب ملحكآـة دالبتددئية لوال9ـة)

بآد9يـة) دلذهب-دلكويـر   وداي  خهـة 

دلددملـة 9ـوم))22)9وليو)2212))تحـت)
دلتج ري) دلسجل  (849/2019 عـدا)

رقم)14321.   
للنشر ودلبي ن

18 C

RIO AYSTER  
S.N.C

شـركـة دلتض من

رأسآ له   12.222,22 ارهم

مقره    دلعآ ردت دلحآر  رقم 24 

-  دلددملة

تأسيـــس
بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى  ( 
تم إحددث دلق نون) (،2212 9وليو) (3

دألس �سي))لشـركـة دلتض من).
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 RIO AYSTER« دلتسآيــة:) (- (1

SNC)«)شـركـة دلتض من.

في) دلشركة  تهدف  (: دلهــدف) (- (2

أو) لحس به   دلخ رج سودء) آو  دملغرب 

لحس ب دلغير:)

وفودكه) ودألسآ ك  دملح ر  تربية 

دلبحر و دلصدفي ت).....

ملق))ودستغالل وحددت دملع لجة.

دألحي ء) ( تربية) أنشطة  خآيع 

دمل ئية.)

دلعآ ردت) دالختآ عي:) دملقر  (- (3  

دلحآر رقم)24)،)دلددملة)

4)-)دملــد :)22)سية دبتددء)من ت ريخ)

دلتأسيس دلنه ئـي.

5)-)رأس دملـ ل):)حدا رأس دمل ل في)

مبلغ)12.222)ارهم مقسم على))122 

للودحـد) ( ارهم) (122 حصة من فئة)

لف ئد  دلس ا ):)))))

دلرويجل محآد))22)حصة)؛

دلرويجل مليية)22)حصة)؛

دلرادح عآ ا))22)حصة)؛

بوابوس شيآ ء))22)حصة)؛

دلرويجل دنكية)22)حصة.

6)-)دلتسييـر):عهـد تسييـر دلشركـة)

إلى دلسيد)):)دلرويجل محآد.

من) تبتـدئ  (: دمل ليـة) دلسيـة  (- (7

ف تـح 9ي 9ـر وتيتهـي في)31)اخيبـر من كل)

سيـة.

لالحتي ط) (5% (: دألربــ ح) (- (8

دلق نـــونـي.

II)-)دإل9ــددع دلق نـونـي):)تـم دإل9ـددع)

دلق نـونـي ب ملحكآـة دالبتددئية لوال9ـة)

بآد9يـة) دلذهب-دلكويـر   وداي  خهـة 

)تحـت) (2212 25)9وليو) دلددملـة 9ـوم)

دلتج ري) دلسجل  (2019/838 عـدا)

رقم)14321 .   
للنشر ودلبي ن

19 C

STE YOUTUDE

SARL

شركـــــــــــــــة ذدت دملسؤوليــــــــــــــة 

دملحـــــــــــــدوا  

رأسآ لهـــــ  122.222 ارهـــــم

مقـره  دالختآ عـي: شــــــ رع دلريحــــــــــ ن 

رقــــــــــم -33  تطــــــــــودن

عقــــــــــد دلتأسيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــ ت  طبقـــ  

دملـــؤرخ في)25)نوفآبر)2212)بتطـــودن،)

دألس ســـي) دلق نـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

دملحـــدوا ) دملسؤوليـــة  ذدت  لشركـــة 

ب ملودصفـــ ت دلت ليـــة):

.YOUTUDE(:تسآيــــة دلشركــــــــة

دلشركـــة) دلشركـــــة:) أغـــــردض 

تأسســـت لألغـــردض دلت ليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

دستشــــــــــ ردت ق نونيــــــــــة)؛

وبشكــل عــ م دلعآليــ ت دلتج ريـة)

دألغــردض) بأحــد  دملرتبطــة  دمل ليــة 

دملذكــور .

9وســف) شــ رع  دالختآ عي:) دملقر 

دبــن ت شفيــن،)عآــ ر  دللبــ اي دلط بــق)

3)شقــة رقـــم)-6))تطـــــودن.

لقـــد تحـــدا رأسآـــ ل) دلرأسآــــــــــــ ل:)

 122.222 (: دلشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدره)

1222حصـــة مـــن) ارهـــم مقســـم إلـــى)

ارهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (122 فئـــة)

كآـــ  9لـــي):))

دلسيــــد عصــــــــــ م دوهــــــــــ ب 9صـــل إلــى)

512)حصـة مرقآــة مــــن)1)إلــــى)512)؛

دلسيــــد فهـــــــــــــد ذدكــــــــــــــر 9صـــل إلــى)422 

حصـة مرقآــة مــــن)511)إلــــى)1222.

حـــدات مـــد  دلشركـــة فـــي) (: دملـــد )

22)سيـــة دبتـــــددء)مـــــن ت ريــــخ دلتسجيـل)

ب لسجـل))دلتجـ ري.)

لقـــــد أسيـــدت صالحيـــة) (: دلتسيير)

تسييــــر دلشركــــة إلـــى دلسيــــد عصـــــ م)

غيـــــــر) ملــــد   ودحـــد  كآسيــــــر  دوهـــــ ب 

محـــــــدا .))))))))

تـــم دإل9ـــددع دلق نونـــي لـــد  كت بـــة)

دالبتددئيـــة) ب ملحكآـــة  دلضبـــط 

 2212 ايسآبر) (12 بت ريـــخ) بتطـــودن 

دلشركـــة) وتقييــــد  (6415 رقـــــم) تحـــــت 

ب لسجـــل دلتجـــ ري تحـــت رقم26143. 
مقتطـــف مـــن أخـــل دلبيـــ ن ودلنشـــر

20 C

كاردباك

دلرأسآ ل دالختآ عي122.222 ارهم

حي طريطة رقم 352 تطودن

دزيد خيستيون شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  

بش رع ولد سيدي ب بة إق مة دملجد 

رقم 21 دلوال9ة تطودن

 رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12743

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

بآقت�سى عقد عرفي)/)عقد موثق)

تم إعددا) (2212 6)ايسآبر) مؤرخ في)

ذدت) للشركة  دألس �سي  دلق نون 

دملسؤولية دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) دلشركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت شريك ودحد.

ك راب ك)) ( دلشركة:) تسآية 

.GARDBAK SARL AU

غرض دلشركة بإ9ج ز:)دلحردسة.

عيودن دملقر دالختآ عي):)حي طريطة))

رقم)352)تطودن.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة:)22)سية.

 122.222 مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

م ئة ألف ارهم.

1222)حصة) (: دلحصص دليقد9ة)

دختآ عية بقيآة)122)ارهم للحصة.

دلشخصية) دلشرك ء) أسآ ء)

ودلع ئلية):)دلسيد أحآد دلبق لي.

دلشرك ء:) على  دألنصبة  توزيع 

دلسيد) دختآ عية.:) حصة  (1222

أحآد دلبق لي.

دلشخ�سي) دلشركة  مسير  دسم 

أحآد) دلسيد  (: وعيودنه) ودلع ئلي 

دلبق لي دلس كن بحي طريطة رقم)352 

تطودن.

لــد ) دلق نونـــي  دإل9ـــددع  تـــم 

كت بــة دلضبــط ب ملحكآــة دالبتددئــية)

لتطــودن بت ريــخ)2)ايسآبر)2212.                  

تحــت رقــــم:)6426)وتقييــد دلشركـة)

ب لسجــل دلتجــ ري بت ريــخ)12)ايسآبر)

2212)تحــت رقــم)26133 .

21 C

STE MAKKOURI TRAVAUX
SARL AU

شركـــــة ذدت دملسؤوليــــة دملحــــدوا  

بشريـــــك ودحـــــد

رأسآ لهـــــ  122.222 ارهـــــم

 مقـره  دالختآ عـي: شـ رع دلجيــش 

دمللكــي عآــ ر    هييــة 2 دلط بــق دلث نــي 

شقـة رقــم 6 -  تطـــــودن

عقــــــــــد دلتأسيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــ ت  طبقـــ  

دملـــؤرخ في)28)نوفآبر)2212)بتطـــودن،)

دألس ســـي) دلق نـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

دملحـــدوا ) دملسؤوليـــة  ذدت  لشركـــة 

بشريـــــك ودحـــــد ب ملودصفـــ ت دلت ليـــة):

 ACHNA دلشركــــــــة:) تسآيــــة 

.TRAVAUX

دلشركـــة) دلشركـــــة:) أغـــــردض 

تأسســـت لألغـــردض دلت ليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

أشغــــــــ ل مختلفــــــــة للبيــــــــ ء)؛

وبشكــل عــ م دلعآليــ ت دلتج ريـة)

دألغــردض) بأحــد  دملرتبطــة  دمل ليــة 

دملذكــور ).

دلجيــش) شـ رع  دالختآ عي:) دملقر 

دمللكــي عآــ ر )))هييــة)2)دلط بــق دلث نــي)

شقـة رقــم)6)-))تطـــــودن.

لقـــد تحـــدا رأسآـــ ل) ( دلرأسآــــــــــــ ل:)

 122.222 قـــدره) مبلـــغ  فــــي  دلشركـــة 

1222حصـــة مـــن) إلـــى) ( ارهـــم مقســـم)

ارهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (122 فئـــة)

كآـــ  9لـــي:))
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9صـــل) مقـــــوري  سعيـــــد  دلسيــــد 

إلــــى) (1 1222)حصـة مرقآــة مــــن) إلــى)

     . 1222

حـــدات مـــد  دلشركـــة فـــي) (: دملـــد )

22)سيـــة دبتـــــددء)مـــــن ت ريــــخ دلتسجيـل)

ب لسجـل))دلتجـ ري.)

لقـــــد أسيـــدت صالحيـــة) (: دلتسيير)

دلسيــــد سعيـــــد) إلـــى  دلشركــــة  تسييــــر 

غيـــــــر) ملــــد   ودحـــد  كآسيــــــر  مقـــــوري 

محـــــــدا .))))))))

تـــم دإل9ـــددع دلق نونـــي لـــد  كت بـــة)

دالبتددئيـــة) ب ملحكآـــة  دلضبـــط 

بتطـــودن بت ريـــخ)11)ايسآبر)2212.

وتقييــــد) (6432 رقـــــم) تحـــــت 

بت ريــخ) دلتجــ ري  ب لسجـــل  دلشركـــة 

12)ايسآبر)2212)تحـت رقم)26157. 
مقتطـــف مـــن أخـــل دلبيـــ ن ودلنشـــر

22 C

فيلينكس
دلرأسآ ل دالختآ عي :52.222 ارهم

ش رع ولد سيدي ب بة إق مة دملجد 

رقم 21  تطودن

دزيد خيستيون شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  

بش رع ولد سيدي ب بة إق مة دملجد 

رقم 21 دلوال9ة تطودن

 رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12743

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

بآقت�سى عقد عرفي)/)عقد موثق)

مؤرخ في)12)نوفآبر)2212)تم إعددا)

ذدت) للشركة  دألس �سي  دلق نون 

شريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلودحد ب ملآيزدت دلت لية):

ذدت) دلشركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا ))ذدت شريك ودحد.

فيلييكس)) ( دلشركة:) تسآية 

.»VEYLINX«(»(SARL(AU«

دلخدم ت) غرض دلشركة بإ9ج ز:)

دملعلوم تية و اردسة دلسوق.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 21 ولد سيدي ب ب إق مة دملجد رقم)

تطودن.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة:)22)سية.

 52.222 دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

مآسون ألف ارهم.

حصة) (522 (: دليقد9ة) دلحصص 

دختآ عية بقيآة)122)ارهم للحصة.

أسآ ء)دلشرك ء:

 »VEYLINX HOLDING B.V«

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا .

دلشرك ء:) على  دألنصبة  توزيع 

 VEYLINX HOLDING B.V شركة)

522))حصة دختآ عية.)

دلشخ�سي) دلشركة  مسير  دسم 

ودلع ئلي وعيودنه.

دلسيد أنور دلح جي دلس كن بهوليدد.

لــد ) دلق نونـــي  دإل9ـــددع  تـــم 

كت بــة دلضبــط ب ملحكآــة دالبتددئــية)

لتطــودن بت ريــخ)6)ايسآبر)2212.           

وتقييــد دلشركـة ب لسجــل دلتجــ ري)

تحــت رقــم)26123.

23 C

MAX TRA TWINS
 دلعيودن : إق مة ادي دلحي دإلادري 

دلشقة 12 دلط بق 2 بني مالل  

رقم دلسجل دلتج ري : -9805-

بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

شركة)) إنش ء) تم  (10/12/2019

تحآل)) ( دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت 

دلخص ئص دلت لية):

.MAX TRA TWINS(:(دلتسآية

دلعيودن):)إق مة ادي دلحي دإلادري)

دلشقة)12)دلط بق)2)بني مالل.

:)دالشغ ل دلع مة ودلبي ء) دلغــرض)

-))نج ر ))دالملييوم.

ارهم) ( (122.222 ( دملــ ل) رأس 

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

قيآته )122)ارهم.

9وسف) دلعزيز  عبد  دلسيد  (-

دسكت ن) بدودر  دلق طن  دوهرا ،)

تيآوليلت دزيالل))9آتلك)522)حصة.

دلد9ن) عزيز  حسن  دلسيد  (-

أبي) (2 تجزئة مجد) (146 دلق طن ب)

خعد))9آتلك)522)حصة.

دلسية دملـ لية):)دلسية دمليالا9ة.

مد  دلشركة):)22)سية.

دملسير):)دلسيد حسن عزيز دلد9ن)

أبي) (2 تجزئة مجد) (146 دلق طن ب)

خعد.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 222 دالبتددئية بني مالل تحت رقم)

ت ريخ)23/12/2019.

24 C

STATION AL HOUDA
SARL AU

دلعيودن :  اودر دفردو فم دلجآعة بزو 

دزيالل

 رقم دلتقييد ب لسجل دلتج ري 

-3893- 

بت ريخ)))) عرفي  عقد  بآقت�سى 

18/12/2019)تم دنش ء)شركة))ذدت)

دلشريك) ادت  ( دملحدوا ) دملسؤولية 

دلوحيد)))))تحآل))دلخص ئص دلت لية):

 STATION AL (: دلتسآية)

.HOUDA SARL AU

اودر دفردو فم دلجآعة) (: دلعيودن)

بزو دزيالل.

دلغرض):)محطة وقوا.

ارهم) (122.222 (: دملــ ل) رأس 

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

قيآته ))122)ارهم.

ح مل) حس ن  دملصطفى  دلسيد 

(،B136281 رقم) دلوطيية  للبط قة 

دلجآعة) فم  دكردمن  بدودر  دلق طن 

دزيالل،))ويآلك)1222)حصة.

دلسية دملـ لية:)دلسية دمليالا9ة.

مد  دلشركة:)22)سية.

دملسير):)دملصطفى حس ن.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية))دزيالل تحت رقم))))673/19 

ت ريخ)18/12/2019.

25 C

SUP ATLAS INFO
 SARL

 دلعيودن : حي دلسآ ر  دلرقم 144 

قصبة ت الة 

رقم دلسجل دلتج ري -1745-

بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 

شركة)) إنش ء) تم  (23/09/2019

تحآل)) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

دلخص ئص دلت لية):

 SUP ATLAS INFO(:(دلتسآية

دلعيودن):)حي دلسآ ر  دلرقم)144 

قصبة ت الة.

دملردفق) تركيب  (: دلغــرض)

دملعلوم تية))دالشغ ل دلع مة ودلبي ء.))

ارهم) ( (122.222 (: دملــ ل) رأس 

دختآ عية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

قيآته )122)ارهم.

دلسيد دلخي طي سعيد دلق طن) (-

بحي دسآ ر  رقم)438)قصبة ت الة))-)

9آتلك)332)حصة.

دلق طن) دلسيد لعيدي محسن  (-

بحي بواردع بلوك)1)زنقة)12)رقم)463 

قصبة ت الة)-)9آتلك)342)حصة.

-دلسيد بوي  خودا دلق طن ب دلحي)

دإلادري ش رع ط رق بن زي ا دلرقم)22 

 332 9آتلك) (- قصبة ت الة بني مالل)

حصة.

دلسية دملـ لية):)دلسية دمليالا9ة.

مد  دلشركة):)22)سية.

محسن) لعيدي  دلسيد  (: دملسير)

دلق طن بحي بواردع بلوك)1)زنقة)12 

رقم)463)قصبة ت الة.)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

رقم) تحت  ( ت الة) قصبة  دالبتددئية 

128)بت ريخ)04/11/2019.

26 C
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 STE CAFE SARDAOUI

 ABDELKADER OULED

MOHAMED
 SARL AU

ب م حد بومو�سى رقم 112 سوق 

دلسبت   

ردس دمل ل 42.222 اهم 

دلسجل دلتج ري رقم 3872 

دعالن حل دلشركة
بآقت�سى دلقردر دالستثي ئي لشرك ء)

تم) ( (25/12/2019 ( بت ريخ) ( دلشركة)

م  9لي):

)دعالن حل دلشركة))أعاله.

-)تعيين دلسيد دلسرادوي عبد دلق ار 

 112 رقم) بومو�سى  ب م حد  دلق طن 

وتحد9د) له   مصفي   دلسبت  سوق 

دمتص صه.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (-

تحت))) ص لح  بن  دلفقيه  دالبتددئية 

عدا))22/)))بت ريخ)02/01/2020.

27 C

 ETABLISSEMENT SOROUH

2 PRIVEE
 SARL AU

دملقر دالختآ عي  دلط بق دالول 

ودلث ني ش رع 22 غشت

 بني مالل    
رقم دلتقييد ب لسجل دلتج ري

-  2751 -

تأسيس شركة
بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
دلق نون) إعددا  تم  (22/10/2019

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  ( دملحدوا )

تحآل))دلخص ئص دلت لية):

 ETABLISSEMENT (: ( دلتسآية)

.SOROUH 2 PRIVEE SARL AU
دالول) دلط بق  (: دالختآ عي) دملقر 

ودلث ني ش رع)22)غشت بني مالل.

دلتعليم) ( مؤسسة) (: دلغرض) (

دلخصو�سي.

رأس دملــ ل):)52.222)ارهم.

522)حصة دختآ عية) مقسم إلى)

قيآته )122)ارهم.)

-)دلسيد عليبو عبد دله اي دلق طن)
بحي يعقوب دمليصور مجآوعة)3)رقم)

14)بني مالل)

-9آلك)522)حصة

دلسية دملـ لية:))دلسية)))دمليالا9ة

مد  دلشركة:))22)سية)

دله اي) عبد  عليبو  دلسيد  دملسير 
دمليصور) يعقوب  بحي  دلق طن 

مجآوعة)3)رقم)14)بني مالل)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية بني مالل تحت رقم))861

بت ريخ)02/12/2019

28 C

COMPTIS SARL

AKTAOU ET FRERES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

كونتيس ش.م.م

22  ش رع دملسير  دلخضردء دلط بق 

دلث لث رقم 5 ، 22222، طيجة 

دملغرب

AKTAOU ET FRERES شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلشهيد عبد دلسالم بن بوحوت رقم 

34 ب - 22222 طيجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.48723

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2215 من 9ي 9ر) (28 دملؤرخ في)

حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

مبلغ) ( (AKTAOU ET FRERES
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

دلشهيد) ش رع  دإلختآ عي  مقره  

ب) (34 عبد دلسالم بن بوحوت رقم)

(: نتيجة ل) دملغرب  طيجة  (22222 (-

عدم تحقيق دلنش ط دلتج ري دلذي)

دنشأت من أخله.

ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دلشهيد عبد دلسالم بن بوحوت رقم)

34)ب)-)22222)طيجة دملغرب.)

و عين:

و) أكتــ و  ( ( دملجيد) عبد  دلسيد) ()

عيودنه)د()هوليدد)22228)دام هوليدد)

كآصفي)) ()للشركة.

و) أكتـ و  ( ( مرزوق) دلسيد) ()

رقم) زنقة  دلعيون  تجزئة  عيودنه)د()

17)رقم)1)حي دلشرف))22222)طيجة)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية بطيجة))بت ريخ)25)من فبرد9ر)

2215)تحت رقم)145268.

1I

seta communication

VEC CAR

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ڨــــــــ ك كـــــــــ ر

شــركــــــة محــــدوا  دملســـــٶولية 

رأسآــــــ لهـــ  522.222 ارهــــــــــــم.

دملــقر دالخــتآـ عي :سطـــ ت شـــ رع 

دلجــــيش دمللـــكي دلط بــــق دلث نـــي دلرقــم 

.34

تــــأســيس شـــركــــة 

محـــدوا دملــســؤولــيــة

مـــؤرخ) عـــرفــي  عــقــد  بـــآقتضــي 

قــيآــت) أ ،1 6 / 0 7 / 2 0 1 9 ريــخ بتـــ 

ذدت) دملســـؤولــيــة  مـــحـــدوا   شـــركـــة 

دملــآــيزدت دلتـــ ليـــة):

دلـــتســآيــة دالخــتآــ عــيــة):ڨـــ ك كـــــ ر)

   VEC CAR

شــ رع) سطـــ ت  (: دالخــتآـ عي) دملــقر 

دلجيـــش دمللــكي دلط بــق دلثـ ني دلرقـــم)

.34

تـــهــدف) دالخـتآ عـي:) دملـــوضــوع 
دلشـــركـــة إلــــى):

كـــــردء)دلسيــــ ردت بــــدون س ئــــق)
ســيــة) (22 ( (: دالخـــتآــ عــيــة) دلــآــد  
دلـشــركــة) تــســجيــل  9ــوم  مــن  دبــتددء)

بــ لســجــل دلتـــجـــ ري.
دلــرأســآــ ل دالخــتــآــ عــي):522.222 
حــصة) (5.222 عــلى) مــقــسـآـة  ارهــم 
للــحــصــة) ارهــم  (122 قــيــآــة) مـــن 
كــله ) مــبــرٲ   و  نــقــدد  كــلــه   مــكــتــتــبة 

ومــخــولــة كــ لــتـــ لـــي):
ر.ب.) ( أحآد) شج عد9ن  دلســيــد 
دلسآ علة) دلس كن بحي  (W346257
زنقة دبن عب ا إق مة دليصر دلشقة)
 2.522 ( (: عدا دلحصص) سط ت.) (7

حـــصــة
دلد9ن) صالح  شج عد9ن  دلســيــد 
بحي) دلس كن  ( ( (W252284.ر.ب
 3 دلشقة) ( دلنسيم) دق مة  دلسآ علة 
سط ت.))))))))عدا دلحصص)))):)2.522 

حـــصـــة
دلـــــــآجــــآــــــــوع))):5.222)حـــصـــة

دإلادر )):))دلســيــد شج عد9ن نصر)
كـــآتصــرف) ( (W 421214 دلد9ن ر.ب)
ميفرا))للــشركـــة لــآــد  غــير مــحــدوا ،)

9ــلــزم دلشـــركــة بــتــوقــيــعـه دمليفرا.
دلــســـيــة) (: دالخـــتآـــ عـــيـــة) دلـــســيــة 
دلــآ لــيـــة)1)9ي 9ر دلى)31)اخيبر من كل)

سية.
2()أنــجز دلوضــــع دلقـــ نــــونـــي بــــكتـــ بة)
دلتــــج ريــة) دملـــحكـآــة  لـــد   دلضـــبط 
بسط ت بتـــــ ريــخ)06/08/2019)تحــت)

رقـــم)1211.    
مقتطف مـــن دخــــل دالشهــــ ر

2I

ZOHASI SAHARA

BETOLA FISH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA
123 ش رع مزودر، حي دلفتح، 

دلعيون، 72222، دلعيون دملغرب
BETOLA FISH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

داريس دالول رقم 115 حي مط 

دلرملة 21 72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

32323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (32

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BETOLA FISH

غرض دلشركة بإ9ج ز):)شردء)وبيع)

دألسآ ك) ونقل  وتخزين  وتشغيل 

ودملأكوالت دلبحرية.

أي نش ط 9تعلق ب لصيد ودلبحر)

بشكل ع م.

دلط زخة) دألسآ ك  وبيع  شردء)

ودملجآد )،)دستيردا وتصد9ر.

من خآيع) أشك له  بجآيع  دليقل 

دمليتج ت دلبحرية ودمليتج ت دلث نوية.

صيد دألسآ ك وبيعه  وتصد9ره )،)

سودء)ك نت ط زخة أو مجآد )،)خآيع)

دملأكوالت دلبحرية ودملح ر ودلقشري ت)

؛)سودء)محلي  وم رخي .

وبيع) وشردء) وتصد9ر  دستيردا 

ودلتسويق) ودلسآسر   ودلتآثيل 

ودملودا) دمليتج ت  أنودع  لجآيع 

ودملعددت ودملودا دلخ م ودلسلع بشكل)

ع م وم صة تلك دلتي لديه  للصي عة)

وتج ر  دلصيد...

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

مط) حي  (115 رقم) دالول  داريس 

دلرملة)21 72222)دلعيون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد عبد دلرحيم لخليفي):))334 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 333 ( (: دلسيد عبد دلرحيم توب لي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد عبددلرحيم بتزوين):))333 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

لخليفي) دلرحيم  عبد  دلسيد 

دحآد) زنقة  (822 رقم) عيودنه)د()

دلصوير ) (44222 دلسق لة) دلحي ني 

دملغرب.

توب لي) دلرحيم  عبد  دلسيد 

دلسق لة) تجزئة  (287 عيودنه)د()

44222)دلصوير  دملغرب.

بتزوين) عبددلرحيم  دلسيد 

 44222 لفريية) تجزئة  (1 عيودنه)د()

دلصوير  دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

لخليفي) دلرحيم  عبد  دلسيد 

دحآد) زنقة  (822 رقم) عيودنه)د()

دلصوير ) (44222 دلسق لة) دلحي ني 

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)56/2020.

3I

socomif sarl

SCORTELA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

socomif sarl

زنقة محآد دلحص لي عآ ر  35 شقة 

رقم 2 ، 14225، دلقييطر  دملغرب

SCORTELA  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

)في طور دلتصفية(

 F وعيودن مقره  دإلختآ عي بلوك

رقم 42 محل 1 دلحوزية  - 14222 

دلقييطر   دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.44843

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 26)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

)مبلغ) ( (SCORTELA دلشريك دلوحيد)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )
 42 رقم) (F بلوك) دإلختآ عي  مقره  

محل)1)دلحوزية))-)14222)دلقييطر ))

دملغرب))نتيجة ل):)لصعوب ت م ا9ة).

 F و حدا مقر دلتصفية ب بلوك)
 14222 (- ( دلحوزية) (1 محل) (42 رقم)

دلقييطر ))دملغرب).)

و عين:

و) ( فريخ) ( ( ص لح) دلسيد) ()

  12 رقم) دألمل  تع ونية  عيودنه)د()

كآصفي) ( دملغرب) ( دلقييطر ) (14222

) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)73817.

4I

CAP MONDIAL COMPTA

 SALON DE COIFFEURE
KARBAL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER 2

 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC

 SALON DE COIFFEURE KARBAL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 2 ش رع 

يعقوب ميصور ، دلط بق دألول رقم 

1. - 22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

27423

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)22 
دلق نون) إعددا  تم  (2212 أبريل) من 

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 SALON(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.DE COIFFEURE KARBAL

مركز) ( (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

تجآيل.

ش رع) (2 (: عيودن دملقر دالختآ عي)

دلط بق دألول رقم) (، يعقوب ميصور)

1.)-)22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: قرب ل) ف طآة  دلسيد  

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

 122 (: قرب ل) ف طآة  دلسيد  

بقيآة)1.222)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() قرب ل  ف طآة  دلسيد  

دلقطعة234دلط بق) سليآة  تجزئة 
بن محآد) دستيتو  دلشهيد  زنقة  (21

22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() قرب ل  ف طآة  دلسيد 

دلقطعة234دلط بق) سليآة  تجزئة 
بن محآد) دستيتو  دلشهيد  زنقة  (21

22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

26)من م ي) بت ريخ) ( دلتج رية بطيجة)

2212)تحت رقم)223327.

5I
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تردخيكوم

S STYLE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

تردخيكوم

32 زنقة ليل بلفد9ر ، 22312، 

دلددردلبيض ء دملغرب

S STYLE شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 17  س حة 

ش رل نيكول عآ ر  2 دلط بق 7 - 

22332 دلددردلبيض ء دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.272815

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2214)تقرر حل) 28)شتيبر) دملؤرخ في)

 S دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  ( (STYLE

  17 دإلختآ عي) ارهم وعيودن مقره  

دلط بق) (2 س حة ش رل نيكول عآ ر )

دملغرب) دلددردلبيض ء) (22332 (- (7

نتيجة ل):)دسب ب م ا9ة.

و حدا مقر دلتصفية ب)17)س حة)

(- (7 دلط بق) (2 عآ ر ) نيكول  ش رل 

22332)دلددردلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

و) زوربييكو  ( درتم) دلسيد) ()

تجزئة دلسالم سيدي) (61 عيودنه)د()

معروف)22332)دلددردلبيض ء)دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

شتيبر)2214)تحت رقم)22558314.

6I

socomif sarl

 ECOLE HORIZON BLEU
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسآ ل دلشركة

socomif sarl
زنقة محآد دلحص لي عآ ر  35 شقة 

رقم 2 ، 14225، دلقييطر  دملغرب
  ECOLE HORIZON BLEU SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي قصبة 

مهد9ة رقم 553.دلقييطر  - 14222 
دلقييطر  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32655
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (2.222.222«
»4.562.222)ارهم«)إلى)»6.562.222 
تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 32 بت ريخ) ( ب لقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)73826.
8I

THALAL CONSULTANTS

EURO SAISIE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
EURO SAISIE شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 36 شقة 
رقم 8 دلط بق 2 بلوك ج دلهوا   - 

82222 أك ا9ر  دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.121525

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)27)غشت)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

بلوك ج) (2 دلط بق) (8 »36)شقة رقم)

دلهوا ))-)82222)أك ا9ر))دملغرب«)إلى)

»ب ب اك لة ارب دلحلف وي رقم)62))-)

42222)مردكش))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111264.

2I

THALAL CONSULTANTS

JULIA ELISA SOURBE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE(TARIK(BNOU

 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JULIA ELISA SOURBE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دلقصبة ارب شتوكة رقم 216 

مد9ية  - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 JULIA (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.ELISA SOURBE

تقد9م) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلخدم ت فيآ  9تعلق ب ملط عم).

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلقصبة ارب شتوكة رقم)216)مد9ية))

-)42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد  سوربي دليزد خولي )):))122 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

خولي )) دليزد  سوربي  دلسيد  

خلو)) كستل  (- بيلوك) عيودنه)د()

47722)كستل خلو فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

خولي )) دليزد  سوربي  دلسيد  

خلو)) كستل  (- بيلوك) عيودنه)د()

47722)كستل خلو فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112232.

11I

MAWAZI TRANSPORTS

 MAWAZI TRANSPORTS

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MAWAZI TRANSPORTS

 DOUAR EL HAJIAINE RGIOUA

TAOUNATE ، 30000، ف س 

دملغرب

 MAWAZI TRANSPORTS SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

دلح خيين رغيو  ت ون ت -رغيو  - 

34222 ت ون ت دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3676

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MAWAZI TRANSPORTS SARL

غرض دلشركة بإ9ج ز):)-)مق ول في)

نقل دلبض ئع بودسطة دلسي ردت دلتي)
تفوق) ( أو) دملعتآد   تس وي حآولته  

15)طن

-)ت خرأو وسيط إلنج ز دإلستيردا و)

دلتصد9ر..

اودر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- -رغيو ) ت ون ت) رغيو   دلح خيين 

34222)ت ون ت دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد مرادا):))622)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد عبد دلكريم دلكبيري):))422 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد محآد مرادا):)622)بقيآة)

62.222)ارهم.

دلسيد عبد دلكريم دلكبيري):)422 

بقيآة)42.222)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() مرادا  محآد  دلسيد 

فرنس )32422)موريس فرنس .
دلكبيري) دلكريم  عبد  دلسيد 

رغيو ) دلح خيين  اودر  عيودنه)د()

ت ون ت)34222)ت ون ت دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() مرادا  محآد  دلسيد 

فرنس )32422)موريس فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية بت ون ت))بت ريخ)22)أكتوبر)

2212)تحت رقم)267.

12I

socogese

»TAEFINE«
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

»TAEFINE« شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 
محآد دلف �سي دم دلقر  طريق 
د9آوزدر  - 32222 ف س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.25712
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 31)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسآ له ) مبلغ  ( (»TAEFINE«
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222,22
دم) دلف �سي  محآد  ش رع  دإلختآ عي 
دلقر  طريق د9آوزدر))-)32222)ف س)
دملغرب نتيجة ل):)بيع دالصل دلتج ري.
ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
طريق) دلقر   دم  دلف �سي  محآد 

د9آوزدر))-)32222)ف س دملغرب.)
و عين:

و) فياللي  ( ( رشيد) دلسيد) ()
عين) حسون  دوالا  اودر  عيودنه)د()
دملغرب) ف س  (32222 ( دلشقف)

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)2020/125.

13I

socogese

»PROMO NADA«
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»PROMO NADA« شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 116 

ش رع محآد دلخ مس دلشقة رقم 

1 دلط بق دالول دملد9ية دلجد9د  - 

32222 ف س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.22323

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 31)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ رأسآ له ) ( (»PROMO NADA«

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222,22

دإلختآ عي)116)ش رع محآد دلخ مس)

دلط بق دالول دملد9ية) (1 دلشقة رقم)

دملغرب) ف س  (32222 (- دلجد9د )

نتيجة ل):)توقيف دلنش ط.

و حدا مقر دلتصفية ب)116)ش رع)

محآد دلخ مس دلشقة رقم)1)دلط بق)

دالول دملد9ية دلجد9د )-)32222)ف س)

دملغرب.)

و عين:

و) ( بيلآليح) ( نجيب) دلسيد) ()

عيودنه)د()دلرقم)125)ش رع دملولى عبد)

دملغرب) ف س  (32222  2 دلزهور) هللا 

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)2020/126.

14I

socogese

 SOCIETE DES ENTREPOTS

 FRIGORIFIQUES

 MAROCAINES COMPTE

ETAT MAROCAIN
تعيين أعض ء)مجلس دإلادر 

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 SOCIETE DES ENTREPOTS

 FRIGORIFIQUES MAROCAINES

 COMPTE ETAT MAROCAIN

»شركة  دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي: مخ زن 

دلتبر9د بف س عين ق اوس - 32222 

ف س دملغرب.

»تعيين أعض ء مجلس دإلادر «

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.12521

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)18)اخيبر)2212

تقرر تعيين أعض ء)مجلس دإلادر )

مالل دلسيودت دمل لية دلت لية:)

-)مد  غير محدوا 

دألشخ ص دلطبيعيون:)

عبده) محآد  قدميري  دلسيد) ()

دإلادر ) مجلس  رئيس  بصفته)د()

موالي) ش رع  ب:) عيودنه)د() ودلك ئن 

تجوؤ ) ميصور  ب ب  زنقة  هللا  عبد 

 32222  1 دلزهور) (1 رقم) دلصب ح 

ف س دملغرب

نجيب) محآد  ت زي  دلسيد) ()

بصفته)د()مد9ر ودلك ئن عيودنه)د()ب:)

 32222 3)زنقة مطردن مليل مطردن)

ف س دملغرب

عبددلحق) لحلو  دلسيد) ()

بصفته)د()مد9ر ودلك ئن عيودنه)د()ب:)

18)زنقة دلرف عي طيط وي ش رع عالل)

بن عبد هللا م.ج)32222)ف س دملغرب

دألشخ ص دملعيويون:)
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)2020/109.

15I

THALAL CONSULTANTS

 MARRAKECHIA

AUTREMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE(TARIK(BNOU

 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MARRAKECHIA AUTREMENT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

يعقوب دمليصور دق مة أمير  3  

دلط بق دألول شقة رقم 16 خيليز - 

42222 مردكش دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.72612

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 نونبر) (24 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (2.222.222«

»122.222)ارهم«)إلى)»12.222.222 

تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111152.

16I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

 ALPHA REALISATIONS

INDUSTRIELLES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 CASA CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT

13 ش رع أحآد دملج طي إق مة 
دأللب دلط بق دألول رقم 8 

مع ريف دلددردلبيض ء ، 22124، 
دلددردلبيض ء دملغرب

 ALPHA REALISATIONS
INDUSTRIELLES  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 221 

شقة 17 إق مة دألادرسة طريق 
دلجد9د  - 22222 دلددردلبيض ء 

دملغرب .
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.72842

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
هبري) ر�سى  () ( دلسيد) تفويت 
542)حصة دختآ عية من أصل)542 
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد هبري)

بت ريخ)12)اخيبر)2212.
هبري) مهدي  () ( دلسيد) تفويت 
542)حصة دختآ عية من أصل)542 
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد هبري)

بت ريخ)12)اخيبر)2212.
أمين) محآد  () ( دلسيد) تفويت 
هبري)542)حصة دختآ عية من أصل)
542)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد)

هبري بت ريخ)12)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726542.

17I

fiduciairelaperformance

الظاهري برومو
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc
دلظ هري برومو شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تع ونية 

سليآة اودر ديستي د9ت دمالفن 

سبت جحجوح دلح خب - 51222 

دلح خب دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

42263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

شكل دلشركة : شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد.

تسآية دلشركة متبوعة عيد 

دإلقتض ء بآختصر تسآيته  : 

دلظ هري برومو.
غرض دلشركة بإ9ج ز : برومسيون 

د9آوبيليي

نيكوس
دمبور/دكسبور

تع ونية) (: دملقر دالختآ عي) عيودن 

سليآة اودر ديستي د9ت دمالفن سبت)

جحجوح دلح خب)-)51222)دلح خب)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

هللا) عبد  سلط ن  محآد  دلسيد 

حصة) (1.222 ( (: دلظ هري) سلط ن 

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

هللا) عبد  سلط ن  محآد  دلسيد 

سلط ن دلظ هري عيودنه)د()دالم ردب)

دلعربية دملتحد )1837)دلعين دالم ردب)

دلعربية دملتحد .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد حسن دلعق وي عيودنه)د()
دلرشيد9ة) (1 رقم) دملسجد  زنقة 

52222)دلرشيد9ة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)62.

18I

THALAL CONSULTANTS

GU2M
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إض فة تسآية تج رية أو شع ر)

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GU2M »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: س حة 16 
نونبر بلوك B خيليز - 42222 مردكش 

دملغرب.
»إض فة تسآية تج رية أو شع ر«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.22841
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
تقرر) (2212 شتيبر) (22 في) دملؤرخ 

إض فة شع ر تج ري للشركة وهو:
 OPTIC 16 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
اخيبر) (12 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112425.

12I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ALTA MADRABA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°23
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
ALTA MADRABA شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(
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وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دملق ومة **ادر دلسع ا 6-** رقم 26 

ب لط بق دألر�سي - 22222 دلعردئش 

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4327

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 18)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

  ALTA MADRABA دلشريك دلوحيد)

ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 

ش رع) دإلختآ عي  مقره   وعيودن 

دملق ومة)**ادر دلسع ا 6-**)رقم)26 

دلعردئش) (22222 (- ب لط بق دألر�سي)

دلتوفر على) عدم  (: نتيجة ل) دملغرب 

دلعآل.

ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دملق ومة)**ادر دلسع ا 6-**)رقم)26 

دلعردئش) (22222 (- ب لط بق دألر�سي)

دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ()كردر))محآد و عيودنه)د()

 22222 دلحودثة) ا9ور  (17 رقم)

دلعردئش دل كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

ش رع) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 

دملق ومة)**ادر دلسع ا 6-**)رقم)26 

ب لط بق دألر�سي دلعردئش

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعردئش))بت ريخ)12)اخيبر)

2212)تحت رقم)1061/2019.

22I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

 PLASTICOS DEL ESTRECHO
SARL

إعالن متعدا دلقردردت

 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

ش رع دلقدس رقم 42 دلط بق 3 رقم 
6 طيجة ، 22222، طيجة دملغرب
 PLASTICOS DEL ESTRECHO
SARL »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «
 QT :وعيودن مقره  دالختآ عي

 MOGHOGHA(TABCHICHA 2
 RTE(DE(TETOUAN(Tanger 24 -

.90001 TANGER(MAROC
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.32885

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)26)شتيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلق نونية للشركة) تفويت دلحصص 
 52 محآد) ح جي  دلسيد  طرف  من 
ميير) ح جي  دلسيد  لف ئد   حصة 

بآودفقة ت مة من كال دلطرفين
على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
دلشركة) م ل  رأس  رفع  م 9لي:)
دلى) ارهم  ( (750.000،00 من)
1.252.222.22)ارهم بآوخب تقد9م)

حصص عينية و نقد9ة.)
على) 9يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 
دلشركة) م ل  ردس  تقليص  م 9لي:)
دلى) ارهم  (1.252.222.22 من)

1.222.222.22)ارهم ب
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:15 رقم) بيد 
للآد9ر) دمليفصل  دلتوقيع  م 9لي:)
دملش رك) ودملد9ر  ميير  ح جي  دلسيد 

دلسيد ح جي محآد.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (11 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4824.

21I

Astrsol

ASTRSOL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

Astrsol

 Dhar(lamhalla(rue29 n 13

Lazaret، 60000، Oujda(Maroc

ASTRSOL شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ضهر ملحلة 

زنقة 22رقم 13 الزدري - 62221 

وخد  دملآلكة دملغربية

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

34525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ASTRSOL

أعآ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلتشييد أو دلبي ء.

ضهر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ملحلة زنقة)22رقم)13)الزدري)-)62221 

وخد  دملآلكة دملغربية.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 22.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد قجيع):))222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() قجيع  محآد  دلسيد 
ضهر ملحلة))زنقة)22)رقم)13  62221 

وخد  دملآلكة دملغربية.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() ( قجيع) محآد  دلسيد 
ضهر ملحلة))زنقة)22)رقم)13 62221 

وخد  دملآلكة دملغربية

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (27 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3252.

22I

MAGHREB TADBIR

SALIPOUL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نش ط دلشركة)

MAGHREB TADBIR

ش رع مردكش دق مة دليجد دلط بق 

دالول رقم 14 دق مة دلعرف ن 

-GH27E18Z2 دلط بق دلث ني رقم 

352، 22222، طيجة دملغرب

SALIPOUL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي حي 

دلسالم 1 ش رع ع ئشة مس فر 

رقم 15 بني مكد   دق مة دلعرف ن 

-GH27E18Z2 دلط بق دلث ني رقم 

352 22222 طيجة دملغرب.

توسيع نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 أكتوبر) (11 في) دملؤرخ 

نش ط) إلى  دلت لية  دألنشطة  إض فة 

دلشركة دلح لي):

دنت ج وبيع لحم دلدودخن.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

اخيبر) (31 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)2237.

23I
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دمغ ر عبد دلغ فور

STE PALACE OUALMAS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

دمغ ر عبد دلغ فور
ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 
1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب
STE PALACE OUALMAS  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع ودا 
تنسيفت زنقة 2 رقم 32 تطودن - 

23222 تطودن دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.24725

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
تفويت دلسيد)) ()دلعربيتي دلعربي)
 33 أصل) من  دختآ عية  حصة  (33
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد دلق ار)

بوزادر بت ريخ)11)اخيبر)2212.
تفويت دلسيد)) ()دلعربيتي دلعربي)
 34 أصل) من  دختآ عية  حصة  (34
سعيد) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دملردبط بت ريخ)11)اخيبر)2212.
تفويت دلسيد)) ()دلعربيتي دلعربي)
 33 أصل) من  دختآ عية  حصة  (33
هش م) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دملردبط بت ريخ)11)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
31)اخيبر) )بت ريخ) دالبتددئية بتطودن)

2212)تحت رقم)6554.
24I

WAFCOM

CITY LITE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE 23
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

CITY LITE شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تق طع 

ش رع اللة دلي قوت و مصطفى 

دملع ني دلط بق 1 رقم 56 مركز 

دلري ض - 22122 دلددر دلبيض ء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

446657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (32

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 CITY (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.LITE

دلتوزيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وإنت ج) دلغذدئية  للآيتج ت  ب لجآلة 

دلحليب) وشردء) وبيع  ودستيردا 

دملجفف ددلرضع)).

تق طع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ش رع اللة دلي قوت و مصطفى دملع ني)

(- دلري ض) مركز  (56 رقم) (1 دلط بق)

22122)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد حوا ):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() حوا   محآد  دلسيد 

 2100-2106 هيآستيد) هوليدد 

هيآستيد هوليدد.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() حوا   محآد  دلسيد 

هوليدد هيآستيد)2100-2106  

هيآستيد هوليدد

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212)تحت رقم)-.

25I

WAFCOM

DJ FINANCE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

WAFCOM

 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE 23

 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

DJ FINANCE شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تق طع 

ش رع اللة دلي قوت و مصطفى 

دملع ني دلط بق 1 رقم 56 مركز 

دلري ض دلددر دلبيض ء 22122 دلددر 

دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

444835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 شتيبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 DJ (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.FINANCE

شركة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دإلستثآ ر و دلتآويل دلتج ري.

تق طع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
ش رع اللة دلي قوت و مصطفى دملع ني)
دلري ض) مركز  (56 رقم) (1 دلط بق)
22122)دلددر دلبيض ء) دلددر دلبيض ء)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
  JAKUBKOVA DITA  : دلسيد )
52)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 Thierry Yves دلسيد)
بقيآة) حصة  (Herschkorn  :  52

122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
  JAKUBKOVA DITA دلسيد )
 Tchèque 11222 PRAHA()عيودنه)د

.2 TCHÈQUE
 Thierry Yves دلسيد)
 Tchèque عيودنه)د() ( (Herschkorn

.11222 PRAHA 2 TCHÈQUE
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 Thierry Yves دلسيد)
 Tchèque عيودنه)د() ( (Herschkorn

11222 PRAHA 2 Tchèque
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)-.

26I

WAFCOM

 INSPECTORATE AND
GRIFFITH MOROCCO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسآ ل دلشركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE 23
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

 INSPECTORATE AND GRIFFITH
MOROCCO شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
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وعيودن مقره  دإلختآ عي 1 ش رع 

دبن زهر دق مة ص لح-  دملحآد9ة  - 

28822 دملحآد9ة  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1621

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 أكتوبر) (21 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»222.222)ارهم«)أي من)»122.222 

عن) ارهم«) (1.222.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 12 بت ريخ) ( ب ملحآد9ة) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)2315.

27I

afaqconseil

LODGE EQUIPMENTS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LODGE EQUIPMENTS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

دلطويحيية خآ عة دلويددن - 

42222 مردكش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.82721

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 شتيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

ب عوب) ( ) ()شركة) تفويت دلسيد)

122)حصة دختآ عية من أصل) درت)

252)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()دحآد)

عزدبي زورق بت ريخ)23)شتيبر)2212.

ب عوب) ( ) ()شركة) تفويت دلسيد)

122)حصة دختآ عية من أصل) درت)

وف ء) () ( دلسيد) ( حصة لف ئد ) (252

كيردن بت ريخ)23)شتيبر)2212.

ب عوب) ( ) ()شركة) تفويت دلسيد)

حصة دختآ عية من أصل) (52 درت)

252)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()ط رق)

بت ريخ) دلعزب  دلسيد  طلعت  محآد 

23)شتيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

اخيبر) (22 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112532.

28I

afaqconseil

STE ARABESC TRAVAUX

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE ARABESC TRAVAUX شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 361 

دلبش ر  4 دالزاه ر  - 42222 مردكش 

مغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ي 9ر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ARABESC TRAVAUX

:)مق ول في) غرض دلشركة بإ9ج ز)
دلبي ء)دو دالشغ ل دملختلفة
ت خر في دخهز  دملردقبة

مق ول في دلتركيب ت دلكهرب ئية
ت خر

 361 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلبش ر )4)دالزاه ر))-)42222)مردكش)

مغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: دلسيد دسآ عيل عشوري)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: دلسيد نجيب د9ت ص لح)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عشوري) دسآ عيل  دلسيد 
 14 رقم) دلكردمة  ش رع  عيودنه)د()
32222)ف س)   1 زنقة ب م كو دلزهور)

دملغرب.
ص لح) د9ت  نجيب  دلسيد 
زنقة دب  لحبيب اون رقم) عيودنه)د()

دلسآ ر )72222)سآ ر  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عشوري) دسآ عيل  دلسيد 
عيودنه)د()ش رع دلكردمة رقم)14)زنقة)
ب م كو دلزهور)1  32222)ف س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (26 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112711.
22I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

TRANMAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°23
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

TRANMAR شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دملق ومة **ادر دلسع ا 6-** رقم 26 

ب لط بق دألر�سي - 22222 دلعردئش 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.3232

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)17)اخيبر)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

دلسع ا 6-**) **ادر  دملق ومة) »ش رع 

 22222 (- دألر�سي) ب لط بق  (26 رقم)

تجزئة) (317« إلى) دملغرب«) دلعردئش 

(- دالر�سي) دلط بق  دلجد9د  دملغرب 

22222)دلعردئش))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لعردئش) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)1263.

32I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ALMADINA PROFIL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل مك ن فرع ت بع للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°23

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

ALMADINA PROFIL  »شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي تجزئة 

دملغرب دلجد9د ش رع دلي سآين 672 

دلط بق دالر�سي - 22222 دلعردئش 

دملغرب.
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»تحويل مك ن فرع ت بع للشركة«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.67161
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 
لشركة) ت بع  فرع  مك ن  تحويل 
 21 من) ( (ALMADINA PROFIL
بن) دلرك 9ة  طريق  دلسفلي  دلط بق 
إلى) دملغرب  طيجة  (22262 (- مك ا )
تجزئة دلغرفة)3)ش رع حآ اي دمزي ن)
(- دلسفلي) دلط بق  دلبردنص  (31 رقم)

22262)طيجة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)222228.
31I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ALTA MADRABA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°23
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
ALTA MADRABA شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي : ش رع 

دملق ومة **ادر دلسع ا 6-** رقم 26 
ب لط بق دألر�سي - 22222 دلعردئش 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.4327

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 
شركة ذدت) (ALTA MADRABA حل)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع)
دملق ومة)**ادر دلسع ا 6-**)رقم)26 
دلعردئش) (22222 (- ب لط بق دألر�سي)

على) دلتوفر  لعدم  نتيجة  دملغرب 

دلعآل.

و عين:

دلسيد) ()محآد))كردر و عيودنه)د()

دلعردئش) (22222 دلحودثة) ا9ور  (17

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

ش رع) وفي  (2212 اخيبر) (23 بت ريخ)
دملق ومة)**ادر دلسع ا 6-**)رقم)26 

دلعردئش) (22222 (- ب لط بق دألر�سي)

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعردئش))بت ريخ)31)اخيبر)

2212)تحت رقم)1084/2019.

32I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

MARNIZ
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°23

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

MARNIZ شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : ش رع 

عآر دبن دلخط ب دق مة غرن طة رقم 

12 - 22222 دلعردئش دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.285

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 23)اخيبر) دملؤرخ في)

مسؤولية) ذدت  شركة  (MARNIZ

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

دبن) عآر  ش رع  دإلختآ عي  مقره  

 12 رقم) غرن طة  دق مة  دلخط ب 

نتيجة) دملغرب  دلعردئش  (22222 (-

الملي فسة،عدم توفر على دلعآل.

و عين:

و) دلض وي  ( م لد) دلسيد) ()

عيودنه)د()ش رع موالي داريس عآ ر )

دلعردئش) (22222  1 رقم) دلصددقة 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

ش رع) وفي  (2212 اخيبر) (23 بت ريخ)

عآر دبن دلخط ب دق مة غرن طة رقم)

12)-)22222)دلعردئش دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعردئش))بت ريخ)31)اخيبر)

2212)تحت رقم)1083/2019.

33I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SAKHSOUKH ROMAISAE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°23

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

 SAKHSOUKH ROMAISAE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر أوالا 

حآو دلغ بة خآ عة دلعودمر   - 

22152 دلقصر دلكبير دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

5223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SAKHSOUKH ROMAISAE

دنع ش) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلعق ري.

اودر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

أوالا حآو دلغ بة خآ عة دلعودمر ))-)

22152)دلقصر دلكبير دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 62.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 622 ( (: دلسيد مصطفى برقيوش)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

برقيوش) مصطفى  دلسيد 
1222)دملغرب دلجد9د) عيودنه)د()رقم)

22222)دلعردئش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

برقيوش) مصطفى  دلسيد 
1222)دملغرب دلجد9د) عيودنه)د()رقم)

22222)دلعردئش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعردئش))بت ريخ)23)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)23.

34I

MADIRASSAT

MEDIC SOIN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

MADIRASSAT

26 بئردلردمى دلقدس د ، 14222، 

دلقييطر  دملغرب

MEDIC SOIN شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي صيدلية 

بوعي ني طريق عين حروا  دلرب ط 

كلم 18.722 شالال  دملحآد9ة - 

28632 عين حروا  دملغرب.
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تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري  

.53822

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)15)أكتوبر)2212)تم))تحويل))

للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

عين) طريق  بوعي ني  »صيدلية  من)

شالال ) (18.722 حروا  دلرب ط كلم)

حروا ) عين  (28632 (- دملحآد9ة)

كب ر) ظهور  »صيدلية  إلى) دملغرب«)

دوالا بورحآة خآ عة ع مر دلسفلية)

 26 ٱحودز دلقييطر  إقليم دلقييطر )

 BIR RAMI EST QODS1 14262

KENITRA))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)27)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)73564.

35I

fidu(ika(consulting

SAFA GLOBAL TRADE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

fidu(ika(consulting

 hay(sadri(gr 1 rue 72 n°64 etg 2

 casablanca ، 20700، casablanca

maroc

SAFA GLOBAL TRADE   شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

دلد9 ر دلجد9د  زنقة 1 رقم 141 عين 

دلشق ب لددر دلبيض ء - 22522 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.382445

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 25)م رس) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( ( ( (SAFA GLOBAL TRADE

رأسآ له )122.222)ارهم.

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة) (

دلد9 ر دلجد9د  زنقة)1)رقم)141)عين)

دلشق ب لددر دلبيض ء)-)22522)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب نتيجة ل):)))دلتصفية)

دملبكر ))للشركة).

تجزئة) ( و حدا مقر دلتصفية ب)

دلد9 ر دلجد9د  زنقة)1)رقم)141)عين)

ب لددر) (22522 دلشق ب لددر دلبيض ء)

دلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

 MAHDI  LAHJOUJI دلسيد) ()

 LOT DIAR EL JADIDA و عيودنه)د()

   RUE 1 N° 141 AIN CHOK

 22522 CASABLANCA MAROC

كآصفي)) ()للشركة.

دلحدوا) دإلقتض ء) وعيد  (

دملخولة) دلصالحي ت  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخ بر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)

دملصفي):)لحجوجي دملهدي

دلد9 ر) تجزئة  دلتصفية:) مقر 

دلجد9د  زنقة)1)رقم)141)عين دلشق)

ب لددر دلبيض ء

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

م رس)2212)تحت رقم)627646.

36I

MLM FINANCE

BROTHERS LUXURY CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 BROTHERS LUXURY CAR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 

بلآج ا رقم 87 مكتب رقم 2 دملس ر 

مردكش - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BROTHERS LUXURY CAR

ت خير) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي ردت بدون س ئق.

دق مة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

2)دملس ر) 87)مكتب رقم) بلآج ا رقم)

مردكش)-)42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: مب ركي) محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() مب ركي  محآد  دلسيد 

سيدي) دلحآري  دلرحآ ن  عبد  اودر 

غ نم مردكش)42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  ن ا9ة اهآ س))عيودنه)د()

سيدي) دلحآري  دلرحآ ن  عبد  اودر 

غ نم مردكش)42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (31 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112842.

37I

fiduciaire(capital(orient

بوفلجة بنو

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

بوفلجة بيو شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 221 

تجزئة بدر بني اردر وخد  - 62222 

وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.25735

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 25)اخيبر) دملؤرخ في)

مسؤولية) ذدت  شركة  بيو  بوفلجة 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)

رأسآ له )122.222,22)ارهم وعيودن)

مقره  دإلختآ عي)221)تجزئة بدر بني)

دملغرب) وخد   (62222 (- وخد ) اردر 

نتيجة ألزمة في دلقط ع..

و عين:

بوفلجة و) ( ( ( رمض ني) ( دلسيد) ()

اردرعآ لة) بني  بدر  تجزئة  عيودنه)د()

دملغرب) ( وخد ) ( (62222 وخد )

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 221 وفي) (2212 اخيبر) (25 بت ريخ)

  62222 (- تجزئة بدر بني اردر وخد )

وخد  دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (32 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4226.

38I
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La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

INGECYS TELECOM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

INGECYS TELECOM  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 28 ، 
دلط بق دألول ، ش رع أروز ، دلقط ع 
11 ، حي ري ض - 2 دلرب ط دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.67263

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)18)9وليوز)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
»رقم)28)،)دلط بق دألول)،)ش رع أروز)
2)دلرب ط) 11)،)حي ري ض)-) ،)دلقط ع)
دملغرب«)إلى)»4)ش رع أك سي )،)دلقط ع)

18)،)حي ري ض)-)2)دلرب ط))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (12 بت ريخ) ( ب لرب ط) دلتج رية 

2212)تحت رقم)123235.
32I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

INGECYS SOLUTIONS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

INGECYS SOLUTIONS شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 28 ، 
دلط بق دألول ، ش رع أروز ، دلقط ع 
11 ، حي ري ض رقم 28 ، دلط بق 

دألول ، ش رع أروز ، دلقط ع 11 ، حي 
ري ض 2 دلرب ط دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.122721
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)18)9وليوز)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
»رقم)28)،)دلط بق دألول)،)ش رع أروز)
(، (28 حي ري ض رقم) (، (11 دلقط ع) (،
دلقط ع) (، ،)ش رع أروز) دلط بق دألول)
11)،)حي ري ض)2)دلرب ط دملغرب«)إلى)
حي) (، (18 دلقط ع) (، ش رع أك سي ) (4«

ري ض)-)2)دلرب ط))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
شتيبر) (26 بت ريخ) ( ب لرب ط) دلتج رية 

2212)تحت رقم)122327.

42I

FIDULATIMO

REXO CONSULTING SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDULATIMO
 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،
20400، CASABLANCA(MAROC

 REXO CONSULTING SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 43 مكرر 
زنقة دلوروا دلط بق دالر�سي دلددر 
دلبيض ء - 22142 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.252265

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2212 نونبر) (32 دملؤرخ في)
 REXO CONSULTING SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
زنقة) مكرر  (43 دإلختآ عي) مقره  
دلوروا دلط بق دالر�سي دلددر دلبيض ء)
-)22142)دلددر دلبيض ء)دملغرب نتيجة)
لعدم توفردي نش ط تج ري للشركة.

و عين:
بلعسري) ( رشيد ) دلسيد) ()
دلد9ن) زكي  زنقة  (42 عيودنه)د() و 
12حي) شقة) (5 ط بق) دلطو�سي 
دلددر دلبيض ء) (22362 ( دملستشفي ت)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

43)مكرر) وفي) (2212 نونبر) (32 بت ريخ)

دلددر) دالر�سي  دلط بق  دلوروا  زنقة 

دلبيض ء) دلددر  (22142 (- دلبيض ء)

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725324.

41I

دمغ ر عبد دلغ فور

TIZIRAN CAR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد9د للشركة

دمغ ر عبد دلغ فور

ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 

1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب

TIZIRAN CAR  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع عبد 

دلخ لق دلطريس رقم 21 تطودن - 

23222 تطودن دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.6612

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تم تعيين) 17)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

بوغيت دملهدي كآسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

25)اخيبر) )بت ريخ) دالبتددئية بتطودن)

2212)تحت رقم)6526.

42I

STE AROUAYA TRAVAUX

 SOCIETE AROUAYA

TRVAUX
شركة دملح صة

رفع رأسآ ل دلشركة

STE AROUAYA TRAVAUX

 AIN AICHA CENTRE RROV

 TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE AROUAYA TRVAUX

شركة دملح صة

وعيودن مقره  دإلختآ عي عين 

ع ئشة ت ون ت  - 34222 ت ون ت  

دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1255

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»425.222)ارهم«)أي من)»522.222 

عن) ارهم«) (1.285.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

32)اخيبر) )بت ريخ) دالبتددئية بت ون ت)

2212)تحت رقم)463.

43I

FIDULIMAR

BILBIDJI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BILBIDJI شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : قصر 

تكيرنة دلييف - 45822 تيغير دملغرب.

قفل دلتصفية
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.5221

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)

دملسؤولية) ذدت  شركة  (BILBIDJI

 22.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر)

45822)تيغير دملغرب) (- تكيرنة دلييف)

نتيجة لحل دلشركة.

و عين:

و) علبوش  ( محآد) دلسيد) ()

 48222 ( تآ سينت) حي  عيودنه)د()

ورزدزدت دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

قصر) وفي  (2212 اخيبر) (24 بت ريخ)

تكيرنة دلييف)-)45822)تيغير دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)21.

44I

TRANSPARENCE(COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION(-T2CS

 CHINESE CULTURE AND

LANGUAGE PRIVE 2CL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

TRANSPARENCE(COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE

 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CHINESE CULTURE AND

LANGUAGE(PRIVE 2CL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

عالل دلف �سي عآ ر  نفيس مدمل 

س3 دلشقة 1 دلط بق 1   - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121552

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 CHINESE CULTURE AND

.LANGUAGE PRIVE 2CL
مركز) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دللغ ت ودلثق فة.
ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
مدمل) نفيس  عآ ر   دلف �سي  عالل 
 42222 (- ( ( (1 دلط بق) (1 دلشقة) س3)

مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 22.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد عبد دلرحآ ن د9ت مسكور)
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (332   :

للحصة).
دلسيد  سي ء)عق بة):))332)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
 332 ( (: عق بة) بهيجة  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد عبد دلرحآ ن د9ت مسكور)
ح م ج اودر دملخ زنية رقم) عيودنه)د()

73 42222)مردكش دملغرب.
عيودنه)د() عق بة  بهيجة  دلسيد  
 42222   12 رقم) دلسويقة  دملوقف 

مردكش دملغرب.
عيودنه)د() عق بة  سي ء) دلسيد  
 88 رقم) في  حرف  (5 دلشطر)
ت ميصورت)42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عبد دلرحآ ن د9ت مسكور)
ح م ج اودر دملخ زنية رقم) عيودنه)د()

73 42222)مردكش دملغرب

عيودنه)د() عق بة  سي ء) دلسيد  

 88 رقم) في  حرف  (5 دلشطر)

ت ميصورت)42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111217.

45I

كصه  ك ر

كصها كار
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

كصه  ك ر

4 بلوك 426 ارب دليجآة حي 

دلحسني دلددر دلبيض ء 4 بلوك 

426 ارب دليجآة حي دلحسني دلددر 

دلبيض ء، 22222، ددلددر دلبيض ء 

دملغرب

كصه  ك ر شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 4 بلوك 

426 ارب دليجآة حي دلحسني دلددر 

دلبيض ء 22222 - 22222 ددلددر 

دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.274327

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 16)شتيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

مبلغ) ( ك ر) كصه   دلوحيد  دلشريك 

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

ارب) (426 بلوك) (4 مقره  دإلختآ عي)

دلبيض ء) دلددر  دلحسني  حي  دليجآة 

دلبيض ء) ددلددر  (22222 (- (22222

دملغرب نتيجة ل):)عدم تشغيله .

بلوك) (4 و حدا مقر دلتصفية ب)

426)ارب دليجآة حي دلحسني دلددر)

ددلددر) (22222 دملغرب) دلبيض ء)

دلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

و) دلزريويل  ( مصطفى) دلسيد) ()
426)ارب دليجآة) بلوك) (4 عيودنه)د()
 22222 دلبيض ء) دلددر  دلحسني  حي 
دملغرب) دلبيض ء) ددلددر  (22222

كآصفي)) ()للشركة.
دلحدوا) دإلقتض ء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحي ت  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخ بر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)
4)بلوك)426)ارب دليجآة حي دلحسني)

دلددر دلبيض ء
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)722575.
46I

FIDUCIAIRE MOGADOR

BEN FARES FISH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

BEN FARES FISH  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 
ش رع إاريس ألح رثي مر�سى دلعيون - 

72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

32217
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (18
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 BEN (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. FARES FISH
تج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دستيردا) شردء-) )بيع-) دألسآ ك)
دألسآ ك) أنودع  خآيع  تصد9ر  و 

دلط زخة و دملجآد ()
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دلجآلة) نصف  و  ب لجآلة  بيع 

دألسآ ك دلط زخة و دملجآد  و خآيع)

ميتج ت دلبحر

نقل دألسآ ك دلط زخة و دملجآد )

و خآيع أنودع دلبض ئع

تجآيد دألسآ ك و خآيع ميتج ت)

دلبحر

بيع و شردء)خآيع أنودع دلسلع

دلتآثيل دلتج ري.

 12 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

ش رع إاريس ألح رثي مر�سى دلعيون)-)

72222)دلعيون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: ( دلسيد عبد دإلله بيدرس )

حصة بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

522)حصة) ( (: ( دلسيد خودا زبيري)

بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

بيدرس )) دإلله  عبد  دلسيد 

عيودنه)د()رقم)23)زنقة سيي ))44222 

دلصوير  دملغرب.

عيودنه)د() ( زبيري) خودا  دلسيد 

  5 دلتجزئة) دلكتبية  ش رع  (22.22

44222)دلصوير  دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

بيدرس )) دإلله  عبد  دلسيد 

عيودنه)د()رقم)23)زنقة سيي ))44222 

دلصوير  دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعيون))بت ريخ)22)اخيبر)

2212)تحت رقم)2921/2019.

47I

MOORISH

YACOUBI DESIGN

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MOORISH

32 ش رع لال 9 قوت دلط بق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيض ء دملغرب

YACOUBI DESIGN شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع عبد 

دلكريم دلخط بي دق مة خودا 122 

دلط بق 3 شقة 43 كليز مردكش 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.YACOUBI DESIGN

غرض دلشركة بإ9ج ز):)•)زمرفة أو)

زمرفة دلشقق))دملق ول من(

•)دلد9كور دلددملي ودملفروش ت.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

خودا) دق مة  دلخط بي  دلكريم  عبد 

122)دلط بق)3)شقة)43)كليز مردكش)

42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 82 ( (: يعقوبي) فدو   ( دلسيد )

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد ))لييدد يعقوبي):))22)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  فدو  يعقوبي عيودنه)د()
محآد) دلدهبي  دمليصور  فيدق 

دلس اس)42222)مردكش دملغرب.
لييدد يعقوبي عيودنه)د() ( دلسيد )
)بركة دق مة ا9 ر ط) ش رع دملهدي بن)
5)ش)122)بوركون))22222)دلبيض ء)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  فدو  يعقوبي عيودنه)د()
محآد) دلدهبي  دمليصور  فيدق 

دلس اس)42222)مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111225.

48I

AZ CONSULATNTS

H.R.M.H-SERENITE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

H.R.M.H-SERENITE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي إق مة عيبر 

2 رقم 2 مجآع دلبيروني زنقة أبو 
دلوقت حي بوركون - 22222 دلددر 

دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452475

 25 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 شتيبر)
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.H.R.M.H-SERENITE

دلعالج) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ب لتيويم دملغي طي�سي.

إق مة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

مجآع دلبيروني زنقة) (2 رقم) (2 عيبر)

أبو دلوقت حي بوركون)-)22222)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد  حورية بنشقرون):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

بنشقرون) حورية  دلسيد  
72)ش رع تش رلز اي خول) عيودنه)د()

22722)كوملب)22222)دلددر دلبيض ء)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

بنشقرون) حورية  دلسيد  
72)ش رع تش رلز اي خول) عيودنه)د()

22722)كوملب)22222)دلددر دلبيض ء)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726138.

42I

دملح سبة نعآ ن مجيد 

MALKI TRAV
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

دملح سبة نعآ ن مجيد 

رقم 1 ش رع عالل بن عبد هللا 

سيدي دحآد دلت الي صفرو ، 

31222، صفرو دملغرب
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MALKI TRAV شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي عال 

وشو دلفريش د9آوزدر كيدر - 31222 
د9آوزدر كيدر دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2223
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 12)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسآ له ) مبلغ  ( (MALKI TRAV
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
دلفريش) وشو  عال  حي  دإلختآ عي 
د9آوزدر كيدر)-)31222)د9آوزدر كيدر)

دملغرب نتيجة ل):)تعثر دلشركة.
و حدا مقر دلتصفية ب حي عال)
وشو دلفريش د9آوزدر كيدر)-)31222 

د9آوزدر كيدر دملغرب.)
و عين:

و) خيي   ( دملصطفى) دلسيد) ()
عيودنه)د()حي عال وشو د9آوزدر كيدر)
31222)د9آوزدر كيدر دملغرب كآصفي)

) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
26)اخيبر) بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2212)تحت رقم)232.

52I

PME CONSULTING GROUP

SOFREBAK DISTRIBUTION
إعالن متعدا دلقردردت

PME CONSULTING GROUP
13 إق مة دملوحد9ن ش رع مصر م ج 

ف س ، 32222، ف س دملغرب
 SOFREBAK DISTRIBUTION
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: 22 حي 
دليآ ء دلحي دلصي عي بنسوا  - 

32222 ف س دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.23177

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2212)تم دتخ ذ) 25)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دستآردر نش ط دلشركة وعدم حله )

قبل دألودن

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

م 9لي:)دلزي ا  في رأسآ ل دلشركة من)

ارهم) (1322222 ارهم إلى) (122222

حصة) (12222 إصددر) طريق  عن 

ارهم للودحد ) (122 خد9د  من فئة)

دبن) للسيد9ن  مي صفة  أسيدت 

دلبشير كآ ل و دبن دلبشير أنس

على) 9يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 

تخفيض مبلغ رأس دمل ل من) م 9لي:)

ارهم) (322222 ارهم إلى) (1322222

حصة) (12222 إلغ ء) طريق  عن 

من) لكل  حصة  (5222 أي) دختآ عي 

دبن دلبشير كآ ل و دبن دلبشير أنس)

دلخس ئر) دمتص ص  أخل  وذلك من 

دملتردكآة

قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تبني نظ م أس �سي خد9د للشركة

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)

للشركة م ) قدم دلشرك ء) دلحصص:)

152222)ارهم) دبن دلبشير أنس) 9لي:)

ودبن دلبشير كآ ل)152222)ارهم.)أي)

م  مجآوعه)322222)ارهم

بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)
رأسآ ل) حدا  وتوزيعه:) دمل ل  رأس 

مقسآة) ارهم  (322222 في) دلشركة 

حصة دختآ عية موزعة) (3222 على)

دلبشير) دبن  ك لت لي:) دلشرك ء) على 

أنس)1522)حصة ودبن دلبشير كآ ل)

1522)حصة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)020/37.

51I

FIDUCIAIRE MOGADOR

BELGHODFI FISH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

BELGHODFI FISH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 

ش رع إاريس ألح رثي مر�سى دلعيون - 

72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

32221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BELGHODFI FISH

تج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دستيردا) شردء-) )بيع-) دألسآ ك)

دألسآ ك) أنودع  خآيع  تصد9ر  و 

دلط زخة و دملجآد ()

دلجآلة) نصف  و  ب لجآلة  بيع 

دألسآ ك دلط زخة و دملجآد  و خآيع)

ميتج ت دلبحر

نقل دألسآ ك دلط زخة و دملجآد )

و خآيع أنودع دلبض ئع

تجآيد دألسآ ك و خآيع ميتج ت)

دلبحر

بيع و شردء)خآيع أنودع دلسلع.

دلتآثيل دلتج ري.

 12 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

ش رع إاريس ألح رثي مر�سى دلعيون)-)

72222)دلعيون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد عبد دله اي بلغدفي)):))522 

حصة بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

 522 ( (: ( عصآ ن) هش م  دلسيد 

حصة بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

بلغدفي)) دله اي  عبد  دلسيد 

ت فوكت)) تجزئة  (425 عيودنه)د()

44222)دلصوير  دملغرب.

دلسيد هش م عصآ ن))عيودنه)د()

422)تجزئة دلرونق))44222)دلصوير )

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد هش م عصآ ن))عيودنه)د()

44222)دلصوير ) 422)تجزئة دلرونق)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعيون))بت ريخ)23)اخيبر)

2212)تحت رقم)3092/2019.

52I

ste(united(consulting

LES GOUTTES DE ROSEE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

ste(united(consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES(FAR

FES، 30000، FES(MAROC

LES GOUTTES DE ROSEE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 24 

ش رع دبن دلخطيب دق مة غيثة 2 

 FES 3222 - طريق عين دلشقف ف س

.MAROC



3687 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52551

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 9ونيو) (32 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (LES GOUTTES DE ROSEE

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

ش رع دبن) (24 مقره  دإلختآ عي رقم)

عين) طريق  (2 غيثة) دق مة  دلخطيب 

 FES MAROC 3222(-(دلشقف ف س

نتيجة ل):)دزمة دقتص ا9ة.

 24 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)

 2 غيثة) دق مة  دلخطيب  دبن  ش رع 

 32222 (- طريق عين دلشقف ف س)

 .FES  MAROC

و عين:

دلسيد) ()غيتة))دلت زي و عيودنه)د()

3)ش رع دلخليل زنقة ط نط ن) عآ ر )

ف س) صفرو  طريق  (1 دلوف ء) حي 

() ( كآصفي) دملغرب  ف س  (32222

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

 14 :)رقم) دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)

دمل كي) دلجيش  ش رع  س يس  فض ء)

ف س

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (17 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4071/2019.

53I

ste(united(consulting

 STE LES GOUTTES DE 

ROSEE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

ste(united(consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

 STE LES GOUTTES DE ROSEE 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 24 

ش رع دبن دلخطيب دق مة غيتة 2 

طريق عين دلشقف  ف س - 32222 

ف س دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.52551

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل)) 23)اخيبر) دملؤرخ في)

 STE LES GOUTTES DE ROSEE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

ش رع دبن) (24 مقره  دإلختآ عي رقم)

عين) طريق  (2 غيتة) دق مة  دلخطيب 

دلشقف))ف س)-)32222)ف س دملغرب)

نتيجة الزمة دقتص ا9ة.

و عين:

دلسيد) ()غيتة))دلت زي و عيودنه)د()

3)ش رع دلخليل زنقة ط نط ن) عآ ر )

ف س) صفرو  طريق  ( (1 دلوف ء) حي 

() ( كآصفي) دملغرب  ف س  (32222

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 24 وفي رقم) (2212 23)اخيبر) بت ريخ)

 2 غيتة) دق مة  دلخطيب  دبن  ش رع 

 32222 (- ف س) ( طريق عين دلشقف)

ف س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (24 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4187/2019.

54I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE EL HOSN  ATLASS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

ش رع محآد دلخ مس رقم 23 

دلط بق دلث ني مييفر  ، 54222، 

مييفر  دملغرب

STE(EL(HOSN  ATLASS شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي  تجزئة 
دن س شقة 15 مريرت  - 54222 

مريرت دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.1175

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
  STE EL HOSN دلوحيد) دلشريك 
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  ( (ATLASS
دإلختآ عي)) مقره   وعيودن  ارهم 
(- ( مريرت) (15 شقة) دن س  تجزئة 
(: ل) نتيجة  دملغرب  مريرت  (54222

عدم دلوصول للهدف).
و حدا مقر دلتصفية ب)45)تجزئة)
 54222 (- ( مريرت) (15 شقة) دن س 

مريرت عآ لة مييفر ))دملغرب.)
و عين:

و) دلحسني  ( حفيظ) ( دلسيد) ()
 15 شقة) دن س  تجزئة  ( عيودنه)د()
دملغرب) مريرت  (54222 ( مريرت)

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( دالبتددئية بخييفر )

2222)تحت رقم)5.

55I

موثق

نوة للتعمير
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

موثق
122 ش رع موالي داريس دالول 
دف مة ادر موالي داريس دلط بق 

دلث ني رقم 6 دلددردلبيض ء ، 22522، 
دلددردلبيض ء دملغرب

نو  للتعآير شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 12 زنقة 

صبري بوخآعة دلط بق دالول شقة 

6 - 26122 دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

261452

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ونيو) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

نو ) (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

للتعآير.

دالنع ش) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلعق ري.
زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختآ عي)

صبري بوخآعة دلط بق دالول شقة)6 

-)26122)دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() عبددلرحيم  دلسيد 

 22216 تجزئة غفر  ش رع مكة) (12

دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() عبددلرحيم  دلسيد 

 26122 تجزئة غفر  ش رع مكة) (12

دلددردلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

(- بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

تحت رقم)-.

56I
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ste(united(consulting

 STE TRAJECTIS
CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ste(united(consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

   STE TRAJECTIS CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 26 
زنقة 4 دب مة دلردشد9ة طريق عين 

دلشقف ف س  - 32222 ف س  ف س 

.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.48217

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)21)أكتوبر)2212)تقرر حل)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 STE TRAJECTIS دلوحيد) دلشريك 

رأسآ له ) مبلغ  ( ( ( (CONSULTING

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
دب مة) (4 زنقة) (26 رقم) دإلختآ عي 

دلردشد9ة طريق عين دلشقف ف س))-)

:)دزمة) )نتيجة ل) 32222)ف س))ف س)

دقتص ا9ة.

رقم) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
طريق) دلردشد9ة  دب مة  (4 زنقة) (26

ف س)) (32222 (- ( عين دلشقف ف س)

دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ()د9آ ن))صبري و عيودنه)د())
ف لوغين22222  مون  5زنقة  رقم)

بريست فرنس )22222)بريست فرنس )

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
 14 :)رقم) دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)

دمللكي) دلجيش  ش رع  س يس  فض ء)

ف س

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

نونبر) (25 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3721/2019.

57I

ste(united(consulting

 STE TRAJECTIS

CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

ste(united(consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

  STE TRAJECTIS CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 6 

زنقة دلردشد9ة طريق عين دلشقف 

ف س - 32222 ف س دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.48217

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)21)أكتوبر)2212)تقرر حل)

  STE TRAJECTIS CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد  دلشريك 

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

دلردشد9ة) زنقة  (6 رقم) دإلختآ عي 

 32222 (- طريق عين دلشقف ف س)

ف س دملغرب نتيجة الزمة دقتص ا9ة.

و عين:

و) صبري  ( د9آ ن) دلسيد) ()

فلوغين) ( زنقة مون) (5 رقم) عيودنه)د()

22222)بريس فرنس )22222)بريست)

فرنس  كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 6 وفي رقم) (2212 اخيبر) (23 بت ريخ)

دلشقف) عين  طريق  دلردشد9ة  زنقة 

ف س)-)32222)ف س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

نونبر) (27 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3757/2019.

58I

LOGIFIN

FEMME FASHION SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

LOGIFIN

 Av(prince(My(Abdellah, Imm

 Assaad(B(N 9 Tanger ، 90000،

Tanger(MAROC

FEMME FASHION SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 ZONE INDUSTRIRLLE

 MGHOUGHA(AZIT 39 ALLEE

 N°2,2°ETAGE,Tanger - 90000

.Tanger(Maroc

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.72523

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 نونبر) (24 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

 Farida EL () ( دلسيد) تفويت 

حصة) (AZZOUZI IDRISSI 322

حصة) (322 أصل) من  دختآ عية 

  Salmane () ( دلسيد) ( لف ئد )

بت ريخ) (BENOMAR EL HASSANI

24)نونبر)2212.

 Saida EL () ( دلسيد) تفويت 

حصة) (AZZOUZI IDRISSI 122

حصة) (122 أصل) من  دختآ عية 

 Rachid EL () ( دلسيد) ( لف ئد )

HAFYANE)بت ريخ)24)نونبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)64.

52I

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة دلعيون دلس قية)

دلحآردء

ASSAKA FIT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة 

دلعيون دلس قية دلحآردء

صيدوق دلبر9د 2266 ، 72222، 

دلعيون دملغرب

ASSAKA FIT شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلقدس 

تجزئة 727 ش رع دلفرس ن زنقة ودا 

دزيك رقم 177 - 72222 دلعيون 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

32381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (32

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ASSAKA FIT

دلتج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلري ضية) دلتجهيزدت  بيع  دلع مة 

دملختلفة) دلخدم ت  و  دالشغ ل 

دالستردا و دلتصد9ر.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلفرس ن) ش رع  (727 دلقدس تجزئة)

 72222 (- (177 رقم) دزيك  ودا  زنقة 

دلعيون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلسيد عبد هللا دلعط ر)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد عبد هللا دلعط ر عيودنه)د()

ش رع) (727 تجزئة) دلقدس  حي 

 177 رقم) دزيك  ودا  زنقة  دلفرس ن 

72222)دلعيون دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عبد هللا دلعط ر عيودنه)د()

دزيك) دلفرس ن زنقة ودا  ش رع  (727

رقم)177 72222)دلعيون دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)49/20.

62I

دمغ ر عبد دلغ فور

DOT CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دمغ ر عبد دلغ فور

ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 

1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب

DOT CASH شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

موالي دلحسن حي دالغردس مرتيل - 

23152 مرتيل دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

26245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 DOT (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.CASH

تحويل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالمودل.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- موالي دلحسن حي دالغردس مرتيل)

23152)مرتيل دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: دعسيلة) 9 سين  دلسيد 

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

 122 (: دعسيلة) 9 سين  دلسيد  (

بقيآة)1.222)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

9 سين دعسيلة عيودنه)د() دلسيد 

تجزئة دلقدس ش رع ودا دلييل رقم)8 

مرتيل)23152)مرتيل دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

9 سين دعسيلة عيودنه)د() دلسيد 

تجزئة دلقدس ش رع ودا دلييل رقم)8 

مرتيل)23152)مرتيل دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2216.

61I

دمغ ر عبد دلغ فور

RIYAD PEDRO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دمغ ر عبد دلغ فور

ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 

1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب

RIYAD PEDRO شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

ترغي رقم 25 شفش ون - 21222 

شفش ون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 RIYAD(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.PEDRO

فيدق) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

مطعم و حآ م.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 21222 (- شفش ون) (25 رقم) ترغي 

شفش ون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 GONZALEZ دلسيد)

 FERNANDEZ PEDRO LUIS :  122

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

 GONZALEZ دلسيد)

 FERNANDEZ PEDRO LUIS : 122

بقيآة)1.222)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 GONZALEZ دلسيد)

 FERNANDEZ PEDRO LUIS

دسب ني ) (28287 دسب ني ) عيودنه)د()

دسب ني .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 GONZALEZ دلسيد)

 FERNANDEZ PEDRO LUIS

دسب ني ) (28287 دسب ني ) عيودنه)د()

دسب ني 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية بشفش ون))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)03/2020.

62I

دمغ ر عبد دلغ فور

HARMONEY EXPERTISE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

دمغ ر عبد دلغ فور

ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 

1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب

HARMONEY EXPERTISE  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : ش رع 

9وسف بن تشفين 12 دق مة دلعبدي 

دلط بق 3 رقم 26 تطودن ش رع 

9وسف بن تشفين 12 دق مة دلعبدي 

دلط بق 3 رقم 26 تطودن 23222 

تطودن دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.21622

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 28)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة) ( (HARMONEY EXPERTISE

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع)

9وسف بن تشفين)12)دق مة دلعبدي)

ش رع) تطودن  (26 رقم) (3 دلط بق)

9وسف بن تشفين)12)دق مة دلعبدي)

 23222 تطودن) (26 رقم) (3 دلط بق)

تطودن دملغرب نتيجة اللخس ر .
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و عين:

دلسيد) ()نبيل))حالوي و عيودنه)د()
ح) (35 رقم) (3 بلوك) حي دلهي ء) (4 دمل)

دلرب ط دملغرب) (12122 ي م دلرب ط)

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

ش رع) وفي  (2212 اخيبر) (26 بت ريخ)

9وسف بن تشفين)12)دق مة دلعبدي)
ش رع) تطودن  (26 رقم) (3 دلط بق)

9وسف بن تشفين)12)دق مة دلعبدي)
 23222 تطودن) (26 رقم) (3 دلط بق)

تطودن دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2226.

63I

PNEUS AL BASSATINE

PNEUS AL BASSATINE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

PNEUS AL BASSATINE

ف ل فلوري، 24 تجزئة دلبس تين، 

دلط بق دألر�سي ، 22222، طيجة 

دملغرب

PNEUS AL BASSATINE شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : ف ل 

فلوري، 24 تجزئة دلبس تين، دلط بق 

دألر�سي - 22222 طيجة دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.71317

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر حل) (2212 نونبر) (12 دملؤرخ في)

شركة) (PNEUS AL BASSATINE

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي ف ل)

فلوري،)24)تجزئة دلبس تين،)دلط بق)

دملغرب) طيجة  (22222 (- دألر�سي)

نتيجة لتصفية وا9ة قبل داودن.

و عين:

و) حآو�سي  ( سعيد ) دلسيد) ()

طيجة) (22222 دلبردنص) عيودنه)د()

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

ف ل) وفي  (2212 اخيبر) (26 بت ريخ)

فلوري،)24)تجزئة دلبس تين،)دلط بق)

دألر�سي)-)22222)طيجة دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222285.

64I

مكتب دملح سبة دلص لحي

SOCIETE SLIMAE ELABIDI

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

مكتب دملح سبة دلص لحي

زنقة دملد9ية دمليور  عآ ر  دليعقوبي 

دلط بق دلث لث دلشقة رقم 6 وخد  ، 

62222، وخد  ددملغرب

  SOCIETE SLIMAE ELABIDI

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : تجزئة 

دلسهلي زنقة دألصيل 2 رقم27 ظهر 

ملحلة - 62222 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.26521

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 13)اخيبر) دملؤرخ في)

SOCIETE SLIMAE ELABIDI))شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

 12.222,22 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 

تجزئة دلسهلي زنقة دألصيل)2)رقم27 

دملغرب) وخد   (62222 (- ملحلة) ظهر 

دستقط ب) في  دلفشل  ل1/) نتيجة 

دلزبي ء..

و عين:

و) دلع بدي  ( سليآ ن) دلسيد) ()

دلوحد ) تجز   ت ز   طريق  عيودنه)د()
وخد ) (62222 رقم26  زنقة دالكرم5)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

تجزئة) وفي  (2212 اخيبر) (13 بت ريخ)

ظهر) رقم27) (2 دلسهلي زنقة دألصيل)

ملحلة)-)62222)وخد  دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)31.

65I

MTP

MTP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

MTP

4 زنقة عبد دلوه ب دلزق ق 

دلدور دالول شقة رقم 1 بلقد9ر 

دلددردلبيض ء ، 22222، 

دلددردلبيض ء دملغرب

MTP شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 4 زنقة 

عبد دلوه ب دلزق ق دلط بق 1 بلفد9ر 

دلددردلبيض  - 22222 دلددردلبيض ء 

دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.417241

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (13 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

 12.222« أي من) ارهم«) (422.222«

عن) ارهم«) (522.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724241.

66I

مكتب دملح سبة دلص لحي

 SOCIETE ALBINAYATE

ALMADANIA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

مكتب دملح سبة دلص لحي

زنقة دملد9ية دمليور  عآ ر  دليعقوبي 

دلط بق دلث لث دلشقة رقم 6 وخد  ، 

62222، وخد  ددملغرب

 SOCIETE ALBINAYATE

ALMADANIA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : تجزئة 

حآص رقم 24 ظهر ملحلة - 62222 

وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.22173

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر) (2212 نونبر) (32 في) دملؤرخ 

 SOCIETE ALBINAYATE حل)

ذدت) شركة  (ALMADANIA

رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222,22

دإلختآ عي تجزئة حآص رقم)24)ظهر)

62222)وخد  دملغرب نتيجة) (- ملحلة)

ل1/دألزمة دلتي يعيشه  دلقط ع..

و عين:

و) موي   ب ب   ( محآد) دلسيد) ()

عيودنه)د()تجزئة دلرض  ش رع دلنرخس)

رقم)468)سيدي 9حيى)62222)وخد )

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

تجزئة) وفي  (2212 نونبر) (32 بت ريخ)

 62222 (- 24)ظهر ملحلة) حآص رقم)

وخد  دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)32.

67I
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صغير فيش

صغير فيش

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

صغير فيش

مكزدن رقم 654 حي دلجد9د بن 

سوا  ف س ، 32222، ف س دملغرب

صغير فيش  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي مكزدن رقم 

654 حي دلجد9د بن سوا   - 32222 

ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

62117

 28 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 غشت)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

صغير) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

فيش).

بيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسآك ب لجآلة ونصف دلجآلة.

مكزدن) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- ( بن سوا ) دلجد9د  حي  (654 رقم)

32222)ف س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: محآد) رفيق  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

)دلسيد رفيق محآد):)1222)بقيآة)

122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 28 دلسيد رفيق محآد عيودنه)د()
ه رون) عين  (2 مبروكة) حي  (3 زنقة)

32222)ف س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 28 دلسيد رفيق محآد عيودنه)د()
ه رون) عين  (2 مبروكة) حي  (3 زنقة)

32222)ف س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
غشت) (28 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)-.

68I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

CAP-TOPO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زدوية ش رع أبي خرير دلطبري 

وزنقة عبد دلرحآ ن ن صر، إق مة 
دمليصور، دلط بق دألول، دلشقة رقم 

2 ، 22222، طيجة دملغرب
CAP-TOPO شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 24 ش رع 
دملق ومة، دلط بق دألول، رقم 4/5 - 

22222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
 122867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (17
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

CAP- (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.TOPO

مآ رسة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

مهية مهيدس مس ح طبوغردفي.

24)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

(- (5/4 رقم) دلط بق دألول،) دملق ومة،)

22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 252.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 252 ( (: دزوق ) دلحسين  دلسيد 

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دزوق   دلحسين  دلسيد 

دلبردنص)1 22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دزوق   دلحسين  دلسيد 

دلبردنص)1 22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222313.

62I

موثق

AFAK AL GHAD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

موثق

دلحي دلشتوي، إق مة ورا  »س« 

ش رع دإلم م أبو حييفة دلط بق دألول 

رقم 4 مردكش ، 42222، مردكش 

دملغرب

AFAK AL GHAD شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي مردكش 

دملي ر  دملسير  1 ا رقم 468 - 42222 

مردكش دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52527

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (32 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

تفويت دلسيد)) ()دلسعد9ة ف غية)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (6.522

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (13.222

هد  شكري بت ريخ)32)اخيبر)2212.

تفويت دلسيد)) ()دلسعد9ة ف غية)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (6.522

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (13.222

إ9آ ن شكري بت ريخ)32)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111132.

72I

FINCOSA MARRAKECH

 CONSEIL D‘INGENIERIE

TENSIFT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 CONSEIL D‘INGENIERIE

TENSIFT شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلحي 

دملحآدي دلوحد  5 رقم 446 - 

42222 مردكش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.46123

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 أكتوبر) (14 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
برزوق)) محآد  () ( دلسيد) تفويت 

 32 أصل) من  دختآ عية  حصة  (32

حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد دنودر)

برزوق بت ريخ)27)شتيبر)2212.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
اخيبر) (13 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112257.

71I

FINCOSA MARRAKECH

 CONSEIL D‘INGENIERIE
TENSIFT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH
 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 CONSEIL D‘INGENIERIE
TENSIFT شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
و عيودن مقره  دالختآ عي دلحي 
دملحآدي دلوحد  5 رقم 446 - 

42222 مردكش .
تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.46123

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)14)أكتوبر)2212)تم تحويل)
دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)
ذدت دملسؤولية دملحدوا «)إلى)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (13 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112257.

72I

FINCOSA MARRAKECH

 CONSEIL D‘INGENIERIE
TENSIFT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأسآ ل دلشركة

FINCOSA MARRAKECH
 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 CONSEIL D‘INGENIERIE

TENSIFT شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلحي 
دملحآدي دلوحد  5 رقم 446 - 

42222 مردكش دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.46123

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم) (2212 أكتوبر) (14 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
»1.522.222)ارهم«)أي من)»12.222 
عن) ارهم«) (1.512.222« إلى) ارهم«)
ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)
دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (13 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112257.
73I

FINCOSA MARRAKECH

 CONSEIL D‘INGENIERIE
TENSIFT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 CONSEIL D‘INGENIERIE
TENSIFT شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلحي 
دملخآدي دلوحد  5 رقم 446 - 

42222 مردكش دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.46123

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)14)أكتوبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
 446 رقم) (5 »دلحي دملخآدي دلوحد )
-)42222)مردكش دملغرب«)إلى)»تجزئة)
دق مة سلمى) (3 رقم) (3 دلشرف دملي ر)
(- ( (4 دلشقة) (2 دلط بق) (535 عآ ر )

42222)مردكش))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (13 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112257.

74I

FINCOSA MARRAKECH

ABOU YASSIR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ABOU YASSIR شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

42 دملح ميد 5  - 42222 مردكش 

دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.65732

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

تفويت دلسيد)) ()9وسف دزمل ض)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.422

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (2.222

31)أكتوبر) دملصطفى دليصري بت ريخ)

.2212

تفويت دلسيد)) ()9وسف))دزمل ض)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (622

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (2.222

اخيبر) (23 دملصطفى دليصري بت ريخ)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

اخيبر) (26 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112714.

75I

STE MAIL SYSTEM BOX

STE MAIL SYSTEM BOX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE MAIL SYSTEM BOX

ش رع دمليصور دلذهبي رقم 35 دق مة 

م يسيل دلط بق دلث ني رقم 27 

طيجة ، 22222، طيجة دملغرب

STE MAIL SYSTEM BOX شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دمليصور دلذهبي رقم 35 دق مة 

م يسيل دلط بق دلث ني رقم 27 

طيجة - 22222 طيجة دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122523

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MAIL SYSTEM BOX

دلتسويق) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

عن طريق دلبر9د داللكوني.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دق مة) (35 رقم) دلذهبي  دمليصور 

م يسيل دلط بق دلث ني رقم)27)طيجة)

-)22222)طيجة دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد 9 سين حب ش):))122)حصة)

بقيآة)522)ارهم للحصة).
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() حب ش  9 سين  دلسيد 
دملصلى) (21 رقم) طفيل  دبن  زنقة 

طيجة)22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() حب ش  9 سين  دلسيد 
دملصلى) (21 رقم) طفيل  دبن  زنقة 

طيجة)22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (23 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

.m12122226173(2212)تحت رقم

76I

ADVOLIS

 ORIENTAL DE TRAVAUX ET

INGENERING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

ADVOLIS

 N°52,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

 ORIENTAL DE TRAVAUX

ET INGENERING شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 16 ش رع 

إبن رشد - 62222 وخد  دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.14421

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

أي) ارهم«) (4.222.222,22«

إلى) ارهم«) (1.522.222,22« من)

طريق) عن  ارهم«) (5.522.222,22«

دلشركة) ا9ون  مع  مق صة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)

MANAGEX

LOUKILI TRAVAUX 2.O
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

MANAGEX

رقم 35 زنقة دلشهددء حي دلحسني 

برك ن ، 62322، برك ن دملغرب

LOUKILI(TRAVAUX 2.O شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

محآد دلذر  رقم 1 حي دلسع ا   - 

63252 أحفير دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1221

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2222 9ي 9ر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

لوكيلي) ( ) ()محآد) تفويت دلسيد)

 72 أصل) من  دختآ عية  حصة  (18

حصة لف ئد ))دلسيد)) ())عبد دمليعم))

لوكيلي بت ريخ)17)اخيبر)2212.

دلد9ن) صالح  ( () ( دلسيد) تفويت 

6)حصة دختآ عية من أصل) لوكيلي)

عبد) ( () ( دلسيد) ( حصة لف ئد ) (32

اخيبر) (17 بت ريخ) لوكيلي  ( دمليعم)

.2212

دلد9ن) صالح  () ( دلسيد) تفويت 

لوكيلي)24)حصة دختآ عية من أصل)

أمين)) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (32

لوكيلي بت ريخ)17)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)7/2020.

78I

CAF MAROC

FAFA AGRICULTURE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
FAFA AGRICULTURE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة ودا 
زيز رقم 22 دق مة ك سطي  دلط بق 

دلث ني رقم 12 طيجة 22222 طيجة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (11
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 FAFA (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.AGRICULTURE
إادر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
و) دالستردا  (- دلفالحية) دملنشآت 

دلتصد9ر.
زنقة ودا) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
دلط بق) ك سطي   دق مة  (22 رقم) زيز 
22222)طيجة) 12)طيجة) دلث ني رقم)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
متصدق) دلرحيم  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
متصدق) دلرحيم  عبد  دلسيد 
عيودنه)د()دمليطقة دلصي عية دخزن 9ة)
 22222 دخزن 9ة) (1132 رقم) قطعة 

طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

متصدق) دلرحيم  عبد  دلسيد 

عيودنه)د()دمليطقة دلصي عية دخزن 9ة)

 22222 دخزن 9ة) (1132 رقم) قطعة 

طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222432.

72I

Cap Conseils

SANALI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,323

20390، Casablanca(Maroc

SANALI شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 13 زنقة 

دكوست ن سورزدك  - 22522  دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.36232

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2218 فبرد9ر) (15 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

موقيت) زينب  () ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختآ عية  حصة  (2.252

2.252)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()علي)

بوط لب بت ريخ)15)فبرد9ر)2218.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 17 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)723771.

82I
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LAMAN EXPERTISE

AS PACKAGING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,

 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

AS PACKAGING شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي مكتب رقم 

7، دلشقة C5، عآ ر  G، عرصة 

صييكو 4، ش رع دملزالفة - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121512

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 AS (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PACKAGING

تج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلورق و دلتغليف).

مكتب) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

رقم)7،)دلشقة)C5،)عآ ر )G،)عرصة)

 42222 (- ش رع دملزالفة) (،4 صييكو)

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: دلسالم) عبد  بلف ضلة  دلسيد 

522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

 522 ( (: دلسيد لو ف كو س لف تور)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسالم) عبد  بلف ضلة  دلسيد 

عيودنه)د()اودر دلغربويين دوالا بوعزيز)

ج)24222)دلجد9د  دملغرب.

دلسيد لو ف كو س لف تور عيودنه)د()

حي) (،36 دلشقة) عآ ر  أ،) (،2 ودزيس)

دالزاه ر)1 42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد لو ف كو س لف تور عيودنه)د()

حي) (،36 دلشقة) عآ ر  أ،) (،2 ودزيس)

دالزاه ر)1 42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112288.

81I

CAF MAROC

ECOM NETWORK
إعالن متعدا دلقردردت

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ECOM NETWORK »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: 31 ش رع 

دلفينيقيين إق مة ميظر دلجآيل  - 

22222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.122351

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)24)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

ططري،) أنس  دلسيد  تفويت  م 9لي:)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
رقم)K408690،(24%)من دلحصص)

دلسيد) لف ئد   للشركة  دإلختآ عية 

لبط قة) دلح مل  خب ر،) 9 سر  محآد 

.K513336(دلتعريف دلوطيية رقم

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
(، تفويت دلسيد أنس ططري) م 9لي:)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
رقم)K408690،(24%)من دلحصص)
دلسيد) لف ئد   للشركة  دإلختآ عية 
لبط قة) دلح مل  حآيد،) إلي س 

.K527316(دلتعريف دلوطيية رقم
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
من) للشركة  دلق نوني  دلشكل  تغيير 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
ذدت) شركة  إلى  دلودحد  دلشريك 

مسؤولية محدوا .
قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير دلق نون دألس �سي للشركة.))
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
دلذي 9يص) (:2 و) (8 و) (1 بيد رقم)

على م 9لي:)كآ  تم تعد9له 
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)18.
82I

CAF MAROC

AL KASR FOOD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AL KASR FOOD شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة ودا 
زيز رقم 22 دق مة ك سطي  دلط بق 

دلث ني رقم 12 طيجة 22222 طيجة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122262

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  
ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 AL (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.KASR FOOD
غرض دلشركة بإ9ج ز):)سي ك.

زنقة ودا) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
دلط بق) ك سطي   دق مة  (22 رقم) زيز 
22222)طيجة) 12)طيجة) دلث ني رقم)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلق سمي) بولعيش  م لد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلق سمي) بولعيش  م لد  دلسيد 
 RUE DE  9-0001 عيودنه)د()
 GOSSELIES BRUXELLES 1282

1222)بروكسيل))بلجيك .
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلق سمي) بولعيش  م لد  دلسيد 
 RUE DE  9-0001 عيودنه)د()
 GOSSELIES BRUXELLES 1282

1222)بروكسيل))بلجيك 
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222442.
83I

FINCOSA MARRAKECH

MONISAY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT ،
40000، MARRAKECH(MAROC
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MONISAY شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

82 ارب دلفردن ري ض دلعروس - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MONISAY

ادر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلضي فة.

 82 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

ارب دلفردن ري ض دلعروس)-)42222 

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

غزالن) ك مبي  مونيك  دلسيد  

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

غزالن) ك مبي  مونيك  دلسيد  

عيودنه)د()رقم)82)ارب دلفردن ري ض)

دلعروس)42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

غزالن) ك مبي  مونيك  دلسيد  

عيودنه)د()رقم)82)ارب دلفردن ري ض)

دلعروس)42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111213.

84I

DIAR AL AHLAM

DIAR AL AHLAM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

DIAR AL AHLAM
 BD(ZERKTOUNI 265 9

 EME(ETAGE(N92 ، 20310،
CASABLANCA MAROC

DIAR AL AHLAM شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

 BD وعيودن مقره  دإلختآ عي
 ZERKTOUNI 265 9 EME(ETAGE

 N92 CASABLANCA 20050
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452752

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (31
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 DIAR (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.AL AHLAM
(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
 BD (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 ZERKTOUNI 265 2 EME ETAGE
 N22 CASABLANCA 22252

.CASABLANCA MAROC
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

4.222.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:
 HASSAN AHMID دلسيد)
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (:  8.222

للحصة).

 ABDELHAMID AHMID(دلسيد

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (:  8.222

للحصة).

 SAID AHMID :  8.222 دلسيد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 ALI AHMID :  8.222 دلسيد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 LARBI LABIDI :  8.222 دلسيد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 HASSAN AHMID دلسيد)

 N 2 LOT SIHAM عيودنه)د()

 RUE 8 CALIFORNIE 22152

.CASABLANCA MAROC

 ABDELHAMID AHMID(دلسيد

 N 2 LOT SIHAM عيودنه)د()

 RUE 8 CALIFORNIE 22152

.CASABLANCA MAROC

 SAID AHMID دلسيد)

 N 2 LOT SIHAM عيودنه)د()

 RUE 8 CALIFORNIE 22152

.CASABLANCA MAROC

 ALI AHMID دلسيد)

 LOT BADR RUE عيودنه)د()

 7 N 38 CALIRONIE 22152

.CASABLANCA MAROC

عيودنه)د() (LARBI LABIDI دلسيد)

  HAY ARSALANE RUE 8 N 52

.22322 CASABLANCA MAROC

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 HASSAN AHMID دلسيد)

 LOT SIHAM  2 عيودنه)د()

 RUE 8 CALIFORNIE 22152

CASABLANCA MAROC

عيودنه)د() (LARBI LABIDI دلسيد)

  HAY ARSALANE RUE 8 N 52

22322 CASABLANCA MAROC

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726523.

85I

RIAN MFADDAL

AL BOUGHAZ BATI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

RIAN MFADDAL

 BRANES 1 RUE 38 N°20 ،

90000، TANGER(MAROC

AL BOUGHAZ BATI شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

ري ض دهال ، زنقة رش ا رقم 54 

،ط بق 1 شقة رقم 4 - 22222 

طيجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.73613

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 27)اخيبر) دملؤرخ في)

 AL شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

رأسآ له ) مبلغ  ( (BOUGHAZ BATI

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

زنقة) (، دإلختآ عي تجزئة ري ض دهال)

 4 شقة رقم) (1 ،ط بق) (54 رش ا رقم)

(: نتيجة ل) دملغرب  طيجة  (22222 (-

بدون نش ط.

تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
 54 رقم) رش ا  زنقة  (، دهال) ري ض 

،ط بق)1)شقة رقم)4)-)22222)طيجة)

دملغرب.)

و عين:

و) دلبك ري  ( ط رق) دلسيد) ()

رقم) دلذهب  ودا  زنقة  عيودنه)د()

دملغرب) طيجة  (22222  4 ط بق) (38

كآصفي)) ()للشركة.

و) دللكددني  ( هش م) دلسيد) ()

قي ا ) دلريفي  عي�سى  اودر  عيودنه)د()

 22252 دصيلة) ادئر   دلغربية  دحد 

دصيلة دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222423.

86I

MON COMPTABLE SARL

GT ATMANI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

GT ATMANI شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دالندلس تجزئة مي ر زنقة دبته ل 7 

رقم 58  - 62222 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

34532

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 GT (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ATMANI

دلبي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلفيية) دالعآ ل  دملختلفة  ودالشغ ل 

دلص لح) للآ ء) دلصرف  ودعآ ل 

للشرب.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 7 دبته ل) زنقة  مي ر  تجزئة  دالندلس 

رقم)58))-)62222)وخد  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: عآر) عثآ ني  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد عثآ ني عآر عيودنه)د()حي)

 7 دبته ل) زنقة  مي ر  تجزئة  دالندلس 
رقم)58  62222)وخد  دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عثآ ني عآر عيودنه)د()حي)

 7 دبته ل) زنقة  مي ر  تجزئة  دالندلس 
رقم)58  62222)وخد  دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (32 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4226.

87I

MON COMPTABLE SARL

 SERVICES TECHNIQUES
ORIENT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 SERVICES TECHNIQUES

ORIENT شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دالندلس زنقة دندنيس رقم 64  - 

62222 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

34541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (11

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 SERVICES TECHNIQUES

.ORIENT
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلتركيب ت)
دملتجدا ) للط ق ت  ( دلكهرب ئية)
-دصالح داودت دملك تب ودالعالمي ت-)

بيع دمددادت دملك تب.
حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- ( (64 رقم) دندنيس  زنقة  دالندلس 

62222)وخد  دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: هقة) دلط هر  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() هقة  دلط هر  دلسيد 
  64 رقم) دندنيس  زنقة  دالندلس  حي 

62222)وخد  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() هقة  دلط هر  دلسيد 
  64 رقم) دندنيس  زنقة  دالندلس  حي 

62222)وخد  دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (32 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4227.

88I

notaire

شركة الريبامبيل ش م م
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وف   شريك

notaire
 bd(mohamed(v, ، 20000، 63

casa maroc
شركة الريب مبيل ش م م  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 15زنقة  
دلضآ ن دالختآ عي زدوية  زنقة أبو 
مروودن عبد دمل لك  - 22222  دلددر 

دلبيض ء   دملغرب.

وف   شريك
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.62145

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)32)اخيبر)2212)تم دإلعالم)

)دلزتوني و توزيع) بوف   دلشريك مير )

لرسم) (
ً
تبع  دلورثة  على  حصصه 

 2212 أكتوبر) (22 في) دملؤرخ  دإلردثة 

ب لشكل دألتي):

دلسيد) ())نبيل أوادا))،))2)حصة).

دلسيد) ())كلثوم أوادا))،))1)حصة)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726285.

82I

TY CONSULTING

BM FUNDS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تغيير تسآية دلشركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

BM FUNDS  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي إق مة 

ريو ، عين ا9 ب ، ش رع سيدي عبد 

دلرحآن  - 22182 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

تغيير تسآية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

 423827

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى  (

تم تغيير) (2212 25)اخيبر) دملؤرخ في)

(«(BM FUNDS«(تسآية دلشركة من

. »GLOBAL FUNDS«(إلى

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726172.

22I



3627 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

fidusalim

AKACH ELEC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

fidusalim

 lot samip bd mohammed 2

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca maroc

AKACH ELEC شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 15 زنقة 

185 حي موالي عبد هللا عين دلشق   

- 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.426613

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»322.222)ارهم«)أي من)»322.222 

عن) ارهم«) (1.222.222« إلى) ارهم«)
ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)

دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726324.

21I

اداي ودصل

 SOCIÉTÉ MAROCAINE.

 DE SIGNALISATION

ROUTIÈRE_SMSR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

اداي ودصل

ش رع دلسلط ن موالي 9وسف 

رقم 12 - ص ب 328 ، 32222، 

دلحسيآة دملغرب

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DE.

SIGNALISATION ROUTIÈRE_

SMSR شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي  ش رع 

محآد بن عبد هللا دلركردكي، عآ ر  
12122 دلرب ط 

رقم 14، شقة 3  -ّ ّّّ

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

142183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DE.

SIGNALISATION ROUTIÈRE_

.SMSR

غرض دلشركة بإ9ج ز):)1()دلتشوير)

دلطرقي

2()دستيردا وتصد9ر

3()أشغ ل مختلفة.

ش رع) ( (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

عآ ر ) محآد بن عبد هللا دلركردكي،)
دلرب ط) (12122 ّّّّ (- ( (3 شقة) (،14 رقم)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

222.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد دبدد ميعم):))1.122)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 222 ( (: زهور) دلرب طي  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد دبدد ميعم عيودنه)د()دق مة)

 32222 دلسالم ش رع ط رق بن زي ا)

دلحسيآة دملغرب.

عيودنه)د() زهور  دلرب طي  دلسيد  
زنقة سيدي بومد9ن رقم)24 32222 

دلحسيآة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دبدد ميعم عيودنه)د()دق مة)

 32222 دلسالم ش رع ط رق بن زي ا)

دلحسيآة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( ب لرب ط) دلتج رية 

2222)تحت رقم)87641.

22I

INFORMATION SERVICES CONSULTING

TANGER SUPER SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 INFORMATION SERVICES

CONSULTING

 RUE(AMR(IBN(ASS 3EME 22

 ETAGE ، 90000، TANGER

MAROC

TANGER SUPER SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

د9ط لي  قيس رية بركة رقم 16  - 

22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TANGER SUPER SARL

:)•)دستيردا) غرض دلشركة بإ9ج ز)

وتصد9ر وتوزيع وبيع دملودا دلغذدئية)

ب لجآلة ودلتقسيط.

وبيع) وتوزيع  وتصد9ر  دستيردا  (•

ومستحضردت) دليظ فة  ميتج ت 

دلتجآيل.

مستلزم ت) وتصد9ر  دستيردا  (•
دلد9كور

•)دستيردا وتصد9ر دألخهز  دملنزلي.
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- ( (16 رقم) بركة  قيس رية  د9ط لي  

22222)طيجة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد محآد 9 سين دزوك غ):))752 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 252 ( (: دزوك غ) دميية  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دزوك غ) 9 سين  محآد  دلسيد 
دلقصبة رقم) ( زنقة عقبة) عيودنه)د()

23  22222)طيجة دملغرب.
عيودنه)د() دزوك غ  دميية  دلسيد  
زنقة عقبة))دلقصبة رقم)23  22222 

طيجة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:
دزوك غ) 9 سين  محآد  دلسيد 
دلقصبة رقم) ( زنقة عقبة) عيودنه)د()

23  22222)طيجة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222437.

23I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

 SASSI DISPRO  سا�سي 
ديسبرو

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
62 تجزئة دلض وي 1 - دملح ميد 

- مردكش مردكش، 42222، 
MARRAKECH MAROC

 SASSI DISPRO  س �سي ايسبرو   
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3628

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي زكري  
رقم 118 دسكجور مردكش - 42152 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121242

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 SASSI((:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

DISPRO))س �سي ايسبرو)).

توزيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملودا دلغذدئية و دملت خر  به .

:)حي زكري ) عيودن دملقر دالختآ عي)
رقم)118)دسكجور مردكش)-)42152 

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دبردهيم س �سي) دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دبردهيم س �سي عيودنه)د() دلسيد 

اودر دلسردغية دلقد9م مردكش) (288

42122)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دبردهيم س �سي عيودنه)د() دلسيد 

اودر دلسردغية دلقد9م مردكش) (288

42122)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (22 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112538.

24I

LA FIDESSA

 I &Z INVEST  SARL  CAFE

SHOKO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مردكش 

دملغرب

 I &Z(INVEST  SARL  CAFE

SHOKO شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

دملصآواي رقم 534 ت ركة -مردكش- 

- 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ونيو) (24

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 I( &Z (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.INVEST  SARL  CAFE SHOKO

مقهى) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ومطعم).

تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

534)ت ركة)-مردكش-) دملصآواي رقم)

-)42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: دلسيد دسآ عيل دلسيمي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلسيد عبد دلودحد ف ئز)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيمي) دسآ عيل  دلسيد 

دلرويض ت م خوريل رقم) عيودنه)د()

15)مردكش)42222)مردكش دملغرب.

دلسيد عبد دلودحد ف ئز عيودنه)د()

عآ ر ) (3 دق مة دالزاه ر) (2 دملح ميد)
دسكجور) (26 ( رقم) (4 س) شقة  (12

مردكش)42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيمي) دسآ عيل  دلسيد 

دلرويض ت م خوريل رقم) عيودنه)د()

15)مردكش)42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111122.

25I

COMPTE A JOUR

TEXTILAJUAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

TEXTILAJUAR  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي تزرين - 

62222 دلي ظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. TEXTILAJUAR

تصد9ر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
ودستيردا دلنسيج))و دملودا دلغذدئية).

عيودن دملقر دالختآ عي):)حي تزرين)
-)62222)دلي ظور دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

722)حصة) ( (: دلسيد مجيد لزعر)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

 322 ( (: دالنجري) نج    دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

حي) دلسيد مجيد لزعر عيودنه)د()
دلكيدي))زنقة عالل دلف �سي))رقم)22 

62222)دلي ظور دملغرب.
عيودنه)د() دالنجري  نج    دلسيد  
حي دلكيدي))زنقة عالل دلف �سي))رقم)

22 62222)دلي ظور دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
)مجيد لزعر عيودنه)د()حي) دلسيد)
دلكيدي))زنقة عالل دلف �سي))رقم)22 

62222)دلي ظور دملغرب
عيودنه)د() دالنجري  نج    دلسيد  
حي دلكيدي))زنقة عالل دلف �سي))رقم)

22 62222)دلي ظور دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)48.
26I

hmm compta

ماديو بروم
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

hmm compta
 chabab(zone(c(imm 21 n°1 RDC

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA(MAROC
م ا9و بروم شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 2 إق مة 
دلبدر م س 1 عآ ر  1 عين دلسبع 
دلبيض ء - 22222 دلبيض ء دملغرب.



3622 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.227223
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 نونبر) (25 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
تفويت دلسيد)) ()دلي صري موالي)
من) دختآ عية  حصة  (722 رشيد)
() ( دلسيد) ( 722)حصة لف ئد ) أصل)
يعقوبي 9ونس بت ريخ)25)نونبر)2222.
تفويت دلسيد)) ()دلي صري موالي)
من) دختآ عية  حصة  (322 رشيد)
() ( دلسيد) ( 322)حصة لف ئد ) أصل)

م �سي سعيد بت ريخ)25)نونبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)722267.

27I

sacompta sarl au

STE TEC TAM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 ش رع دلجيش دمللكي ميسور ، 

33252، ميسور دملغرب
STE TEC TAM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 
دليج ح 2 ص ب 152 - 33252 

ميسور دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
1633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (13
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TEC TAM

دالشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملختلفة و دلبي ء

كردء)داللي ت)

متح اث.

تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 33252 (- (152 ب) ص  (2 دليج ح)

ميسور دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

1.222.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلعربي) دعردب  دلسيد 

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلعربي  دعردب  دلسيد 

ميسور) (33252 دليج ح) تجزئة 

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلعربي  دعردب  دلسيد 

تجزئة دليج ح)33252)ميسور دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( ببومل ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)08/2020.

28I

CAF MAROC

AM WORKS
إعالن متعدا دلقردردت

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AM WORKS »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: طريق 

دلجبل رقم 14 دلط بق دلث لث - 

22222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.64425
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
2212)تم دتخ ذ) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تفويت دلسيد عبد دملغيث حسون،)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
رقم)K423436)،)دملغربي،)252)حصة)
للشركة) دالختآ عية  دلحصص  من 
دلزرودلي) دلسالم  عبد  دلسيد  لف ئد  
)لبط قة دلتعريف دلوطيية) ،)دلح مل)

.LB21482(رقم
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تفويت دلسيد عبد دمل لك بن عي ا،)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
رقم)K375327)،)دملغربي،)752)حصة)
للشركة) دالختآ عية  دلحصص  من 
دلزرودلي) دلسالم  عبد  دلسيد  لف ئد  
)لبط قة دلتعريف دلوطيية) ،)دلح مل)

.LB21482(رقم
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
من) للشركة  دلق نوني  دلشكل  تغيير 
إلى) ( ( شركة ذدت مسؤولية محدوا )
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلودحد.
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
دلذي) (: دملعيية) دلبيوا  رقم  بيد 

9يص على م 9لي:)ب لتعد9ل
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)228.

22I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

SANADA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
  RUE HADJ OMAR RIFFI 312

 4EME(ETG(N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

SANADA شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 5 ش رع 

دميآة دلس 9ح  - 22222 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.368825

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)24)أكتوبر)2212)تقرر حل)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

مبلغ) ( (SANADA دلوحيد) دلشريك 

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

دميآة) ش رع  (5 دإلختآ عي) مقره  

دلبيض ء) دلددر  (22222 (- ( دلس 9ح)

دملغرب نتيجة ل):)تصفية حبية.

ش رع) (5 و حدا مقر دلتصفية ب)

دلددر) (22222 (- ( دلس 9ح) دميآة 

دلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

و) ( دبن سوا ) ( ( ع ئشة) دلسيد) ()

مح سن) دبو  ش رع  (14 عيودنه)د()

روادني)22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب))

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)725227.

122I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

IMPORT 88
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

  RUE HADJ OMAR RIFFI 312

 4EME(ETG(N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
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IMPORT 88  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة دفني 

ش رع ربيعة دلعدوية رقم 27 دلط بق 

3 - 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.352757

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2217)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد)IMPORT 88)))مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

ش رع) دفني  زنقة  دإلختآ عي  مقره  

(- (3 دلط بق) (27 دلعدوية رقم) ربيعة 

دلددر دلبيض ء)دملغرب نتيجة) (22222

ل):)تصفية حبية.

و حدا مقر دلتصفية ب زنقة دفني)

27)دلط بق) ش رع ربيعة دلعدوية رقم)

3)-)22252)دلددر دلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

عبد دلوه ب و) ( ( سعد) دلسيد) ()

عيودنه)د()عين دلدئ ب تجزئة سيدب ا)

رقم)11 22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب))

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724788.

121I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

COSHES SHOWِ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

-04 زنقة خبل ط رق، إق مة خبل 

ط رق، دلط بق دلردبع رقم 2 ، 

22222، طيجة دملغرب

COSHES SHOWِ شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دمليطقة 

دللوخيستيكية دلخ صة ب مليطقة 

دلحر  للتصد9ر بطيجة، قطعة 5 
رقم 112 - 22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122532

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.COSHES SHOWِ

ص لة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ودستيردا) وتج ر   لتقد9م  عرض 

دلسي ردت دملستعآلة أو دلجد9د .

للآع رض) م صة  دلعرض  ص لة 

من خآيع دألنودع..

دمليطقة) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

ب مليطقة) دلخ صة  دللوخيستيكية 
دلحر  للتصد9ر بطيجة،)قطعة)5)رقم)

112)-)22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

KACHOUR( SIDI- دلسيد)

بقيآة) حصة  (MOHAMED :  52

1.222)ارهم للحصة).

 FAOUZI BRAHIM :  52 دلسيد)

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

KACHOUR( SIDI- دلسيد)

سيت) (8 عيودنه)د() (MOHAMED

بيزونس) (25872 ( اي سيكوموريس)

فرنس .

 FAOUZI BRAHIM دلسيد)
داريس) (، (1 داريس) ش رع  عيودنه)د()
 2 دق مة دليجآة دلذهبية شقة) (، (2
 52222 ملكي س) دلجد9د   دملد9ية 

مكي س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
KACHOUR( SIDI- دلسيد)
سيت) (8 عيودنه)د() (MOHAMED
بيزونس) (25872 ( اي سيكوموريس)

فرنس 
 FAOUZI BRAHIM دلسيد)
داريس) (، (1 داريس) ش رع  عيودنه)د()
 2 دق مة دليجآة دلذهبية شقة) (، (2
 52222 ملكي س) دلجد9د   دملد9ية 

مكي س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)8717.

122I

hmm compta

ماديو بروم
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

hmm compta
 chabab(zone(c(imm 21 n°1 RDC

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA(MAROC
م ا9و بروم شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 2 إق مة 

دلبدر م س 1 عآ ر  1 عين دلسبع - 2 
دلبيض ء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.227223
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)25)نونبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
 1 عآ ر ) (1 س) م  دلبدر  إق مة  (2«
إلى) دملغرب«) دلبيض ء) (2 (- عين دلسبع)
»تجزئة بن ع شر دلط بق دالر�سي رقم)
سال)) (23562 (- سال) لعييد   (1684

دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)722267.

123I

aice compta

NEW DESIGN 2020
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

NEW(DESIGN 2020 شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 13 زنقة 

أحآد دملج ني إق مة داللب دلط بق 

1 دلشقة 8 حي دملع ريف - 22332 

دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 NEW (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.DESIGN 2222

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دإلستش ر ))

في دملب ني ودلعآلي ت دلعق رية.

زنقة) (13 (: عيودن دملقر دالختآ عي)

دلط بق) داللب  إق مة  دملج ني  أحآد 

 22332 (- دملع ريف) حي  (8 دلشقة) (1

دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد ك رلوس ميسوس دسبييو)
 122 بقيآة) حصة  (1.222 ( (: ( ريكو)

ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد ك رلوس ميسوس دسبييو)
ريكو))عيودنه)د()2)زنقة ردميي))22332 

دلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد ك رلوس ميسوس دسبييو)
ريكو))عيودنه)د()2)زنقة ردميي)22332 

دلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726638.

124I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

STE SOUKO GIL CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

حي دليج   رقم 34 زنقة بني مالل 

سوق دلسبت دوالا دليآة دلفقيه بن 

ص لح ، 23552، سوق دلسبت دوالا 

دليآة دملغرب

STE SOUKO GIL CASH شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر دوالا 

بوعز  خآ عة دوالا بورحآون - 

23552 سوق دلسبت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 21

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOUKO GIL CASH
(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
 COMMISSIONNAIRE GERANT

.D ENTREPRISE
اودر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دوالا بوعز  خآ عة دوالا بورحآون)-)

23552)سوق دلسبت دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد نور دلد9ن سكوري):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
سكوري)) دلد9ن  نور  دلسيد 
خآ عة) بوعز   دوالا  اودر  عيودنه)د()
دوالا بورحآون)23552)سوق دلسبت)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
سكوري) دلد9ن  نور  دلسيد 
خآ عة) بوعز   دوالا  اودر  عيودنه)د()
دوالا بورحآون)23552)سوق دلسبت)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية بسوق دلسبت دوالا دليآة))
رقم) تحت  (2212 اخيبر) (31 بت ريخ)

.50/2019

125I

FCG AL AMANE

DYAR AL KHALIJ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FCG AL AMANE
 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT
MAROC

DYAR AL KHALIJ شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 15 ش رع 

دألبط ل رقم 4 دكددل - 12222 

دلرب ط دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.132265

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 32)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ رأسآ له ) ( (DYAR AL KHALIJ

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

رقم) دألبط ل  ش رع  (15 دإلختآ عي)

دملغرب) دلرب ط  (12222 (- دكددل) (4

نتيجة ل):)دلعجز عن تتآة دلنش ط.

و حدا مقر دلتصفية ب)15)ش رع)

 12222 (- دكددل) (4 رقم) دألبط ل 

دلرب ط دملغرب.)

و عين:

بن) ( ص لح) دبردهيم  دلسيد) ()

عجالن و عيودنه)د()فيال)2)حي دلكد9ر)

دلعربية) دلري ض دملآلكة  (2 ش تويم)

دلسعوا9ة كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( ب لرب ط) دلتج رية 

2222)تحت رقم)123877.

126I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 LT;AZROU SUPERETTE&
=«SUPERETTE«&GT;&LT;/

;AZROU&GT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئتآ نية دألطلس دملتوسط
رقم 22 دلزنقة 21 – حي دلسالم 

- أزرو-

تأسيس 

بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ 9وم)12 

اخيبر))2212)،))تأسست شركة ذدت)

(، وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

ب لخص ئص دلت لية):)

ذدت) شركة  (: دلق نوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد).

  AZROU دإلختآ عي:) دإلسم 

» SUPERETTE((((»(SARL-AU
(،242 رقم) (: دإلختآ عي) دملقر 

دليخيل)1،)أحددف،)أزرو.

)شردء)) بيع و) (: ( دلهدف دإلختآ عي)

دملودا))دلغذدئية))ب لتقسيط)).
دإلختآ عي:) دمل ل  رأس 

على) مقسآة  ( ارهم) ( (122.222,22

بقيآة) دختآ عية  حصة  (1.222

كله ) (، للودحد ) ( ارهم) (122,22

طرف) من  نقدد  حررت  و  دكتتبت 

دلرحآ ن)) عبد  دلعثآ ني  ( دلسيد)

دلشريك دلوحيد).

دلتسيير) أنيطت مه م  (: ( دلتسيير)

للسيد دلعثآ ني))عبد دلرحآ ن))و ذلك)

ملد  غير محدوا ).

مد  دلشركة:)22)سية دبتددءد من)

تسجيله  في دلسجل دلتج ري).

لد )) ( تم) ( دلق نوني) ( دإل9ددع)

دملحكآة))دالبتددئية))بأزرو))بت ريخ))22 

  1247 و) ( (7 ( تحت رقم) ( (2222 9ي 9ر)

ب لنسبة للسجل دلتج ري).

127I

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

إسعافات فاس
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 CONSULTING ET TECHNIQUE

COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA

 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC

إسع ف ت ف س شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   372(

وعيودن مقره  دإلختآ عي : متجر 

رقم B33 زنقة كلوني  دلعآ ر  54 حي 

دلوغ ء طريق صفرو - 32222 ف س 

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.42227

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)

إسع ف ت ف س شركة ذدت مسؤولية)

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)

وعيودن) ارهم  (32.222 رأسآ له )

مقره  دإلختآ عي متجر رقم)B33)زنقة)

طريق) حي دلوغ ء) (54 كلوني  دلعآ ر )

32222)ف س دملغرب نتيجة) (- صفرو)

لعجز دلشركة على تحقيق أهددفه .

و عين:

و) صحردوي  ( حسن) دلسيد) ()
عيودنه)د()رقم)18)زنقة لوردن بونيف )))

() ( كآصفي) فرنس   ن ن�سي  (54222

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

بت ريخ)24)اخيبر)2212)وفي متجر رقم)

B33)زنقة كلوني  عآ ر )54)حي دلوغ ء)

طريق صفرو)-)32222)ف س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)18/2020.

128I

LMT AUDITING

MASTER FRUIT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

MASTER FRUIT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ملكية 
دلسالمة اودر أ9ت إمور خآ عة 

دألواد9ة مردكش - 42222 مردكش 
دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.452673
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)26)نونبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
إمور) أ9ت  اودر  دلسالمة  »ملكية 
 42222 (- مردكش) دألواد9ة  خآ عة 
 124 »رقم) إلى) دملغرب«) مردكش 
زنقة) (( نهوي) دليح س  زنقة  مكرر 
مونت پلڤو()مع ريف)-)22222)دلددر)

دلبيض ء))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726432.
122I

دتآ نية دلزيتون

CP HOLDING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دتآ نية دلزيتون
ش رع حآ ن دلفصودكي عرصة 

دملع ش عآ ر  دلقب ج رقم 2 مكتب 
رقم 3 ، 42222، مردكش د

CP HOLDING شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع عبد 
دلكريم دلخط بي طريق حس ن بن 
مب رك دق مة دلخط بية عآ ر  ب 

دلطبق دالول رقم 3 مردكش - 42222 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 CP (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.HOLDING

 CONSEIL(:(غرض دلشركة بإ9ج ز

.DE GESTION

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلخط بي طريق حس ن) دلكريم  عبد 

بن مب رك دق مة دلخط بية عآ ر  ب)

دلطبق دالول رقم)3)مردكش)-)42222 

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 CHIODIN PAOLO دلسيد)

عيودنه)د()ش رع عبد دلكريم دلخط بي)

دق مة) مب رك  بن  حس ن  طريق 

دلخط بية عآ ر  ب دلطبق دالول رقم)

3)مردكش)42222)مردكش دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 CHIODIN PAOLO دلسيد)

عيودنه)د()ش رع عبد دلكريم دلخط بي)

دق مة) مب رك  بن  حس ن  طريق 

دلخط بية عآ ر  ب دلطبق دالول رقم)

3)مردكش)42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (31 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112837.

112I

J.k.L Tours

J.k.L TOuRS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

J.k.L Tours

مك تب دلصفو  دملكتب رقم 

23دلط بق5ش رع دصيلة دألطلس 

ف س، FES ،32222 دملغرب

J.k.L TOuRS شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي مك تب 

صفو  رقم دملكتب23 دلط بق5ش رع 

دصيلة دألطلس  FES 30000 ف س 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 J.k.L (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TOuRS

دليقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي حي.

مك تب) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلط بق5ش رع) صفو  رقم دملكتب23)

ف س) (FES 32222 ( دألطلس) دصيلة 

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

12.222.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:

522)حصة) ( (: دلسيد  ليلي طوبي)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 (: ( دملرحوم) خودا  دلسيد  (

بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( دملرحوم) دلسيد خودا 

15تجزئة دق مة دلحددئق دلورا) فيال)

طريق د9آوزدر))FES 32222)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  ليلي طوبي عيودنه)د()رقم)

71ارب دهل ت الة دلط لعة دلصغير ))

FES 32222)دملغرب



3723 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)5118/2020.

111I

FIDA

BENOMAR BUSINESS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FIDA

 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA

MAROC

BENOMAR BUSINESS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي  144 

زنقة محآد سآيحة خوهر  محآد 

سآيحة رقم 35  - 22222 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.323277

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 23)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (BENOMAR BUSINESS

وعيودن) ارهم  (222.222 رأسآ له )

زنقة محآد) (144 ( مقره  دإلختآ عي)

سآيحة) محآد  خوهر   سآيحة 

دلبيض ء) دلددر  (22222 (- ( (35 رقم)

دملغرب نتيجة ل):)عدم رؤية ودضحة)

للآشروع.

 144 ( ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

محآد) محآد سآيحة خوهر   زنقة 

دلددر) (22222 (- ( (35 رقم) سآيحة 

دلبيض ء))دملغرب.)

و عين:

و) ( دلحف�سي) ( محآد) دلسيد) ()

دملس عد ) دلقودت  ش رع  عيودنه)د()

دلددر) (22222  6 تجزئة ص فية رقم)

() ( كآصفي) دملغرب  ( دلبيض ء)

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726222.

112I

GROUP ALLIANCE CONSULTING

VERANEGOS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 GROUP ALLIANCE

CONSULTING

 RUE AIT BAAMARANE 37

 IMMEUBLE(MAROUI 5EME

 ETG(CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC

VERANEGOS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 46 

 BOULEVARD ZERKTOUNI APT

 N°6  2EME(ETAGE(Casablanca -

.20002 MAROC(MAROC

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.365245

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

  VERANEGOS دلوحيد) دلشريك 

ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 

 46 دإلختآ عي) مقره   وعيودن 

 BOULEVARD ZERKTOUNI APT

 N°6((2EME(ETAGE(Casablanca(-

MAROC MAROC 22222)نتيجة ل)

. DISSOLUTION ANTICIPEE :

 46 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

 BOULEVARD ZERKTOUNI APT

 N°6((2EME(ETAGE(Casablanca(-

.22222 CASABLANCA MAROC

و عين:

  MONAIM دلسيد) ()

 SIDI عيودنه)د() و  (LEMKHOUT

 MOUMEN HAY KARIA

 BLOC1 RUE EL KADISSIA N

 131 CASABLANCA 22522

كآصفي) (CASABLANCA MAROC

) ()للشركة.

)وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

 46 (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 

 BOULEVARD ZERKTOUNI APT

N°6  2EME ETAGE Casablanca

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)725282.
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HORICOM

 SOCIETE HAUTE-

 TECHNOLOGIE AUTO

SERVICE-H.T.A.S
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE HAUTE-

 TECHNOLOGIE AUTO

SERVICE-H.T.A.S شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 53 

ش رع دملحطة - 52222 مكي س 

دملغرب .

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.23321

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2218 15)من غشت) دملؤرخ في)

دملص اقة على):

تفويت دلسيد)) ()فخيتة دلعزيري)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.282

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (2.122

من غشت) (15 مصطفى بواو بت ريخ)

.2218

تفويت دلسيد)) ()فخيتة دلعزيري)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (223

2.122)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد)

دلحآيد دلعزيري بت ريخ)15)من غشت)

.2218

9ونس دلعزيري) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (164

1.226)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد)

دلحآيد دلعزيري بت ريخ)15)من غشت)

.2218

تفويت دلسيد)) ()محآد دلعزيري)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.233

7.222)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد)

دلحآيد دلعزيري بت ريخ)15)من غشت)

.2218

تفويت دلسيد)) ()محآد دلعزيري)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (5.287

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (7.222

15)من غشت) دلخآ ر دلعزيري بت ريخ)

.2218

تفويت دلسيد)) ()داريس دلعزيري)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (422

2.648)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد)

دلحآيد دلعزيري بت ريخ)15)من غشت)

.2218

بواو) محآد  () ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.227

1.253)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()علي)

دعالط بت ريخ)15)من غشت)2218.

تفويت دلسيد)) ()محآد بواو)26 

 1.253 أصل) من  دختآ عية  حصة 

حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد دلحآيد)

دلعزيري بت ريخ)15)من غشت)2218.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

من) (25 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

نونبر)2218)تحت رقم)4254.
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دتآ نية دلزيتون

BOULFDAIL24

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دئتآ نية دلزيتون

ش  رع حآ ن دلفطودكي عرصة 

دملع ش عآ ر  دلقب ج رقم 2 مكتب 

رقم 3 ، 42222، مردكش 

boulfdail24 شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلقي رية 

ارب سيد  بولفض 9ل رقم44  - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

24733

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)25 

دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ي 9ر) من 

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.boulfdail24

ادر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

للضي فة.

دلقي رية) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

(- ( رقم44) بولفض 9ل  سيد   ارب 

42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلسيد ع شور دملردبطي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد ع شور دملردبطى))عيودنه)د()

بولفض 9ل) سيد   ارب  دلقي رية 

42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد ع شور دملردبطي عيودنه)د()

بولفض 9ل) سيد   ارب  دلقي رية 

42222)مردكش دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

من) (24 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

م رس)2212)تحت رقم)123242.
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مح مية

مجموعة مدارس ) مارس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

دستدردك مطٍإ

دستدردك مطٍإ وقع ب لجريد  

دلرسآية

مح مية

إق مة دلزرق ء ,117 زنقة دبن ميير 

دلط بق دالول رقم 7 دملع ريف ، 

22122، دلددر دلبيض ء دملآلكة 

دملغربية

مجآوعة مددرس 2 م رس شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 وعيودن مقره  دإلختآ عي 34 زنقة 1 

تجزئة دولحي ن  خآ عة عين دلشق 

- 22322 دلددردلبيض ء دملآلكة 

دملغربية.

ب لجريد ) وقع  مطٍإ) إستدردك  (

من) (23 بت ريخ) (5553 دلرسآية عدا)

أبريل)2212.

تفويت دلسيد  ه خر) (: بدال من)

1.622)حصة دختآ عية من) شكيري)

دلسيد) لف ئد   حصة  (1.622 أصل)

نونبر) من  (28 بت ريخ) محآد شكيري 

. 2218
شكيري) أميآة  دلسيد   تفويت 

222)حصة دختآ عية من أصل)222 
لف ئد  دلسيد محآد شكيري) ( حصة)

بت ريخ)28)من نونبر)2218 .

شكيري) دميآة  ( دلسيد ) تفويت 
أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.422
1.422))لف ئد  دلسيد  نزهة دلص اقي)

بت ريخ)28)من نونبر)2218 
محآد) دلسيد  تفويت  (: 9قرأ)
دختآ عية) حصة  (1.622 شكيري)
)دلسيد  ه خر شكيري بت ريخ) لف ئد )

28)من نونبر)2218 
تفويت دلسيد محآد شكيري)222 
دلسيد ) لف ئد   دختآ عية  حصة 
نونبر) من  (28 بت ريخ) شكيري  أميآة 

 2218
دلص اقي) نزهة  دلسيد   تفويت 
لف ئد ) دختآ عية  حصة  (1.422
دلسيد  أميآة شكيري بت ريخ)28)من)

نونبر)2218 
دلب قي بدون تغيير.
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FICASUD

GIMA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI(BLOC(F(N 7
 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
GIMA شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

 61RUE وعيودن مقره  دإلختآ عي
 YOUGOSLAVIE PASSAGE
 GHANDOURI(BLOC(F(N 7

 GUELIZ(MARRAKECH - 40000
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121132

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (13
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

.GIMA(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

دلترويج) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلعق ري

دلبي ء)

شردء)و بيع دلبقع دالرضية)

دلتخطيط.

 61RUE (: عيودن دملقر دالختآ عي)

 YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI BLOC F N 7

 GUELIZ( MARRAKECH( -( 40000

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 FRED NESSIM دلسيد)

حصة بقيآة) (BOUKOBZA :  122

122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 FRED NESSIM دلسيد)

 54RUE عيودنه)د() (BOUKOBZA

  MICHEL ANGE 75216 PARIS

.FRANCE

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 FRED NESSIM دلسيد)

 54RUE عيودنه)د() (BOUKOBZA

 MICHEL ANGE 75216 PARIS

FRANCE

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (18 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112382.
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NEW CONNECT GROUPE

CENTRANOV
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

NEW CONNECT GROUPE

 RES(HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M(CASABLANCA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

CENTRANOV شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي اللة 

مريم بلوك س رقم 131 بنسليآ ن - 

13222 بنسليآ ن  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4711

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

  CENTRANOV دلوحيد) دلشريك 

ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 

اللة) حي  دإلختآ عي  مقره   وعيودن 

131)بنسليآ ن)-) مريم بلوك س رقم)

13222)بنسليآ ن))دملغرب نتيجة ل):)

دملي فسة غير دلشريفة).

و حدا مقر دلتصفية ب حي اللة)

مريم بلوك س رقم)131)بنسليآ ن))-)

13222)بنسليآ ن))دملغرب.)

و عين:
دلسيد) ()ليلى)))ريح ن))و عيودنه)د()

دلط بق) مكرر  (8 عآ ر ) بيتي  دق مة 

دلسفلي شقة)34)بني 9خلف دملحآد9ة))

دملغرب كآصفي) ( دملحآد9ة) (28824

) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( سليآ ن) ببن  دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)751.
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bureau(d’étude(comptable(et(de(géstion(SARL

ELIF EQUIPEMENT 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 bureau d›étude comptable et de

géstion(SARL

 rue(de(l›hopital(N°16 Guercif ،

35100، Guercif(Maroc

 ELIF EQUIPEMENT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

موالي دلحسن عآ ر  دلقيد�سي 22 

دلط بق دلردبع شقة رقم 7 - 35122 

خرسيف دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 ELIF ( (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.EQUIPEMENT

(- دلتج ر ) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

أشغ ل مختلفة أو دلبي ء.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 22 دلقيد�سي) عآ ر   دلحسن  موالي 

 35122 (- (7 دلط بق دلردبع شقة رقم)

خرسيف دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: دب حآو) 9وسف  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة)

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دب حآو عيودنه)د() دلسيد 9وسف 

خرسيف) (35122 حي سيدي مو�سى)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دب حآو عيودنه)د() دلسيد 9وسف 

خرسيف) (35122 حي سيدي مو�سى)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 11 بت ريخ) ( بجرسيف) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)721/2019.
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bureau(d’étude(comptable(et(de(géstion(SARL

STE NOURDINE TRAVAUX
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 bureau d›étude comptable et de

géstion(SARL

 rue(de(l›hopital(N°16 Guercif ،

35100، Guercif(Maroc

 STE NOURDINE TRAVAUX

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

موالي دلحسن عآ ر  دلقيد�سي 22 

دلط بق دلردبع شقة رقم 8 - 35122 

خرسيف دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1672

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (15

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.NOURDINE TRAVAUX

أشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

مختلفة أو دلبي ء)-)دلتج ر .

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 22 دلقيد�سي) عآ ر   دلحسن  موالي 

 35122 (- (8 دلط بق دلردبع شقة رقم)

خرسيف دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد 9وسف دب حآو):))52)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 52 ( (: شع 9بي) نوردلد9ن  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دب حآو عيودنه)د() دلسيد 9وسف 

خرسيف) (35122 حي سيدي مو�سى)

دملغرب.

شع 9بي) نوردلد9ن  دلسيد 

عيودنه)د()اود دملظ فر  هودر )35122 

خرسيف دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

شع 9بي) نوردلد9ن  دلسيد 

عيودنه)د()اود دملظ فر  هودر )35122 

خرسيف دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 11 بت ريخ) ( بجرسيف) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)722/2019.

122Iمكرر

FICASUD

AMAL 2019
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FICASUD

 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER(ETAGE(N 11

 GUELIZ ، 40000، marrakech

maroc
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AMAL 2019 شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

 61RUE وعيودن مقره  دإلختآ عي
 YOUGOSLAVIE PASSAGE
 GHANDOURI(BLOC(F(N 7

 GUELIZ(MARRAKECH - 40000
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 AMAL(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.2212
ادر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلضي فة.
 61RUE (: عيودن دملقر دالختآ عي)
 YOUGOSLAVIE PASSAGE
 GHANDOURI BLOC F N 7
 GUELIZ( MARRAKECH( -( 40000

مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 PAREJO دلسيد)
 VIZCARRONDO JOSE ANDRES
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (:  122

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 PAREJO دلسيد)
 VIZCARRONDO JOSE ANDRES
 2 دلط بق) (1 عآ ر  خودر) عيودنه)د()
 42222 مزودر) عين  (2 رقم) دلشقة 

مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 PAREJO دلسيد)
 VIZCARRONDO JOSE ANDRES
 2 دلط بق) (1 عآ ر  خودر) عيودنه)د()
 42222 مزودر) عين  (2 رقم) دلشقة 

مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (31 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112848.
121I

afaqconseil

MUSK TISSUS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تقليص هدف دلشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MUSK TISSUS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دالختآ عي بالزد س 

5 محل س 22 ب مردكش - 42222 
مردكش دملغرب.

تقليص هدف دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

63822
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم حذف) (2212 نونبر) (22 دملؤرخ في)
دألنشطة دلت لية من نش ط دلشركة)

دلح لي):
دالستيردا و دلتصد9ر.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (22 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112522.
122I

AGC CONSULTING

مختبر امتبار القياس 
 LABORATOIRE

METROLOGIE ESSAIS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
252، زدوية ش رع موالي 9وسف 

وبوراو، دلط بق 4، شقة 11 ، 

22242، دلددر دلبيض ء دملغرب

مختبر دمتب ر دلقي س 

 LABORATOIRE METROLOGIE

ESSAIS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي قطعة 

26 ب، مبنى D1 ، دلط بق دلث ني 

، مكتب رقم 4 ، دمليطقة دلحر  

بوم لف - 22222  طيجة. دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (32

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

مختبر) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

 LABORATOIRE دلقي س) دمتب ر 

.METROLOGIE ESSAIS

إنش ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتشغيل مختبر دمتب ر دلقي س

أي) وتسويق  وتيفيذ  تصآيم 

دلعآلية) دلخبر   تيفيذ  مشروع،)

هذه) في  دملستخدمة  دلتقيي ت  أو 

دلصي عة

تشغيل مكتب دستش ردت..

عيودن دملقر دالختآ عي):)قطعة)26 

ب،)مبنى)D1)،)دلط بق دلث ني)،)مكتب)
(- بوم لف) دلحر   دمليطقة  (، (4 رقم)

22222))طيجة.)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 22.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 222 ( (: دملجد) أبو  محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد محآد أبو دملجد عيودنه)د()

 26122 فلوري) ش تو  ش رع  (، (114

روم ن سور إ9زير فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد محآد أبو دملجد عيودنه)د()

 26122 فلوري) ش تو  ش رع  (، (114

روم ن سور إ9زير فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية بطيجة))بت ريخ)-)تحت رقم)-.

123I

NEW CONNECT GROUPE

EL ABBASY FRERES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

NEW CONNECT GROUPE

 RES(HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M(CASABLANCA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

EL ABBASY FRERES  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

شودوطة زي 9د  بنسليآ ن - 13222 

بنسليآ ن دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.5547

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 17)اخيبر) دملؤرخ في)

 EL شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

مبلغ رأسآ له ) ( ( (ABBASY FRERES

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

زي 9د ) شودوطة  اودر  دإلختآ عي 

نسليآ ن)-)13222)بنسليآ ن دملغرب)

نتيجة ل):)دملي فسة غير دلشريفة).

اودر) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 13222 (- شودوطة زي 9د  بنسليآ ن)

بنسليآ ن دملغرب.)
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و عين:

و) دلعب �سي  ( ( حي  ) دلسيد) ()

زي 9د ) شودوطة  اودر  عيودنه)د()

بنسليآ ن دملغرب) (13222 بنسليآ ن)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( سليآ ن) ببن  دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)762.

124I

HORICOM

SOCIETE HIMS PROMO  
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE HIMS PROMO  

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 82 

تجزئة 9 سين ب ب بطيوي - 52222 

مكي س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.33232

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 26)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 SOCIETE HIMS ( ( دلشريك دلوحيد)

 122.222 مبلغ رأسآ له ) ( (PROMO

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 
بطيوي) ب ب  9 سين  تجزئة  (82 رقم)

(: مكي س دملغرب نتيجة ل) (52222 (-

دزمة دلقط ع.

 82 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)

 52222 (- تجزئة 9 سين ب ب بطيوي)

مكي س دملغرب.)

و عين:

و) دلحبس تي  ( بشر ) دلسيد) ()

ش رع) (3 دليصر) (51 رقم) عيودنه)د()

مكي س) (52222 دلس اس) محآد 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)22.

125I

HORICOM

 SOCIETE IMMOBILIERE

KSAR AL FOUKANI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

KSAR AL FOUKANI شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 261 

تجزئة دليعيم 2 - 52222 مكي س 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.27222

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 25)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

 SOCIETE IMMOBILIERE KSAR

رأسآ له ) مبلغ  ( (AL FOUKANI

مقره ) وعيودن  ارهم  (2.122.222

(- (2 دليعيم) تجزئة  (261 دإلختآ عي)

(: ل) نتيجة  دملغرب  مكي س  (52222

أزمة دلقط ع.

 261 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
مكي س) (52222 (- (2 دليعيم) تجزئة 

دملغرب.)
و عين:

و) دلزعيمي  ( نجيب) دلسيد) ()
زنقة دملسجد دلري ض) (18 عيودنه)د()
() ( 52222)مكي س دملغرب كآصفي)

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)21.
126I

AGC CONSULTING

ألط  ك ر

ALTA CAR 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

AGC CONSULTING
252، زدوية ش رع موالي 9وسف 
وبوراو، دلط بق 4، شقة 11 ، 
22242، دلددر دلبيض ء دملغرب

ألط  ك ر ALTA CAR) شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 1 ، 
عآ ر  دبتس م ، مآر أبو دملح سن 
دلروي ني ، شقة 2 ، حي ردسين  -  

22222 دلددر دلبيض ء دملغرب..
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.151375

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
ذدت) شركة  ( (ALTA CAR(ألط  ك ر
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم)
1)،)عآ ر  دبتس م)،)مآر أبو دملح سن)
((- ( ردسين) حي  (، (2 شقة) (، دلروي ني)
22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.)نتيجة

ل غي ب أي نش ط للشركة من) (

في) دلشريك  رغبة  و  دلتأسيس  ت ريخ 

دلتخلي عن مشروعه..

و عين:

و) ( 9حي ) د9ت  ( علي) دلسيد) ()

(، دبتس م) عآ ر   (، (1 رقم) عيودنه)د()

 2 شقة) (، مآر أبو دملح سن دلروي ني)

دلبيض ء)) دلددر  (22222 ردسين) حي  (،

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

(، (1 وفي رقم) (2222 9ي 9ر) (22 بت ريخ)

دملح سن) أبو  مآر  (، دبتس م) عآ ر  

((- ( ردسين) حي  (، (2 شقة) (، دلروي ني)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب..

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724822.

127I

تردخيكوم

ABMOU CONSTRUCTION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

تردخيكوم

32 زنقة ليل بلفد9ر ، 22312، 

دلددردلبيض ء دملغرب

 ABMOU CONSTRUCTION

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 67 زنقة 

عزيز بالل دلط بق دلت ني رقم 3 

دملع ريف - 22312 دلددردلبيض ء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

448782

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ABMOU CONSTRUCTION
مق ول) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

أعآ ل مختلفة أو دلبي ء.
 67 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
رقم) دلت ني  دلط بق  بالل  عزيز  زنقة 
دلددردلبيض ء) (22312 (- دملع ريف) (3

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دموداني) عبددلرحيم  دلسيد 
 87 فيال رقم) (2 حي دالمل) عيودنه)د()
دلددردلبيض ء) (22332 مليل) تيط 

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دموداني) عبددلرحيم  دلسيد 
 87 فيال رقم) (2 حي دالمل) عيودنه)د()
دلددردلبيض ء) (22332 مليل) تيط 

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 21 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212)تحت رقم)722822.
128I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 MAROCPATH
TECHNOLOGIES

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تجد9د مد  مزدولة مه م دملسير9ن

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 25
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 MAROCPATH TECHNOLOGIES

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: ش رع 
ن بلس 163 و 165 حي دلقدس 

سيدي دلبرنو�سي  - - دلددر دلبيض ء 
دملغرب.

»تجد9د مد  مزدولة مه م دملسير9ن«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.278767
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)16)اخيبر)2212
مه م) مزدولة  مد   تجد9د  تقرر 

دملسير9ن ملد :)3)سيودت.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726221.

122I

دمغ ر عبد دلغ فور

 AMEUBLEMENT ET
DECORATION BEIRUT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

توسيع نش ط دلشركة)

دمغ ر عبد دلغ فور
ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 
1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب
 AMEUBLEMENT ET

DECORATION BEIRUT  شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دالختآ عي ش رع عبد 
دلخ لق دلطريس رقم 12 تطودن - 

23222 تطودن دملغرب.
توسيع نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.2133

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تآت) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
نش ط) إلى  دلت لية  دألنشطة  إض فة 

دلشركة دلح لي):
مطعم و مقهى.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
26)اخيبر) )بت ريخ) دالبتددئية بتطودن)

2212)تحت رقم)6535.

132I

مكتب دلري ني للآح سبة

أونيكونستغيكسيون
إعالن متعدا دلقردردت

مكتب دلري ني للآح سبة
ش رع محآد ادوا رقم232  تطودن ، 

23242، تطودن دملغرب
أونيكونستغيكسيون  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: مرج 

دلخ لة عين ملول وال9ة سيتر بلوك 4 
مكتب 12 - 23222 تطودن دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.24382
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)27)نونبر)2212
تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تفويت دلحصص:)فوت دلسيد محآد)
أسهآه) من  حصة  (122 كرف س)
ارهم لف ئد  دلسيد) (12.222 بقيآة)
 1258 دلعوادتي دلحسن دملزادا ع م)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  ودلح مل 
رقم)R14841)دلس كن بش رع دلق هر )
فوت) بتطودن.) (13 زنقة دليعآة رقم)
حصة) (122 كرف س) محآد  دلسيد 
ارهم) (12.222 بقيآة) أسهآه  من 
دملزادا) ( لف ئد  دلسيد محآد غ لب)
لبط قة) ودلح مل  (18/12/1965 في)
 S174872 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
دلس كن اودر أوالا هكون عين دلزهر )
اريوش.)فوت دلسيد دلعوادتي خودا)
 5.222 حصة من أسهآه بقيآة) (52
غ لب) سهيل  دلسيد  لف ئد   ارهم 
دلح مل) (24/05/1992 في) دملزادا 
رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبط قة 

NR842272))ودلس كن بهوليدد
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
عينت) للشركة:) خد9د  مسير  تعيين 
وحيدد،) و  خد9دد  مسيرد  دلشركة 
دلسيد دلعوادتي دلحسن دملزادا ع م)
دلتعريف) لبط قة  دلح مل  (1258
ودلس كن) (R14841 رقم) دلوطيية 
 13 بش رع دلق هر  زنقة دليعآة رقم)

بتطودن.)

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلحسن) دلعوادتي  دلسيد  9آتلك 

42.222)ارهآ  من رأسآ ل دلشركة.)

و دلسيد محآد غ لب))42.222)ارهآ )

من رأسآ ل دلشركة.)و دلسيد كرف س)

رأسآ ل) من  ارهآ   (12.222 محآد)

خودا) دلعوادتي  ودلسيد  دلشركة.)

دلشركة.) رأسآ ل  من  ارهآ   (5.222

 5.222 ويآتلك دلسيد سهيل غ لب)

ارهآ  من رأسآ ل دلشركة.

بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)

9آتلك دلسيد دلعوادتي دلحسن)422 

حصة من رأسآ ل دلشركة.)و دلسيد)

محآد غ لب))422)حصة من رأسآ ل)

دلشركة.)و دلسيد كرف س محآد)122 

ودلسيد) حصة من رأسآ ل دلشركة.)

دلعوادتي خودا)52)حصة من رأسآ ل)

دلشركة.)ويآتلك دلسيد سهيل غ لب)

52)حصة من رأسآ ل دلشركة.

على) 9يص  دلذي  (:14 رقم) بيد 

للشركة:) خد9د  مسير  تعيين  م 9لي:)

و) خد9دد  مسيرد  دلشركة  عينت 

دلحسن) دلعوادتي  دلسيد  وحيدد،)

لبط قة) دلح مل  (1258 ع م) دملزادا 

 R14841 رقم) دلوطني  دلتعريفة 

ودلس كن بش رع دلق هر  زنقة دليعآة)
رقم)13)بتطودن.)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

26)اخيبر) )بت ريخ) دالبتددئية بتطودن)

2212)تحت رقم)6532.

131I

garrigues(maroc,(sarlau

 BARCELÓ GESTION

HOTELIÈRE MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

garrigues(maroc,(sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc



3722 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

 BARCELÓ GESTION
HOTELIÈRE MAROC شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي زدوية 
ش رع دلروادني رقم 13 دملع ريف 

دلددردلبيض ء - 22222 دلددردلبيض ء 
دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.228287
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 غشت) (26 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (22.222.222«
»854.222)ارهم«)إلى)»22.854.222 
مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)
مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725523.
132I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 ANNAJM AL MAGHRIBIA
SERVICES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تغيير نش ط دلشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 140000، KENITRA

MAROC
 ANNAJM AL MAGHRIBIA

SERVICES شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي ش رع زمزم 
إق مة زمزمN دلط بق دألول دملكتب 
رقم 22 دلقييطر  14222 دلقييطر  

دملغرب.
تغيير نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.46261

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم تغيير) (2222 9ي 9ر) (28 في) دملؤرخ 
»وكيل دلخدم ت) نش ط دلشركة من)

دلوطيية و دلدولية)

عقد مكتب دلتوظيف

»)إلى)»تج ر  ع مة«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)73883.

133I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 AL ARABIA DE SERVICES ET

DE TRANSACTIONS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تقليص هدف دلشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 140000، KENITRA

MAROC

 AL ARABIA DE SERVICES ET

DE TRANSACTIONS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي ش رع زمزم 

دق مة زمزم 34 دلط بق دالول دملكتب 

23  دلقييطر  14222 دلقييطر  

دملغرب.

تقليص هدف دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

47242

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)32)اخيبر)2212)تم حذف)

دألنشطة دلت لية من نش ط دلشركة)

دلح لي):

و) دلوطيية  دلخدم ت  وكيل 

دلدولية.

مكتب دلتوظيف.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)73886.

134I

INFINITY MEDIA

إنفينيتي ميديا

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

INFINITY MEDIA

حي دليصر ش رع دملضيق رقم 8 ، 

22262، طيجة دملغرب

إنفينيتي ميد9  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دليصر 

ش رع دملضيق رقم  - 22262 طيجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)إنفينيتي)

ميد9 .

دلطب عة) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ودإلشه ر ودلتصوير دلفوتوغردفي.

عيودن دملقر دالختآ عي):)حي دليصر)

طيجة) (22262 (- ( ش رع دملضيق رقم)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (42 ( (: دلسيد رشيد أمددو)

بقيآة)4.222)ارهم للحصة).

دلسيد أس مة دملس تي):))32)حصة)

بقيآة)3.222)ارهم للحصة).

32)حصة) ( (: دلسيد دلزبير دلص لح)

بقيآة)3.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() أمددو  رشيد  دلسيد 

 8 حي دلزدوا9ة زنقة دوالا بردق رقم)

22262)طيجة دملغرب.

عيودنه)د() دملس تي  أس مة  دلسيد 

 8 رقم) دملضيق  ش رع  دليصر  حي 

22262)طيجة دملغرب.

دلسيد دلزبير دلص لح عيودنه)د()حي)

ش رع دإلم ردت دلعربية) (25 دلجيردري)
رقم)222 22262)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دملس تي  أس مة  دلسيد 

 8 رقم) دملضيق  ش رع  دليصر  حي 

22262)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)21222231262)م.

135I

موثق

ALBA-KECH HOUSE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

موثق

دلحي دلشتوي، إق مة ورا  »س« 
ش رع دإلم م أبو حييفة دلط بق دألول 
رقم 4 مردكش ، 42222، مردكش 

دملغرب

ALBA-KECH(HOUSE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي مردكش 

دق مة دم دش 24 ش رع دلفن دلس بع 

دلقط ع دلسي حي دكددل - 42222 

مردكش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.18413

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3732

محآد دلدفلي) () ( تفويت دلسيد)

حصة دختآ عية من أصل) (23.522

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (47.222

مرية دلسيتي بت ريخ)26)اخيبر)2212.

تفويت دلسيد)) ()م رك ريث اف لي)

حصة دختآ عية من أصل) (23.522

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (47.222

مرية دلسيتي بت ريخ)26)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111131.

136I

 SOCIETE NASR DE BATIMENT ET DE

»TRAVAUX PUBLICS »SONASR

 NASR DE BATIMENT ET DE

TRAVAUX PUBLICS
تعيين أعض ء)مجلس دإلادر 

 SOCIETE NASR DE

 BATIMENT ET DE TRAVAUX

»PUBLICS »SONASR

سيدي) دلصي عي  دلحي  (73/74

بوزكري)،)52222،)مكي س دملغرب

 NASR DE BATIMENT ET

»شركة)) (DE TRAVAUX PUBLICS

دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي:)73/74 

(- بوزكري) سيدي  دلصي عي  دلحي 

52222)مكي س دملغرب.

»تعيين أعض ء)مجلس دإلادر «

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري:)

.18225

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)22)9ي 9ر)2222

تقرر تعيين أعض ء)مجلس دإلادر )

مالل دلسيودت دمل لية دلت لية:)

2222(-

2221(-

2222(-

2223(-

2224(-

2225(-

دألشخ ص دلطبيعيون:)
محآد) دملقريني  دلسيد) ()
دإلادر ) مجلس  عضو  بصفته)د()
زنقة) (48 رقم) ب:) ودلك ئن عيودنه)د()
دلرب ط) (12222 دلسفردء) بني دحآد،)

دملغرب
حسن) دملقريني  دلسيد) ()
دإلادر ) مجلس  عضو  بصفته)د()
زنقة) (3 رقم) ب:) عيودنه)د() ودلك ئن 
52222)مكي س) 16)بيل إ9ر،)ب م ع)

دملغرب
عبددلودحد) دملقريني  دلسيد) ()
دإلادر ) مجلس  عضو  بصفته)د()
فرحة) زنقة  ب:) عيودنه)د() ودلك ئن 
ج) م  دملنزه  بليزدنس  فيال  دملعيشة،)

52222)مكي س دملغرب
9وسف) دملقريني  دلسيد) ()
دإلادر ) مجلس  عضو  بصفته)د()
زنقة) (48 رقم) ب:) ودلك ئن عيودنه)د()
دلرب ط) (12222 دلسفردء) بني دحآد،)

دملغرب
9 سين) دملقريني  دلسيد) ()
دإلادر ) مجلس  عضو  بصفته)د()
فرحة) زنقة  ب:) عيودنه)د() ودلك ئن 
ج) م  دملنزه  بليزدنس  فيال  دملعيشة،)

52222)مكي س دملغرب
دألشخ ص دملعيويون:)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)125.
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 SOCIETE NASR DE BATIMENT ET DE

»TRAVAUX PUBLICS »SONASR

 NASR DE BATIMENT ET DE
TRAVAUX PUBLICS

تعيين رئيس مجلس دإلادر 

 SOCIETE NASR DE
 BATIMENT ET DE TRAVAUX

»PUBLICS »SONASR
سيدي) دلصي عي  دلحي  (73/74

بوزكري)،)52222،)مكي س دملغرب
 NASR DE BATIMENT ET
»شركة)) (DE TRAVAUX PUBLICS

دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي:)73/74 
(- بوزكري) سيدي  دلصي عي  دلحي 

52222)مكي س دملغرب.
»تعيين رئيس مجلس دإلادر «

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري:)
.18225

دإلادري)) دلع م  دلجآع  إط ر  في  (
دملؤرخ في)22)9ي 9ر)2222

تقرر تعيين دلسيد دملقريني محآد
 NASR رئيس  ملجلس إادر  شركة)
 DE BATIMENT ET DE TRAVAUX

PUBLICS
بت ريخ:)21)9ي 9ر)2222

له) دملخولة  دلصالحي ت  وتتآثل 
فيآ  9لي:)-)خآيع دلصالحي ت دلالزمة)
لتسيير و إادر  دلشركة و دمليصوص)

عليه  في دليظ م دألس �سي للشركة.
دلعقوا) بجآيع  دلشركة  دلتزدم  (-
دألعآ ل) و  دلقردردت  و  دملحرردت  و 
دملتعلقة به  من مالل توقيع دلسيد)
دملقريني محآد بصفتة رئيس  ملجلس)

إادر  دلشركة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)125.

138I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE  ETHRY DE
  CONSTRUCTION
 AMÉNAGEMENT ET
TRAVAUX  DIVERS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE  ETHRY(DE

  CONSTRUCTION
  AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX

DIVERS شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 14 

ش رع 9وسف دبن ت شفين   31222 

صفرو دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1141

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2217)تقرر حل) 25)اخيبر) دملؤرخ في)

  STE( شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا

  ETHRY DE CONSTRUCTION

  AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX

 12.222 رأسآ له ) مبلغ  ( (DIVERS

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 
ت شفين))) دبن  9وسف  ش رع  (14 رقم)

31222)صفرو دملغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق دلهدف دالختآ عي للشركة.

اودر) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دملغرب) صفرو  لعيوصر  دعردصن 

31222)صفرو دملغرب.)

و عين:

و) لعرو�سي  ( عزيز) دلسيد) ()

لعيوصر) دعردصن  اودر  عيودنه)د()

() ( صفرو دملغرب كآصفي) (31222

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2222)تحت رقم)2020/06.

132I

orient compt

STE AMZIL SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA(MAROC

STE AMZIL SERVICES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد



3733 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي هكو 
زنقة72/12 - 62222 وخد   دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32515

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

دمزيل) سي ء) ( () ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.222

(() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

اخيبر) (12 بت ريخ) دبريكة  ( محآد)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)23.

142I

orient compt

STE AMZIL SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA(MAROC

STE AMZIL SERVICES  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

هكو زنقة72/12 - 62222  وخد   

دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32515

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 18)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) ()) للشركة  خد9د  مسير 

دبريكة محآد كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)23.

141I

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة دلعيون دلس قية)

دلحآردء

ETTANJI TELECOM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

لجهة) لالستثآ ر  دلجهوي  دملركز 

دلعيون دلس قية دلحآردء

(،72222 (، (2266 صيدوق دلبر9د)

دلعيون دملغرب

ETTANJI TELECOM)شركة ذدت)

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة)35 
دلعيون) (72222 (- ( حي دلفتح) (1 رقم)

دملغرب

مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري):)

32372

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ETTANJI TELECOM

دالشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

و دلخدم ت دملختلفة دلتج ر  دلع مة)

دالستيردا و دلتصد9ر.
 35 زنقة) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
دلعيون) (72222 (- ( حي دلفتح) (1 رقم)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد سيدي م ء)دلعييين دلطيجي))

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد سيدي م ء)دلعييين دلطيجي))
حي دلفتح)) (1 رقم) (35 زنقة) عيودنه)د()

72222)دلعيون دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد سيدي م ء)دلعييين دلطيجي))
حي دلفتح)) (1 رقم) (35 زنقة) عيودنه)د()

72222)دلعيون دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)45/20.

142I

FIDUNION-MAROC

 GLOBAL BUSINESS FOR

MINES -GBM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GLOBAL BUSINESS FOR MINES

GBM- شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 112 ، 

ش رع عبد دملؤمن ، دلط بق 3 ، دلب ب 

22 - 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.24225

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)22)9وليوز)2212)تم))تحويل))

للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

(، دملؤمن) عبد  ش رع  (، (112« من)

دلط بق)3)،)دلب ب)22)-)22222)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب«)إلى)»135)،)دمليطقة)

 28812 (- دلصي عية دلجيوب دلغربي)

دملحآد9ة))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب ملحآد9ة))بت ريخ)27)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)38.
143I

MCG

زاهية إنيرجي
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
زدهية إنيرجي شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 28 ش رع 
دلعرع ر، دلط بق دلردبع، دلشقة رقم 

7 - 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.121611

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)24)اخيبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
دلردبع،) دلط بق  دلعرع ر،) ش رع  (28«
دلشقة رقم)7)-)22222)دلددر دلبيض ء)
9وغوزالفي ،) »ش رع  إلى) دملغرب«)
تجزئة حآددن،)دلط بق دألول،)دلشقة)
مردكش)) (42222 (- كليز) (،17 رقم)

دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111226.
144I

EVOLUTION CONSEIL

ADNANI ELECTRIC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM  A(COMPLEXE

 AHBASS(RUE(ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   373(

ADNANI ELECTRIC   شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

 MAG وعيودن مقره  دإلختآ عي

 SITUE AIN ITTI DERB FRAN

 ARESST(ABDELJLIL(N°120 -

40000   MARRAKECH(maroc

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (32

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.  ADNANI ELECTRIC

غرض دلشركة بإ9ج ز):)-)

. Travaux((d’électricité(générale

 MAG (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 SITUE AIN ITTI DERB FRAN

 ARESST( ABDELJLIL( N°120( -

.42222   MARRAKECH maroc

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: ( عدن ني) دلوه ب  عبد  دلسيد 

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عدن ني)) دلوه ب  عبد  دلسيد 

ارب عبد دليبي) (221 رقم) عيودنه)د()

في هللا عين د9طي دليخيل) حي دلرخ ء)

دلشآ ل))42222)مردكش دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عدن ني)) دلوه ب  عبد  دلسيد 

ارب عبد دليبي) (221 رقم) عيودنه)د()

في هللا عين د9طي دليخيل) حي دلرخ ء)

دلشآ ل))42222)مردكش دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111275.

145I

FIDUNION-MAROC

BEKS INVEST

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BEKS INVEST شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 112 ، 

ش رع عبد دملؤمن ، دلط بق 3 ، دلب ب 

22 - 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.24227

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)22)9وليوز)2212)تم))تحويل))

للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

(، دملؤمن) عبد  ش رع  (، (112« من)

دلط بق)3)،)دلب ب)22)-)22222)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب«)إلى)»135)،)دمليطقة)

 28812 (- دلصي عية دلجيوب دلغربي)

دملحآد9ة))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب ملحآد9ة))بت ريخ)27)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)32.

146I

sara

 ABOU YASSIR CHANGE  

SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

sara

 CASABLANCA ، 20230،

casablanca maroc

 ABOU YASSIR CHANGE SARL  

AU شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 AMAL 1 AV(AHMED,152

 BEN(BASSOU(S(BERNOUSSI -

222222 دلددردلبيض ء  دملغرب .

رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (27 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (2.222.222«

 2.522.222« إلى) ارهم«) (522.222«

تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726454.

147I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

 SANITAIRE GHOLAM ET

SES FRERES

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

12,ش رع خبل هبري ,دمزورن ، 

32252، دلحسيآة دملغرب

 SANITAIRE GHOLAM ET SES

FRERES شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلطريق 

دلوطيية رقم 2 ، اودر دمجوضن 

، د9ت 9وسف و علي - 32223 

دلحسيآة دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2215

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)27)نونبر)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

اودر) (، (2 رقم) دلوطيية  »دلطريق 

(- علي) و  9وسف  د9ت  (، دمجوضن)

32223)دلحسيآة دملغرب«)إلى)»ش رع)

32252)دلحسيآة)) دلبحرين دمزورن)-)

دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 18 بت ريخ) ( ب لحسيآة) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)627.

148I

Ste Abdoune Conseil

 SOCIETE  HOTELIERE«

 OUMNIATI » HOTEL

MOUNIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إق مة ف طآة ش رع موالي 

رشيد دألطلس طريق صفرو ف س ، 

32222، ف س دملغرب

 SOCIETE  HOTELIERE«

  OUMNIATI » HOTEL(MOUNIA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 62 زنقة 

أصيال ف س - 32222 ف س دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.15223

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تعيين) (2212 نونبر) (26 دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

و) محآد  بن  9ونس،محآد  بنسعيد 

مونية كآسير آمر.
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تبع  لقبول دستق لة دملسير.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)12/020.

142I

AJOUZEK TRANS

AJOUZEK TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

AJOUZEK TRANS
 Tanger, 5, av(Youssef(Ibnou
 Tachfine, 2eme(Etage(N°3. ،

90000، TANGER(MAROC
AJOUZEK TRANS  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 5، ش رع 

9وسف دبن ت شفين، دلط بق دلث ني، 
رقم 3 - 22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. AJOUZEK TRANS
دليقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبري دلوطني للبض ئع.
5،)ش رع) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
دلط بق دلث ني،) 9وسف دبن ت شفين،)

رقم)3)-)22222)طيجة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد محآد دلزكري)):)33)بقيآة)

1.222)ارهم.
دلسيد محسن دلزكري):)33)بقيآة)

1.222)ارهم.

 34 (: دلسيد عبد دلسالم أخولي ن)

بقيآة)1.222)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( دلسيد محآد دلزكري)

22222)طيجة) ( بكدور،)حجر دليحل)

دملغرب.

دلسيد محسن دلزكري عيودنه)د()

دليحل)) حجر  خآ عة  بكدور،) اودر 

22222)طيجة دملغرب.

أخولي ن) دلسالم  عبد  دلسيد 

دليحل)) حجر  بكدور،) اودر  عيودنه)د()

22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() ( دلسيد محآد دلزكري)

22222)طيجة) ( بكدور،)حجر دليحل)

دملغرب

دلسيد محسن دلزكري عيودنه)د()

دليحل)) حجر  خآ عة  بكدور،) اودر 

22222)طيجة دملغرب

أخولي ن) دلسالم  عبد  دلسيد 

دليحل)) حجر  بكدور،) اودر  عيودنه)د()

22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222353.

152I

KAMMOURI AUDIT

HOTEL SAINTE ENTOINE
إعالن متعدا دلقردردت

KAMMOURI AUDIT

72 زنقة ليبورن ، 22522، دلددر 

دلبيض ء دملغرب

 HOTEL SAINTE ENTOINE

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: ش رع 

مخت ر سو�سي، - -  ت فردوت دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.842

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)18)اخيبر)2212.

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
بآ ) دالختآ عي  دمل ل  رأس  في  دلزي ا  
ليرتفع) ارهم  (122  222,22 قيآته)
 222,22 ارهم إلى) (222  222,22 من)
 1222 322)ارهم عن طريق إحددث)
بقيآة) خد9د   دختآ عية  أنصبة 
ارهم لليصيب دلودحد) (122 دسآية)

مكتتبة و مسدا  بأكآله  نقدد).
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلسيد ) خدا:) شرك ء) ثالثة  قبول 
سو�سي صفية,)مغربية مزادا  بت ريخ)
تجزئة) دلق طية,) (1278 اخيبر) (27
معروف) سيدي  (226 رقم) ميضرون  
تعريفه ) بط قة  دلبيض ء,) ب لددر 
ودالنسة) (BK167665 رقم) دلوطيية 
صوبي ف طآة دلزهردء,)مغربية مزادا )
دلق طية) فبرد9ر2221) (27 بت ريخ)
سيدي) (226 رقم) ميضرون   تجزئة 
بط قة) دلبيض ء,) ب لددر  معروف 
 BK655182رقم دلوطيية  تعريفه  
مغربية) سلمى,) صوبي  ودالنسة 
23)9ونيو1222)ب لددر) مزادا  بت ريخ)
ميضرون ) بتجزئة  دلق طية  دلبيض ء)
ب لددر) معروف  سيدي  (226 رقم)
دلوطيية) تعريفه   بط قة  (, دلبيض ء)

 BK655181رقم
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:))

دملص اقة على دلزي ا  في رأس دمل ل)
على) 9يص  دلذي  (:4 رقم) قردر 
م 9لي:)تعيين مردقب دلتحويل,)مكتب)
في) دلك ئن  (, (,KAMMOURI AUDIT
72)زنقة ليبورن دلددر دلبيض ء)مآثل)
دلقآوري) م لد  دلسيد  طرف  من 

,مردقب دلحس ب ت
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)

مس هآ ت
بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)

رأس دمل ل،))أنصبة دختآ عية
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) ( بتيزنيت) دالبتددئية 
رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (26

.21211122222221
151I

MARAFIK BERKANE

MARAFIK BERKANE
إعالن متعدا دلقردردت

MARAFIK BERKANE
 bd(Mohamed 5, résidence

 BOUCHER, 3ème(étage, n°18,
 BERKANE(bd(Mohamed 5,
 résidence(BOUCHER, 3ème

 étage, n°18, BERKANE، 63300،
BERKANE MAROC

MARAFIK BERKANE »شركة  
دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي: ش رع 
محآد دلخ مس إق مة رقم ، 3 

دلط بق BOUCHER 18 - - برك ن 
دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.6475
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)25)أكتوبر)2212
تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
م 9لي:)تغيير دلغرض دالختآ عي وذلك)
بتعد9ل دمل ا )3)ك لت لي:)9تجلى غرض)
دلشركة في تدبير دلخدم ت ودستغالل)
دملردفق ودلتجهيزدت دلعآومية دلت بعة)
9تم) م   حسب  دلتردبية  للجآ ع ت 
دلجآ ع ت) طرف  من  إليه   إسي اه 
دلدردس ت) بجآيع  دلقي م  وكذلك 
دلكف ءدت) تقوية  دخل  ودلتكوين من 
دلتردبية) دلجآ ع ت  لف ئد   ودلخبر  
سودء)تلك دملرتبطة ب لهي كل دلددملية)
دملرتبطة بغرض) بتلك  أو  للجآ ع ت 
دلشركة ودلتي من شأنه  تطوير خوا )
دلخدم ت دلعآومية وحك مة دملردفق)
وترشيد) دلعآومية  ودلتجهيزدت 
دليفق ت وتقوية مددميل دلجآ ع ت)
دلتردبية وفق دلتوخه ت دالستردتيجية)
9جوز) ال  دملعيية.) ودملج لس  للدولة 
أن) للشركة  دلبطالن،) ط ئلة  تحت 
تب شر تدبير أي مرفق عآومي 9دمل في)
دمتص ص ت دلجآ ع ت دلتردبية اون)
دلترميص دملسبق للآجلس دلتددولي)
9آكن للشركة) ( لكل خآ عة معيية.)
تب شر مه م اردسة ودنج ز وتتبع) أن 
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بصفته ) دستثآ رية  مش ريع  وتدبير 
ص حبة دملشروع أو بصفته  ص حبة)
9آكن) وعآوم   ( دمليتدب.) دملشروع 
للشركة أن تقوم بآش ريع دستثآ رية)
تس هم في دلتيآية دملحلية وفي تقوية)
دملودرا دمل لية للجآ ع ت في إط ر صيغ)
دلتي ترده  مي سبة لتحقيق) دلتع قد 
دليج عة دملنشوا .ويآكن للشركة دن)
تقوم ب قتردح مش ريع قد ترده  ذدت)
تعزيز) ش نه   من  دقتص ا9ة  خدو  

مددميل دلجآ ع ت دلتردبية
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلشركة) رأسآ ل  في  نقدد  دلزي ا  
بقيآة مآسة مال9ين وستآ ئة ألف)
ليصبح بقيآة) () (5.622.222 (( ارهم)
ستة مال9ين وثآ نآ ئة)))6.822.222 ) 
 56.222 بإصددر أسهم خد9د  بعدا)
سهم خد9د بقيآة)122)ارهم للسهم)
تم دكتت به  وتحريره  كلي  وذلك عن)

طريق مس هآة مس هآين خدا؛
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
من) للشركة  دالختآ عي  دملقر  تغيير 
ش رع) دلى  مددغ  طريق  برك ن  مج زر 
  BOUCHER إق مة) دلخ مس  محآد 

رقم18)،)دلط بق)3
قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)
من دلق نون) (6 و) (4 (،3 تعد9ل دمل ا )

دألس �سي دملترتب عن دلتغيير دلس بق
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:3 رقم) بيد 
في) دلشركة  غرض  9تجلى  (« م 9لي:)
دملردفق) ودستغالل  دلخدم ت  تدبير 
دلت بعة) دلعآومية  ودلتجهيزدت 
9تم) م   حسب  دلتردبية  للجآ ع ت 
دلجآ ع ت) طرف  من  إليه   إسي اه 
دلتردبية دملعيية.))وكذلك دلقي م بجآيع)
دلدردس ت ودلتكوين من دخل تقوية)
دلكف ءدت ودلخبر  لف ئد  دلجآ ع ت)
تلك دملرتبطة ب لهي كل) دلتردبية سودء)
دلددملية للجآ ع ت أو بتلك دملرتبطة)
بغرض دلشركة ودلتي من شأنه  تطوير)
وحك مة) دلعآومية  دلخدم ت  خوا  
دملردفق ودلتجهيزدت دلعآومية وترشيد)
دليفق ت وتقوية مددميل دلجآ ع ت)
دلتردبية وفق دلتوخه ت دالستردتيجية)

9جوز) ال  دملعيية.) ودملج لس  للدولة 

أن) للشركة  دلبطالن،) ط ئلة  تحت 

تب شر تدبير أي مرفق عآومي 9دمل)

دلتردبية) دلجآ ع ت  دمتص ص ت  في 

للآجلس) دملسبق  دلترميص  اون 

9آكن) ( دلتددولي لكل خآ عة معيية.)

للشركة أن تب شر مه م اردسة ودنج ز)

دستثآ رية) مش ريع  وتدبير  وتتبع 

بصفته  ص حبة دملشروع أو بصفته )

وعآوم ) ( دمليتدب.) دملشروع  ص حبة 

بآش ريع) تقوم  أن  للشركة  9آكن 

دستثآ رية تس هم في دلتيآية دملحلية)

وفي تقوية دملودرا دمل لية للجآ ع ت في)

إط ر صيغ دلتع قد دلتي ترده  مي سبة)

ويآكن) دملنشوا .) دليج عة  لتحقيق 

مش ريع) ب قتردح  تقوم  دن  للشركة 

قد ترده  ذدت خدو  دقتص ا9ة من)

دلجآ ع ت) مددميل  تعزيز  ش نه  

دلتردبية.)»

بيد رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دملقر دالختآ عي للشركة 9وخد بش رع)

  BOUCHER إق مة) دلخ مس  محآد 

رقم18)،)دلط بق)3

بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)

رأسآ ل دلشركة بقيآة ستة مال9ين)

وثآ نآ ئة)))6.822.222)()بقيآة)122 

وتحريره ) دكتت به   تم  للسهم  ارهم 

كلي 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (26 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2212)تحت رقم)759/19.

152I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

LEBONVERT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9

VN(FES ، 30000، FES(MAROC

LEBONVERT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 21 زنقة 

أبونعيم م ج 2 ف س  - 32222 ف س  

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.57227

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 25)اخيبر) دملؤرخ في)

LEBONVERT)شركة ذدت دملسؤولية)

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  

 21 دإلختآ عي) ارهم وعيودن مقره  

 32222 (-( 2)ف س) زنقة أبونعيم م ج)

دملغرب نتيجة ألن دلشركة لم) ( ف س)

تحقق دلهدف دلذي أنشئت من أخله.

و عين:

و) دلتآيمي  ( كآ ل) ( دلسيد) ()

إق مة) ف  عآ ر   (7 شقة) عيودنه)د()

دلفراوس تجزئة سعد بنسوا  ف س)

() ( كآصفي) دملغرب  ف س  (32222

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

21)زنقة) 2212)وفي) 25)اخيبر) بت ريخ)

أبونعيم م ج)2)ف س))-)32222)ف س))

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111/020.

153I

cofiber(sarl

HHL IMPORT EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

HHL IMPORT EXPORT شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 4، زنقة 

بني عتيق حي دالندلس  - 62322 

برك ن دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.6241

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2222 9ي 9ر) (28 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

ح اي) ه خر  () ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختآ عية  حصة  (522

)دلسيد)) ()ليو) 1.222)حصة لف ئد )

ه نالن بت ريخ)28)9ي 9ر)2222.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)13/2020.

154I

cofiber(sarl

HHL IMPORT EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

HHL IMPORT EXPORT شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

و عيودن مقره  دالختآ عي 4، زنقة 

بني عتيق حي دالندلس - 62322 

برك ن .

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.6241

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تحويل) (2222 9ي 9ر) (28 دملؤرخ في)

دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد«)

دملحدوا «.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)13/2020.

155I
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cofiber(sarl

HHL IMPORT EXPORT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مالءمة دليظ م دألس �سي للشركة

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

HHL IMPORT EXPORT »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: 4، زنقة 

بني عتيق حي دالندلس دملغرب 

62322 برك ن دملغرب.

»مالءمة دليظ م دألس �سي للشركة«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.6241

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)28)9ي 9ر)2222

دألس �سي) دليظ م  مالءمة  تقرر 

(- دلق نون:) مقتضي ت  مع  للشركة 

تفويت حصص دلشركة

-)تحويل دلشكل دلق نوني للشركة)

إلى) وحيد  شريك  ذدت  ش.م.م  من 

ش.م.م

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)13/2020.
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FIDUHOUSE

A.C.T TRANSPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FIDUHOUSE

رقم 6 مك تب طيبة زنقة غس ن 

كيف ني ، 32222، ف س دملغرب

A.C.T TRANSPORT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 7 ش رع 

1 حي دلسالم عين ق اوس  - 32222 

ف س دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.42472

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (22 دملؤرخ في)
ذدت) شركة  (A.C.T TRANSPORT
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 
 7 دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 
(- ( حي دلسالم عين ق اوس) (1 ش رع)
لعدم) نتيجة  دملغرب  ف س  (32222

دالنت ج.
و عين:

دلسيد) ()دلشرداي)))عبد دالاله و)
اويسبورا) (47137 أمل ني ) عيودنه)د()

أمل ني  كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
بت ريخ)22)9ي 9ر)2222)وفي)7)ش رع)1 
 32222 (- ( دلسالم عين ق اوس) حي 

ف س دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)136/020.
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HIZAM NORD TRANSPORT

حزام نور طرونسبور
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

HIZAM NORD TRANSPORT
 AVENUE HIZAM AKHDAR
N144 ، 93000، تطودن دملغرب

حزدم نور طرونسبور  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلحزدم دالمضر رقم 144 - 23222 
تطودن دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.21261
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
نور) حزدم  دلوحيد  دلشريك  ذدت 
طرونسبور)))مبلغ رأسآ له )122.222 

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع)
 23222 (- (144 دلحزدم دالمضر رقم)
دنعددم) (: ل) نتيجة  دملغرب  تطودن 

دلنش ط.
ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
 23222 (- (144 دلحزدم دالمضر رقم)

تطودن دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()عبددلعزيز))دالاري�سي و)
ش رع دلحزدم دالمضر رقم) عيودنه)د()
144 23222)تطودن دملغرب كآصفي)

) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
25)اخيبر) )بت ريخ) دالبتددئية بتطودن)

2212)تحت رقم)4188.
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دتآ نية وادا

TASSHILAT AOUATIF
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

دئتآ نية وادا
 AV 72 72 ش رع محآد دلخ مس
 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة دلسردغية
TASSHILAT AOUATIF شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : حي 
دلعودطف 2 رقم 721 ، 43222 

قلعة دلسردغية دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.2852

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت) (TASSHILAT AOUATIF
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 
دإلختآ عي حي) ارهم وعيودن مقره  
دلعودطف)2)رقم)721)،)43222)قلعة)

دلسردغية دملغرب نتيجة لعدم وخوا)

دلشغل ووخوا دملي فسة).

و عين:

و) ( قيوح) ( ( محآد) دلسيد) ()

 425 رقم) (2 حي دلعودطف) عيودنه)د()

دملغرب) دلسردغية  قلعة  (43222

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

حي) وفي  (2212 اخيبر) (24 بت ريخ)

دلعودطف)2)رقم)721)،)43222)قلعة)

دلسردغية دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ( دلسردغية) بقلعة  دالبتددئية 

22)9ي 9ر)2222)تحت رقم)10/2020.
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BEN BEL CONSEILS

INTER LUMINAIRES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS

 Appt(N°18 4EME(ETAGE(IMM

 FATMA 45 AG(AV(HASSAN

 2 ET(RUE(IBN(AWWAM

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 INTER LUMINAIRES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 N°358 BIS(QI(SIDI(GHANEM

MARRAKECH  - 40000 مردكش 

دملآلكة دملغربية

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (25

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 INTER(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.LUMINAIRES

بيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

,مق ول) ودلضوئية) دلكهرب ئية  دلسلع 

دلكهرب ئية,دستيردا) دلتركيب ت 

وتصد9ر.

(: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 N°358 BIS QI SIDI GHANEM

مردكش) (MARRAKECH( ( -( 40000

دملآلكة دملغربية.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

مليفة) بوميآة  د9ت  دلسيد 

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

مليفة) بوميآة  د9ت  دلسيد 

 hay azli sud N°24 عيودنه)د()

marrakech  42222)مردكش دملآلكة)

دملغربية.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

مليفة) بوميآة  د9ت  دلسيد 

 hay azli sud N°24 عيودنه)د()

marrakech 42222)مردكش دملآلكة)

دملغربية)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111262.
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دتآ نية وادا

RACHID GT SARL AU 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دئتآ نية وادا

 AV 72 72 ش رع محآد دلخ مس

 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة دلسردغية

 RACHID GT SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ارب 

دلرد�سي رقم 42 دلط بق دلث ني ، 

43222 قلعة دلسردغية دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

3825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (16

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

((: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.RACHID GT SARL AU

:)مق ول في) غرض دلشركة بإ9ج ز)

دالشغ ل دلع مة).

ارب) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(، دلث ني) دلط بق  (42 رقم) دلرد�سي 

43222)قلعة دلسردغية دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

1.222.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد رشيد دحآد))عيودنه)د()حي)
دلعودطف)2)رقم)2142 43222)قلعة)

دلسردغية دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد رشيد دحآد))عيودنه)د()حي)
دلعودطف)2)رقم)2142 43222)قلعة)

دلسردغية دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) ( دلسردغية) بقلعة  دالبتددئية 
27)9ي 9ر)2222)تحت رقم)03/2020.
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aice compta

BELLA OFFICE 2020
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
BELLA(OFFICE 2020 شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 13 زنقة 
أحآد دملج ني إق مة داللب دلط بق 
1 رقم 8 حي دملع ريف  - 22332 

دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452832
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2222 اخيبر) (26
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 BELLA(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.OFFICE 2222
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دإلستش ر )

في دملب ني ودلعآلي ت دلعق رية.
زنقة) (13 (: عيودن دملقر دالختآ عي)
دلط بق) داللب  إق مة  دملج ني  أحآد 
 22332 (- ( دملع ريف) حي  (8 رقم) (1

دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد ك رلوس ميسوس دسبييو)

ريكو)):))522)حصة بقيآة)122)ارهم)

للحصة).

522)حصة) ( (: دلسيد محآد متين)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد ك رلوس ميسوس دسبييو)
ريكو))عيودنه)د()2)زنقة ردميي))22332 

دلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() متين  محآد  دلسيد 

 36 مجآوعة) دأللفة  ري ض  إق مة 

دملدمل)2)دلشقة)32))داللفة)22622 

دلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد ك رلوس ميسوس دسبييو)
ريكو))عيودنه)د()2)زنقة ردميي)22332 

دلبيض ء)دملغرب

عيودنه)د() متين  محآد  دلسيد 

 36 مجآوعة) دأللفة  ري ض  إق مة 

دملدمل)2)دلشقة)32))داللفة)22622 

دلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726647.

162I

مكتب دلري ني للآح سبة

أجونس دريم ياسمين
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دلري ني للآح سبة

ش رع محآد ادوا رقم232  تطودن ، 

23242، تطودن دملغرب

أخونس اريم 9 سآين شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد



3737 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

وعيودن مقره  دإلختآ عي طيجة 
دلب لية تجزئة دلبحر دملتوسط دق مة 
23 دلط بق 4 دلشقة 22  - 22222 

طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)أخونس)

اريم 9 سآين.
وك لة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

عق رية.
طيجة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلب لية تجزئة دلبحر دملتوسط دق مة)
 22222 (- ( (22 دلشقة) (4 دلط بق) (23

طيجة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: دلعربيتي) ق سم  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلعربيتي عيودنه)د() دلسيد ق سم 
ش رع دلعربي دلتآسآ ني زنقة)21)رقم)

22  23222)تطودن دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلعربيتي عيودنه)د() دلسيد ق سم 
ش رع دلعربي دلتآسآ ني زنقة)21)رقم)

22  23222)تطودن دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (28 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)228143.
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STE MANARAT ACHAMAL SARL

 STE  TAYEBI AL MAHASSINE

 POUR L‘ENSIGNEMENT

: PRIVE SARL ENSIGNE

 NEAMATE AL HIDAYA(

(PRIVÉ

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 STE  TAYEBI(AL(MAHASSINE

 POUR L‘ENSIGNEMENT PRIVE

 SARL(ENSIGNE :)NEAMATE(AL

(HIDAYA PRIVÉ

دلعودمة 4مركب دلبركة 2  دملجآوعة 

دلسكيية 1 دلط بق دألر�سي رقم 3 ، 

22222، طيجة دملغرب

 STE  TAYEBI(AL(MAHASSINE

 POUR L›ENSIGNEMENT PRIVE

 SARL(ENSIGNE :)NEAMATE

AL HIDAYA PRIVÉ( شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلعودمة 4 

مركبة دلبركة 2 دملجآوعة دلسكيية 

1 دلط بق دألر�سي رقم 3 - 22222 

طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (13

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 STE  TAYEBI AL MAHASSINE

 POUR L’ENSIGNEMENT PRIVE

 SARL ENSIGNE :(NEAMATE AL

.(HIDAYA PRIVÉ

دلتعليم) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دإلبتددئي) دلخصو�سي:دلسلك 

ودلسلك) دإلعدداي  دلث نوي  ودلسلك 

دلث نوي دلتأهيلي.

دلعودمة) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

4)مركبة دلبركة)2)دملجآوعة دلسكيية)

 22222 (- (3 رقم) دألر�سي  دلط بق  (1

طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 52 ( (: دلسيد عبد دله اي دلطيبي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

((: دلسيد  نعيآة دلصعيدي ملول)

52)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلطيبي) دله اي  عبد  دلسيد 

إق مة) ش رع دإلم م مسلم  عيودنه)د()

بوزيي  رقم)35 22222)طيجة دملغرب.
ملول) دلصعيدي  نعيآة  دلسيد  

إق مة) ش رع دإلم م مسلم  عيودنه)د()

بوزيي  رقم)35 22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلطيبي) دله اي  عبد  دلسيد 

إق مة) ش رع دإلم م مسلم  عيودنه)د()

بوزيي  رقم)35 22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222221.

164I

smaticomp

AKEEY SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca maroc

AKEEY SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 151 

ش رع دس مة دبن زيد دلط بق دلث ني 

دملد9ية دليسرئ ن ج حي دملع ريف 

- دملع ريف22332 دلددردلبيض ء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 AKEEY(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.SARL AU

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلتج ر  في)

خآيع دنودع دمليتوخ ت دلتجآيلية.

 151 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ش رع دس مة دبن زيد دلط بق دلث ني)

دملع ريف) حي  ج  ن  دليسرئ  دملد9ية 

دلددردلبيض ء) دملع ريف22332) (-

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلزكردوي) دكرم  دلسيد 

حصة بقيآة)122.222)ارهم للحصة)

 1222 (: دلزكردوي) دكرم  دلسيد 

بقيآة)122.222)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلزكردوي  دكرم  دلسيد 
 2 حي دالزاه ر) (8 رقم) (2 دق مة مالك)

27182)بوسكور ) بوسكور  دلبيض ء)

دملغرب.
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلزكردوي  دكرم  دلسيد 

 2 حي دالزاه ر) (8 رقم) (2 دق مة مالك)

27182)بوسكور ) بوسكور  دلبيض ء)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726632.

165I

ب لم فيديس ش م م

اكسيس بلومبوري سرفيس
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ب لم فيديس ش م م

162 ش رع محآد بوزي ن , فرحتين 

2 دلط بق دلردبع رقم 15 سيدي 

عثآ ن، 22722، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

دكسيس بلومبوري سرفيس شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي زدوية ش رع 

اللة دليقوت وزنقة دلعرع ر عآ ر  2 

دق مة ك ليس دلط بق دلردبع رقم 17 - 

22252 دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

دكسيس بلومبوري سرفيس.

دلقي م) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

تركيب) من  دلترصيص  بأشغ ل 

دلص لح) دمل ء) قيودت  ومد  وصي نة 

للشرب وأشغ ل دلبي ء)..
زدوية) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلعرع ر) وزنقة  دليقوت  اللة  ش رع 

دق مة ك ليس دلط بق دلردبع) (2 عآ ر )
دلبيض ء) دلددر  (22252 (- (17 رقم)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 62.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد خآ ل))دلد9ب):))622)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلد9ب  ( خآ ل) دلسيد 

دلزنقة) (2 حي موالي رشيد دملجآوعة)
دلددر) (22652 مكرر) (15 رقم) (48

دلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلد9ب  ( خآ ل) دلسيد 

دلزنقة) (2 حي موالي رشيد دملجآوعة)
دلددر) (22652 مكرر) (15 رقم) (48

دلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726622.
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FO CONSULTUNG SARL AU

SCRUM AGENCY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

SCRUM AGENCY شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 21 س حة 

أبو بكر دلصد9ق شقة رقم 8 أكددل

دلرب ط - 12222 دلرب ط دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

141245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SCRUM AGENCY

غرض دلشركة بإ9ج ز):)•)

تيظيم أي حدث ع م دو م ص

خآيع دألنشطة دلصحفية) (•

ودلعالق ت دلع مة)

دلخدم ت دالستش رية (•

عيودن دملقر دالختآ عي):)21)س حة)

أكددل) (8 أبو بكر دلصد9ق شقة رقم)

دلرب ط)-)12222)دلرب ط دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: دمير  دلحذ9في) دلسيد )-)

422)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

((: دله ني) 9وسف  دلسيد)-)

512)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  دمير  دلحذ9في عيودنه)د()
  24 رقم) ( حي دملس لة زنقة فونزويال)

22262)طيجة دملغرب.

عيودنه)د() دله ني  9وسف  دلسيد 

دق مة دلربيع عآ ر  دلليآون شقة)16 

حي دلنهضة)12222)دلرب ط دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  دمير  دلحذ9في عيودنه)د()
  24 رقم) ( حي دملس لة زنقة فونزويال)

22262)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط))بت ريخ)-)تحت رقم)-.

167I

ب لم فيديس ش م م

س مود 

SAMWA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

ب لم فيديس ش م م

162 ش رع محآد بوزي ن , فرحتين 

2 دلط بق دلردبع رقم 15 سيدي 

عثآ ن، 22722، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

س مود SAMWA شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 

دلشروق دلسالم 2 عآ ر  72 دلط بق 

2  رقم 12 سيدي مومن  - 22622 

دلددر دلبيض ء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.223727

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)18)اخيبر)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

 72 2)عآ ر ) »دق مة دلشروق دلسالم)

(- ( سيدي مومن) (12 رقم) ( (2 دلط بق)

إلى) دملغرب«) دلبيض ء) دلددر  (22622

 7 رقم) (32 دلزنقة) دلبركة  »تجزئة 

سيدي) لغالم  دهل  دالر�سي  دلط بق 

دلبيض ء)) دلددر  (22622 (- مومن)

دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726667.

168I
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BETA FIDUCIAIRE

 CENTRE D’ORTHOPHONIE
ABID

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

 CENTRE D’ORTHOPHONIE

ABID شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي شقة 12 

عآ ر  ب دق مة دحسن ادر ش رع 

دلحسن دلث ني دكددل 12222 دلرب ط 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.33231

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 CENTRE دلوحيد) دلشريك  ذدت 

مبلغ) ( (D’ORTHOPHONIE ABID
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

عآ ر  ب) (12 مقره  دإلختآ عي شقة)

دق مة دحسن ادر ش رع دلحسن دلث ني)

دكددل))12222)دلرب ط دملغرب نتيجة)

ل):)دنه ء)عقد))دلشركة.

شقة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

12)عآ ر  ب دق مة دحسن ادر ش رع)

دلحسن دلث ني دكددل)12222)دلرب ط)

دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ()د9آ ن))عبيد و عيودنه)د()

12)عآ ر  ب دق مة دحسن ادر) شقة)

 12222 ش رع دلحسن دلث ني دكددل)

دلرب ط دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)42.

162I

)شيش  سعيد مح سب معتآد ب لرشيد9ة

 SOCIETE ADVENTURE
MOROCCO TOURS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

شيش  سعيد مح سب معتآد 
ب لرشيد9ة

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
دلودا لحآر دلرشيد9ة دلرشيد9ة، 

52222، دلرشيد9ة دلرشيد9ة
 SOCIETE ADVENTURE

MOROCCO TOURS شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دلقدس زنقة عالل دلف �سي دلريص ني  
52452 دلريص ني دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2212/2237
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2218 9ي 9ر) (16 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
 SOCIETE ADVENTURE
مبلغ) ( (MOROCCO TOURS
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )
زنقة) دلقدس  حي  دإلختآ عي  مقره  
 52452 ( دلريص ني) دلف �سي  عالل 
دنعددم) (: دلريص ني دملغرب نتيجة ل)

دلشغل نتيجة دزمة في دلقط ع)
في) دملسير  دو  دلشريك  دشتغ ل 

شركة دخى بصفة دخير.
حي) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
دلقدس زنقة عالل دلف �سي دلريص ني)

-)52452)دلريص ني دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()علي))بوركي و عيودنه)د()
دلف �سي) عالل  زنقة  دلقدس  حي 
دملغرب) دلريص ني  (52452 دلريص ني)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

دملخ بر  و محل تبليغ دلعقوا و دلوث ئق)

مقردشغ ل) (: ب لتصفية) دملتعلقة 

دلتصفية هو دملقر دالختآ عي للشركة)

دلف �سي) دلقدس زنقة عالل  دي بحي 

دلريص ني)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( ب لرشيد9ة) دالبتددئية 

أكتوبر)2218)تحت رقم)1256.

172I

STE FIDUCONFIANCE

LE MARACANA FOOT SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

  LE MARACANA FOOT SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : ف س، 

322 حي دالادرسة - 32222 ف س 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.47825

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)21)أكتوبر)2212)تم))تحويل))

دملقر دالختآ عي دلح لي للشركة من)»:)

 32222 (- دالادرسة) حي  (322 ف س،)

دالنودر) »تع ونية  إلى) دملغرب«) ف س 

كيلومتر)8)طريق صفرو دوالا دلطيب)

ف س)-)32223)ف س))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (17 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4077/2019.

171I

jilovta sarl

STE RIABI CAR

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

STE RIABI CAR  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي طريق 

ت ز  تجزئة تيوري 1 و 2 شقة مع ا  

دلط بق دلث ني رقم 6 - 62222 وخد  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

34557

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 أبريل) (25

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. RIABI CAR

كردء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي ردت بدون س ئق.

طريق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

2)شقة مع ا)) و) (1 ت ز  تجزئة تيوري)

دلط بق دلث ني رقم)6)-)62222)وخد )

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد ري ب هش م)):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد محآد حويت)):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد ري ب هش م))عيودنه)د()حي)
 62222   33 رقم) (2 دليك اي طريق)

وخد  دملغرب.
عيودنه)د() ( حويت) محآد  دلسيد 
حي دليك اي طريق)12)رقم)5  62222 

وخد  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد حس م دوسرغين))عيودنه)د()
حي دملير علي طريق د)21)رقم)6  62222 

وخد  دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)72.
172I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 LES TERRASSES DE
CAMILIA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
قفل دلتصفية

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تق طع ش رع موالي رشيد و عبد 
دلكريم دلخط بي،عآ ر  مركز أعآ ل 
خليز،  دلط بق دلث لث، مكتب رقم 

21 ، 42222، مردكش دملغرب
 LES TERRASSES DE CAMILIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : تجزئة 
دلـزيتون دلـآح ميـد، رقـم 75 دلط بـق 

دلـثـ نـي، مكـتـب رقـم 3  - 42222 
مـــردكـــش دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.31461

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 32)شتيبر) دملؤرخ في)
 LES TERRASSES DE CAMILIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
دلـزيتون) تجزئة  دإلختآ عي  مقره  
دلط بـق دلـثـ نـي،) (75 رقـم) دلـآح ميـد،)
مـــردكـــش) (42222 (- ( (3 رقـم) مكـتـب 

دالصل) لتفويت  نتيجة  دملغرب 

دلتج ري.

و عين:

 Camille Hélène دلسيد) ()

و) (Jean   ROBERT Ep MADINIER

 14Rue Des Saussaies ( عيودنه)د()

() ( كآصفي) (75228 Paris France

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

تجزئة) وفي  (2212 اخيبر) (22 بت ريخ)
دلط بـق) (75 رقـم) دلـزيتون دلـآح ميـد،)

 42222 (- ( (3 رقـم) مكـتـب  دلـثـ نـي،)

مردكش دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112255.

173I

MULTI ASSISTANCE SARL

 ARIN EXPRESS MOROCCO

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE(N°31 ،

90020، TANGER(MAROC

 ARIN EXPRESS MOROCCO

SARL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 22 ش رع 

عآر دبن دلع ص دلط بق دلردبع رقم 

36 - 22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

42785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2211 أبريل) (13

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 ARIN (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.EXPRESS MOROCCO SARL
دليقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلطرقي دلوطني و دلدولي للبض ئع
دلتصد9ر و دإلستيردا بصفة ع مة

وكيل نقل دلبض ئع و دللوخستيك.
22)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
عآر دبن دلع ص دلط بق دلردبع رقم)

36)-)22222)طيجة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد ميكيل أورا9 9ن سوطيل):))
52)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 52 ( (: ا9 ز) أ9 ن  أنطونيو  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

أورا9 9ن سوطيل) ميكيل  دلسيد 
عيودنه)د()إسب ني )13)نب رد إسب ني .

دلسيد أنطونيو أ9 ن ا9 ز عيودنه)د()
إسب ني )53)كويبوسكود إسب ني .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

أورا9 9ن سوطيل) ميكيل  دلسيد 
عيودنه)د()إسب ني )13)نب رد إسب ني 

دلسيد أنطونيو أ9 ن ا9 ز عيودنه)د()
إسب ني )53)كويبوسكود إسب ني 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
أبريل) (25 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2211)تحت رقم)1521.

174I

CENTREDAFFAIRESAMANE

إمويو
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA
 CORNICHE(APPT 01 RD(C(IMM

 02 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

إمويو شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 
ركردكة إق مة لكرنيش شقة 21 

دلط بق دلسفلي بوركون - 22332 
دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)إمويو.
دلعق ردت) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ودلسي حة.
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 21 شقة) لكرنيش  إق مة  ركردكة 
 22332 (- بوركون) دلسفلي  دلط بق 

دلددردلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد 9وسف بي ني):))522)حصة)

بقيآة)52.222)ارهم للحصة).
دلسيد مردا دلبيض):))522)حصة)

بقيآة)52.222)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() بي ني  9وسف  دلسيد 
تآ ر  هرهور  تجزأت حس ن)22)رقم)

46 2222)تآ ر  دملغرب.
عيودنه)د() دلبيض  مردا  دلسيد 
دلغيدور) طيجة  مليج  بلكون  إق مة 

شقة)14  3222)طيجة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() بي ني  9وسف  دلسيد 
تآ ر  هرهور  تجزأت حس ن)22)رقم)

46 2222)تآ ر  دملغرب
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عيودنه)د() دلبيض  مردا  دلسيد 

دلغيدور) طيجة  مليج  بلكون  إق مة 

شقة)14  3222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)725231.

175I

دمل نوني ك ر

املانوني كار
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دمل نوني ك ر

حي دلبطودر ش رع بلبصير زنقة 

21 دلرقم112 سط ت ، 26222، 

سط ت دملغرب

دمل نوني ك ر شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلبطودر 

ش رع بلبصير زنقة 21 دلرقم112 

سط ت - 26222 سط ت دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

5763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)دمل نوني)

ك ر.

كردء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي ردت.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 21 زنقة) بلبصير  ش رع  دلبطودر 

26222)سط ت) (- دلرقم112)سط ت)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

 2.522 ( (: حآز ) دمل نوني  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 2.522 ( (: محآد) دمل نوني  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 2522 (: حآز ) دمل نوني  دلسيد  (
بقيآة)122)ارهم.

 2522 (: محآد) دمل نوني  دلسيد 
بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() حآز   دمل نوني  دلسيد 
 736 ب رقم) ( بلوك) (2 كآ ل) ( تجزئة)

سط ت)26222)سط ت دملغرب.
عيودنه)د() محآد  دمل نوني  دلسيد 
 736 ب رقم) ( بلوك) (2 كآ ل) ( تجزئة)

سط ت)26222)سط ت دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() حآز   دمل نوني  دلسيد 
 736 ب رقم) ( بلوك) (2 كآ ل) ( تجزئة)

سط ت)26222)سط ت دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية بسط ت)

2222)تحت رقم)72/20.
176I

Sté PERFECT NAVAL

Sté PERFECT NAVAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Sté PERFECT NAVAL
132 تجزئة دلوطيــة  - دلوطية 
 TAN TAN PLAGE ،82212 ،

MAROC
Sté PERFECT NAVAL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 32, تجزئة 
El Ouatia Maroc 82212 - دلوطية

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
5241

في) مؤرخ  موثق  عقد  بآقت�سى 
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 Sté (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PERFECT NAVAL
دليج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبحرية)-)دصالح دلبودمر.
عيودن دملقر دالختآ عي):)32,)تجزئة)
.El Ouatia Maroc 82212(-(دلوطية
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() حآيد  مغردن  دلسيد 
(- عين دكدح تيسة) (- اودر بوخآع ت)

41222))ت ون ت دملغرب.
عيودنه)د() سعيد  مغردن  دلسيد 
(- عين دكدح تيسة) (- اودر بوخآع ت)

41222))ت ون ت دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() حآيد  مغردن  دلسيد 
(- عين دكدح تيسة) (- اودر بوخآع ت)

41222))ت ون ت دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
13)9ي 9ر) )بت ريخ) دالبتددئية بط نط ن)

2222)تحت رقم)-.

177I

BOUCHAHMA HICHAM

AGENCE EL HALLI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 ، 40000، MARRAKECH
maroc

agence(el(halli شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

صفص فة أ9ت إمور لواد9ة مردكش 

دملغرب 42152 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 agence(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.el halli

غرض دلشركة بإ9ج ز):)سآس ر)

كردء)دلسي ردت.

اودر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

صفص فة أ9ت إمور لواد9ة مردكش)

دملغرب)42152)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلحلي) هش م  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلحلي  هش م  دلسيد 

لواد9ة) إمور  أ9ت  صفص فة  اودر 

مردكش)42152)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلحلي  هش م  دلسيد 

لواد9ة) إمور  أ9ت  صفص فة  اودر 

مردكش)42152)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111221.

178I
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FO CONSULTUNG SARL AU

SY PASTA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

SY PASTA شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 21 س حة 

أبو بكر دلصد9ق شقة رقم 8 أكددل 

دلرب ط - 12222 دلرب ط دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

 141853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 SY (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PASTA

غرض دلشركة بإ9ج ز):)•)

توزيع عجيية دلبيتزد

و مودا) دلبيتزد  بيع عجيية  (•

غذدئية دمر 

دالستيردا ودلتصد9ر (•

عيودن دملقر دالختآ عي):)21)س حة)

أكددل) (8 أبو بكر دلصد9ق شقة رقم)

دلرب ط)-)12222)دلرب ط دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد 9وسف دلس وري):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد 9وسف دلس وري عيودنه)د()
رقم)75)مكرر ارب دلجعيدي دلتح تة)

تودركة))12222)دلرب ط دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد 9وسف دلس وري عيودنه)د()
رقم)75)مكرر ارب دلجعيدي دلتح تة)

تودركة))12222)دلرب ط دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية ب لرب ط))بت ريخ)-)تحت رقم)-.

172I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

 MRED TRAVAUX TRANS

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LABEL

EXCELLENCE SARL

ش رع دلقدس رقم 42 دلط بق 3 رقم 

6 طيجة ، 22222، طيجة دملغرب

 MRED TRAVAUX TRANS SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 26 مجآع 

حآز  أ بلوك 26 رقم 534 طيجة - 

22221 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 MRED(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.TRAVAUX TRANS SARL

دليقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دلوطني ودألعآ ل دملتيوعة.

عيودن دملقر دالختآ عي):)26)مجآع)
(- طيجة) (534 رقم) (26 حآز  أ بلوك)

22221)طيجة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 122 ( (: رضودن) دلهودري  دلسيد 

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد دلهودري رضودن عيودنه)د()
طيجة) (2 رقم) (86 زنقة) بوحوت  حي 

22221)طيجة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلهودري رضودن عيودنه)د()
طيجة) (2 رقم) (86 زنقة) بوحوت  حي 

22221)طيجة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)238.
182I

FIDUNION-MAROC

ELECTRO PRO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ELECTRO PRO شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 1222 ، 
رمل لهالل، رقم 6، بو سكور  -  - 

22222  دلددر دلبيض ء دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.222825

دلع م) دلجآع  بآقت�سى 
اخيبر) (26 في) دملؤرخ  دإلستثي ئي 
دلشركة) رأسآ ل  رفع  تم  (2212
ارهم«) (6.222.222« قدره) بآبلغ 

إلى) ارهم«) (14.222.222« من) أي 

طريق) عن  ارهم«) (22.222.222«

دلشركة) ا9ون  مع  مق صة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726737.

181I

PREMIUM FINANCE

DREAM CAMP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DREAM CAMP شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي مكتب رقم 

1 دملشور عرسة ملع ش ارب دلحآ م  

- 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121661

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (14

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.DREAM CAMP

دستغالل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ادر دلضي فة دو دلري ض.
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مكتب) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
ارب) ملع ش  عرسة  دملشور  (1 رقم)

دلحآ م))-)42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلسيد محآد دمحيدي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد محآد دمحيدي عيودنه)د()
اودر تكمي دلجد9د دلجيوبية ترميكت)

دهل))45222)ورزدزدت دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محآد دمحيدي عيودنه)د()
اودر تكمي دلجد9د دلجيوبية ترميكت)

دهل))45222)ورزدزدت دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111157.
182I

ROMAY CONSULTING

T-METAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

ROMAY CONSULTING
42,ش رع عبد دملومن حي 

دملستشفي ت  دلط بق 6 رقم 
46 دلددردلبيض ء ، 22322، 

دلددردلبيض ء دملغرب
T-METAL شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي مركز م ريي  
زدوية ش رع دلزرقطوني و ش رع محآد 
بن عبد هللا دلط بق دلردبع  رقم 28 - 

22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.426267

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (12.222.222«
»122.222)ارهم«)إلى)»12.122.222 
مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)
مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726744.
183I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

MC NEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MC NEGOCE شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي شقة 
1 مسير  1س رقم 32  - 42222 

مردكش دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.87477

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)22)شتيبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
(- ( (32 رقم) 1س  مسير ) (1 »شقة)
»طريق) إلى) مردكش دملغرب«) (42222
دسفي تجزئة دملس ر بلآج ا رقم)524 
مردكش)) (42222 (- ( دالول) دلط بق 

دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (26 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112722.
184I

PREMIUM FINANCE

DADA TRADI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير نش ط دلشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DADA TRADI شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي رقم 1537 

مكرر سوكوم  1 - 42222 مردكش 

دملغرب.

تغيير نش ط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.121213

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تغيير) (2212 26)اخيبر) دملؤرخ في)

ادر) »دستغالل  من) دلشركة  نش ط 

تسيير) (-« إلى) دلري ض«) دو  دلضي فة 

متحف

-)حي ز  متحف ادمل مطعم«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111124.

185I

PREMIUM FINANCE

DADA TRADI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DADA TRADI  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 1537 

مكرر سوكوم  1 - 42222 مردكش 

دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.121213

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 24)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

دملتعلق ب هلل))حآيد كآسير آمر.

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111272.

186I

PREMIUM FINANCE

DADA TRADI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DADA TRADI شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 1537 

مكرر سوكوم  1 - 42222 مردكش 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.121213

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

تفويت دلسيد)) ()توفيق))دلغفولي)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (252

دلنهضة) ( شركة) لف ئد   حصة  (452

ا9فلوبآون بت ريخ)24)اخيبر)2212.

دحآد دلصدقي) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (252

دلنهضة) ( شركة) لف ئد   حصة  (452

ا9فلوبآون بت ريخ)24)اخيبر)2212.

ذدكر) ( نبيلة) ( () ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختآ عية  حصة  (52

دلنهضة) ( شركة) لف ئد   حصة  (122

ا9فلوبآون بت ريخ)24)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111272.

187I
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zagora(consulting(sarl

TAHA BETON
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

zagora(consulting(sarl
رقم112  ش رع محآد دلخ مس ، 

47222، زدكور  دملغرب
TAHA BETON شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر 
لكي زطة ت كونيت - 47222 زدكور  

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.1571

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2222 9ي 9ر) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
»422.222)ارهم«)أي من)»122.222 
عن) ارهم«) (522.222« إلى) ارهم«)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية بزدكور )

2222)تحت رقم)12.
188I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

حنان العرفاوي
عقد تسيير حر ألصل تج ري))دألشخ ص)

دلطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تج ري

حي ن دلعرف وي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 
دلسيد) ()) أعطت  (2212 م رس) (11
حي ن))دلعرف وي دلح مل)) ()للبط قة)
دملسجل) (BJ275136 ( ( دلوطيية رقم)
ب لسجل دلتج ري)347122)ب ملحكآة)
دلتج رية ب لددر دلبيض ء)حق دلتسيير)
دلحر لألصل دلتج ري دلك ئن ب تجزئة)
مجآوعة ج ه) (122 دلتوحيد عآ ر )
دلددر) (22422 (- 2)ادر بوعز ) 16)رقم)
دلحسين)) دملغرب للسيد) () ( دلبيض ء)
دلوطيية) للبط قة  () ( دلح مل) س مر 

 (3 (( ملد  ثالث) ( (BK173332 ( ( رقم)
سيودت تبتدئ من)11)م رس)2212)و)
تنتهي في)11)م رس)2222)مق بل مبلغ)

شهري)3.222))ارهم.

182I

AMWAL CONSULTING

VPSI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AMWAL CONSULTING
 2EME ETAGE C N°7 ,422

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI
 GHANEM(MARRAKECH ،
40000، Marrakech(Maroc

VPSI شركة ذدت مسؤولية محدوا  
ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 422 
دلط بق دألول C رقم12 دلحي 

دلصي عي سيدي غ نم  - 42222 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

.VPSI(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته
تج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
(، محلل) (، مبرمج) أخهز  دملعلومي ت;)

مصآم كآبيوتر;)تجهيز دملك تب.
 422 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلط بق دألول)C)رقم12)دلحي دلصي عي)
مردكش) (42222 (- ( غ نم) سيدي 

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: ( دلسيد))بنبوشتى عبد هللا)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

هللا)) عبد  بنبوشتى  ( دلسيد)

دلحي دملحآدي ج دلوحد ) عيودنه)د()

2)رقم)123  42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

هللا)) عبد  بنبوشتى  ( دلسيد)

دلحي دملحآدي ج دلوحد ) عيودنه)د()

2)رقم)123  42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (25 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)-.

122I

GROUPE HASSOUNI INVEST

ROUMAISSAE SIGNATURE
إعالن متعدا دلقردردت

ROUMAISSAE SIGNATURE

 LOT(BETTACH 279 APPT 1 BD

 FES AIN CHOCK CASABLANCA

، 20250، Casablanca(MAROC

 ROUMAISSAE SIGNATURE

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: 272 

شقة 1 تجزئة بط ش ش رع ف س 

عين دلشق - 22522 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.438185

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)22)9ي 9ر)2222

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

 522 داعب س) بلعيد  دلسيد  تفويت 

 522 دصل) من  دختآ عية  حصة 

لف ئد  دلسيد عزيزدلحسوني

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة من)

دلى) محدوا   مسؤولية  ذدت  شركة 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

داعب س) بلعيد  دلسيد  دستق لة 

دلسيد) وتعيين  تسييردلشركة  من 

عزيزدلحسوني كآسيروحيد للشركة

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)9-8-7-3:)دلذي 9يص على)

دلتسآية-دلتسيير-دلحصص- م 9لي:)

دلرأسآ ل

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726722.

121I

موثق

RESERVE ENERGY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

موثق

221 زدوية س رع يعقوب دمليصور 

و دبن تومرت خليز مردكش ، 42، 

مردكس دملغرب

RESERVE ENERGY شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 31 ش رع 

محآد دلخ مس خليز - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121557

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (11

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.RESERVE ENERGY

بيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملحروق ت ودلزيوت ب لتقسيط.

31)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

 42222 (- خليز) دلخ مس  محآد 

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 146 ( (: دلسيد دلحسي وي محآد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 146 ( (: م لد) دلحسي وي  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

((: دلسيد دلحسي وي عبد دلحكيم)

146)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة)

 146 ( (: حآيد) دلحسي وي  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

((: دلسيد دلحسي وي عبد دلص اق)

146)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة)

 73 ( (: زهر ) دلحسي وي  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 73 ( (: هد ) دلحسي وي  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 124 ( (: ف طآة) دلبشري  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

محآد) دلحسي وي  دلسيد 
خليز) دلحرية  27زنقة  عيودنه)د()

42222)مردكش دملغرب.

دلحكيم) عبد  دلحسي وي  دلسيد 
زنقة دبن حزم دلسآاللية) عيودنه)د()

رقم)13 42222)مردكش دملغرب.

دلص اق) عبد  دلحسي وي  دلسيد 

ت ركة) طريق  بدوية  فيال  عيودنه)د()

 42222 ( دلضردئب) مصلحة  أم م 

مردكش دملغرب.

دلسيد دلحسي وي م لد عيودنه)د()
 13 رقم) دلسآاللية  حزم  دبن  زنقة 

42222)مردكش دملغرب.

حآيد) دلحسي وي  دلسيد 
عيودنه)د()دلوال9 ت دملتحد  دألمريكية)
42222))دلوال9 ت دملتحد  دألمريكية.

زهر )) دلحسي وي  دلسيد  
زنقة دلسآاللية دبن حزم) عيودنه)د()

رقم)25 42222)مردكش دملغرب.
هد ) دلحسي وي  دلسيد  
عيودنه)د()حي دلنسيم تجزئة دلنسيم)
دق مة دلحقول عآ ر  رقم)12 42222 

دلبيض ء)دملغرب.
دلسيد  دلبشري ف طآة عيودنه)د()
 25 رقم) حزم  دبن  دلسآاللية  زنقة 

42222)مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
محآد) دلحسي وي  دلسيد 
خليز) دلحرية  27زنقة  عيودنه)د()

42222)مردكش دملغرب
دلحكيم) عبد  دلحسي وي  دلسيد 
زنقة دبن حزم دلسآاللية) عيودنه)د()

رقم)13 42222)مردكش دملغرب
دلص اق) عبد  دلحسي وي  دلسيد 
ت ركة) طريق  بدوية  فيال  عيودنه)د()
 42222 ( دلضردئب) مصلحة  أم م 

مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111216.

122I

fiduciaire(capital(orient

تمالل ترافوا
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc
تآالل تردفود شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي وخد  

تجزئة دليجد 4  زنقة دلخير 2 رقم 21 
- 62222 وخد  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32125

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

مبلغ) ( دلشريك دلوحيد تآالل تردفود)
رأسآ له )122.222,22)ارهم وعيودن)

مقره  دإلختآ عي وخد  تجزئة دليجد)
 62222 (- (21 رقم) (2 زنقة دلخير) ( (4

:)عدم تحقق) وخد  دملغرب نتيجة ل)

هدف دلشركة.

وخد ) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
تجزئة دليجد)4))زنقة دلخير)2)رقم)21 

-)62222)وخد  دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ())دحآد)))باللي و عيودنه)د()
 12 رقم) دمليآية  زنقة  (4 دليجد) حي 

وخد ) (62222 ( وخد ) ( سيدي 9حيى)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

وخد ) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 
تجزئة دليجد)4))زنقة دلخير)2)رقم)21

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)71.

123I

fiduciaire(la(koutoubia

شركة ص ابروم  

SOCIETE SADPROMA 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(la(koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE   شركة ص ابروم

SADPROMA  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 243 دلحي 

دلصي عي سيدي غ نم   42222 

مردكش دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

شركة) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

SOCIETE SADPROMA(( ص ابروم

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلتج ر  في)

خآيع دنودع دللحوم.

 243 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلحي دلصي عي سيدي غ نم)))42222 

مردكش دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1222 (: 9ونس) تعطير   دلسيد 

بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() 9ونس  تعطير   دلسيد 

مح ميد)) رقم88) دلحفر   تجزئة 

42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() 9ونس  تعطير   دلسيد 

مح ميد)) رقم88) دلحفر   تجزئة 

42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

نونبر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2212)تحت رقم)122774.

124I
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Khidmat Attajir

MOTOMERZOUGA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

Khidmat Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 25

52000، ERRACHIDIA(MAROC

MOTOMERZOUGA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر 

مرزوكة دلط وس ص ب 122 - 

52224 دلط وس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.12522

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

علي دومربوش) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (522

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

اخيبر) (23 دبردهيم دومربوش بت ريخ)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)18/2020.

125I

Khidmat Attajir

 SOCIETE AUBERGE OASIS

ELMHARECH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

Khidmat Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 25

52000، ERRACHIDIA(MAROC

 SOCIETE AUBERGE OASIS

ELMHARECH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 MHARECH KSAR TAFRAOUTE

 C.R(SIDI(ALI(BP 83 RISSANI -

52475 دلريص ني ت فردوت.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.7473

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

علي دومربوش) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (522

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

اخيبر) (23 دبردهيم دومربوش بت ريخ)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)17/2020.

126I

Khidmat Attajir

AFRAH VITAMINE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

Khidmat Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 25

52000، ERRACHIDIA(MAROC

AFRAH VITAMINE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 ANGLE وعيودن مقره  دإلختآ عي

 RUE SIDI BOUABDELLAH ET

 RUE(EL(MASJID - ERRACHIDIA -

52222 دلرشيد9ة دلرشيد9ة.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.12172

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم)) (2212 اخيبر) (13 في) دملؤرخ 

دلح لي) دالختآ عي  دملقر  ( تحويل)

 ANGLE RUE SIDI« من) للشركة 

 BOUABDELLAH ET RUE EL

 MASJID(-(ERRACHIDIA(-(52000

 N°17« إلى) دلرشيد9ة«) دلرشيد9ة 

 Bd( MOULAY( ALI( CHERIF–

دلرشيد9ة)) (ERRACHIDIA( -( 52000

دلرشيد9ة«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)16/2020.

127I

TARIK BOUABDELLAOUI

ste boutara trans
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

ste boutara trans شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

 bd led 71 وعيودن مقره  دإلختآ عي

 bouhlali(hy(andalous(oujda -

62222 وخد  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32232

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (22 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ رأسآ له ) ( (ste boutara trans

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

 bd led bouhlali hy  71 دإلختآ عي)

وخد ) (andalous( oujda( -( 60000

دملغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق دلهدف)

دالختآ عي.

 bd  71 و حدا مقر دلتصفية ب)

 led bouhlali hy andalous oujda

60000)-)وخد  دملغرب.)

و عين:

و) بوط ر   ( دمليلوا) دلسيد) ()

محآد) زنقة  دالندلس  حي  عيودنه)د()

بوهاللي رقم)71 62222)وخد  دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)122.

128I

FIDULIMAR

DINATROM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

DINATROM شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلبور 

تكمي دلجد9د ترميكت - ترميكت 

ورزدزدت 45222

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.DINATROM

:)مق ول في) غرض دلشركة بإ9ج ز)

دالشغ ل دملختلفة و دلبي ء

مق ول دلغرس و دصالح دملردكن و)

دلفض ءدت دلخضردء)و دالزقة

دنش ء)دنظآة))دلسقي ب لتيقيط.

عيودن دملقر دالختآ عي):)حي دلبور)

ترميكت) (- ترميكت) دلجد9د  تكمي 

ورزدزدت)45222.
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أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: عاللي) سعيد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد سعيد عاللي عيودنه)د()حي)

 45222 دلبور تكمي دلجد9د ترميكت)

ورزدزدت دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد سعيد عاللي عيودنه)د()حي)

 45222 دلبور تكمي دلجد9د ترميكت)

ورزدزدت دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)-.

122I

AMDE

PUR EDEN SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET

 BD( ABDELMOUMEN( ،( 20000،

CASABLANCA MAROC

شركة) ( (PUR EDEN SARL AU

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد

زنقة) دإلختآ عي  مقره   وعيودن 

دلط بق) (،3 شهرزدا) سآية،دق مة 

22،دليخيل،دلددردلبيض ء)) 5،رقم)

 22342 دلددردلبيظ ء) دملغرب 

دلددردلبيض ء)دملغرب

مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

451627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 PUR (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. EDEN SARL AU

(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

تصنيع،تصد9ر،)مودا دلتغذ9ة،.

زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلط بق) (،3 شهرزدا) سآية،دق مة 

22،دليخيل،دلددردلبيض ء)) 5،رقم)

 22342 دلددردلبيظ ء) دملغرب 

دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: حدومي) زكري ء) دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() حدومي  زكري ء) دلسيد 

 22222 زم) وداي  دالادري  دلحي  (25

دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() حدومي  زكري ء) دلسيد 

 22222 زم) وداي  دالادري  دلحي  (25

دلددردلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

(- بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

تحت رقم)-.

222I

AMDE

ALPHA VISTA SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ALPHA VISTA SARL AU  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

سآية،دق مة شهرزدا 3، دلط بق 

5،رقم 22،دليخيل،دلددردلبيظ ء  

دملغرب دلددردلبيظ ء 22342 

دلددردلبيظ ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

451625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 ALPHA(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

. VISTA SARL AU

تصد9ر،) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

تطوير شبكة دإلنترنت))و دملحآول،.

زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلط بق) (،3 شهرزدا) سآية،دق مة 

22،دليخيل،دلددردلبيظ ء)) 5،رقم)

 22342 دلددردلبيظ ء) دملغرب 

دلددردلبيظ ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 FLORENT DAVID دلسيد)

 122 حصة بقيآة) (COUTY :  122

ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 FLORENT DAVID دلسيد)

 22222 فرنس ) عيودنه)د() (COUTY

SAVIGNY SUR ORGE)فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 FLORENT DAVID دلسيد)

 22222 فرنس ) عيودنه)د() (COUTY

SAVIGNY SUR ORGE)فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

(- بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

تحت رقم)-.

221I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

CHALLEGE BATIMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

CHALLEGE BATIMENT شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 38 تجزئة 

صوفي  عين عآير دلط بق 4 دلشقة 
رقم 12 - 32222 ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CHALLEGE BATIMENT
دلترويج) (- (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلعق ري
-)أعآ ل مختلفة

طريق) عن  دلبض ئع  نقل  (-
دلسي ردت.

عيودن دملقر دالختآ عي):)38)تجزئة)
دلشقة) (4 دلط بق) صوفي  عين عآير 

رقم)12)-)32222)ف س دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلكرني�سي) دلرحيم  عبد  دلسيد 
ارهم) (33.322 حصة بقيآة) (333   :

للحصة).
دلكرني�سي) دلسالم  عبد  دلسيد 
ارهم) (33.422 حصة بقيآة) (334   :

للحصة).
 333 ( (: دلكرني�سي) 9ونس  دلسيد 
حصة بقيآة)33.322)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلكرني�سي) دلرحيم  عبد  دلسيد 
 32222 ( 8)حي دلنهظة) عيودنه)د()رقم)

ف س دملغرب.
دلكرني�سي) دلسالم  عبد  دلسيد 
عيودنه)د()رقم)28)ش رع دبن دلخطيب)

32222)ف س دملغرب.
دلسيد 9ونس دلكرني�سي عيودنه)د()
 1 دلزهور) اك ر  زنقة  (22 دردن) ش رع 

32222)ف س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلكرني�سي) دلسالم  عبد  دلسيد 
عيودنه)د()رقم)28)ش رع دبن دلخطيب)

32222)ف س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)100/2019.

222I

ADVOLIS

ORIENDIGIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ADVOLIS

 N°52,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

ORIENDIGIS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 8 موالي 

دحآد لكردري عآ ر  مونية دلط بق 

دلس اس دلشقة رقم 26 - 62222 

وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

34565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 شتيبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ORIENDIGIS

غرض دلشركة بإ9ج ز):)-)تكيولوخي )

دملعلوم ت))مبرمج،محلل،مصآم(

)دملق ول أو عقد وك لة() دإلعالن) (-

اون موظف

أخهز ) وتصد9ر  دستيردا  (-

دلكآبيوتر.

8)موالي) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

دلط بق) مونية  عآ ر   لكردري  دحآد 

 62222 (- (26 رقم) دلشقة  دلس اس 

وخد  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

252)حصة) ( (: دلسيد بيض فوزي)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 252 ( (: ملح وي) عص م  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: مفت ح) شيآ ء) دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() فوزي  بيض  دلسيد 

وخد ) (62222  732 ظهر دملحلة رقم)

دملغرب.

دلسيد عص م ملح وي عيودنه)د()

 2 رقم) دلبطريق  زنقة  دلسع ا   حي 

62222)وخد  دملغرب.

مفت ح عيودنه)د() دلسيد  شيآ ء)

زنقة) دلع مري  تجزئة  دلعونية  طريق 

وخد ) (62222  116 رقم) ت نسيفت 

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() فوزي  بيض  دلسيد 

وخد ) (62222  732 ظهر دملحلة رقم)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)21.

223I

عآر بلغريب

CENTRE SCIENCE ECO-

GEST PRIVE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

عآر بلغريب

75 ش رع دلحسيآة مك تب دالطلس 

دلط بق دلث لث دملكتب 21 ، 32222، 

ف س دملغرب

 CENTRE(SCIENCE(ECO-GEST

PRIVE  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 

3 مكتب رقم 2 عآ ر  رقم 12 زنقة 

محآد دلزرقطوني دملد9ية دلجد9د  

ف س - Fès 32222 دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.54561
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
 CENTRE( SCIENCE( ECO-GEST
PRIVE)))مبلغ رأسآ له )62.222)ارهم)
دلط بق) دإلختآ عي  مقره   وعيودن 
زنقة) (12 عآ ر  رقم) (2 مكتب رقم) (3
دلجد9د ) دملد9ية  دلزرقطوني  محآد 
Fès 32222)دملغرب نتيجة ل) (- ف س)

:)حل دلشركة.
و حدا مقر دلتصفية ب دلط بق)
زنقة) (12 عآ ر  رقم) (2 مكتب رقم) (3
محآد دلزرقطوني دملد9ية دلجد9د ))-)

32222)ف س دملغرب.)
و عين:

و) ( ب عن) ( ( دلزهر ) دلسيد) ()
زنقة خبل زرهون) (12 عيودنه)د()رقم)
دملغرب) ف س  (32222 ( ا) دلنرخس 

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (27 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم))2019/4479.

224I

عآر بلغريب

TECLAB
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

عآر بلغريب
75 ش رع دلحسيآة مك تب دالطلس 

دلط بق دلث لث دملكتب 21 ، 32222، 
ف س دملغرب

TECLAB شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : قطعة 
184/ق 4 تجزئة دلحد9قة عين 
ق اوس - 32222 ف س دملغرب.
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رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.12631

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»122.222)ارهم«)أي من)»122.222 

عن) ارهم«) (222.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)15/020 .

225I

عآر بلغريب

 VINAIGRERIE «

 CONTINENTALE DE FES

»VCf
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

عآر بلغريب

75 ش رع دلحسيآة مك تب دالطلس 

دلط بق دلث لث دملكتب 21 ، 32222، 

ف س دملغرب

 VINAIGRERIE «

 CONTINENTALE(DE(FES »VCf

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 55 

حي دلوف ء بنسوا   - 32222 ف س 

دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52833

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2222 9ي 9ر) (26 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.122.222«

 1.432.222« إلى) ارهم«) (332.222«

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)107/020.

226I

fidu(ben

CIT AUTO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

fidu(ben

85 زنقة موالي عبد هللا ، 25212، 

مريبكة دملآلكة دملغربية

CIT AUTO  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 14 زنقة 

دك ا9ر  مريبكة  - 25222 مريبكة  

دملغرب .

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.4881

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 17)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت دملسؤولية) ( (CIT AUTO

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 

 25222 (- ( مريبكة) ( زنقة دك ا9ر) (14

مريبكة))دملغرب))نتيجة لعدم دشتغ ل)

دلشركة).

و عين:

و) ( ربروب) ( ( محآد) دلسيد) ()

عبد هللا)) موالي  زنفة  (32 عيودنه)د()

25222)مريبكة))دملغرب))كآصفي)) ()

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

14)زنقة) 2212)وفي) 17)اخيبر) بت ريخ)

مريبكة)) (25222 (- ( مريبكة) دك ا9ر 

دملغرب).

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بخريبكة)

2222)تحت رقم)17.

227I

MASTERS CONSULTING

COMPTADOM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير تسآية دلشركة

MASTERS CONSULTING

32 زنقة دلبيفسج دق مة دلزيتونة 

مرس دلسلط ن دلددردلبيض ء ، 

22142، دلددردلبيض ء دملغرب

COMPTADOM شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي 32 

زنقة دلبيفسج دق مة دلزيتونة 

مرس دلسلط ن دلط بق 2 رقم 18 

دلددردلبيض ء دملغرب. - 22142  

دلددردلبيض ء دملغرب.

تغيير تسآية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

132565

دلع م) دلجآع  بآقت�سى  (

9ي 9ر) (26 في) دملؤرخ  دإلستثي ئي 

دلشركة) تسآية  تغيير  تم  (2215

 A&A« إلى) (»COMPTADOM« من)

. »AFRICA

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

م رس)2216)تحت رقم)528763.

228I

وين سيوا إكسبير

سونتر ا9بلسيون افيتيف

 CENTRE D‘EPILATION 

DEFINITIVE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

وين سيوا إكسبير

رقم 12 مبنى ت شفين نهج يعقوب 

دملريني خيليز، 42222، مردكش 

دملغرب

 CENTRE سونتر ا9بلسيون افيتيف

 D‘EPILATION DEFINITIVE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي أطلسية 

ليويي حي إبن سيي  دلط بق دلث ني 
رقم 24 - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

:)سونتر) بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

 CENTRE افيتيف) ا9بلسيون 

.D’EPILATION DEFINITIVE

مركز) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

إستيردا) ا9بلسيون() )سونتر  تجآيل)

وتصد9ر.

أطلسية) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

ليويي حي إبن سيي  دلط بق دلث ني رقم)

24)-)42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 ARUTINIAN(دلسيد  إال أريتيون

ELLA :  122)حصة بقيآة)122)ارهم)

للحصة).

 ARUTINIAN(دلسيد  إال أريتيون

ELLA : 122)بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 ARUTINIAN(دلسيد ))إال أريتيون

مرست ن) أمرشيش  عيودنه)د() (ELLA
رقم)56 42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 ARUTINIAN(دلسيد ))إال أريتيون

مرست ن) أمرشيش  عيودنه)د() (ELLA
رقم)56 42222)مردكش دملغرب
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112222.

222I

وين سيوا إكسبير

أتوليي ا9بنستري

ATELIER D‘ÉBENISTERIE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

وين سيوا إكسبير

رقم 12 مبنى ت شفين نهج يعقوب 

دملريني خيليز، 42222، مردكش 

دملغرب
 Atelierأتوليي ا9بنستري

d‘ébenisterie     شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 

عآ ر  ت شفين نهج يعقوب دملريني - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

أتوليي) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)
.    Atelier d’ébenisterieا9بنستري

أشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبي ء)دليج ر  وثأتيت دألبنية.

 12 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

(- عآ ر  ت شفين نهج يعقوب دملريني)

42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 
ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: محآد) دلغودسلي  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 122 (: محآد) دلغودسلي  دلسيد  (
بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد دلغودسلي محآد عيودنه)د()
 42222 سيبع) (32 رقم) دلكبير  ارب 

مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلغودسلي محآد عيودنه)د()
 42222 سيبع) (32 رقم) دلكبير  ارب 

مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112237.
212I

وين سيوا إكسبير

 أورو ادت  سيرفس

EURO DATA SERVICE 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

وين سيوا إكسبير
رقم 12 مبنى ت شفين نهج يعقوب 
دملريني خيليز، 42222، مردكش 

دملغرب
 EURO DATA أورو ادت  سيرفس 
SERVICE شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 
عآ ر  ت شفين نهج يعقوب دملريني - 

42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
176

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
((: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 EURO DATA سيرفس) ادت   أورو 

.SERVICE
مدم ت) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دملعلوم ت دلتج رية تصد9ر وإستيردا.

 12 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
(- عآ ر  ت شفين نهج يعقوب دملريني)

42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد))بينتو ست نلي ميييو):))122 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
)دلسيد))بينتو ست نلي ميييو):)122 

بقيآة)122)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
ميييو) ست نلي  بينتو  ( دلسيد)
عيودنه)د()23)سلسبيري حي سوييدن)
ويلتشير))س ن)1 2أ ل))ليدن))بريط ني .
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
ميييو) ست نلي  بينتو  ( دلسيد)
عيودنه)د()23))سلسبيري حي سوييدن)
ويلتشير س ن)1 2أ ل))ليدن))بريط ني 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111227.
211I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

EZ HORIZONS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM(OTMANE 1ER(ETAGE
 APPT. 5 EN(FACE(LYCÉE(VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

EZ HORIZONS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي كلم 7 رقم 

17 طريق دسفي  - 42222 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 EZ (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.HORIZONS

مق ولة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتسويق) )تسيير  دلخدم ت) تسيير 

دلخدم ت) إادر   /مق ولة  دلعق ردت()

)إادر  دملش ريع دلعق رية(..
عيودن دملقر دالختآ عي):)كلم)7)رقم)

مردكش) (42222 (- ( طريق دسفي) (17

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 332 ( (: زميآيتى) هش م  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 332 ( (: دلسيد عبد هللا زميآيتى)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 342 ( (: دلسآعلي) محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() زميآيتى  هش م  دلسيد 

 42222 خليز) دلسب عي  عرصة  (122

مردكش دملغرب.

دلسيد عبد هللا زميآيتى عيودنه)د()

 42222 خليز) دلسب عي  عرصة  (122

مردكش دملغرب.
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دلسيد محآد دلسآعلي عيودنه)د()

دلط بق) (21 دحآيد ) عين  عآ ر  

دلكريم) عبد  ش رع  (327 عآ ر ) (2

دلخط بي)42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د()) دلت ربي  عآر  دلسيد 

خليز) (122 رقم) ( دلسب عية) تجزئة 

42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111261.

212I

MARCHICA CONSEIL

AZALIT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، ش رع طوكيو، دلط بق 1، شقة 

1، دلي ظور. ، 62222، دلي ظور 

دملغرب

AZALIT شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دخودهر  دلسفلى، دزغيغ ن، 

دلي ظور. - 62652 دلي ظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12372

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.AZALIT

دستغالل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

مقهى،)مطعم وبيتز9ري ..

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دخودهر  دلسفلى،)دزغيغ ن،)دلي ظور.)

-)62652)دلي ظور دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: وعليت) عزيز  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد عزيز وعليت عيودنه)د()حي)

 62652 ،دلي ظور.) دزغيغ ن) خعددر،)

دلي ظور دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عزيز وعليت عيودنه)د()حي)

 62652 ،دلي ظور.) دزغيغ ن) خعددر،)

دلي ظور دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لي ضور) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)3462.

213I

MARCHICA CONSEIL

CASH NOHA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، ش رع طوكيو، دلط بق 1، شقة 

1، دلي ظور. ، 62222، دلي ظور 

دملغرب

CASH NOHA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 34 ش رع 

محآد دلخ مس ، أركآ ن لوط ، 

أركآ ن، دلي ظور. - 62352 دلي ظور 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 CASH (: دإلقتض ء)بآختصر تسآيته )

.NOHA

مدم ت) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتسيير) دلصرف  دألمودل،) تحويل 

وس ئل دألادء..

34)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

لوط ،) أركآ ن  (، دلخ مس) محآد 

دلي ظور) (62352 (- دلي ظور.) أركآ ن،)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 22.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: بعبلي) ف طآة  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 122 ( (: ( دلسيد مصطفى دلزم ن)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د()) بعبلي  ف طآة  دلسيد  

أركآ ن،كبددنة) فتح  تع ونية 

،دلي ظور.)62352)دلي ظور دملغرب.

دلسيد مصطفى دلزم ن))عيودنه)د())

أركآ ن،كبددنة) فتح  تع ونية 

،دلي ظور.)62352)دلي ظور دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د()) بعبلي  ف طآة  دلسيد  

أركآ ن،كبددنة) فتح  تع ونية 

،دلي ظور.)62352)دلي ظور دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لي ضور) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)3576.

214I

CAF MAROC

CLUBCITIES
إعالن متعدا دلقردردت

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CLUBCITIES »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: محل رقم 

22 دلط بق دالر�سي قيس رية دنزدردن 

زنقة حفيظ دبن عبد دلب ر رقم 127  

- 22222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.54235

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)31)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

ططري،) أنس  دلسيد  تفويت  م 9لي:)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

من) حصة  (K408690،( 3160 رقم)

دلحصص دالختآ عية للشركة لف ئد )

(، د9ت زاي ادوا) دلسيد �سي محآد 

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

. AB183846رقم

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

م 9لي:)إنه ء)مهآة دلسيد أنس ططري)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

للشركة،) كآسير  (،K428622 رقم)

إبتددًء)من ت ريخ)05-02-2020. 

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

زاي) د9ت  محآد  �سي  دلسيد  تعيين 

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  (، ادوا)

مسيرد) ( (، (AB183846رقم دلوطيية 

خد9دد))للشركة،)إبتددًء)من ت ريخ)-05

. 02-2020

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   373(

دلذي) (: دملعيية) دلبيوا  رقم  بيد 

9يص على م 9لي:)ب لتعد9ل

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222.

215I

MITAK CONSEIL

ماروليڤ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

م روليڤ شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 12 زنقة 

دلحرية دلط بق 3 شقة 5 - 22122 

دلددردلبيض ء دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

م روليڤ.

تركيب) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملص عد للساللم دملتحركة ودملآردت)

دملتحركة.

زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختآ عي)

 22122 (- (5 شقة) (3 دلحرية دلط بق)

دلددردلبيض ء)دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد حسن هدلي)):))822)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد))ف طآة ب كر):))222)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

822)بقيآة) (: ( دلسيد حسن هدلي)
122)ارهم.

دلسيد  ف طآة ب كر):)222)بقيآة)
122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد حسن هدلي))عيودنه)د()حي)
 24 12)ش) دلوالء)إق مة دلفتح عآ ر )
دلددر دلبيض ء) (22422 سيدي مومن)

دملغرب.
حي) دلسيد ف طآة ب كر عيودنه)د()
 24 12)ش) دلوالء)إق مة دلفتح عآ ر )
دلددر دلبيض ء) (22422 سيدي مومن)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد حسن هدلي))عيودنه)د()حي)
 24 12)ش) دلوالء)إق مة دلفتح عآ ر )
دلددر دلبيض ء) (22422 سيدي مومن)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726522.

216I

MARCHICA CONSEIL

EURO ONE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
44 ، ش رع طوكيو، دلط بق 1، شقة 

1، دلي ظور. ، 62222، دلي ظور 
دملغرب

EURO ONE   شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلشقة 
رقم FB24 ،عآ ر  فيصل ،حي دوالا 
دبردهيم ،دلي ظور, - 62212 دلي ظور 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.16483

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

دحآيد  دعودا) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (132

1.522)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()حي  )

دلج ري بت ريخ)16)اخيبر)2212.

دحآيد  دعودا) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (182

1.522)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()بدر)

دلد9ن دعودا بت ريخ)16)اخيبر)2212.

دحآيد  دعودا) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (145

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.522

شيآ ء)دعودا بت ريخ)16)اخيبر)2212.

دحآيد  دعودا) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (145

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.522

مرو  دعودا بت ريخ)16)اخيبر)2212.

نصردلد9ن) () ( دلسيد) تفويت 

من) دختآ عية  حصة  (112 دعودا)

() ( دلسيد) ( 522)حصة لف ئد ) أصل)

اخيبر) (16 بت ريخ) دعودا  دلد9ن  بدر 

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)28)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)34.

217I

MARCHICA CONSEIL

EURO ONE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير نش ط دلشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، ش رع طوكيو، دلط بق 1، شقة 

1، دلي ظور. ، 62222، دلي ظور 

دملغرب

EURO ONE  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي دلشقة 
رقم FB24 ،عآ ر  فيصل ،حي دوالا 
دبردهيم، دلي ظور. - 62212 دلي ظور 

دملغرب.
تغيير نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.16483

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تغيير) (2212 16)اخيبر) دملؤرخ في)
دالستيردا) (.1« من) دلشركة  نش ط 

ودلتصد9ر.
دلغير.«) لحس ب  دلبض ئع  2.نقل 
دلطرق) عبر  دلبض ئع  »1.نقل  إلى)

للحس ب دلخ ص.
ودلتصد9ر)دملي ه) دالستيردا  (.2.1
مستحضردت) (، دألسآيت) (، دملعدنية)

دلتجآيل)...(.«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)28)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)34.

218I

MARCHICA CONSEIL

 COMPANY EL MANSOURI
& MOKHTARI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، ش رع طوكيو، دلط بق 1، شقة 

1، دلي ظور. ، 62222، دلي ظور 
دملغرب

 COMPANY(EL(MANSOURI &
MOKHTARI شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

أفرد، بني بويفرو، قلعية،  دلي ظور.                                                                     
- 62672 دلي ظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
12437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (11
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:



3733 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 COMPANY( EL( MANSOURI( &

.MOKHTARI

غرض دلشركة بإ9ج ز):)1. 

دستغالل ملقهى).

بيع مستلزم ت دله تف. (.2

اودر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلي ظور.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ( قلعية،) بني بويفرو،) أفرد،)

-)62672)دلي ظور دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 252 ( (: مخت ري) ص لح  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 52 ( (: دمليصوري) محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() مخت ري  ص لح  دلسيد 

قلعية،) بويفرور،) بني  أفرد،) اودر 

دلي ظور).)62672)دلي ظور دملغرب.

دمليصوري) محآد  دلسيد 

بويفرور،) بني  أفرد،) اودر  عيودنه)د()

دلي ظور) (62672 (. دلي ظور) قلعية،)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() مخت ري  ص لح  دلسيد 

قلعية،) بويفرور،) بني  أفرد،) اودر 

دلي ظور).)62672)دلي ظور دملغرب

دمليصوري) محآد  دلسيد 

بويفرور،) بني  أفرد،) اودر  عيودنه)د()

دلي ظور) (62672 (. دلي ظور) قلعية،)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 12 بت ريخ) ( ب لي ضور) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)3532.

212I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE DICH TRANSFET

SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE DICH TRANSFET SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 2 

بوانيب  - 52222 دلرشيد9ة دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تعيين) (2222 9ي 9ر) (32 دملؤرخ في)

مسير خد9د للشركة دلسيد) ())عليبو))

دم ل كآسير آمر

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)27)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)10/2020.

222I

Saint-Jalmes(&(Associés

DARELMA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد9د للشركة

Saint-Jalmes & Associés

 rue Abou Mahassine 24

 Rouyani ، 20000، casablanca

maroc

DARELMA  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 22 

 BOULEVARD(RACHIDI - 20000

.CASABLANCA MAROC

تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.128783

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم تعيين) (2212 أبريل) (32 دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

PETTEAU Benjamin))كآسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 17 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)723622.

221I

FIDUBAM

MOUBILIER EL FOUNTI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

FIDUBAM

 N°3 Bd(PRINCE(SIDI

 MOHAMED  NADOR(N°3

  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

MOUBILIER EL FOUNTI شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلزنقة 

52 رقم 47 حي لعرد�سي  - 62222 

دلي ظور دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2222 9ي 9ر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

بوخآعة)) () ( دلسيد) تفويت 

1.222)حصة دختآ عية من) دلفونتي)

أصل)1.222)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()

حسن دلفونتي بت ريخ)26)9ي 9ر)2222.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)55.

222I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOLAIRE ERRADA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOLAIRE ERRADA  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 148 

ش رع محآد V دلجرف - 52222 

دلرشيد9ة دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2722

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 نونبر) (22 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

SOLAIRE ERRADA)))مبلغ رأسآ له )

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222

 V ش رع محآد) (148 دإلختآ عي رقم)

دملغرب) دلرشيد9ة  (52222 (- دلجرف)

نتيجة ل):)دالزمة.

و حدا مقر دلتصفية ب رقم)148 

 52222 (- دلجرف) (V محآد) ش رع 

دلرشيد9ة دملغرب.)

و عين:

و) دلردا   ( ( س لم) دلسيد) ()

 V ش رع محآد) (148 رقم) عيودنه)د()

دملغرب) ( دلرشيد9ة) (52222 دلجرف)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)22/2020.

223I
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MARCHICA CONSEIL

LABORATOIRES VENUS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، ش رع طوكيو، دلط بق 1، شقة 

1، دلي ظور. ، 62222، دلي ظور 

دملغرب

LABORATOIRES VENUS  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلشقة 

رقم FB24 ،عآ ر  فيصل ،حي دوالا 

دبردهيم ،دلي ظور, - 62212 دلي ظور 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (32

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. LABORATOIRES VENUS

(- (/ (1 (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلتجآيل) مستحضردت  صي عة 

دليظ فة) وميتج ت  ودلعطور 

ودملبيددت دلحشرية

دالولية) دملودا  دستيردا  (- (/ (2

ودلعطور) دلتجآيل  )مستحضردت 

ودملبيددت) دليظ فة  وميتج ت 

دلحشرية(.

دلشقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

،حي دوالا) ،عآ ر  فيصل) (FB24 رقم)

دلي ظور) (62212 (- ،دلي ظور,) دبردهيم)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 222.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 222 ( (: دعودا) دحآيد   دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  حي   دلج ري):))132)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

 322 ( (: دلسيد نصر دلد9ن دعودا)
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 145 ( (: دعودا) شيآ ء) دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  مرو  دعودا):))145)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

 222 ( (: دعودا) دلد9ن  بدر  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دعودا  دحآيد   دلسيد 
(،22 رقم) ،ش رع تطودن،) حي دلنهضة)

سلودن).)62722)دلي ظور دملغرب.
عيودنه)د() دلج ري  حي    دلسيد  
(،22 رقم) ،ش رع تطودن،) حي دلنهضة)

سلودن).)62722)دلي ظور دملغرب.
دعودا) دلد9ن  نصر  دلسيد 
عيودنه)د()حي دلنهضة)،ش رع تطودن،)
دلي ظور) (62722 (. سلودن) (،22 رقم)

دملغرب.
عيودنه)د() دعودا  شيآ ء) دلسيد  
(،22 رقم) ،ش رع تطودن،) حي دلنهضة)

سلودن).)62722)دلي ظور دملغرب.
عيودنه)د() دعودا  مرو   دلسيد  
(،22 رقم) ،ش رع تطودن،) حي دلنهضة)

سلودن).)62722)دلي ظور دملغرب.
دلسيد بدر دلد9ن دعودا عيودنه)د()
(،22 رقم) ،ش رع تطودن،) حي دلنهضة)

سلودن).)62722)دلي ظور دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() دعودا  دحآيد   دلسيد 
(،22 رقم) ،ش رع تطودن،) حي دلنهضة)

سلودن).)62722)دلي ظور دملغرب
دعودا) دلد9ن  نصر  دلسيد 
عيودنه)د()حي دلنهضة)،ش رع تطودن،)
دلي ظور) (62722 (. سلودن) (،22 رقم)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)43.
224I

MITAK CONSEIL

بو ترنسبور تورستيك
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

بو ترنسبور تورستيك شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 5 زنقة 

أ9ت ب ه  ش رع بوراو شقة 21 - 

22522 دلددردلبيض ء دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

بو) (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

ترنسبور تورستيك.

دليقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي حي على دلطرق.
زنقة) (5 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- (21 شقة) بوراو  ش رع  ب ه   أ9ت 

22522)دلددردلبيض ء)دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: ( دلوليد) عتآ ن  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلتوب لي) بشر   دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد عتآ ن دلوليد)):)522)بقيآة)

122)ارهم.

 522 (: دلتوب لي) بشر   دلسيد  

بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( دلوليد) دلسيد عتآ ن 
بوراو) ش رع  ب ه   د9ت  زنقة  (25

22422)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
دلسيد  بشر  دلتوب لي عيودنه)د()
 22662 88 24)رقم) حي دألزهر عآ ر )

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ( دلوليد) دلسيد عتآ ن 
بوراو) ش رع  ب ه   د9ت  زنقة  (25

22422)دلددر دلبيض ء)دملغرب
دلسيد  بشر  دلتوب لي عيودنه)د()
 22662 88 24)رقم) حي دألزهر عآ ر )

دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726381.
225I

STE TIB COMPT SARL AU

RAISS TRANSFERT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى ش رع دملردبطين وزنقة 

دلبخ ري إق مة بغدداي مكتب رقم 
25 ، 62222، وخد  دملغرب

RAISS TRANSFERT شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 
)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 
محآد دلخ مس رقم 24 - 62222 

وخد  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.22685

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
RAISS TRANSFERT))مبلغ رأسآ له )
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
دإلختآ عي ش رع محآد دلخ مس رقم)
24)-)62222)وخد  دملغرب نتيجة ل):)

توقف نش ط دلشركة.
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ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 62222 (- (24 رقم) دلخ مس  محآد 

وخد  دملغرب.)

و عين:
و) رديس  ( مصطفى) ( دلسيد) ()

حي يعقوب دمليصور زنقة) عيودنه)د()
كربالء)رقم)25 62222)وخد  دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

ش رع) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 

محآد دلخ مس رقم)24)وخد 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (32 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4224.

226I

STE TIB COMPT SARL AU

LA PERLE D‘OUJDA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى ش رع دملردبطين وزنقة 

دلبخ ري إق مة بغدداي مكتب رقم 

25 ، 62222، وخد  دملغرب

LA PERLE D‘OUJDA شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 36 ش رع 

دلدرفوفي عآ ر  كوليزي رقم 41 - 

62222 وخد  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.25745

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 25)اخيبر) دملؤرخ في)

 LA شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

رأسآ له ) مبلغ  ( (PERLE D’OUJDA

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

ش رع دلدرفوفي عآ ر ) (36 دإلختآ عي)

وخد ) (62222 (- (41 رقم) كوليزي 

نش ط) توقف  (: ل) نتيجة  دملغرب 

دلشركة..

و حدا مقر دلتصفية ب)36)ش رع)
(- (41 رقم) كوليزي  عآ ر   دلدرفوفي 

62222)وخد  دملغرب.)
و عين:

و) طلح وي  ( خآ ل) دلسيد) ()
زنقة دبن عبد دمل لك رقم) عيودنه)د()
2 62222)وخد  دملغرب كآصفي)) ()

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)36)ش رع)
دلدرفوفي عآ ر  كوليزي رقم)41)وخد 
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (32 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4225.

227I

COMPTE A JOUR

SOLNAD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
SOLNAD شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دوالا 

بوطيب  دلفوق ني  - 62222 دلي ظور 
دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.15135
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
علي دلحف �سي) () ( تفويت دلسيد)
أصل) من  دختآ عية  حصة  (332
332)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()وهيب)

دلح فيظي))بت ريخ)11)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)28)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)35.

228I

SOCIETE(MAZZAGAN(COMPTAFISC-SARL-

AU

»ZWAKA«
إعالن متعدا دلقردردت

 SOCIETE MAZZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، دلجد9د  دملغرب

»ZWAKA« »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: رقم 8، 

ش رع دملسير  دلخضردء، زنقة حيف ء، 

دلشآ عية - - دلشآ عية دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.16163

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)18)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلبوه اي) دلد9ن  نور  دلسيد  تفويت 

حصة) ()1222( حصصه) خآيع 

لف ئد  عبد هللا طعآ وي

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

ش رع) (،8 نقل مقر دلشركة من رقم)

حيف ء،) زنقة  دلخضردء،) دملسير  

دلشآ عية إلى اودر دلغربة،)دلجد9د 

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

طعآ وي) هللا  عبد  دلسيد  تعيين 

كآسير للشركة ملد  غير محدوا  بعد)

دستق لة دلسيد نور دلد9ن دلبوه اي

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

دلذي 9يص على) (:7-6-4 بيد رقم)

دألس �سي) دلق نون  تحيين  م 9لي:)

للشركة)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لجد9د ))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)24664.

222I

ANNONCE B.O

»VIEW.ISKANE«
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ANNONCE B.O

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

»VIEW.ISKANE« شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلسالم 

1، رقم 54، دلشقة 5، دلجد9د  - 

24222 دلجد9د  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

16157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

VIEW.«(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.»ISKANE

 1- (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالستيردا) (2- دلعق ري.) دإلنع ش 

ودلتصد9ر..

عيودن دملقر دالختآ عي):)حي دلسالم)
(- دلجد9د ) (،5 دلشقة) (،54 رقم) (،1

24222)دلجد9د  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد كآ ل دلربيحي):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلسيد محآد مع ذ سعوا)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلربيحي  كآ ل  دلسيد 
دلجد9د ) شآس،) تجزئة  (،44 رقم)

24222)دلجد9د  دملغرب.
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سعوا) مع ذ  محآد  دلسيد 
ش رع) دلكد9ة،) تجزئة  (،2 عيودنه)د()
 24222 دلجد9د ) بديس،) دبن 

دلجد9د  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() دلربيحي  كآ ل  دلسيد 
دلجد9د ) شآس،) تجزئة  (،44 رقم)

24222)دلجد9د  دملغرب
سعوا) مع ذ  محآد  دلسيد 
ش رع) دلكد9ة،) تجزئة  (،2 عيودنه)د()
 24222 دلجد9د ) بديس،) دبن 

دلجد9د  دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لجد9د ))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)24657.

232I

دسآوب

اسموب
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

دسآوب
 RUE ACH ATTAOUI RIAD 45

 36 LOCAL 1A(TANGER 45 RUE
 ACH(ATTAOUI(RIAD 36 LOCAL

1A(TANGER، 90000، طيجة 
دملغرب

دسآوب شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 45 زنقة 
دلح ج دلعط وي دق مة دلري ض 36 

بقعة 316 محل 1 أ طيجة - 22222 
طيجة دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.83225

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
9وسف دسآ ر) () ( تفويت دلسيد)
أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.212
() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (8.282
اخيبر) (24 بت ريخ) دسآ ر  داريس 

.2212

دبردهيم دسآ ر) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.212

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (8.282

اخيبر) (24 بت ريخ) دسآ ر  داريس 

.2212

دسآ ر) مو�سى  () ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.212

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (8.282

اخيبر) (24 بت ريخ) دسآ ر  داريس 

.2212

سكيية دسآ ر) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (222

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (8.282

اخيبر) (24 بت ريخ) دسآ ر  داريس 

.2212

تفويت دلسيد)) ()اني  دسآ ر)828 

 8.282 أصل) من  دختآ عية  حصة 

داريس) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دسآ ر بت ريخ)24)اخيبر)2212.

دسآ ر) س ر   () ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختآ عية  حصة  (828

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (8.282

اخيبر) (24 بت ريخ) دسآ ر  داريس 

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)122.

231I

STE TIB COMPT SARL AU

JNANE CHARK
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى ش رع دملردبطين وزنقة 

دلبخ ري إق مة بغدداي مكتب رقم 

25 ، 62222، وخد  دملغرب

JNANE CHARK شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 44 زنقة 

ف س رقم 1 - 62222 وخد  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.23723

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (14.288.222«

 15.222.222« إلى) ارهم«) (12.222«

ارهم«)عن طريق):))إام ج دحتي طي أو)

أرب ح أو عالودت إصددر في رأس دمل ل.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)24.

232I

cherkaouaudit

 SOCIETE «

 MEDITERRANEENNE

 D’EXPLOITATION DES

 CARRIERES

S.A.R.L
 PAR ABREVIATION 

SMEDEX S.A.R.L 
إعالن متعدا دلقردردت

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2  1er(etage ، 90010،

tanger(maroc

 SOCIETE «

 MEDITERRANEENNE

 D’EXPLOITATION DES

 CARRIERES « S.A.R.L(PAR

 ABREVIATION » SMEDEX «

S.A.R.L  »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: زنقة  

خآ ل دلد9ن دألفغ ني إق مة ربيع 2 

ط بق تحت أر�سي رقم 15 - 22222 

طيجة دملآلكة دملغربية.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.18275

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)13)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلسيد) إستق لة  قبول  دلشرك ء) قرر 

عبددلرحآن حجب ن كآسير للشركة)

دبتددء)من ت ريخ)13/12/2019.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:13 رقم) بيد 

هو) مولن  فرن ند  بول  دلسيد  م 9لي:)

دملسير دلوحيد للشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (26 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)222242.

233I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AGRIPROFIL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

AGRIPROFIL شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

46، ش ر دلوالء، زنقة عبد دلخ لق 

دلطريس - 73222 دلددملة دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

15147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.AGRIPROFIL
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دنشطة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

فالحية)

دلـتجــ ريـة) دلـعـآـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 

دلـعـقـ ريـة) دملـيـقــوالت  دلـصـيـ عـيـة،)  و 

و دملـ لـيـة دلـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـب شــر )

أو غيـر مـبـ شـر  ب ألنـشـطـــة دملـذكــــور )

أعـــــاله.

رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلخ لق) عبد  زنقة  دلوالء،) ش ر  (،46

دلطريس)-)73222)دلددملة دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد دكوت م عبد دلع لي)):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلع لي)) عبد  دكوت م  دلسيد 

62)ش رع موالي دسآ عيل) عيودنه)د()

دلط بق)1)شقة)2)دق مة زي ا))22222 

دلددر دلبيض ء)دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلع لي)) عبد  دكوت م  دلسيد 

62)ش رع موالي دسآ عيل) عيودنه)د()

دلط بق)1)شقة)2)دق مة زي ا))22222 

دلددر دلبيض ء)دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)16.

234I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ERHEBEN
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

ERHEBEN  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

46، ش ر دلوالء، زنقة عبد دلخ لق 

دلطريس - 73222 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

15137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. ERHEBEN

دصالح) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

هي كل دلسي ردت)

دلـتجــ ريـة) دلـعـآـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 

دملـيـقــوالت دلـعـقـ ريـة و) و دلـصـيـ عـيـة،)

مـب شــر ) بـصـفـة  تـرتـبـط  دلـتـي  دملـ لـيـة 

أو غيـر مـبـ شـر  ب ألنـشـطـــة دملـذكــــور )

أعـــــاله.

رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلخ لق) عبد  زنقة  دلوالء،) ش ر  (،46

دلطريس)-)73222)دلددملة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 822 ( (: ( دلسيد  سع ا دلدرب �سي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  ردني  عفيفي)):))222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلدرب �سي)) سع ا  دلسيد  

عيودنه)د()كلم)15)بوسكور ))27182 

دليودصر))دملغرب).

عيودنه)د() ( عفيفي) ردني   دلسيد  

دليودصر)) (27182 ( بوسكور ) (15 كلم)

دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلدرب �سي)) سع ا  دلسيد  

عيودنه)د()كلم)15)بوسكور ))27182 

دليودصر))دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)2.

235I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

RIO EMBALLAGES

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

RIO EMBALLAGES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

46 ش رع دلوالء زنقة عبد دلخ لق 

طوريس دلددملة - 73222 دلددملة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

15145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 RIO (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.EMBALLAGES

دلتسويق) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ب لجآلة) ودلبيع  ودلشردء) ودلتوزيع 

وشبه ب لجآلة لجآيع دملودا دلغذدئية)

دلتعبئة) ميتج ت  من  غيره   أو 

ودلتغليف وخآيع دمليتج ت دمللحق ت)

للتعبئة ودلتغليف)؛.
رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلخ لق) عبد  زنقة  دلوالء) ش رع  (46

دلددملة) (73222 (- طوريس دلددملة)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دعردب) محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دعردب  محآد  دلسيد 

حي دلزيتون بلوك دو رقم)176)تيكوين)

دك ا9ر)73222)دلددملة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دعردب  محآد  دلسيد 

حي دلزيتون بلوك دو رقم)176)تيكوين)

دك ا9ر)73222)دلددملة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)15.

236I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CISNEROS FOOD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

CISNEROS FOOD  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلنهضة 

1 رقم 2226 دلددملة - 73222 

دلددملة دملغرب
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تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
15132

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (27
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. CISNEROS FOOD
شردء) (، (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
وتج ر ) ودستيردا  وتصد9ر  وبيع 
ودلتجآيد ودملع لجة ودليقل) ( دلجآلة)
في خآيع أشك له من خآيع دمليتج ت)

دلسآكية..
حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- دلددملة) (2226 رقم) (1 دلنهضة)

73222)دلددملة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: دلسيد دلحسين دمص ص)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد رشيد دوبلعيد):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دمص ص) دلحسين  دلسيد 
 1782 رقم) دلسالم  حي  عيودنه)د()

دلددملة)73222)دلددملة دملغرب.
عيودنه)د() دوبلعيد  رشيد  دلسيد 
حي دلسالم رقم))383)دلددملة)73222 

دلددملة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دمص ص) دلحسين  دلسيد 
 1782 رقم) دلسالم  حي  عيودنه)د()

دلددملة)73222)دلددملة دملغرب
عيودنه)د() دوبلعيد  رشيد  دلسيد 
حي دلسالم رقم))383)دلددملة)73222 

دلددملة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)12.

237I

FIDUCIAIRE MOGADOR

MOGAD‘ART
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

MOGAD‘ART شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ملك 

تك ا9رت اودر دملرس خآ عة 

دادوكرض ادئر  تآي ر  - 44222 

دلصوير  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.3863

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 26)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

رأسآ له ) مبلغ  ( (MOGAD’ART

مقره ) وعيودن  ارهم  (32.222

دإلختآ عي ملك تك ا9رت اودر دملرس)

(- ( تآي ر) ادئر   دادوكرض  خآ عة 

(: دلصوير  دملغرب نتيجة ل) (44222

عدم تحقيق درب ح).

ملك) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

خآ عة) دملرس  اودر  تك ا9رت 

 44222 (- ( تآي ر) ادئر   دادوكرض 

دلصوير  دملغرب.)

و عين:

 JULIETTE ANNE دلسيد) ()

و) ( (SOPHIE  MARANDON
زنقة ض 9ة دفردح) (11 رقم) عيودنه)د()

 12282 23)دكددل) دق مة دليور شقة)

دلرب ط دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لصوير ))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)12/2020.

238I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AGASUD NAVAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

AGASUD NAVAL شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دلحسني رقم 33 بيس دلددملة - 

73222 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

15125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.AGASUD NAVAL

دعآ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دللح م))بجآيع أشك له.)

)طالء)دملع ان دلصي عية..

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- دلددملة) بيس  (33 رقم) دلحسني 

73222)دلددملة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلسيد دلحسن سعدي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد دلحسن سعدي عيودنه)د()

حي دلحسني رقم)33))دلددملة)73222 

دلددملة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلحسن سعدي عيودنه)د()

حي دلحسني رقم)33))دلددملة)73222 

دلددملة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)22.

232I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CENPESUD
إعالن متعدا دلقردردت

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

CENPESUD  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: دمليطقة 

دلصي عية  - 73222 دلددملة 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.645

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)26)اخيبر)2212.
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تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
قيآته) بآ   دلشركة  رأسآ ل  رفع 

ارهم عن طريق تقد9م) (5.622.222

دلرأسآ ل) ليصبح  عينية  حصص 

دلجد9د للشركة)12.622.222)ارهم

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دختآ عية) حصة  (56.222 تحرير)

ارهم للودحد ) (122 خد9د  من فئة)

مكتتبة في دسم:)دلسيد أمين حآيد)...)

28.222)حصة.-)دلسيد عآر حآيد)...)

28.222)حصة

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير دلشكل دلق نوني للشركة لتصبح)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

متعدا  دلشرك ء)

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دألس سية) دألنظآة  على  دملص اقة 

دلجد9د  للشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)12.

242I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAK TOURISME
إعالن متعدا دلقردردت

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

DAK TOURISME  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: ش رع 

محآد دلخ مس، دلحي دلصي عي - 

73222 دلددملة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.445

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2212)تم دتخ ذ) 26)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
قيآته) بآ   دلشركة  رأسآ ل  رفع 

ارهم عن طريق تقد9م) (2.212.222

دلرأسآ ل) ليصبح  عينية،) حصص 

دلجد9د للشركة)4.212.222)ارهم

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دختآ عية) حصة  (22.122 تحرير)

دمين حآيد) خد9د  مكتتبة في دسم:)

... 11.252)حصة.-)دلسيد عآر حآيد)

... 11.252)حصة

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دألس سية) دألنظآة  على  دملص اقة 

دلجد9د  للشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)11.

241I

AUDEC EXPERTISE

EERGC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE

223، ش رع دلزرقطوني، دلط بق 

دلس بع،مكتب رقم 7 ،حي دلردسين 

،22122، دلددردلبيض ء دملغرب

EERGC شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي: سيتي 

ت ور ، 21 زنقة او ب بوم ، دلط بق 

6 ،رقم 31 ،حي دملحطةـ 22432 

دلددردلبيض ء دملغرب  

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

 رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

443785

 17 في) مؤرخ  حر  عقد  بآقت�سي 
تم إعددا دلق نون) (2212 من شتيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا ))ب ملآيزدت دلت لية)

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا 

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 EERGC(: دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلتسويق و)

أعآ ل دلتركيب دلكهرب ئي،دلتكيولوج

ي،دلكهروكيآي ئية

:عيودن دملقر دإلختآ عي)

ب بوم) او  زنقة  (21 (، ت ور) سيتي 

دملحطة) ،حي  (31 ،رقم) (6 دلط بق) (،

ـ22432)دلددردلبيض ء)دملغرب

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة:)22)سية

 12.222 (: :مبلغ رأسآ ل دلشركة)

ارهم،)مقسم ك لت لي

حصة) (52: دلسيد حكيم أ9دوش)

بقيآة)122)ارهم للحصة

حصة) س كر:52) صالح  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم للحصة

دلع ئلية) دلشخصية  :ـ ألسآ ء)

وصف ت مودطن و دلشرك ء)

)د() دلسيد حكيم أ9دوش عيودنه)

32)آلي او ال غوخيير)13211)م رسيلي )

فرنس )

 2 )د() دلسيد صالح س كرعيودنه)

كلو او كردبون ش رع))خون خ ك بردت)

13122)إيستريس فرنس 

و) دلع ئلية  دلشخصية  :دألسآ ء)

مودطن))مسيري دلشرك ء

)د() دلسيد حكيم أ9دوش عيودنه)

32)آلي او ال غوخيير)13211)م رسيلي )

فرنس )

 2 )د() دلسيد صالح س كرعيودنه)

كلو او كردبون ش رع))خون خ ك بردت)

13122)إيستريس فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  .تم 

دلتج رية ب لددردلبيض ء)بت ريخ)26)من)

شتيبر)2212)تحت رقم)ـ

242I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

YA NEGOCE GROUPE

إعالن متعدا دلقردردت

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

YA NEGOCE GROUPE »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: حي 

دملسير  1، زنقة خبل بون صر، رقم 

17 - 73222 دلددملة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.4227

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2212)تم دتخ ذ) 32)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تفويت)162)حصة دختآ عية من فئة)

مكتتبة) ك نت  للودحد   ارهم  (122

لف ئد :) زدهير  دلسيد سعيد  في دسم 

(- حصة.) (82 (... دلسيد هش م زدهير)

دلسيد عبد دلرحيم زدهير)...)82)حصة)

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير دلهدف دإلختآ عي للشركة

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

هش م) زدهير،) سعيد  دلس ا :) تعيين 

دلرحيم زدهير كآسير9ن) زدهير و عبد 

للشركة)

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دألس سية) دألنظآة  على  دملص اقة 

دلجد9د  للشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)17.

243I
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AUDEC EXPERTISE

AUDEC PARTNERS MAROC

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE

223، ش رع دلزرقطوني ،دلط بق 

دلس بع، مكتب رقم 7 ،حي دلردسين ، 

22122،دلددردلبيض ء دملغرب

AUDEC PARTNERS MAROC

 هي شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا .

وعيودن مقره  دإلختآ عي 223، 

ش رع دلزرقطوني، دلط بق دلس بع، 

دلددردلبيض ء ،22562،دلددردلبيض ء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

443885

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بآقت�سي 

تم إعددا دلق نون) (2212 من شتيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا ))ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا 

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته :))

AUDEC PARTNERS MAROC

دلخبر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملح سبتية

عيودن) دلزرقطوني223) ،ش رع 

دملقر دإلختآ عي)

دلددردلبيض ء) دلس بع،) ،دلط بق 

،22562،دلددردلبيض ء)دملغرب

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة:)22)سية

 52.222 (: :مبلغ رأسآ ل دلشركة)

ارهم،)مقسم ك لت لي))

:252)حصة) دلسيد رشدي شآ لي)

بقيآة)122)ارهم للحصة

حصة) (252: دلسيد مس ر 9 سين)

بقيآة)122)ارهم للحصة.

دلع ئلية) دلشخصية  :ـ ألسآ ء) (

وصف ت مودطن و دلشرك ء

)د() عيودنه) رشدي شآ لي  دلسيد 

مجآع حددئق نودصر إق مة ب)2)ن ر)

21)نودصر)27222)دلددردلبيض ء)

 4 )د() دلسيد مس ر 9 سين عيودنه)

ليبين ميردبو) (13172 طريق كلوسون)

13172)م رسيلي  فرنس 

و) دلع ئلية  دلشخصية  :دألسآ ء)

مودطن مسيري دلشرك ء)

)د() عيودنه) رشدي شآ لي  دلسيد 

مجآع حددئق نودصر إق مة ب)2)ن ر)

21)نودصر)27222)دلددردلبيض ء

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  .تم 

دلتج رية ب لددردلبيض ء)بت ريخ)27)من)

شتيبر تحت رقم)ـ

244I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE YOSA TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE REBANI

 RUE(KENITRA(IMM 12 APPT 14

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE YOSA TRANS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي :  محل 
رقم 1 ش رع دلفقيه دلغ زي دلزيتون  

- 52222 مكي س دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.37211

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2218)تقرر حل) 31)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة) (SOCIETE YOSA TRANS

مبلغ) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

1)ش رع) )محل رقم) مقره  دإلختآ عي)

 52222 (- ( دلزيتون) دلغ زي  دلفقيه 
مكي س دملغرب نتيجة لعدم دلحصول)

على صفق ت.

و عين:

و) دلفرحي  ( محآد) دلسيد) ()

دملدرسة) زنقة  (1 رقم) عيودنه)د()

دملغرب) مكي س  (52222 دلزيتون)

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

محل) ( وفي) (2218 اخيبر) (31 بت ريخ)

رقم)1)ش رع دلفقيه دلغ زي دلزيتون))-)

52222)مكي س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)25.

245I

ABK CONSULTING

BRIGHT ADVISORS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

ABK CONSULTING

 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

BRIGHT ADVISORS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 72 ش رع 

دبن سيي  شقة رقم 14 دكددل 

دلرب ط - 12222 دلرب ط دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.125173

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

رفع) تم  (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

رأسآ ل دلشركة بآبلغ قدره)»22.222 

إلى) ارهم«) (12.222« أي من) ارهم«)

»122.222)ارهم«)عن طريق):))تقد9م)

حصص نقد9ة أو عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (32 بت ريخ) ( دلتج رية ب لرب ط)

2212)تحت رقم)123736.

246I

BUSINESS WAYS

SAMBA CONCEPT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SAMBA CONCEPT    شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة ك ميل 

ك ب ن  ‘عآ ر  رقم 12 ‘دلط بق دلت لت‘ 

شقة رقم 11‘ دلشتوية - 42222 

مردكش دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.82352

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)31)أكتوبر)2212)تم))تحويل))

للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

رقم) ‘عآ ر   ك ب ن ) ك ميل  »زنقة  من)

 ‘11 رقم) شقة  دلت لت‘) ‘دلط بق  (12

مردكش دملغرب«) (42222 (- دلشتوية)

فيال) ودرززدت,) طريق  (,12 »كلم) إلى)

خآ عة) بوزيد,) بن  دلعربي  اودر  نور,)

دلويددن)-)42222)مردكش))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112228.

247I

BUSINESS WAYS

SAMBA CONCEPT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SAMBA CONCEPT    شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
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و عيودن مقره  دالختآ عي زنقة 

ك ميل ك ب ن  ‘عآ ر  رقم 12 ‘دلط بق 

دلت لت‘ شقة رقم 11‘ دلشتوية  - 

42222 مردكش .

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.82352

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)31)أكتوبر)2212)تم تحويل)

دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)

ذدت دملسؤولية دملحدوا «)إلى)»شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112228.

248I

BUSINESS WAYS

SAMBA CONCEPT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SAMBA CONCEPT    شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة ك ميل 

ك ب ن  ‘عآ ر  رقم 12 ‘دلط بق دلت لت‘ 

شقة رقم 11‘ دلشتوية  - 42222 

مردكش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.82352

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 أكتوبر) (31 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

)رشيد ) ) ()صآبة) تفويت دلسيد)

222)حصة دختآ عية من أصل)222 

صآبة)) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

سآية بت ريخ)31)أكتوبر)2212.

)خ ك) ) ()اوالنوي) تفويت دلسيد)

اومينيك سيرج)222)حصة دختآ عية)

)دلسيد) 222)حصة لف ئد ) من أصل)

أكتوبر) (31 بت ريخ) صآبة سآية  () (

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112228.

242I

ATELIER DE CUISINE CHEF TARIK

أتوليي دو كويزين شيف طاريق

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 ATELIER DE CUISINE CHEF

TARIK

 DOUAR DCHAYRA,

 AGHOUATIME, TAHNAOUTE,

MARRAKECH ، 40000، مردكش 

دملغرب

أتوليي او كويزين شيف ط ريق 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

دلدشير ، أكودتيم، ت حي وت - 

42222 مردكش دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.55572

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 نونبر) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

)حربيد ) ) ()ط رق) تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (752

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

نونبر) (12 بت ريخ) بوسكن  رشيد  

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111122.

252I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

NABRIM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

دق مة ليي  دلرقم 76 زدوية ش رع 

ط نط ن وش رع لبي ن دلط بق دلت سع 

طيجة ، 22222، طيجة دملغرب

NABRIM شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 76 دق مة 

ليي  تق طع زنقة لبي ن و زنقة ط ن 

ط ن  - 22222 طيجة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.122

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

عبد دلع لي بن) () ( تفويت دلسيد)

ديشو)122)حصة دختآ عية من أصل)

) ()كريم) دلسيد) ( 122)حصة لف ئد )

بن دله شمي بت ريخ)23)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222321.

251I

ATELIER DE CUISINE CHEF TARIK

سيلبيرفيش ما
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

SILBERFUCHS MA SARL

 IMM  HARMONIE, APPT . N°

 23, ANGLE(BD. ABD(KHATTABI

 ET(BD. MANSOUR(DAHBOUBI,

 ETAGE 4, MARRAKECH ،

42222، مردكش دملغرب

سيلبيرفيش م  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  

ه رموني، دلط بق دلردبع، دلشقة 

رقم 23، تق طع ش رع عبد دلكريم 

دلخط بي و دمليصور دلذهبي - 42222 

مردكش دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.62311

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 نونبر) (28 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

رأسآ له ) مبلغ  ( م ) سيلبيرفيش 

مقره ) وعيودن  ارهم  (32.222

دلط بق) ه رموني،) عآ ر   دإلختآ عي 

23،)تق طع ش رع) دلردبع،)دلشقة رقم)

دمليصور) و  دلخط بي  دلكريم  عبد 

دملغرب) مردكش  (42222 (- دلذهبي)

نتيجة ل):)عدم وخوا نش ط للشركة.

عآ ر ) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دلشقة) دلردبع،) دلط بق  ه رموني،)

دلكريم) عبد  ش رع  تق طع  (،23 رقم)

دلخط بي و دمليصور دلذهبي)-)42222 

مردكش دملغرب.)

و عين:

أليكس ندر ريني خوويل)) دلسيد) ()

عآ ر ) عيودنه)د() و  كردسيوبولسكي 

دلكريم) عبد  ش رع  تق طع  ه رموني،)

 42222 دلخط بي و دمليصور دلذهبي)

مردكش دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111125.

252I
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TRUCK TRAVEL  MOROCCO SARL

  TRUCK TRAVEL

MOROCCO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 TRUCK(TRAVEL  MOROCCO

SARL

 Rue  JORDANIE  Immeuble

 YAMNA(II 6ème(étage    Appt.

 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 TRUCK(TRAVEL  MOROCCO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

دلق �سي دلعي ض دق مة دلبكوري 

دلط بق دلردبع دلشقة رقم 7 طيجة - 

22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TRUCK TRAVEL  MOROCCO

-1دليقل) (: بإ9ج ز) غرض دلشركة 

بجآيع) للبض ئع  دلوطني  و  دلدولي 

وس ئل دليقل م صة دليقل دلطرقي.

--2)وسيط دليقل دلدولي و دلوطني)

للبض ئع بجآيع وس ئل دليقل م صة)

دليقل دلطرقي.

زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلبكوري) دق مة  دلعي ض  دلق �سي 

(- 7)طيجة) دلط بق دلردبع دلشقة رقم)

22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 52 ( (: طيط ني) فيصل  دلسيد 

حصة بقيآة)5.222)ارهم للحصة).

52)حصة) ( (: دلسيد ربيع بنتون�سي)

بقيآة)5.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد فيصل طيط ني عيودنه)د()

زنقة دبن هش م رقم) (1 حي دلبردنص)

72 22222)طيجة دملغرب.

عيودنه)د() بنتون�سي  ربيع  دلسيد 

زنقة دلق �سي عي ض دق مة دلبكوري)

طيجة) (22222  7 دلط بق دلردبع رقم)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد فيصل طيط ني عيودنه)د()

زنقة دبن هش م رقم)) (1 حي دلبردنص)

22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222428.

253I

FIDUCIAIRE MOLIFID

SELMED
إعالن متعدا دلقردردت

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

SELMED »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: اودر 

دملودرعة دلرمل خآ عة و قي ا  

دلعودمر   - 22152 دلقصر دلكبير 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.4135

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)24)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تفويت))33)حصة()مآلوكة من طرف)
دلسيد عبددلسالم دلحري�سي لف ئد )
دلسيد محآد دلجآيلي))16)حصة())و)

دلسيد سالم دلكونة)))17)حصة(.
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
عبددلسالم) دلسيد  مله م  حد  وضع 
دبردء) مع  للشركة  كآسير  دلحري�سي 
ذمته و تعيين دلسيد محآد دلجآيلي و)
دلسيد سالم دلكونة مسير9ن للشركة)
أن) كآ   محدوا   غير  ملد   وذلك 
في) دحدهآ   بإمض ء) ملزمة  دلشركة 
ب ستثي ء) به   دملتعلقة  دلعقوا  خآيع 
دلتوقيع) ف ن  دلبيكية  دملؤسس ت 

دملشترك بين دملسير9ن 9لزم دلشركة.)
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
من) ()43( و) ()-7  6 (( دلفصول) تغيير 

دلق نون دألس �سي للشركة
قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)
صي غة ق نون أس �سي خد9د للشركة)

و دملص اقة عليه
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
9يص) دلذي  (:)-7  6 (( رقم) بيد 
دلشركة) م ل  رأس  9بلغ  م 9لي:) على 
1.22.222,22).ارهم.)وهي مقسآة إلى)
122)حصة بقيآة.1.222))ارهم لكل)
ب لك مل ومخصصة) مدفوعة  (، منه )
محآد دلجآيلي52  (• ك التي:) للشرك ء)
حصة)•)سالم دلكونة)52)حصة دي دن)

دملجآوع))م ئة حصة)(122)حصة
على) 9يص  دلذي  (:43 رقم) بيد 
م 9لي:)عهد تسيير دلشركة إلى دلسيد)
محآد دلجآيلي و دلسيد سالم دلكونة)))
أن) كآ   محدوا   غير  ملد   وذلك 
في) دحدهآ   بإمض ء) ملزمة  دلشركة 
ب ستثي ء) به   دملتعلقة  دلعقوا  خآيع 
دلتوقيع) ف ن  دلبيكية  دملؤسس ت 
دملشترك بين دثيين من دملسير9ن 9لزم)

دلشركة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعردئش))بت ريخ)28)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)15.

254I

FLASH ECONOMIE

RS3 IMMOBILIER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

»RS3 IMMOBILIER(«

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي : صكوم  

1 أسكجور رقم 31 دلشقة رقم 5 

دلط بق دلث لث - مردكش.

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

22255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 
دلق نون) إعددا  تم  ( (17/09/2019

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل  ( (

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية  (

 RS3 ( (: بآختصر تسآيته ) دالقتض ء)

IMMOBILIER

غرض دلشركة بإ9ج ز:)شردء)وبيع)

دملب ني أو غيره  من عآلي ت دلعق ردت.

:)صكوم ) عيودن دملقر دالختآ عي) (

 5 رقم) دلشقة  (31 رقم) أسكجور  (1

دلط بق دلث لث)-)مردكش.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة:)22)سية.

9بلغ) ( ( (: دلشركة) رأسآ ل  مبلغ 

12.222,22ارهم) ( رأس م ل دلشركة)

سهم بقيآة)) ( (122 ( وهي مقسآة إلى)

122.22)ارهم لكل منه )،)مرقآة من)

للآس هآة) وتخصص  (، (122 إلى) (1

 OPRANDI ( دلسيد ) دلوحيد  

. CHARLOTTE MARILYN
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دلسيد ) دلشركة:) مسير   (

 OPRANDI CHARLOTTE

بت ريخ) مزادا   (,MARILYN

13/03/1990),)دلح ملة لجودز دلسفر)

ب) دلق طية  و  (12DA1325 ( رقم)

 RUE JOHNSTONE RECKIT  32

.91130(RIS-ORANGIS(–France

دلق نوني) دإل9ددع  تم  (.II

بت ريخ) بآردكش  دلتج رية  ب ملحكآة 

24/09/2019)تحت رقم)128173.

255I

FLASH ECONOMIE

COMPTOIR AL JANOUB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

»COMPTOIR AL JANOUB «

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رقم 1 دلط بق دألر�سي عآ ر  رقم 

854 دلحي دملحآدي –شيش و .
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

1323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم) 21/11/2019؛) بَت ريخ) مردكش 

إعددا دلق نون دألس �سي لشركة ذدت)

مسؤولية محدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  ( (: دلشركة) شكل 

مسؤولية محدوا .))))))))))))))))))))))))))

 COMPTOIR ( (: دلشركة) تسآية 

  AL JANOUB

ت خر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

اروكري ب لتقسيط),)أعآ ل مختلفة,)

دالستيردا و دلتصد9ر.

 1 رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلط بق دألر�سي عآ ر  رقم)854)دلحي)

دملحآدي)–شيش و .

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة:))22)سية

((: دلشركة) رأسآ ل  مبلغ 

122.222.22))ارهم))))))))))))

دلحصص دلعينية):))1.222)حصة

دلشخصية) دلشرك ء) أسآ ء)

ودلع ئلية وعي وينهم:

دملزادا) أمط ب,) 9 سين  دلسيد 

سية07/03/1996),)دلح مل للبط قة)

و دلق طن) ( ( (EE623273دلوطيية رقم

طريق) (372 رقم) دملس ر  تجزئة  ب 

آسفي–)مردكش.

دملزادا) أمط ب,) محآد  دلسيد 

سية18/03/1998),)دلح مل للبط قة)

و دلق طن) ( ( (EE636457دلوطيية رقم
ب سيدي عب ا)2)رقم)75)–)مردكش.

دملزادا ) (, مط ب) ميية  دلسيد  

سية18/06/1971),)دلح ملة للبط قة)

BJ121262),)و دلق طية)) دلوطيية رقم)
ب سيدي عب ا)2)رقم)75)–)مردكش.

دمط ب) سلمى  دلق صر  دلطفلة 

,و) ( سية01/01/2002) دملزادا   (,
دلق طية))ب سيدي عب ا)2)رقم)75)–)

مردكش.

دمط ب,) أس مة  دلق صر  دلطفل 

دملزادا سية09/09/2005),)و دلق طن)
ب سيدي عب ا)2)رقم)75)–)مردكش.

9آثل دلطفالن دلق صردن ودلدهآ )

دلو�سي) دمط ب  إبردهيم  دلسيد 

دلق نوني)،)دملزادا سية13/11/1971 

رقم دلوطيية  للبط قة  دلح مل  (,

EB21221)))و دلق طن ب سيدي عب ا)
2)رقم)75)–)مردكش.

v)توزيع دألنصبة على دلشرك ء):

  252 أمط ب:) 9 سين  دلسيد  (.1

حصة))

 252 أمط ب:) محآد  دلسيد  (.2

حصة

 125 مط ب:) ميية  دلسيد   ( (.3

حصة

4.)دلطفلة دلق صر سلمى دمط ب:)

125)حصة

أس مة) دلق صر  دلطفل  (.5

دمط ب:252)حصة

دلسيد) دلشركة:) مسير  دسم  (v

محآد أمط ب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ)) بإمينت نوت  ( دإلبتددئية)

13/12/2019تحت رقم)388/2019.

256I

FLASH ECONOMIE

QUALITY PET
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

» QUALITY PET «

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي : 345 

دملس ر طريق دسفي - مردكش.

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121242

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم إعددا دلق نون) ( (2212 نونبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

((: تسآيته ) بآختصر  دالقتض ء)

QUALITY PET

شردء) بإ9ج ز:) دلشركة  غرض 

دكسسودردت) و  أغذ9ة  وتوزيع  وبيع 

دلحيودن ت دألليفة).

 345 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دملس ر طريق دسفي)–)مردكش.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة:)22)سية.

مبلغ رأسآ ل دلشركة):))9بلغ رأس)

122.222,22ارهم) ( دلشركة) م ل 

وهي مقسآة إلى))1.222))سهم بقيآة))

122.22)ارهم لكل منه )،)مرقآة من)

وتخصص للآس هم) (، (1.222 إلى) (1

دلوحيد دلسيد))محآد د9ت احآ ن.

مسير دلشركة):)دلسيد))محآد د9ت)

احآ ن,)مزادا بت ريخ))08/05/1990 

دلح مل للبط قة دلوطيية) (, بآردكش)

ب) ( دلق طن) EE356472و  ( رقم)

(– (3 رقم) دلنسيم  تجزئة  دسكجور 

مردكش.

دلق نوني) دإل9ددع  تم  (.II

بت ريخ) بآردكش  دلتج رية  ب ملحكآة 

13/12/2019))تحت رقم)112262 .

257I

FLASH ECONOMIE

VETURIS TELECOM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

VETURIS TELECOM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 345 دملس ر 

طريق دسفي  - 42222  مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.VETURIS TELECOM

ت خر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وإكسسودردت) مدم ت  وموزع 

دلهودتف دلث بتة ودملتيقلة.

 345 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دملس ر طريق دسفي))-)42222))مردكش)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد د9ت بيهي)):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد محآد د9ت بيهي))عيودنه)د()

 21 عآ ر ) (16 خي ن أوردا مجآوعة)

42222))مردكش) 25)دالزاه ر) دلشقة)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد محآد د9ت بيهي))عيودنه)د()

 21 عآ ر ) (16 خي ن أوردا مجآوعة)

42222))مردكش) 25)دالزاه ر) دلشقة)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (13 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112256.

258I

FLASH ECONOMIE

BIPIMMO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

» BIPIMMO «

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي : 345 

دملس ر طريق دسفي - مردكش.
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121272

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 
تم إعددا دلق نون) ( (2212 23)اخيبر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

((: تسآيته ) بآختصر  دالقتض ء)

BIPIMMO

مروج) بإ9ج ز:) دلشركة  غرض 
عق ري

 345 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دملس ر طريق دسفي)–)مردكش.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة:)22)سية.

مبلغ رأسآ ل دلشركة):)))9بلغ رأس)
122.222,22ارهم) ( دلشركة) م ل 
وهي مقسآة إلى))1.222))سهم بقيآة))
122.22)ارهم لكل منه )،)مرقآة من)
وتخصص للآس هم) (، (1.222 إلى) (1

دلوحيد دلسيد))أحآد دلف ئق).
أحآد) ( دلسيد) (: دلشركة) مسير 
 04/02/1974( دلف ئق,)مزادا بت ريخ)
دلح مل للبط قة دلوطيية) (, بآردكش)

E531722(رقم
تجزئة) دسكجور  ب  ( دلق طن) و 

دلض وي)-176)مردكش.
دلق نوني) دإل9ددع  تم  (.II
بت ريخ) بآردكش  دلتج رية  ب ملحكآة 

16/12/2019))تحت رقم)112321 .
252I

ASHAM  MOHAMED

امطاش للنقل واملعامالت
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ASHAM  MOHAMED
 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

دمط ش لليقل ودملع مالت  شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

رأس دمل ء تجزئة حآ اي رقم 32  - 
23222 تطودن دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.17135
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 أكتوبر) (17 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
ذدت دلشريك دلوحيد دمط ش لليقل)
ودملع مالت)))مبلغ رأسآ له )122.222 

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع)
(- ( (32 تجزئة حآ اي رقم) رأس دمل ء)
(: ل) نتيجة  دملغرب  تطودن  (23222

توقف دلنش ط).
و حدا مقر دلتصفية ب ش رع رأس)
دملغرب) ( (32 دمل  تجزئة حآ اي رقم)

23222)تطودن دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()عبد دملصور))دمط ش و)
رقم) (3 زنقة) ش رع دلزرق ء) عيودنه)د()
دملغرب) تطودن  (23222 كويلآ ) (54

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2212)تحت رقم)6268.
262I

BUSINESS WAYS

APOLLO CONSULTING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH(MAROC
APOLLO CONSULTING  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : دلط بق 

دلث لث‘ رقم 22 ‘ مركز دألعآ ل‘ 
دلبالزد ، ا32/1  ، خليز - 42222 

مردكش دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.72421

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2212 نونبر) (13 دملؤرخ في)
شركة) ( (APOLLO CONSULTING
مبلغ) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 
وعيودن) ارهم  (32.222 رأسآ له )
مقره  دإلختآ عي دلط بق دلث لث‘)رقم)
22)‘)مركز دألعآ ل‘)دلبالزد)،)ا1/30))،)

خليز)-)42222)مردكش دملغرب نتيجة)

لحل واي.

و عين:

و) توفيق  ( ( م خد ) دلسيد) ()
  628 3)،))ب،))رقم) عيودنه)د()دملسير )

() ( 42222)مردكش دملغرب كآصفي)

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 3 2212)وفي دملسير ) 13)نونبر) بت ريخ)
مردكش) (42222 (- ( (628 رقم) ( )ب،) (،

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112222.

261I

FLASH ECONOMIE

MEDI CATHLAB
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  MEDI CATHLAB

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

غ ندي، إق مة غ ندي مول، عآ ر  

8 دلط بق 4 شقة رقم 1  - 22222  

دلددر دلبيض ء دملغرب .

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.264137

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم تعيين) (2212 نونبر) (28 دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

دلشرق وي))لال غزالن))كآسير آمر تبع )

لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2212)تحت رقم)648.

262I
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برفكت خسيون

SB CALL
sarl au 

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
 ذدت دلشريك دلوحيد

حل شركة

برفكت خسيون
12 زنقة دلحرية دلط بق دلث لث شقة 
رقم 6 ري ض داللفة، 22122، دلددر 

دلبيض ء دملغرب
SB CALL sarl au شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي  12 زنقة 
دلحرية دلط بق دلث لث شقة رقم 
5 دلددر دلبيض ء  - 22122 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.412641

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 9وليوز) (18 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 SB CALL sarl ذدت دلشريك دلوحيد)
ارهم) (122.222 مبلغ رأسآ له ) ( (au
زنقة) (12 ( وعيودن مقره  دإلختآ عي)
رقم) شقة  دلث لث  دلط بق  دلحرية 
دلددر) (22122 (- ( دلبيض ء) دلددر  (5
دلبيض ء)دملغرب نتيجة ل):)عدم وخوا)

نش ط تج ري.
 12 ( ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
شقة) دلث لث  دلط بق  دلحرية  زنقة 
رقم)5)دلددر دلبيض ء))-)22122)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب.)
و عين:

و) كيكي  بن  ( ( نودم) دلسيد) ()
دلط بق4    لفيطين  زنقة  عيودنه)د()
دلبيض ء) دلددر  (n°12  22322 شقة)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):))12)زنقة)
 5 رقم) دلث لث شقة  دلط بق  دلحرية 

دلددر دلبيض ء)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

شتيبر)2212)تحت رقم)713284.

263I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD SOUARI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تق طع ش رع موالي رشيد و عبد 

دلكريم دلخط بي،عآ ر  مركز أعآ ل 

خليز،  دلط بق دلث لث، مكتب رقم 

21 ، 42222، مردكش دملغرب

RIAD SOUARI شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 4 ارب 

عبيد دلـله مودسين  - 42222 

مردكش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.27431

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 31)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

  RIAD SOUARI دلوحيد) دلشريك 

مبلغ رأسآ له )12.222)ارهم وعيودن)

دلـله) ارب عبيد  (4 مقره  دإلختآ عي)

دملغرب) مردكش  (42222 (- ( مودسين)

دلشركة) مآ رسة  عدم  (: ل) نتيجة 

أا ) مآ   تأسيسه   ميذ  نش ط  ألي 

من) أرب ع  ثالثة  من  أكثر  ٳلى مس ر  
رأسآ ل دلشركة.

ارب) (4 و حدا مقر دلتصفية ب)

عبيد دلـله مودسين))-)42222)مردكش)

دملغرب.)

و عين:

 Jean-François دلسيد) ()

 7Rue ( و عيودنه)د() (Paul   VEYRY

 Debelleyme  75223 Paris France

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112254.
264I

TH CONSULTING

GAIA MEDIAS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

GAIA MEDIAS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
و عيودن مقره  دالختآ عي زنقة 15 
رقم 14أ حي دلهي ء   - 22212 دلددر 

دلبيض ء .
تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.275

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)23)9وليوز)2212)تم تحويل)
دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)
»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد«)

دملحدوا «.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726225.
265I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

INGECYS IT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

INGECYS IT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 28، 
دلط بق دألول ، ش رع أروز ، دلقط ع 11 

، حي ري ض رقم 28 ، دلط بق دألول ، 
ش رع أروز ، دلقط ع 11،

حي ري ض 2 دلرب ط دملغرب. 
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة 
دلتقييد في دلسجل دلتج ري رقم 

. 122731
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)18)9وليوز)2212)تم تحويل)
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
28،)دلط بق دألول)،)ش رع أروز) »رقم)
(، (28 حي ري ض رقم) (، (11 دلقط ع) (،

دلط بق
(،11 دلقط ع) (، ،)ش رع أروز) دألول)
 4« إلى) دلرب ط دملغرب«) (2 حي ري ض)
ش رع أك سي )،)دلقط ع)18)،)حي ري ض)

-)2)دلرب ط دملغرب«.)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
شتيبر) (26 بت ريخ) ب لرب ط  دلتج رية 

2212)تحت رقم)122326
266I

TH CONSULTING

GAIA MEDIAS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

GAIA MEDIAS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 15 
رقم 14أ حي دلهي ء  - 22212 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.275

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)23)9وليوز)2212)تم))تحويل))
للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
(- ( 14أ حي دلهي ء) رقم) (15 »زنقة) من)
إلى) دملغرب«) دلبيض ء) دلددر  (22212
(- ( دملي ر) بن خرير حي  زنقة  (5 »رقم)

21222)دلددر دلبيض ء))دملغرب«.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726225.
267I

TH CONSULTING

GAIA MEDIAS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

GAIA MEDIAS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي  زنقة 
15 رقم 14أ حي دلهي ء - 22212 

دلددردلبيض ء دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.275

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 9وليوز) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
 12.222« أي من) ارهم«) (222.222«
عن) ارهم«) (1.222.222« إلى) ارهم«)
إام ج دحتي طي أو أرب ح أو) ( (: طريق)

عالودت إصددر في رأس دمل ل.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726225.
268I

TH CONSULTING

GAIA MEDIAS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

GAIA MEDIAS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد وعيودن مقره  دإلختآ عي 
زنقة 15 رقم 14أ حي دلهي ء - 22212 

دلددر دلبيض ء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.275

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 9وليوز) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

دلقب ج) محآد  () ( تفويت دلسيد)

 122 حصة دختآ عية من أصل) (32

عثآ ن) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلقب ج بت ريخ)23)9وليوز)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726225.

262I

FIDUPLUS

AKSIL BAGS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUPLUS

355 ش رع محآد دلخ مس فض ء 

يسر  دلط بق 2 رقم 112 ، 22152، 

دلددردلبيض ء دملغرب

AKSIL BAGS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 26 محج 

داريس  لحريزي دلشقة رقم 6 - 

22252 دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

447281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 AKSIL (: دإلقتض ء)بآختصر تسآيته )

.BAGS

غرض دلشركة بإ9ج ز):)بيع وشردء)

على) دلحرفية,بيع  دمليتج ت  خآيع 

دألنترنيت,دلتصد9ر.

26)محج) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

(- (6 رقم) دلشقة  لحريزي  ( داريس)

22252)دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 42.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 422 ( (: ( محآد) زفزدف  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( محآد) زفزدف  دلسيد 

 2 دلط بق) عودم  دبن  زبير  دمبس  (22

دلددردلبيض ء) (22322  6 دلشقة رقم)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د()) ( محآد) زفزدف  دلسيد 

 2 دلط بق) عودم  دبن  زبير  22دمبس 

دلددردلبيض ء) (22322  6 دلشقة رقم)

دملغرب

تم دإل9ددع دلق نوني ب-))بت ريخ)31 

أكتوبر)2212)تحت رقم)-.

272I

GRAFCO SARL AU

YARAA SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

YARAA SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 
12 زنقة A ش رع دلجيش دمللكي  - 

52222 مكي س  دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.41283

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم) (2212 اخيبر) (27 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (3.222.222«
»2.522.222)ارهم«)إلى)»5.522.222 
مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)
مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)127.
271I

FIDUPLUS

AKSIL BAGS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير نش ط دلشركة

FIDUPLUS
355 ش رع محآد دلخ مس فض ء 

يسر  دلط بق 2 رقم 112 ، 22152، 
دلددردلبيض ء دملغرب

AKSIL BAGS شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي 26 محج 
داريس  لحريزي دلشقة رقم 6 - 
22252 دلددردلبيض ء دملغرب.

تغيير نش ط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.447281
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم تغيير) (2212 نونبر) (12 دملؤرخ في)
وشردء) »بيع  من) دلشركة  نش ط 
على) دلحرفية,بيع  دمليتج ت  خآيع 
»تصد9ر) إلى) دألنترنيت,دلتصد9ر«)

دمليتج ت دلحرفية.«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 16 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)723552.
272I



37 7 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

FIDULIMAR

AZOUVI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AZOUVI شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي  حي بوك فر 
A30 - 45300 تيغير دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4125
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)25)اخيبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
تيغير) (A30( -( 45300 بوك فر) حي  («
رقم) ( دلحي دملحآدي) ( (« إلى) دملغرب«)

1761)-)45222)ورزدزدت))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بتيغير) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)2.
273I

FIDULIMAR

AZOUVI
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AZOUVI شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

و عيودن مقره  دالختآ عي حي بوك فر 
رفم A30 - 45300 تيغير .

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4125
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)25)اخيبر)2212)تم تحويل)
دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد«)

دملحدوا «.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بتيغير) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)22.

274I

مكتب معيشة للحس ب ت و دألستش ردت دلجب ئية

 STE NOUVELLE DES

 TRAVAUX PUBLICS

MAROCAINS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

رفع رأسآ ل دلشركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 

دألستش ردت دلجب ئية

حي دلسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليآ ن ، 14222، سيدي سليآ ن 

دملغرب

 STE NOUVELLE DES TRAVAUX

PUBLICS MAROCAINS  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلسالم 

بلوك أو ؤقم 25  - 14222 سيدي 

سليآ ن دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2621

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2222 9ي 9ر) (13 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.222.222«

 1.122.222« إلى) ارهم«) (122.222«

تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ( سليآ ن) بسيدي  دالبتددئية 

14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)6/2020.

275I

ATLAS ETUDE CONSULTING

DAFTER

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING

 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV(ALLAL

 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC

DAFTER  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلشقة 18 

دلط بق دلث ني عآ ر  خوهر  ش رع 

عالل دلف �سي - 42222 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. DAFTER

غرض دلشركة بإ9ج ز):)بيع وشردء)

دلفودكه ودلخضر

دستيردا وتصد9ر.

دلشقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

خوهر ) عآ ر   دلث ني  دلط بق  (18

ش رع عالل دلف �سي)-)42222)مردكش)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

 N’DAW BIRAMA دلسيد)
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (:  1.222

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 N’DAW BIRAMA دلسيد)
 22222 دلحرية) ش رع  (12 عيودنه)د()

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 N’DAW BIRAMA دلسيد)
 22222 دلحرية) ش رع  (12 عيودنه)د()

دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111175.
276I

ATLAS ETUDE CONSULTING

RED CITY HOSPITALITY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING
 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV(ALLAL
 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC
RED CITY HOSPITALITY شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 
خوهر  دلط بق 2  دلشقة رقم 18 

ش رع عالل دلف �سي مردكش - 42222 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
77275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2216 غشت) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 RED (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CITY HOSPITALITY

ادر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلضي فة.

دق مة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 18 رقم) دلشقة  ( (2 دلط بق) خوهر  

ش رع عالل دلف �سي مردكش)-)42222 

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 62.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 CHRISTOPHE JOSEPH دلسيد)

 122 بقيآة) حصة  (MIGY :  622

ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 CHRISTOPHE JOSEPH دلسيد)

دلسي حية) دلقرية  عيودنه)د() (MIGY

مردكش) (42222 ( ميطقة دلودا) 1ج2)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 CHRISTOPHE JOSEPH دلسيد)

دلسي حية) دلقرية  عيودنه)د() (MIGY

مردكش) (42222 ( ميطقة دلودا) 1ج2)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

14)أكتوبر) بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2216)تحت رقم)82254.

277I

FIDULIMAR

AZOUVI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

AZOUVI شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلحي 

دملحآدي  رقم 1761 - 45222 

ورزدزدت دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4125

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

 12.222« أي من) ارهم«) (422.222«

عن) ارهم«) (522.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بتيغير) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)22.

278I

FIDULIMAR

AZOUVI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

AZOUVI شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي بوك فر 

A30 - 45300 تيغير دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4125

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

حآو دورهوش) () ( تفويت دلسيد)

 122 حصة دختآ عية من أصل) (52

خآ ل) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دوم لي بت ريخ)25)اخيبر)2212.

حآو دورهوش) () ( تفويت دلسيد)
 122 حصة دختآ عية من أصل) (52
مد9جة) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

زغري بت ريخ)25)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بتيغير) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)22.
272I

موند9 ل قرب كونسلتييغ

مونديال قرب كونسلتينغ
MGC 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

موند9 ل قرب كونسلتييغ
13 زنقة أحآد دملج طي، إق مة 

دأللب، دلط بق دألول، شقة رقم 8، 
دملع ريف 22222 دلددردلبيض ء ، 

22222، دلددردلبيض ء دملغرب
 MGC موند9 ل قرب كونسلتييغ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 13 زنقة 
أحآد دملج طي، إق مة دأللب دلط بق 

داول، شقة رقم 8. دملع ريف - 
22222 دلددردلبيض ء  دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

442561
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 غشت) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MGC(موند9 ل قرب كونسلتييغ
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دإلستش ر ،)

دلتكوين دملستآر ودلدردس ت.
زنقة) (13 (: عيودن دملقر دالختآ عي)
إق مة دأللب دلط بق) أحآد دملج طي،)
(- دملع ريف) (.8 رقم) شقة  داول،)

22222)دلددردلبيض ء))دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عبددلرحآ ن) شهيد  دلسيد 
رقم) داندلسية  إق مة  (86 عيودنه)د()
4.)ش رع أنودل))22232)دلددردلبيض ء)

دملغرب).
عيودنه)د() كويفوكي سيبة  دلسيد 
ا9كسين))) خآ عة  بور3) ا9كسين  حي 

12522)كون كري غيني .
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عبددلرحآ ن) شهيد  دلسيد 
رقم) داندلسية  إق مة  (86 عيودنه)د()
4.)ش رع أنودل))22232)دلددردلبيض ء)

دملغرب)
عيودنه)د() كويفوكي سيبة  دلسيد 
ا9كسين)) خآ عة  بور3) ا9كسين  حي 

12522)كون كري غيني 
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 21 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

غشت)2212)تحت رقم)5126.

282I

FIDULIMAR

AZOUVI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AZOUVI  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلحي 
دملحآدي رقم 1761 - 45222 

ورزدزدت دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.4125

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 25)اخيبر) دملؤرخ في)
مسير خد9د للشركة دلسيد) ()دوم لي))

خآ ل كآسير وحيد.
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تبع  لقبول دستق لة دملسير.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بتيغير) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)22.

281I

FIDULIMAR

AZOUVI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نش ط دلشركة)

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AZOUVI شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي دلحي 
دملحآدي رقم 1761 - 45222 

ورزدزدت دملغرب.
توسيع نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.4125

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 
نش ط) إلى  دلت لية  دألنشطة  إض فة 

دلشركة دلح لي):
.NEGOCIANT(ت خر

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بتيغير) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)22.

282I

مستأمية مو مني

AMMARI BATI
إعالن متعدا دلقردردت

مستأمية مو مني
رقم 734 دلط بق 2 شقة2 دق مة 

9وسف ش رع موالي عبد هللا 
ت وريرت ، 65822، ت وريرت دملغرب

AMMARI BATI  »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«
وعيودن مقره  دالختآ عي: رقم 88 
ودا زد  - 65822 ت وريرت دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.363

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)12)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

محآد) عآ ري  دلسيد  تفويت  م 9لي:)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (622

دلتي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) دلجتآ عية  دلحصص  مجآوع 

لف ئد ) حصة  (622 وهي) 9آلكه  

دلسيد ح جي محسن).و ب لت لي أصبح)

دلسيد ح جي محسن شريك  وحيدد في)

دلحصص) ب متالكه ملجآوع  دلشركة 

 622 يع ال) م   للشركة  دالختآ عية 

 62222 بآقددر) دختآ عية  حصة 

ارهم تآثل مجآوع رأسآ ل دلشركة

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلسيد) دملسير9ن  دستق لة  قبول 

مردا) االلي  دلسيد  و  محآد  عآ ري 

.وتعيين دلسيد ح جي محسن مسيرد)

وحيدد للشركة ملد  غير محدا )

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

9يص) دلذي  (:6-7-12 رقم) بيد 
على م 9لي:)تعد9ل مع تحيين دلق نون)

دألس �سي للشركة)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

26)9ي 9ر) دالبتددئية بت وريرت))بت ريخ)

2222)تحت رقم)01/2020.

283I

موثقة

ALDOR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

موثقة

217 ش رع دبردهيم دلروادني، 

دلتق طع،دق مة دلفتح دلط بق دألول، 

رقم 22، طريق دلجد9د ، 

دلددر دلبيض ء، 22222، دلددر 

دلبيض ء دملغرب

aldor شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 2 ش رع 
ك بتن اورو - 22222 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.22552

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)27)9ي 9ر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
22222)دلددر) (- »2)ش رع ك بتن اورو)
إلى)»45)ش رع دفني) دلبيض ء)دملغرب«)
دلبيض ء)) دلددر  (22252 (- الخيروند)

دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9وليوز)2212)تحت رقم)728276.
284I

fiscanet

SLASH TISSU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

fiscanet
 residence(al(badr(imm 39
 n 3 ain(sebaa(casablanca

 casablanca، 20253، casablanca
maroc

slash tissu شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : مجآوعة 
دلتقدم ج ح 2 ،17 دلط بق دلث ني 
دلبرنو�سي - 22622 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.425725

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)
مسؤولية) ذدت  شركة  (slash tissu
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
دلتقدم) مجآوعة  دإلختآ عي  مقره  
ج ح)2)،17)دلط بق دلث ني دلبرنو�سي)-)
دلددر دلبيض ء)دملغرب نتيجة) (22622

السب ب م لية.

و عين:

و) ميعم  ( ( ( بوشر ) دلسيد) ()

محج ق) (5 حي دلسدري م) عيودنه)د()

دلددر) (22652 دلبيض ء) (12 رقم) م 

دلبيض ء)دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

بت ريخ)24)اخيبر)2212)وفي مجآوعة)

دلث ني) دلط بق  (17، (2 ح) ج  دلتقدم 

دلبيض ء) دلددر  (22622 (- دلبرنو�سي)

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ ( دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 

 13)9ي 9ر)2222)تحت رقم)726726.

285I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE GENERAL MAROC
INVEST
SARL AU 

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA

 BD ALLAL BENABDELLAH N°62

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،

FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE GENERAL MAROC

INVEST SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

عالل بن عبد هللا دلرقم 62 دلط بق 

دالول دلفقيه بن ص لح - 23222 

دلفقيه بن ص لح دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.3553

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر حل) (2218 م ي) (12 في) دملؤرخ 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

 SOCIETE دلوحيد) دلشريك  ذدت 

 GENERAL MAROC INVEST

 122.222 )مبلغ رأسآ له ) (SARL AU

ارهم.
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ش رع) دإلختآ عي  مقره   وعيودن 

دلط بق) (62 عالل بن عبد هللا دلرقم)

 23222 (- ص لح) بن  دلفقيه  دالول 

ل) نتيجة  دملغرب  ص لح  بن  دلفقيه 

تحقيق) دلشركة  دستط عة  عدم  (:

أهددفه .

ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دلط بق) (62 عالل بن عبد هللا دلرقم)

 23222 (- ص لح) بن  دلفقيه  دالول 

دلفقيه بن ص لح دملغرب.)

و عين:

و) مستطيع  ( دمين) طه  دلسيد) ()

دلحي دالادري زنقة دلط هر) عيودنه)د()

دلفقيه بن) (23222   12 دلريفي رقم)

ص لح دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

دلحدوا) دإلقتض ء) وعيد  (

دملخولة) دلصالحي ت  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخ بر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)

 62 ش رع عالل بن عبد هللا دلرقم) (:

دلط بق دالول دلفقيه بن ص لح

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ( دالبتددئية ب لفقيه بن ص لح)

28)9ي 9ر)2222)تحت رقم)12/2020.

286I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

LTRBOX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC

LTRBOX شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : زدوية 

زنقة مردكش و ت روانت إق مة تران 

دلط بق دلث ني رقم 42 - 22222 

طيجة دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.22253

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (22 دملؤرخ في)

مسؤولية) ذدت  شركة  (LTRBOX

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)

وعيودن) ارهم  (52.222 رأسآ له )

مقره  دإلختآ عي زدوية زنقة مردكش)

و ت روانت إق مة تران دلط بق دلث ني)

دملغرب) طيجة  (22222 (- (42 رقم)

على) طيجة  في  دلطلب  لقلة  نتيجة 

دملج ل دلذي أشتغل فيه.

و عين:

و) ( دلبق لي) ( ( ودئل) دلسيد) ()

إسآ عيل) موالي  ش رع  عيودنه)د()

دلعربي) دملغرب  عآ ر   أك ا9ر  زنقة 

دملغرب) طيجة  (22222  35 دلشقة)

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

زدوية) وفي  (2222 9ي 9ر) (22 بت ريخ)

زنقة مردكش و ت روانت إق مة تران)

 22222 (- (42 رقم) دلث ني  دلط بق 

طيجة دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222463.

287I

SUPER RECHARGE

ALUCOHOOD SARLA
إعالن متعدا دلقردردت

SUPER RECHARGE

 BLOC 36 N°43 BIS ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ALUCOHOOD SARLA »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: إق  مة 

م خوغيل عآ ر  GH7 رقم 5 دلط بق 

1 سيدي دلبرنو�سي - - دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.273723

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2217)تم دتخ ذ) 12)غشت) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تفويت)522)حصة من دلسيد نقوس)

فؤدا إلى دلسيد  مجدوب حي ن

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

إق لة دلسيد نقوس فؤدا و دلسيد )

بك ري هوا  من دلتسييرللشركة

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تعيين دلسيد  مجدوب حي ن مسير )

خد9د  للشركة ملد  غير محدوا 

قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

 GR تغيير مقردلشركة من حي مب ركة)

56)رقم)8)سيدي دلبرنو�سي إلى إق  مة)

م خوغيل عآ ر )GH7)رقم)5)دلط بق)

1)سيدي دلبرنو�سي

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:))

 GR تغيير مقردلشركة من حي مب ركة)

56)رقم)8)سيدي دلبرنو�سي إلى إق  مة)

م خوغيل عآ ر )GH7)رقم)5)دلط بق)

1)سيدي دلبرنو�سي

على) 9يص  دلذي  (:6 رقم) بيد 

م 9لي:)وضع د لسيد  مجدوب حي ن)

ل52.222.22)ارهم لحس ب دلشركة

بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)

 522 من) دملتكون  دلشركة  رأسآ ل 

منه ) ودحد   كل  تس وي  دلتي  حصة 

لسيد ) د  حوز   في  هم  122ارهم 

مجدوب حي ن

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212)تحت رقم)722713.

288I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

RIMPLUS MAROC

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC

RIMPLUS MAROC شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي زدوية ش رع 

محآد دلخ مس و زنقة إبن كثير 

إق مة اوس م ريس دلط بق دلث ني 

رقم 24 - 22222 طيجة دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.45261

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 نونبر) (12 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

RIMPLUS MAROC))مبلغ رأسآ له )

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222

دإلختآ عي زدوية ش رع محآد دلخ مس)

و زنقة إبن كثير إق مة اوس م ريس)

 22222 (- (24 رقم) دلث ني  دلط بق 

:)قلة دلطلب) طيجة دملغرب نتيجة ل)

و دملي فسة.

زدوية) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

ش رع محآد دلخ مس و زنقة إبن كثير)

دلث ني) دلط بق  م ريس  اوس  إق مة 

رقم)24)-)22222)طيجة دملغرب.)

و عين:

 ANDRZEJ دلسيد) ()

و) (FRANCISZEK  SERAFIN

 C/STRZELCOW عيودنه)د()

 BYTOMSKICH( 332( A( 41-9352

 ,  2222 BYTOM POLOGNE

كآصفي)) ()للشركة.
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وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (11 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)228554.

282I

PROXY FINANCE

J.H CONSTRUCTION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

PROXY FINANCE

 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 )espace

 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

J.H CONSTRUCTION شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دملسير  1 أ 

رقم 665 دلط بق 3 مردكش - 42222 

مردكش دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.366

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)31)اخيبر)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

 3 دلط بق) (665 رقم) أ  (1 »دملسير )

دملغرب«) مردكش  (42222 (- مردكش)

ش رع) بآردكش  دلك ئن  »دملحل  إلى)

خودا) عآ ر   دلخط بي  دلكريم  عبد 

دلط بق دلخ مس دلشقة رقم)73)خليز)

-)42222)مردكش))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111162.

222I

PROXY FINANCE

J.H CONSTRUCTION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 )espace

 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

J.H CONSTRUCTION شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دملسير  1 أ 

رقم 665 دلط بق 3 مردكش - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

28485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 غشت) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 J.H (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CONSTRUCTION

ميعش) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

عق ري.

مد9ر دلبي ء.

عيودن دملقر دالختآ عي):)دملسير )1)أ)

رقم)665)دلط بق)3)مردكش)-)42222 

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد خ بر محآد ضويحي خ بر)

 122 122)حصة بقيآة) ( (: ( دله خري)

ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد خ بر محآد ضويحي خ بر)

  72321 دلكويت) عيودنه)د() ( دله خري)

دلكويت دلكويت.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد خ بر محآد ضويحي خ بر)

  72321 دلكويت) عيودنه)د() ( دله خري)

دلكويت دلكويت

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

22)غشت) بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)7133.

221I

FLASH ECONOMIE

 PRESTIGE MARBLE
COMPANY

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

 PRESTIGE MARBLE COMPANY

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بآقت�سى عقد) (: دلشكل دلق نوني)

 ,2212 25)9وليوز) عرفي مؤرخ بت ريخ)

لشركة) دألس �سي  دلق نون  وضع  تم 

تحآل) محدوا   مسؤولية  ذدت 

دلخص ئص دلت لية:)))

 PRESTIGE MARBLE:((دلتسآية-

      COMPANY

)دلشرك ء):)))-)دلسيد مشب ل زيد))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-دلسيد حيفي))9 سين)

-دلسيد سلآ ن فردت علي)

 122.222 ( -دلرأسآ ل دإلختآ عي:)

1222)حصة من) إلى) ( ,مقسآة) ارهم)

دلودحد ) للحصة  ارهم  (122 فئة)

موزعة) دلشرك ء) لف ئد   ،مؤاد  

ك لت لي:))))))))

-)دلسيد مشب ل زيد))))334)حصة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-دلسيد حيفي))9 سين)))333))حصة))))))))))))))

 333 ( ( ( -دلسيد سلآ ن فردت علي)

حصة)))))))))))))

دلددر دلبيض ء) (: -دملقر دالختآ عي) (

3)رقم) -)ش رع موالي 9وسف دلط بق)

   14

من) دبتددءد  سية  (22 (: ( -دملد )

تسجيله  ب لسجل دلتج ري)))))))

و بيع دلرم م و) شردء) ( -دلغرض:) (

دلرم م) دلطبيعية،دستغالل  دألحج ر 

و دملح خر

تبتدئ من) (: ( -دلسية دالختآ عية)

اخيبر من) (31 ف تح 9ي 9ر و تنتهي في)

كل سية)

دلس ا ) تعيين  تم  (: ( -دلتسيير)

مشب ل زيد و حيفي 9 سين و سلآ ن)

فردت علي,مسير9ن ب الشتردك للشركة)

و ذلك ملد  غير محدوا )

-)دإل9ددع دلق نوني بكت بة دلضبط)

ب لبيض ء) دلتج رية  دملحكآة  لد  

رقم) 2222،تحت  9ي 9ر) (13 بت ريخ)

ب لسجل) تقييده   تم  و  (726627

تحت) دملحكآة  نفس  لد   دلتج ري 

رقم)452821

222I

RIM FINANCIAL

نيكست سكيلز 

NEXT SKILLS  

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 ش رع محآد دلخ مس دلط بق 

5 رقم 14 ، 22222، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

 NEXT SKILLS   نيكست سكيلز

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

بوركون زنقة خعفر دبن حبيب دق مة 

دملشرق II دلط بق دالول رقم 3 - 

22242 دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)نيكست)

.NEXT SKILLS(((سكيلز
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دستش ري)

في دلتسيير ودلتدبير).

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

بوركون زنقة خعفر دبن حبيب دق مة)

(- (3 رقم) دالول  دلط بق  (II دملشرق)

22242)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 52 ( (: ص بري) ( مد9جة) دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 252 ( (: ص بري) دميية  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  مد9جة))ص بري عيودنه)د()
دلبيض ء) (2 رقم) (31 زنقة) دملدن  بين 

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() ص بري  دميية  دلسيد  

 286 داللفة ش رع ودا ت نسيفت رقم)

دلبيض ء) دلددر  (22142 دلبيض ء)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  مد9جة))ص بري عيودنه)د()
دلبيض ء) (2 رقم) (31 زنقة) دملدن  بين 

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726642.

223I

KAMA SERVICE

CAFE ABOU YOUSSEF
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إق مة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب

CAFE ABOU YOUSSEF شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

و عيودن مقره  دالختآ عي رقم 27 

ش رع موالي رشيد حي دلب م سيدي 

بيور - 24352 سيدي بيور .

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2112

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)22)اخيبر)2212)تم تحويل)

دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد«)

دملحدوا «.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)3355.

224I

KAMA SERVICE

CAFE ABOU YOUSSEF
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إق مة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب

CAFE ABOU YOUSSEF شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 27 

ش رع موالي رشد حي دلب م سيدي 

بيور - 24352 سيدي بيور دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2112

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

تفويت دلسيد)) ()رضودن بيعالل)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (522

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

اخيبر) (22 بت ريخ) دلش وي  ( محآد)

.2212

تفويت دلسيد)) ()رضودن بيعالل)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (522

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

اخيبر) (22 بت ريخ) بنشعبون  عص م 

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 23 بت ريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)3355.

225I

KAMA SERVICE

CAFE ABOU YOUSSEF
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد9د للشركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إق مة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب

CAFE ABOU YOUSSEF  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 27 

ش رع موالي رشيد حي دلب م سيدي 

بيور - 24352 سيدي بيور دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2112

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تم تعيين) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

دلش وي محآد))كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)3355.

226I

ZERROUKI NAZIHA

 SOCIETE ZERROUKI TRANS

S.A.R.L AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

ZERROUKI NAZIHA

 57Rue Lieutenant Belhoucine

 Garage(N° 1 ، 60000، Oujda

Maroc

 SOCIETE ZERROUKI TRANS

S.A.R.L AU شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 57 زنقة 

دلض بط بلحسين ڭردج رقم 1 - 

62222 وخد  دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.26162

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)

 SOCIETE ZERROUKI TRANS

مسؤولية) ذدت  شركة  (S.A.R.L AU

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)

وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )

دلض بط) زنقة  (57 مقره  دإلختآ عي)

بلحسين ڭردج رقم)1)-)62222)وخد )

تحقيق) الستح لة  نتيجة  دملغرب 

من) تأسست  دلذي  للهدف  دلشركة 

أخله

و عين:

دلسيد) ()زهير))زروقي و عيودنه)د())

   2 رقم) دلقدس  حي  دملقدس  ش رع 

() ( كآصفي) دملغرب  وخد   (62252

للشركة.
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و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

57)زنقة) 2212)وفي) 16)اخيبر) بت ريخ)

(- (1 رقم) ڭردج  بلحسين  دلض بط 

62222)وخد  دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)28.

227I

GRAFCO SARL AU

GLOBAL DIS SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

GLOBAL DIS SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 357 

ش رع محآد دلخ مس دلط بق 2 

فض ء A1 مكرر بلفيد9ر - 22222  

دلددردلبيض ء  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.381427

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (3.682.222«

»1.222.222)ارهم«)إلى)»4.722.222 

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725478.

228I

GRAFCO SARL AU

NEXT CARGO SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

NEXT CARGO SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 357 ش رع 

محآد دلخ مس دلط بق دألول فض ء 

A1 بلفيد9ر دلددر دلبيض ء دملغرب 

22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.381771

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (5.222.222«

»1.222.222)ارهم«)إلى)»6.222.222 

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725472.

222I

GRAFCO SARL AU

MEK AUTO MASTER SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نش ط دلشركة)

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

 MEK AUTO MASTER SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي متجر رقم 

34 زنقة 2 دسآ عيلية 1 - 52222  

مكي س  دملغرب.

توسيع نش ط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.44861

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

نش ط) إلى  دلت لية  دألنشطة  إض فة 

دلشركة دلح لي):

إصالح ميك نيك دلسي ردت.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

اخيبر) (17 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5116.

322I

BEN AAOUINATE ABDELAZIZ

MACONTADOR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BEN AAOUINATE ABDELAZIZ

 AV HASSANE II IMM

 ABOUELFARAJ, APPT

 N°02ZEMAMRA ، 24200،

ZEMAMRA MAROC

MACONTADOR شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلحسن دلث ني دق مة أبو دلفردج شقة 

2 دلزم مر  - 24222 دلزم مر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

2411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MACONTADOR

ميعش) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
عق ري.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلحسن دلث ني دق مة أبو دلفردج شقة)
2)دلزم مر )-)24222)دلزم مر  دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد مصطفى لبصيلي):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
لبصيلي) مصطفى  دلسيد 
72)مردكش) 2)رقم) عيودنه)د()ملحآيد)

21222)مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
لبصيلي) مصطفى  دلسيد 
72)مردكش) 2)رقم) عيودنه)د()ملحآيد)

21222)مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 12 بت ريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)3362.

321I

BRAVO CONSULTING

ALSHAFEI  CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير تسآية دلشركة

BRAVO CONSULTING
 RUE AL ARAAR MERS 27
 SULTAN CASABLANCA
 CASABLANCA، 33000،
CASABLANCA MAROC

ALSHAFEI  CAR  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دالختآ عي 

 CASABLANCA ,BD(JAMAL
 AL DORA CENTRE

 COMMERCIAL AIN SEBAA N°
 2M -46 CASABLANCA  33000

.CASABLANCA MAROC
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تغيير تسآية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

422823
)بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تغيير) (2212 16)اخيبر) دملؤرخ في)
  ALSHAFEI« من) دلشركة  تسآية 
.(«(((DLGV RENT CAR(:«(إلى(«(CAR
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726255.
322I

BRAVO CONSULTING

ALSHAFEI  CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

BRAVO CONSULTING
 RUE AL ARAAR MERS 27
 SULTAN CASABLANCA

 CCASABLANCA، 33000،
CASABLANCA MAROC

ALSHAFEI  CAR  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 CASABLANCA ,BD(JAMAL(AL
 DORA CENTRE COMMERCIAL
 AIN(SEBAA(N° 2M -46 ، 33000

.CASABLANCA MAROC
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.422823

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)16)اخيبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
 CASABLANCA ,BD JAMAL AL«
 DORA CENTRE COMMERCIAL
 AIN(SEBAA(N°(2M(-46(،(33000
  2B(«(إلى(»CASABLANCA MAROC
 L T  PROJET HASSAN 2 ZONE 1
 ETG RD APPT 3 CASABLANCA
 CASABLANCA ,BD JAMAL AL
 DORA CENTRE COMMERCIAL
 AIN( SEBAA( N°( 2M( -46( 23500

.»CASABLANCA  MAROC

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726255.

323I

Fiduciaire jazouli mohammed

 SABLE RIVER MATERIAUX

»»SRIM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 ش رع دبو بكر دلصد9ق ف س، 

32222، ف س دملغرب

 SABLE RIVER MATERIAUX

SRIM«« شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 15 ش رع 

دلق اسية شقة رقم 7 دلليدو ف س 

32222 ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

58437

بآقت�سى))عقد موثق مؤرخ في)31 

دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ي 9ر) من 

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 SABLE(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.»RIVER MATERIAUX »SRIM

(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

 EXPLOITATION DE CARRIERES

.ET TRAVAUX DIVERS

15)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

دلليدو ف س) (7 رقم) دلق اسية شقة 

32222)ف س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

522)حصة) ( (: دلسيد كآ ل زغيب)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلط و�سي) سعيد  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() زغيب  كآ ل  دلسيد 
 12 ش رع اللة دميية شقة) (4 عآ ر )
 32222 دلجد9د ) دملد9ية  (6 ط بق)

ف س دملغرب.
دلسيد سعيد دلط و�سي عيودنه)د()
 8 دلشقة) دلصد9ق  بن  عآر  دق مة 
ش رع دالمل حي دلوف ء)2 32222)ف س)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() زغيب  كآ ل  دلسيد 
 12 ش رع اللة دميية شقة) (4 عآ ر )
 32222 دلجد9د ) دملد9ية  (6 ط بق)

ف س دملغرب
دلسيد سعيد دلط و�سي عيودنه)د()
 8 دلشقة) دلصد9ق  بن  عآر  دق مة 
ش رع دالمل حي دلوف ء)2 32222)ف س)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية بف س))بت ريخ)27)من فبرد9ر)

2212)تحت رقم)836/2019.

324I

KHM CONSULTING

LARITS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  د9ت  ب عآردن دملآر ب 

دلط بق دالول  دلرقم 126 تق طع 
ش رع محآد دلخ مس و دملق ومة ، 

22252، دلددر دلبيض ء دملغرب
LARITS شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي 58 ش رع 
عبد دللطيف دبن قدور دملعرض 
دلتج ري الق مة دالسآ عيلية 

-دملع ريف - 22332 دلددر دلبيض ء 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.172523

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 نونبر) (32 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  ( (LARITS

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 

قدور) دبن  دللطيف  عبد  ش رع  (58

دملعرض دلتج ري الق مة دالسآ عيلية)

دلبيض ء) دلددر  (22332 (- -دملع ريف)

دملغرب نتيجة ل):)دنعددم دلنش ط.

و حدا مقر دلتصفية ب)58)ش رع)

دملعرض) قدور  دبن  دللطيف  عبد 

دالسآ عيلية) الق مة  دلتج ري 

دلبيض ء) دلددر  (22332 (- -دملع ريف)

دملغرب.)

و عين:

سعيد دلعلمي و) ( ن ا9ة) دلسيد) ()

 27 دلرقم) (2 دق مة حآرية) عيودنه)د()

دلددر) (22242 سيدي عبد دلرحآ ن)

دلبيض ء)دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725617.

325I

KHM CONSULTING

 LIGHTING CONCEPT &

DESIGN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  د9ت  ب عآردن دملآر ب 

دلط بق دالول  دلرقم 126 تق طع 

ش رع محآد دلخ مس و دملق ومة ، 

22252، دلددر دلبيض ء دملغرب
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 LIGHTING(CONCEPT & DESIGN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 17 ش رل 
نيكول دلشقة 2 دلط 9ق7 - 2212 

دلددر دلبيض ء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.364223

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر حل) (2212 نونبر) (32 دملؤرخ في)
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
 LIGHTING دلوحيد) دلشريك  ذدت 
مبلغ) ( (CONCEPT( &( DESIGN
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
نيكول) ش رل  (17 دإلختآ عي) مقره  
دلددر) (2212 (- دلط 9ق7) (2 دلشقة)
دنعددم) (: ل) نتيجة  دملغرب  دلبيض ء)

دلنش ط.
و حدا مقر دلتصفية ب)17)ش رل)
نيكول))دلشقة)2)دلط بق)7))-)22122 

دلددر دلبيض ء)دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()غ لي))شردط و عيودنه)د()
سيدي) (27 دلرقم) (2 حآرية) دق مة 
دلددر دلبيض ء) (22242 عبد دلرحآ ن)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725613.
326I

centre(de(conseil(fiduciaire

SAFI CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

centre(de(conseil(fiduciaire
رقم 4 دلط بق دالول س حة دملسجد 
دالعظم صيدوق دلبر9د 223 دبن 
دحآد ، 26252، دبن دحآد دملغرب
SAFI CAR شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلرقم 168 
ش رع موالي عبد دلعزيز دبن دحآد - 

26252 دبن دحآد دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.867

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 نونبر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دملصطفى) () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (332 سب عي)
() ( دلسيد) ( 332)حصة لف ئد ) أصل)

كوثر بزير  بت ريخ)26)نونبر)2212.
دلرزدق) عبد  () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (162 دلعردش)
() ( دلسيد) ( 332)حصة لف ئد ) أصل)
نعيآة))كي س بت ريخ)26)نونبر)2212.

ص في) د9وب  () ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختآ عية  حصة  (342
342)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()نعيآة))

كي س بت ريخ)26)نونبر)2212.
دلرزدق) عبد  () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (172 دلعردش)
() ( دلسيد) ( 332)حصة لف ئد ) أصل)

كوثر بزير  بت ريخ)26)نونبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 24 بت ريخ) ( دحآد) ببن  دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)228.

327I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE ENTREPRISE
ZKEM

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE ENTREPRISE ZKEM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 6 حي 
دلشرعي بنسوا   - 32222 ف س 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
61467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIETE ENTREPRISE ZKEM
دألشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملختلفة و أ شغ ل دلبي ء
)دلحفر دلهيدروليكي.

 6 رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
32222)ف س) (- ( حي دلشرعي بنسوا )

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 2.522 ( (: دلسيد دلعثآ ني دحآد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 2.522 ( (: كآ ل) زويرش  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد دلعثآ ني دحآد عيودنه)د()
 222 عآ ر ) (24 مجآوعة) (1 دلعرف ن)
  22262  21 رقم) دلسفلي  دلط بق 

طيجة دملغرب.
عيودنه)د() كآ ل  زويرش  دلسيد 
 32222 ( حي دلشرعي بنسوا ) (6 رقم)

ف س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() كآ ل  زويرش  دلسيد 
 32222 ( حي دلشرعي بنسوا ) (6 رقم)

ف س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)42.

328I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NOUR CHAM FOODS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش رع موالي دلحسن دق مة دلبراعي 

عآ ر  ب دلشقة رقم 2 دلحي 

دلشتوي، 42222، مردكش دملغرب

NOUR CHAM FOODS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 4 و5 

عآ ر  6، ش رع عبد دلكريم دلخط بي 

وعالل دلف �سي - 42222 مردكش 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

غيث)) محآد  () ( دلسيد) تفويت 

من) دختآ عية  حصة  (84 ( معتوق)

أصل)1.222)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()

عبد دللطيف))مزوز بت ريخ)16)اخيبر)

.2212

غيث)) محآد  () ( دلسيد) تفويت 

من) دختآ عية  حصة  (83 ( معتوق)

دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222 أصل)

16)اخيبر) )بت ريخ) ) ()عالء))دلسيوفي)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

اخيبر) (32 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112822.

322I

MITAK CONSEIL

هوريزون سويت
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC
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هوريزون سويت  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 12 زنقة 
دلحرية دلط بق 3 شقة 5 - 22122 

دلددردلبيض ء دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452621
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

هوريزون سويت).
-دستيردا) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

وتصد9ر
-ت خر.

زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختآ عي)
 22122 (- (5 شقة) (3 دلحرية دلط بق)

دلددردلبيض ء)دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 362 ( (: حآ ا) دا  محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
((: دصحبي) دلحسن  موالي  دلسيد 
322)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

 322 ( (: بولعالم) محآد  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 362 (: حآ ا) دا  محآد  دلسيد 
بقيآة)122)ارهم.

(: دصحبي) دلحسن  موالي  دلسيد 
322)بقيآة)122)ارهم.

 322 (: بولعالم) محآد  دلسيد 
بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد محآد دا حآ ا عيودنه)د()
دلسبع)) عين  (122 تجزئة حليو  رقم)

26222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

دصحبي) دلحسن  موالي  دلسيد 
4)زنقة عآ ر) عيودنه)د()إق مة شآس)
 22662  52 5)شقة) بن 9 سين ط بق)

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
عيودنه)د() بولعالم  محآد  دلسيد 
دألم ن عآ ر ) ( إق مة) (3 تجزئة دألم ن)
دلددر دلبيض ء) (22626   12 رقم) (28

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محآد دا حآ ا عيودنه)د()
دلسبع)) عين  (122 تجزئة حليو  رقم)

26222)دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726382.

312I

STE TIB COMPT SARL AU

 ENTREPRISE DE TRAVAUX
FAHCHOUCH

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
توسيع نش ط دلشركة)

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى ش رع دملردبطين وزنقة 

دلبخ ري إق مة بغدداي مكتب رقم 
25 ، 62222، وخد  دملغرب

 ENTREPRISE DE TRAVAUX
FAHCHOUCH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دالختآ عي 111 ش رع 
دلدرفوفي دلط بق دالول عآ ر  رقم 

4 - 62222 وخد  دملغرب.
توسيع نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.34225

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 أكتوبر) (21 في) دملؤرخ 
نش ط) إلى  دلت لية  دألنشطة  إض فة 

دلشركة دلح لي):
تج ر  دلبذور و دليب ت ت.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)21.

311I

ت الة لإلستش ر 

 SOHADAM MULTI

TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

ت الة لإلستش ر 

حي ميآونة بلوك 1رقم 77دلط بق 

2بني مالل ، 23222، بني مالل 

دملغرب

 SOHADAM MULTI TRAVAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي تددوت 

أغب لة دلقصيبة - 23252 أغب لة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOHADAM MULTI TRAVAUX

:)مق ول في) غرض دلشركة بإ9ج ز)

دألشغ ل دملختلفة ودلبي ء.

عيودن دملقر دالختآ عي):)حي تددوت)

أغب لة) (23252 (- دلقصيبة) أغب لة 

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 5.222 ( (: دلسيد أبوسعد دملهدي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد أبوسعد دملهدي عيودنه)د()

 23252 حي تددوت أغب لة دلقصيبة)

أغب لة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد أبوسعد دملهدي عيودنه)د()

 23252 حي تددوت أغب لة دلقصيبة)

أغب لة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( دالبتددئية بقصبة ت الة)

اخيبر)2212)تحت رقم)152.

312I

JARYVITY

JARYVITY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

JARYVITY

حي دصب نن، تجزئة 9حيى، رقم 3، 

دلي ظور ، 62232، دلي طور دملغرب

JARYVITY شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دصب نن، تجزئة 9حيى، رقم 3، 

دلي ظور - 62232 دلي ظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12271

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 شتيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.JARYVITY

(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

 PUBLICITE MARKETING

.DESIGN
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حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(،3 رقم) 9حيى،) تجزئة  دصب نن،)

دلي ظور)-)62232)دلي ظور دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 122 ( (: دلوه بي) محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() مخآد  دلوه بي  دلسيد 
 62222 ( تآسآ ن) دملركز  كرونة 

دلدريوش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() مخآد  دلوه بي  دلسيد 
 62222 ( تآسآ ن) دملركز  كرونة 

دلدريوش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)24)نونبر)

2212)تحت رقم)3232.

313I

EXPERTO

VIT MOROCCO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

EXPERTO
24 ش رع أبو ف رس دملريني حس ن 
دلرب ط دلرب ط، 12222، دلرب ط 

دملغرب
VIT MOROCCO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دكلآ ن 

سيدي علي عآ ر  22 شقة 2 دكددل 
دلرب ط - 12222  دلرب ط دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

141252
 15 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 أكتوبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 VIT (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MOROCCO

تسويق) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دمليتج ت دلبيطرية

دكلآ ن) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

سيدي علي عآ ر )22)شقة)2)دكددل)

دلرب ط)-)12222))دلرب ط دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

محآد) 9وسف  أحآد  دلسيد 

بقيآة) حصة  (852 ( (: متولي) محآد 

122)ارهم للحصة).

دلسيد محآد لحرش):))152)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

محآد) 9وسف  أحآد  دلسيد 

محآد متولي عيودنه)د()ش رع دلزهردء)

 44855 دلزق زيق) دلس ادت  منشية 

دلشرقية))مصر.

عيودنه)د() لحرش  محآد  دلسيد 

مكرر إق مة دلزيتون زعير زيتون) (26

52222)مكي س دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() لحرش  محآد  دلسيد 

مكرر إق مة دلزيتون زعير زيتون) (26

52222)مكي س دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

نونبر) (27 بت ريخ) ( ب لرب ط) دلتج رية 

2212)تحت رقم)-.

314I

ORMA CONSEIL

CONNECTING POULTRY

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

ORMA CONSEIL

، 52 ، ش رع دلزركتوني  ، دلط بق 

دلث من رقم 24 ، 22222، دلددر 

دلبيض ء دملغرب

 CONNECTING POULTRY

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي - رقم 52، 

ش رع زركتوني، رقم 24، دلط بق 8، 

إق مة دلزهور. دلددر دلبيض ء 22332 

دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CONNECTING POULTRY

دستيردا) ( (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلزردعية) دملعددت  وبيع  وتصد9ر 

ودملودا دلزردعية ودلتبر9د..

عيودن دملقر دالختآ عي):)-)رقم)52،)

(،8 دلط بق) (،24 رقم) ش رع زركتوني،)

 22332 إق مة دلزهور.)دلددر دلبيض ء)

دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد ك بري ل ستيكلي ني):))1.222 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

ستيكلي ني) ك بري ل  دلسيد 
خيآوني،) س ن  إوبيزي  عيودنه)د()
طريق))س ن خ ن،)))32222)إيسكورن)

بوف))فرنس .
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:
ستيكلي ني) ك بري ل  دلسيد 
خيآوني،) س ن  إوبيزي  عيودنه)د()
طريق))س ن خ ن،)))32222)إيسكورن)

بوف))فرنس 
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726644.
315I

دملح سبة نعآ ن مجيد 

ste MALKI TRAV
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

دملح سبة نعآ ن مجيد 
رقم 1 ش رع عالل بن عبد هللا 
سيدي دحآد دلت الي صفرو ، 

31222، صفرو دملغرب
ste MALKI TRAV  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : حي عال 

ويشو دلفريش د9آوزدر كيدر - 31222 
د9آوزدر كيدر/صفرو دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.2223
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 
)شركة ذدت) (ste MALKI TRAV حل)
رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
دلفريش) ويشو  عال  حي  دإلختآ عي 
د9آوزدر) (31222 (- كيدر) د9آوزدر 
لتعثر) نتيجة  دملغرب  كيدر/صفرو 

ثش ط دلشركة).
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و عين:
و) خيي   ( دملصطفى) دلسيد) ()
عيودنه)د()حي عال ويش د9آوزدر كيدر)
31222)د9آوزدر كيدر/صفرو دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
وفي حي عال) (2212 اخيبر) (11 بت ريخ)
ويشو دلفريش د9آوزدر كيدر)-)31222 

د9آوزدر كيدر/صفرو دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2222)تحت رقم)12/2020.
316I

BELGAZI ALI

CAFÉ SNACK
عقد تسيير حر ألصل تج ري))دألشخ ص)

دلطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تج ري

café snack
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 
دلسيد) ()) أعطى  (2222 9ي 9ر) (26
هوا  بن سعيد دلح مل)) ()للبط قة)
دملسجل) (K252221 ( ( رقم) دلوطيية 
ب لسجل دلتج ري)145284)ب ملحكآة)
دلحر) دلتسيير  حق  بطيجة  دلتج رية 
زنقة) (21 دلك ئن ب) لألصل دلتج ري 
طيجة) (22222 (- (2 دلوطيية) خبهة 
دالءزرق) هش م  للسيد) () دملغرب 
رقم))) دلوطيية  للبط قة  () ( دلح مل)
سية تبتدئ من) (1 ملد ) ( (K463872
21)9ي 9ر)2222)و تنتهي في)31)اخيبر)
  17.222 شهري) مبلغ  مق بل  (2222

ارهم.
317I

LYDIAPHARM

LYDIAPHARM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

LYDIAPHARM
46،ش رع دلزرقطوني، دلط بق 2 

شقة رقم 6 46،ش رع دلزرقطوني، 
دلط بق 2 شقة رقم 6، 22112، 

دلبيض ء دملغرب

LYDIAPHARM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 46،ش رع 

دلزرقطوني، دلط بق 2 شقة رقم 6 

دلبيض ء 22112 دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

442721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (25

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.LYDIAPHARM

-شردء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وبيع ودستيردا دمليتج ت شبه دلطبية)

دلتجآيل) ومستحضردت  ودلغذدئية 

دمليتج ت) خآيع  وكذلك  ودلعطور 

دملشتقة أو دملآ ثلة.

ودلتج ر ) ودلتوزيع  دلترويج  (-

في) دلتقيية  ودملس عد   ودملشور  

شبه) دمليتج ت  خآيع  تسويق 

دلصيدالنية ودلحآية ومستحضردت)

خآيع) وكذلك  ودلعطور  دلتجآيل 

دمليتج ت دملشتقة أو دملآ ثلة.

خآيع دملع مالت) (، وبشكل ع م) (-

أو) دلصي عية  أو  دلتج رية  أو  دمل لية 

تتعلق) قد  دلتي  دلعق رية  أو  دمليقولة 

بأي من دألشي ء)دملذكور  أعاله أو بأي)

أشي ء)أمر  مآ ثلة أو ذدت صلة..

عيودن دملقر دالختآ عي):)46،ش رع)

 6 شقة رقم) (2 دلط بق) دلزرقطوني،)

دلبيض ء)22112)دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد  ملي ء)بهيج):))1.222)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  ملي ء)بهيج عيودنه)د()دن �سي)
2)مدمل)7)رقم)22)دلبرنو�سي)22612 

دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  ملي ء)بهيج عيودنه)د()دن �سي)
2)مدمل)7)رقم)22)دلبرنو�سي)22612 

دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 23 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)722254 .
318I

beroc conseil

 STE AL YAMAN DE LA
FORGE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av(zerktouni(v.n
 fes(ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
 STE AL YAMAN DE LA FORGE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي مركز 
دملق والت دلصغر  دلتض ميية 

طريق إ9آوزدر ش رع موالي عبد هللا 
مق طعة س يس ف س - 32252 ف س 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
62315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 9وليوز) (15
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE AL(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.YAMAN DE LA FORGE

صي عة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلحددا  دلفيية.

مركز) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دملق والت دلصغر  دلتض ميية طريق)

إ9آوزدر ش رع موالي عبد هللا مق طعة)

س يس ف س)-)32252)ف س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: ( دلسيد دلونجني طلحة)

حصة بقيآة)52)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( دلسيد دلونجني طلحة)

أوالا دلطيب أوالا حآو))32223)ف س)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() ( دلسيد دلونجني طلحة)

أوالا دلطيب أوالا حآو))32223)ف س)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

شتيبر) (24 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)2848.

312I

CABINET(EL-KHOUMSSI

 )AZZAHRAE SAKANE(

الزهراء سكن
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET(EL-KHOUMSSI
رقم 12 دلط بق 6 عآ ر  33 ش رع 

عبددلكريم دلخط بي ، 32222، 

ف س دملغرب
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)AZZAHRAE SAKANE( دلزهردء 

سكن شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 37 

بلوك 5 تجزئة دلرش ا حي بن صف ر 

صفرو - 31222 صفرو دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

2711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

دلزهردء) ()AZZAHRAE SAKANE(

سكن.

دالنع ش) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلعق ري.

 37 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

تجزئة دلرش ا حي بن صف ر) (5 بلوك)

صفرو)-)31222)صفرو دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلعزيز) عبد  دلبزطوطي  دلسيد 

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلعزيز) عبد  دلبزطوطي  دلسيد 

تجزئة) (8 بلوك) (67 رقم) عيودنه)د()

صفرو) (31222 بيصف ر) بئردنزردن 

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلعزيز) عبد  دلبزطوطي  دلسيد 
تجزئة) (8 بلوك) (67 رقم) عيودنه)د()
صفرو) (31222 بيصف ر) بئردنزردن 

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

12)اخيبر) بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2212)تحت رقم)722.

322I

STE GESTAC SUD SARL

 SUPERIEURE DES
 AFFAIRES DE GESTION ET
ENGINEERING PRIVE

  par abréviation

ESAGE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

 SUPERIEURE DES AFFAIRES DE

 GESTION ET ENGINEERING

   PRIVEpar(abréviation  » ESAGE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 523 زنقة 

دبو دلق سم دلش بي مي ر 3 دلشرف - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 SUPERIEURE DES AFFAIRES DE
 GESTION ET ENGINEERING
.  PRIVEpar abréviation  » ESAGE
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلتعليم))و)

دلتكوين.
عيودن دملقر دالختآ عي):)523)زنقة)
(- دلشرف) (3 دبو دلق سم دلش بي مي ر)

42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلسيد دلحوزي محآد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد دلحوزي محآد عيودنه)د()
 413 رقم) -س-) حرف) (3 دملسير )

42222)مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلحوزي محآد عيودنه)د()
 413 رقم) -س-) حرف) (3 دملسير )

42222)مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111177.

321I

fiduciaire(mohammedia

ALBATROS D›OR SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

fiduciaire(mohammedia
 lot wafa residence el 122

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc

ALBATROS D›OR SARL  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلحسنية 
1 رقم 625 مكرر دلع لية - 28832 

دملحآد9ة دملعرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.14522
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2218 أكتوبر) (22 في) دملؤرخ 
حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
مبلغ) ( ( (ALBATROS D’OR SARL
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
رقم) (1 دلحسنية) دإلختآ عي  مقره  
625)مكرر دلع لية)-)28832)دملحآد9ة)
دالهددف) عدم  (: ل) نتيجة  دملعرب 

دملرخو .
و حدا مقر دلتصفية ب دلحسنية)
 28832 (- مكرر دلع لية) (625 رقم) (1

دملحآد9ة دملغرب.)
و عين:

بيلخريبشية و) ( مرودن) دلسيد) ()
مكرر) (625 دلحسنية رقم) عيودنه)د()
دملغرب) دملحآد9ة  (28832 دلع لية)

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 24 بت ريخ) ( ب ملحآد9ة) دالبتددئية 

أكتوبر)2218)تحت رقم)1545.

322I

STE HIBAD CONSEIL

LPS SARL AU
إعالن متعدا دلقردردت

STE HIBAD CONSEIL
 APPT2 N°10 LOTISSEMENT
 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC
LPS SARL AU »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: محل رقم 
122 دق مة دملعآور  سال دلجد9د  - - 

سال دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.28822
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بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)25)نونبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

دلسيد) من  دلحصص  تفويت  م 9لي:)

دلبشير ص خي دلى دلسيدحسن ص خي)

دملجآوع)2522)حصة

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تعد9ل دلبيوا رقم)1،)6)و7)من دليظ م)

دالس �سي

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحيين دليظ م دالس �سي للشركة

قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحوبل دملقر دالختآ عي دلى محل رقم)

دلجد9د ) سال  معآور   دق مة  (122

سال

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) بيد 

من) دلق نوني  دلشكل  تحويل  م 9لي:)

دلى) شركة ادت دملسؤولية دملحدوا  

شركة ادت دملسؤولية دملحدوا  ادت)

دلشريك دلوحيد

على) 9يص  دلذي  (:6 رقم) بيد 

محدا) دلشركة  رأسآ ل  م 9لي:)

في500000،00)ارهم):)ص خي حسن)

500000،00)ارهم

على) 9يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 

محدا) دلشركة  رأسآ ل  م 9لي:)

دلى) مقسآة  ارهم  في500000،00)

 5222 حسن) :ص خي  حصة) (5222

حصة))

بيد رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحوبل دملقر دالختآ عي دلى محل رقم)

دلجد9د ) سال  معآور   دق مة  (122

سال

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (32 بت ريخ) ( دلتج رية ب لرب ط)

2212)تحت رقم)8184.

323I

MOGADOR CONSULTING

ESSAOUIRA LUXURY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

ESSAOUIRA LUXURY شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي محل رقم 

6 تجزئة دلعزيزية مركز دون غة - 

44222 دلصوير  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4525

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»522.222)ارهم«)أي من)»122.222 

عن) ارهم«) (622.222« إلى) ارهم«)

ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)

دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لصوير ))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)22.

324I

MOGADOR CONSULTING

ESSAOUIRA LUXURY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

ESSAOUIRA LUXURY  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي محل رقم 

6 تجزئة دلعزيزية مركز دون غة - 

44222 دلصوير  دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4525

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

تبع ) وحيد  كآسير  سعيد  أكردري 

لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لصوير ))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)22.

325I

FOUZMEDIA

FOURGETAL SARL AU
إعالن متعدا دلقردردت

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

FOURGETAL SARL AU »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد«

 L وعيودن مقره  دالختآ عي: بلوك

دلرقم 83 دلط بق دألر�سي دلحوزية 

- - دلقييطر  دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)26)9ي 9ر)2222

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

في ملكية) ( 522)مصة) تفويت) م 9لي:)

دلسيد محآد تلآوست لف ئد  دلسيد)

تلآوست عبدهللا

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

م 9لي:)تعيين دلسيد تلآوست عبدهللا)

دلوطيية) دلتغريف  بط قة  دلح مل 

وحيد) مسير  (224212 عدا) تحت 

للشركة

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)8:)دلذي 9يص على م 9لي:)
عبدهللا) تلآوست  دلسيد  تعيين 
دلوطيية) دلتغريف  بط قة  دلح مل 
وحيد) مسير  (224212 عدا) تحت 

للشركة
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)34885.

326I

FOUZMEDIA

LIVELIHOOD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
LIVELIHOOD شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي محل رقم 
2 دلبقعة رقم 12 دلي نس ادرن  - 

14222 دلقييطر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
53651

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.LIVELIHOOD
دالنع ش) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلعق ري.
محل) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
رقم)2)دلبقعة رقم)12)دلي نس ادرن )-)

14222)دلقييطر  دملغرب.
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أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 
ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() شفيق  رشيد  دلسيد 
دملغرب) (5 دلشقة) (A  49-51 عآ ر )

دلعربي)14222)دلقييطر  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() شفيق  رشيد  دلسيد 
دملغرب) (5 دلشقة) (A  49-51 عآ ر )

دلعربي)14222)دلقييطر  دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)25)نونبر)

2212)تحت رقم)-.

327I

BRAVO CONSULTING

ALSHAFEI  CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

BRAVO CONSULTING
 RUE AL ARAAR MERS 27
 SULTAN CASABLANCA

 CCASABLANCA، 33000،
CASABLANCA MAROC

ALSHAFEI  CAR   شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 CASABLANCA ,BD(JAMAL(AL
 DORA CENTRE COMMERCIAL
 AIN(SEBAA(N° 2M -46 - 33000

.CASABLANCA MAROC
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.422823

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 16)اخيبر) دملؤرخ في)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 
BAGGAS  ABDESSAMAD)كآسير)

وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726255.

328I

Finibatiment

FINIBATIMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FINIBATIMENT

 Cité mohammedia belbekar

 2 N361 Marrakech ، 40000،

Marrakech Maroc

Finibatiment شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 CITE وعيودن مقره  دإلختآ عي

 MOHAMMEDIA BELBAKAR

 2 N361 - 40000 Marrakech

Maroc

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121262

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (25

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.Finibatiment

(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

Négociant

Construction

.Impor et Expor

 CITE (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 MOHAMMEDIA BELBAKAR

 2( N361( -( 40000( Marrakech

.Maroc

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 Yassine Hadchane دلسيد)

 CITE MOHAMMEDIA عيودنه)د()

 BELBAKAR 2 N361 42222

.Marrakech Maroc

 Abdelah boumzyl دلسيد)

 Lot tasseltante 2 nr 186()عيودنه)د

.syba 42222 Marrakech Maroc

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 Yassine hadchane دلسيد)

 CITE MOHAMMEDIA عيودنه)د()

 BELBAKAR 2 N361 42222

Marrakech Maroc

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية بآردكش))بت ريخ)-)تحت رقم)

.-

322I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

REKTAKAM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

REKTAKAM شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 62 

ش رع دبن دلخطيب قرب حي دالزهر 

متجر 1 دملدمل د ف س - 32222 

ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.REKTAKAM

مشغل) (- (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

نقل ونقل دألمودل.

-)دلوس طة

.

 62 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

ش رع دبن دلخطيب قرب حي دالزهر)

 32222 (- ف س) د  دملدمل  (1 متجر)

ف س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: كييكس) كآ ل  محآد  دلسيد 

1.222)حصة بقيآة)122.222)ارهم)

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

كييكس) كآ ل  محآد  دلسيد 

حي) مني  دملهدي  زنقة  (53 عيودنه)د()

ط رق)21 32222)ف س دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

كييكس) كآ ل  محآد  دلسيد 

حي) مني  دملهدي  زنقة  (53 عيودنه)د()

ط رق)21 32222)ف س دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)101/2019.
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عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   376(

GRAFCO SARL AU

NOSTRAM SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

NOSTRAM SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 122 

دلط بق دألول دلشقة 3 ري ض توالل 

1 - 52222  مكي س  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.38521

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 اخيبر) (27 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.322.222«

»3.222.222)ارهم«)إلى)»4.322.222 

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)125.

331I

GIT’AMINE

DAMAN INVESTMENTS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

GIT›AMINE

رقم 6 زنقة ادر �سي عي�سى حي عزيب 

زموري ، 46222، أسفي دملغرب

DAMAN INVESTMENTS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلشقة 

8 ش رع دملسير  دملد9ية دلجد9د  - 

46222 أسفي دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.8172
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 نونبر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (7.237.222«
 7.337.222« إلى) ارهم«) (122.222«
تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (27 بت ريخ) ( بآسفي) دالبتددئية 

2212)تحت رقم)2121.
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bemultico((بيآولتيكو

KIMO FEU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيآولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكي س ، 52262، مكي س 
مكي س

KIMO FEU  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 
22دلسفلي في دلرقم 25 تجزئة 

ح فظية  مكي س - 52222 مكي س 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
42287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 KIMO(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

. FEU

غرض دلشركة بإ9ج ز):)ت خر مودا)
دلبي ء.

دلط بق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
تجزئة) (25 دلرقم) في  22دلسفلي 
مكي س) (52222 (- مكي س) ( ح فظية)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
بيجلون) دملفضل  دلح ج  دلسيد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
بيجلون) دملفضل  دلح ج  دلسيد 
عيودنه)د()رقم)12)ارب دمل مون حي س)
مكي س) (52222 س م ب ع مكي س)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بيجلون) دملفضل  دلح ج  دلسيد 
عيودنه)د()رقم)12)ارب دمل مون حي س)
مكي س) (52222 س م ب ع مكي س)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)177.
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FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

TRULIA TOURS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46 AZLI(MARRAKECH ،
40150، MAROC

ثرلي ثور:  شركةذدت 
دملسؤوليةدملحدوا 

وعيودن مقره دإلختآ عي:إق مةإبن 
ف تح مكتب رقم 22 زنقةلبي ن 
خيليز40000- مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية):

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا 

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ءبآختصرتسآيته :)ثرلي ثور

عرض دلشركة بإ9ج ز:

كردءدلسي ردت بدون س ئق.

دالختآ عي:إق مة) ملقر  عيودن  

زنقة لبي ن) (22 إبن ف تح مكتب رقم)

خيليز40000-)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة:

 22)سية)

 522.222 مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،

)مقسم ك لت لي

 2522 ربيعة) بوكط 9ة  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة.

 2522 بوكط 9ة مصطفى) دلسيد 

حصةبقيآة)122)ارهم للحصة.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء

دلسيد بوكط 9ة مصطفى عيودنه)

 12 رقم) (2 دلشطر) دلبهجة  تجزئة 

سع ا )42162)مردكش دملغرب.

عيودنه ) ربيعة  بوكط 9ة  دلسيد  

ش رع موالي عبد دلعزيز إق مة أمين)1 

رقم)72)طيجة)22262)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة

دلسيد بوكط 9ة مصطفى عيودنه)

 12 رقم) (2 دلشطر) دلبهجة  تجزئة 

سع ا )42162)مردكش دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) بآردكش  دلتج رية 

9ي 9ر2222)تحت رقم)112242.

334I



3763 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE ASSURANCES

GRAND AGADIR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETE ASSURANCES GRAND

AGADIR شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 2 

دق مة دملجد تجزئة دمسرن ت دك ا9ر - 

82222 دك ا9ر دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.17413

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»522.222)ارهم«)أي من)»122.222 

عن) ارهم«) (622.222« إلى) ارهم«)

إام ج دحتي طي أو أرب ح أو) ( (: طريق)

عالودت إصددر في رأس دمل ل.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( ب ك ا9ر) دلتج رية 

2222)تحت رقم)82212.

335I

A. SAAIDI CONSULTANTS

BMCI EPARGNE VALEURS
إعالن متعدا دلقردردت

BMCI EPARGNE VALEURS

شركة دستثآ ر ذدت رسآ ل متغير 

رسآ له  5.222.222,22 ارهم

دلك ئن مقره  : دلددر دلبيض ء- 26، 

س حة دألمم دملتحد    

تغييـر تسآية دلشركة 

وتعد9ـل نظ مي 

إادر ) مجلس  بآوخب  (-I

 BMCI ASSET« دلتدبير) مؤسسة 

 7 في) دمليعقد  (،»MANAGEMENT

شتنبـر)2218،)تقرر:

لتصبح) دلشركة  تسآية  تغيير  (•

»BMCI COSMOS«؛

•)تغيير هدف دلتدبير؛

•)تعد9ل دليظ م دألس �سي.)

طرف) من  دلتغيير  دعتآ ا  تم  (-II

دلرس ميل) لسوق  دملغربية  دلهيأ  

 2212 اخيبـر) (5 بت ريخ) (»AMMC«

 .GP12124(تحت رقم

دلق نوني) ب إل9ددع  دلقي م  تم  (-III

دملحكآة) لد   دلضبط  بكت بة 

 13 ( بت ريخ) دلبيض ء) للددر  دلتج رية 

9ي 9ـر)2222)تحت رقم)726625. 

عن دملستخلص ودلبي ن ت
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

S T L D A

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي دلفتح زنقة 9نبع رقم 32 دلعيون ، 

72222، دلعيون دملغرب

S T L D A  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دمللعب دلبلدي بدون رقم  تجزئة 

دملسير  دلخضردء دملر�سى 72222 

دلعيون دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.15725

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

دب ) ( زلخة) () ( دلسيد) تفويت 

1.222)حصة دختآ عية من) دسح ق)

أصل)1.222)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()

مصطفى))بويكييفن بت ريخ)12)اخيبر)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

دالبتددئية ب لعيون))بت ريخ)17)اخيبر)

2212)تحت رقم)3051/19.
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BELBA’S GROUP

CONCIERGERIE-VIP
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري)

)دألشخ ص دملعيويون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري

CONCIERGERIE-VIP

بآقت�سى))دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دلك ئن) (MEDINA LOFT لشركة)

تجزئة) (،5 رقم) (: مقره  دالختآ عي ب)

 2 رقم) مكتب  دلغول  حي  و.ل.م 

42222))مردكش))دملغرب) (- ( ،مردكش)

دملؤرخ في)22)نونبر)2212)تقرر م 9لي:

فسخ عقد دلتسيير دلحر لألصل) (

عبد) ش رع  (: ب) دلك ئن  دلتج ري 

 5 رقم) دلغول  حي  دلخط بي  دلكريم 

خليزمردكش)-)42222)مردكش دملغرب)

 MEDINA دملوقع من طرف شركة) (،

لألصل) م لكة  بصفته   (: (LOFT

CONCIERGERIE-(دلتج ري و شركة

VIP)بصفته  مسير  حر .
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MANDALA GARDEN

MANDALA GARDEN
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MANDALA GARDEN

 GROUPE ATTAKKADDOUM

 2ème ETG SIDI ,17-GH2

 BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

MANDALA GARDEN شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي مجآع 

دلتقدم دملجآوعة دلسكيية 17-2، 

دلط بق 2، سيدي دلبرنو�سي          - 

22622 دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

327272

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2218 فبرد9ر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MANDALA GARDEN

هدف) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلشركة،)في دملغرب و في أي بلد آمر،)

ودلخدم ت) دلفالحية  دلسي حة  هو 

دملختلفة دملتعلقة ب لفالحة.).

مجآع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(،2-17 دلسكيية) دملجآوعة  دلتقدم 

(- ( ( دلبرنو�سي) سيدي  (،2 دلط بق)

22622)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() حيوز  إ9زدبيل  دلسيد  

دلددر) (22182 ( دملحيط دألطل�سي) (11

دلبيض ء))دملغرب.

دلسيد  دوريلي دليز ب ريي عيودنه)د()
إق مة فوبورغ،) دمليدب  ب ب  زنقة  (3

دلبيض ء)) دلددر  (22122 ردسين) حي 

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() حيوز  إ9زدبيل  دلسيد  

دلددر) (22182 ( دملحيط دألطل�سي) (11

دلبيض ء))دملغرب



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   376 

دلسيد  دوريلي دليز ب ريي عيودنه)د()

إق مة فوبورغ،) دمليدب  ب ب  زنقة  (3

دلبيض ء)) دلددر  (22122 ردسين) حي 

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

م رس)2218)تحت رقم)-.

332I

SAY IMMO

SAY IMMO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

SAY IMMO

 RUE(EL(MENARA, HAY(EL ,34

 HANA ، 20250، CASABLANCA

MAROC

 SAY IMMO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دملجآع 

دلسكني رحآ ني، ملكية »رحآ ني 

ب71-« ، دلط بق دلردبع، سيدي  

مومن - 22422 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)24)م رس)2218)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

ملكية) رحآ ني،) دلسكني  »دملجآع 

دلردبع،) دلط بق  (، ب71-«) »رحآ ني 

سيدي))مومن)-)22422)دلددر دلبيض ء)

حي) دملي ر ،) زنقة  (34« إلى) دملغرب«)

دلبيض ء)) دلددر  (22252 (- ( دلهي ء)

دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

م ي)2218)تحت رقم)22665238.

342I

CABINET EL KHALIFA

ENGAGE BDR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد9د للشركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

ENGAGE BDR    شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلددر 

دلبيض ء – 32، زنقة اللة 9 قوت –  

دلط بق دلخ مس دلشقة ا. - 22222.  

دلددر دلبيض ء. دملغرب..

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.325722

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم تعيين) (2212 فبرد9ر) (26 دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

دلوزدني دلته مي))كريم))كآسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 21 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

فبرد9ر)2212)تحت رقم)623823.

341I

CABINET EL KHALIFA

GAMMA TRANSIT

S.A.R.L 
A ASSOCIE UNIQUE 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

 GAMMA TRANSIT S.A.R.L A

ASSOCIE UNIQUE  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 353 

تق طع ش رع محآد دلخ مس و ش رع 

دملق ومة دلط بق دلث لث دلرقم 6 و7  

- 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب .

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.62267

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.252.222«

 2.222.222« إلى) ارهم«) (752.222«

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724427.

342I

CABINET EL KHALIFA

THE DESERT TRADE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

THE DESERT TRADE    شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تق طع 

ش رع عبد دملومن و سومية دق مة 

شهرزدا 3 دلط بق دلخ مس دلرقم 22 

- 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب .

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.254581

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 أكتوبر) (22 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

بنيد9ر) حسن  () ( دلسيد) تفويت 

522)حصة دختآ عية من أصل)522 

حصة لف ئد ))دلسيد)) ()سفي ن دمين)

بت ريخ)22)أكتوبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212)تحت رقم)722282.

343I

CABINET EL KHALIFA

ACOUABE S.A.R.L
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

ACOUABE S.A.R.L  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 23، زنقة 

أ9ت أورير –  ش رع موالي 9وسف  - 

22162 دلددر دلبيض ء دملغرب .

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.327875

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 أكتوبر) (15 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

دلوايع)) ( وليد) () ( دلسيد) تفويت 

صالح) دلوايع  دلسيد  ودلده  9آثله 

من) دختآ عية  حصة  (522 دلد9ن)

دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (522 أصل)

 FRANCESCO Mr CAMINITI () (

بت ريخ)15)أكتوبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 24 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)718162.

344I

CABINET EL KHALIFA

SMC CONSTRUCTIONS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

SMC CONSTRUCTIONS  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقره  دإلختآ عي 23 - زنقة 

د9ت ورير ش رع موالي 9وسف. - 

22122 دلددر دلبيض ء  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

445655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 SMC (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

. CONSTRUCTIONS

بي ء) (- (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملتعلقة) دألعآ ل  كل  و  دلعآ ردت 

ب لبي ء)؛

دألمالك،) و  دلعق رية  دلعآلي ت  (-

دلتج رية،) دلسكيية،) دلبي 9 ت  كل  و 

دملهيية،)دلصي عية أو غير ذلك)
عيودن دملقر دالختآ عي):)23)-)زنقة)

(- 9وسف.) موالي  ش رع  ورير  د9ت 

22122)دلددر دلبيض ء))دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: دلسيد  دلج معي غزالني صوفي )

822)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

222)حصة) ( (: )لحلومحآد) دلسيد)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

غزالني صوفي ) دلج معي  دلسيد  
دلقآر) مليج  زنفة  (51 عيودنه)د()

دلددردلبيض ء) (22182 ( دلدئ ب) عين 

دملغرب.

عيودنه)د() محآد  لحلو  ( دلسيد)

 6 ارج) (24 شفة) دلليآون  دف مة 

 22152 ( ك ليفورني ) ب ب  (3 ط بف)

دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

غزالني صوفي ) دلج معي  دلسيد  

زنفة مليج دلقآر عين) (51 عيودنه)د()

دلدئ ب))22182)دلددردلبيض ء)دملغرب

عيودنه)د() محآد  لحلو  ( دلسيد)

 6 ارج) (24 شفة) دلليآون  دف مة 

 22152 ك ليفورني ) ب ب  (3 ط بف)

دلددردلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 16 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)717242.

345I

CABINET EL KHALIFA

B&CO INGENIERIE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

B&CO(INGENIERIE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي -03زنقة 

د9ت ورير ش رع موالي 9وسف . - 

22122 دلددر دلبيض ء  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

443712

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 غشت) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 B&CO(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.INGENIERIE

إنج ز) ( (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

خآيع دنودع دلدردس ت ودملس عد  في)

إادر  دملش ريع..

-03زنقة) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

(- (. 9وسف) موالي  ش رع  ورير  د9ت 

22122)دلددر دلبيض ء))دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 342 ( (: ( نجيب) دبودلعلى  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 332 ( (: دلددت�سي شيآ ء) دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  لزرق مريم)):))332)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد دبودلعلى نجيب))عيودنه)د()

 1 ب) عآ ر   دالندلس  ري ض  تجزئة 

 22222 6)عين دلشق) 2)شفة) ط بف)

دلددردلبيض ء)دملغرب.

دلسيد  دلددت�سي شيآ ء)عيودنه)د()

موالي) تجزئة  (5 دلشفة) (23 عآ ر )

دالمين ثغ ت))32222)ف س دملغرب.

دلسيد  لزرق مريم))عيودنه)د()دمل)
 12142 ح ي م) (24 رقم) (3 دض في) (4

دلرب ط دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دبودلعلى نجيب))عيودنه)د()

 1 ب) عآ ر   دالندلس  ري ض  تجزئة 

 22222 6)عين دلشق) 2)شفة) ط بف)

دلددردلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ ( دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 

 26)شتيبر)2212)تحت رقم)714284.

346I

CABINET EL KHALIFA

GUINTOMAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

 GUINTOMAR 
  شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 712 ش رع 
موبيدو كييت  بولو  - 22422 دلددر 

دلبيض ء  دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.78263

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم) (2212 شتيبر) (16 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
»322.222)ارهم«)أي من)»122.222 
عن) ارهم«) (422.222« إلى) ارهم«)
ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)
دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

شتيبر)2212)تحت رقم)714276.
347I

CABINET EL KHALIFA

KALITEA S.A.R.L
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب
KALITEA S.A.R.L  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 42 زنقة 
خون خوريس دلط بق دلس اس 

حي ݣوتيي - 22222 دلددر دلبيض ء  
دملغرب .

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.336522
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 نونبر) (21 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
 SOCIETE () ( دلسيد) تفويت 
BNM INVEST SARL   222)حصة)
حصة) (222 أصل) من  دختآ عية 
 SOCIETE  GC () ( دلسيد) ( لف ئد )
نونبر) (21 بت ريخ) ( (INVEST SARL

.2212
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724426.

348I

CABINET EL KHALIFA

GUINTOMAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

 GUINTOMAR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

و عيودن مقره  دالختآ عي 712 

ش رع موبيدو كييت  بولو - 22122 

دلددردلبيض ء .

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.78263

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)26)شتيبر)2212)تم تحويل)

دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد«)

دملحدوا «.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

شتيبر)2212)تحت رقم)714276.

342I

CABINET EL KHALIFA

KALITEA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

KALITEA  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 42 زنقة 

خون خوريس دلط بق دلس اس 

حي ݣوتيي - 22222 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.336522

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»222.222)ارهم«)أي من)»122.222 

عن) ارهم«) (1.222.222« إلى) ارهم«)

ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)

دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726263.

352I

GRAFCO SARL AU

RADFOU SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

RADFOU SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 15 

زنقة تلآس ن إق مة غيتة - 52222  

مكي س  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

42272

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.RADFOU SARL

دألشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملختلفة في دلبي ء

أعآ ل دلحفر ودلتطهير

بيع مودا دلبي ء.

 15 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

  52222 (- زنقة تلآس ن إق مة غيتة)

مكي س))دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد رشيد ص بر)):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

522)حصة) ( (: دلسيد فؤدا ص بر)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( ص بر) رشيد  دلسيد 

تآ ر )12232)تآ ر ))دملغرب).

عيودنه)د()) ص بر  فؤدا  دلسيد 

مكي س)52222))مكي س))دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() ( ص بر) رشيد  دلسيد 

تآ ر )12232)تآ ر ))دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112.

351I

دئتآ نية دلشريفي مب رك

حي  س ت نيكوص

Ste HANA SAT NEGOCE 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

دئتآ نية دلشريفي مب رك

حي دلرخ ف هلل بلوك س دلزنقة 25 

رقم 23 كلآيم ، 81222، كلآيم 

دملعرب

 Ste HANA SAT حي  س ت نيكوص

NEGOCE  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دلصحردء بلوك ن رقم 162 - 82222 

ط نط ن دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2223

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 26)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

كويحي  دلعربي كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

14)9ي 9ر) )بت ريخ) دالبتددئية بط نط ن)

2222)تحت رقم)06/2020.

352I

دئتآ نية دلشريفي مب رك

حنا سات نيكوص

Ste HANA SAT NEGOCE 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

دئتآ نية دلشريفي مب رك

حي دلرخ ف هلل بلوك س دلزنقة 25 

رقم 23 كلآيم ، 81222، كلآيم 

دملعرب

 Ste HANA SAT حي  س ت نيكوص

NEGOCE شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دلصحردء بلوك ن رقم 162 - 82222 

ط نط ن دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2223

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):



3767 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

دلعربي كويحي ) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.222

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

اخيبر) (26 بت ريخ) دكلآوص  دبردهيم 

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

14)9ي 9ر) )بت ريخ) دالبتددئية بط نط ن)

2222)تحت رقم)06/2020.

353I

SOMAGEC

صوماجيك
إعالن متعدا دلقردردت

SOMAGEC

 Angle(rues(Mohamed

 EL MESFIOUI et CORBI

 - OUKACHA ، 20580،

Casablanca Maroc

صوم خيك »شركة  دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي: زدوية 

زنقتي محآد دملسفيوي ودلقربي 

عك شة - 22582 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)25)شتيبر)2218

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

9يص) دلذي  وحيد:) رقم  قردر 

دلسيد) عضوية  تجد9د  م 9لي:) على 

لورنت سحيون ادمل مجلس دإلادر )

دلجآ عية للشركة،)وذلك ملد  مآس)

)5()سيودت

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم ال 9وخد:)دلذي 9يص على)

م 9لي:)ال 9وخد

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 11 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2218)تحت رقم)678812.

354I

DAMAI TRAVAUX DIVERS

DAMAI TRAVAUX DIVERS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير نش ط دلشركة

DAMAI TRAVAUX DIVERS

 Lotissement RAHMANI,

 propriété » RAHMANI(B-71 «,

 1er(ETAGE, ARRONDISSEMENT

 SIDI(MOUMEN ، 20400،

CASABLANCA MAROC

DAMAI TRAVAUX DIVERS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي دملجآع 

دلسكني رحآ ني، ملكية »رحآ ني 

ب71- »، دلط بق دألول، سيدي 

مومن - 22422 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

تغيير نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تغيير) تم  (2218 م ي) (12 في) دملؤرخ 

أعآ ل) »خآيع  من) دلشركة  نش ط 

ودلتشييد) دملدنية  ودلهيدسة  دلبي ء)

»تشغيل) إلى) دألرد�سي.«) وتيآية 

طلب) تحت  وضعهم  بهدف  أخردء)

دلشرك ت.«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ونيو)2218)تحت رقم)22668422.

355I

SATPORT

SATPORT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

SATPORT

 Lotissement RAHMANI,

 propriété » RAHMANI(B-71 «,

 1er(ETAGE, ARRONDISSEMENT

 SIDI(MOUMEN ، 20400،

CASABLANCA MAROC

SATPORT شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دملسير  زنقة 6 أكتوبر رقم 6 دلط بق 

3 دلشقة 3، أنف   - 22122 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)22)أبريل)2218)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

 6 أكتوبر رقم) (6 »ش رع دملسير  زنقة)

 22122 (- ( أنف ) (،3 دلشقة) (3 دلط بق)

»تجزئة) إلى) دملغرب«) دلبيض ء) دلددر 

 »71 »ب) دلرحآ ني) دلرحآ ني ملكية 

دلط بق دألول دلددر دلبيض ء)-)22422 

دلددر دلبيض ء))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ونيو)2218)تحت رقم)22668171.

356I

safe fast clean

SAFE FAST CLEAN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

safe fast clean

ش رع عبد هللا دله بطي دق مة 

دلقدس رقم 34 ، 22222، طيجة 

دملغرب

SAFE FAST CLEAN  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع عبد 

هللا دله بطي دق مة دلقدس رقم 34 - 

22222 طيجة دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.26765

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تم تعيين) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

بنسالمة 9 سين كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)26.

357I

داكو كونسيل

CASTOR INGENIERIE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

داكو كونسيل

26 حي دلريح ن دلط بق 1 دلشقة 2 

حي دلردحة. ، 22552، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

CASTOR INGENIERIE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي إق مة 

دلش ن د9ليزي عآ ر  ق جح 26 شقة 

21 - 28832 محآد9ة دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.14245

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (2.222.222«

 3.222.222« إلى) ارهم«) (122.222«

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( ب ملحآد9ة) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)2127.

358I

CABINET EL KHALIFA

INVEST TP
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

« INVEST TP

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي:  3، زنقة 

كلفون ش رع عبد دملومن 



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3768

حي دملستشفي ت  - 22362  دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.158512

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)16)شتيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)I:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير دلفيآة دليفد9ة للحصص من)

)322()ارهم دلى))122()ارهم للحصة)

دلودحد 

قردر رقم)II:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلزي ا  في رأس م ل دلشركة بآ  قدره)

 322 222 222 252 1)ارهم ليصبح)

ارهم) ( (48  222 ( من) بدال  ارهم  (1

دلشركة) ا9ون  مع  مق صة  بإخردء)

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)

 322 222 رأسآ ل دلشركة محدا في)

1)ارهم مقسم إلى)222 13)حصة من)

فئة))122))ارهم للحصة دلودحد .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

شتيبر)2212)تحت رقم)714278.

352I

CABINET EL KHALIFA

MORROCAN TASTES
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 22122، 

دلددر دلبيض ء دملغرب

« MORROCAN TASTES

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي : 265 

ش رع دلزرفطوني دلط بف 2 رفم 22 

- 22252 دلددر دلبيض ء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.362817

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)28)9ونيو)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:)1 رقم) قردر 
دلج معي رشيد) دلسيد  تعيين  م 9لي:)

مسير خد9د للشركة)
على) 9يص  دلذي  (:)2 رقم) قردر 
م 9لي:)تعيين دلسيد ع شور دلددواي)

مسير خد9د للشركة)
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:17 رقم) بيد 
ملد ) للشركة  عين كآسيير9ن  م 9لي:)
دلج معي) دحآد  دلسيد  محدا   غير 
غزالني دلسيد رشيد دلج معي ودلسيد)

ع شور دلددواي)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

غشت)2212)تحت رقم)712382.
362I

أسآ ء)ميد9 

COGEFIL
إعالن متعدا دلقردردت

أسآ ء ميد9 
ش رع صهيب دلرومي بلوك 32 دلرقم 

22 دلبرنو�سي دلبيض ء، 22222، 
دلبيض ء دملغرب

COGEFIL »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: 67 زنقة 
عزيز بالل دلط بق 2 رقم 3 دملع ريف  

- دلددر دلبيض ء دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.221713

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)13)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
تفويت خآيع دلحصص دلتي) (: م 9لي)
ك نت بحوز  دلسيددن عبد دللطيف)
دلفياللي) محفوظ  عآر  و  دلفياللي 

لف ئد  دلسيد م لد بوهردز

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

دملودفقة على دستق لة دلسيد) م 9لي:)

دلجنسية) او  دلفياللي  عبددلطيف 

دملغربية دملزادا بت ريخ)30/06/1948  

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

كآسير) وضيفته  من  (C38484عدا

مسير خد9د) ( وحيد للشركة و تعيين)

م لد) دلسيد  شخص  في  للشركة 

دملزادا) و  دلجنسية  مغربي  بوهردز 

بت ز  و دلح مل) بت ريخ)19/11/1961)

عدا) دلوطيية  دلتعريف  لبط قة 

V31275

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

للشركةمن) دلق نوني  دلشكل  تحويل 

دلى) شركة ادت دملسؤولية دملحدوا  

دملحدوا ) دملسؤولية  ادت  شركة 

دليض م) تعد9ل  مع  ( وحيد) بشريك 

دالس �سي للشركة

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:6 رقم) بيد 

دلسيد بوهردز م لد هو) ( مبلغ) م 9لي:)

 122222

بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)

هي) م لد  بوهردز  دلسيد  حصص 

1222

على) 9يص  دلذي  (:13 رقم) بيد 

م 9لي:)دلسيد بوهردزم لد هو دملسيير)

دلجد9د لشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725227.
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BDO

كومساإيمتي  سيستيماس
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

LES CONSULTANTS REUNIS

 RUE MUSTAPHA EL 432

 MAANI ، 20000، CASABLANCA

MAROC

كومس إ9آتي  سيستيآ س شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي دمليطقة  

دلحر   للص اردت بطيجة ، دلبقعة 
رقم 22 ، دلوحد  2 ، دلط بق دألول 

، مكتب رقم 3 ،  - 22262 طيجة 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.8226

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

كومس إ9آتي)) دلوحيد  دلشريك  ذدت 

سيستيآ س))مبلغ رأسآ له )12.222 

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 

)للص اردت بطيجة)،) )دلحر ) دمليطقة)

دلبقعة رقم)22)،)دلوحد )2)،)دلط بق)

 22262 (- ( (، (3 رقم) مكتب  (، دألول)

طيجة دملغرب نتيجة ل):)قردر دلشريك)

دلوحيد.

مركز) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

43ب،) لوت) بيزنيس،) دوه  دألعآ ل 

دمليطقة) طيجة،) (،09/62 فض ء)

(- طيجة) (،22222 ز،) ف  ت  دلحر ـ)

22262)طيجة دملغرب.)

و عين:

غردو) ( ( دلسيد موسيه) دلسيد) ()
توم س و عيودنه)د()،)ش رع روم )،)رقم)

برشلونة)) ((08001–08042  .25-27

إسب ني  كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

دملخ بر  و محل تبليغ دلعقوا و دلوث ئق)

دملتعلقة ب لتصفية):)مركز دألعآ ل دوه)

(،09/62 43ب،)فض ء) لوت) بيزنيس،)

ز،) ف  ت  دلحر ـ) دمليطقة  طيجة،)

22222،)طيجة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (26 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)222232.
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STREET BUSINESS CENTER

 ATLAS HUA NIAN TRAVEL

AGENCY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عآ ر  رقم 12، رقم 7، زنقة دلحرية، 

خليز، مردكش ، 42222، مردكش 

دملغرب

 ATLAS HUA NIAN TRAVEL

AGENCY  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

1213، تجزئة دلزرقطوني مردكش - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 ATLAS(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

. HUA NIAN TRAVEL AGENCY

وك لة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

أسف ر.
رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- تجزئة دلزرقطوني مردكش) (،1213

42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد موالي عبد دلسالم دليز9دي)

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد موالي عبد دلسالم دليز9دي)

عيودنه)د()دملسير )2)حرف ا رقم)361 

مردكش)42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد موالي عبد دلسالم دليز9دي)

عيودنه)د()دملسير )2)حرف ا رقم)361 

مردكش)42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112221.
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

GASOLINA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي دلفتح زنقة 9نبع رقم 32 دلعيون ، 

72222، دلعيون دملغرب

GASOLINA شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 42 ش رع 

طشقيد تكيوب رك حي دلتع ون د - 

72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

28477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ونيو) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.GASOLINA

دلبيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دلوقوا) دنودع  خآيع  ونقل  ودلشردء)

ودلغ ز)
دلس ئل) ودلبترول  دلغ ز  توزيع 
دلتوزيع عبر) دليوت ن ودلبروب ن  وغ ز 

دلقييي ت وش حي ت دلتوزيع).
42)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
(- د) دلتع ون  حي  تكيوب رك  طشقيد 

72222)دلعيون دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: ملب ركي) ميصور  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 1222 (: ملب ركي) ميصور  دلسيد  (

بقيآة)122)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() ملب ركي  ميصور  دلسيد 
ش رع محآد دلزرقطوني فيال ملب ركي))

72222)دلعيون دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ملب ركي  ميصور  دلسيد 
ش رع محآد دلزرقطوني فيال ملب ركي))

72222)دلعيون دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ونيو) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2212)تحت رقم)1352/19.
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FIDUROC SARL AU

 CENTRE DE RADIOLOGIE
OUARZAZATE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU
51 ش رع محآد دلخ مس ، 45222، 

ورزدزدت دملغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE
OUARZAZATE  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

دملركز س حة دلسوق دملغطى  - 

45222 ورزدزدت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 CENTRE DE RADIOLOGIE

. OUARZAZATE

مركز) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلفحص ب الشعة.

تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- ( دملغطى) دلسوق  س حة  دملركز 

45222)ورزدزدت دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلسيد  خبردن مد9جة)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  خبردن مد9جة عيودنه)د()
  82 رقم) (2 ه) بلوك  دملق ومة  حي 

45222)ورزدزدت دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  خبردن مد9جة عيودنه)د()
  82 رقم) (2 ه) بلوك  دملق ومة  حي 

45222)ورزدزدت دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)46.
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BELGAZI ALI

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE
 TISSAGE INDEMAILLABLE

SOTISMAIL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

BELGAZI ALI
 AV PRINCE MOULAY

 ABDELLAH 1er(étage(N° 16 ،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE
 TISSAGE INDEMAILLABLE
SOTISMAIL)(    شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي ميقة 

دلصي عة د لطريق طتودن  قطعة 
122 - 22222 طيجة دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.335

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تعيين) (2222 9ي 9ر) (22 دملؤرخ في)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

ترخآ ن د9 ا))كآسير آمر
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222462.
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FACE FIDUCIAIRE

AMNAY CRAFTS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

FACE FIDUCIAIRE
222 ش رع مصطفى دملعني دلط بق 

دلث لث رقم 6 ، 22132، دلددر 
دلبيض ء دملغرب

AMNAY CRAFTS شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

 RUE و عيودن مقره  دالختآ عي
 EL(ARAAR, RESIDENCE

 CITY(PORTE(B 1ER(ETAGER
 APPARTEMENT(N°29, MERS

. SULTAN  20006 CASABLANCA
تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.442231

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تحويل) (2212 نونبر) (22 دملؤرخ في)

دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)

ذدت دملسؤولية دملحدوا «)إلى)»شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724848.
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FACE FIDUCIAIRE

AMNAY CRAFTS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE

222 ش رع مصطفى دملعني دلط بق 

دلث لث رقم 6 ، 22132، دلددر 

دلبيض ء دملغرب

AMNAY CRAFTS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 RUE وعيودن مقره  دإلختآ عي

 EL(ARAAR, RESIDENCE

 CITY(PORTE(B 1ER(ETAGE

 APPARTEMENT(N° 29, MERS

 SULTAN 20006 CASABLANCA

.MAROC

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.442231

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 نونبر) (22 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

في ني) م ركو  () ( دلسيد) تفويت 

 122 حصة دختآ عية من أصل) (51

د9آ ن) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلودزيكي بت ريخ)22)نونبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724848.
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داكو كونسيل

ERGO MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين أعض ء)مجلس دإلادر 

داكو كونسيل

26 حي دلريح ن دلط بق 1 دلشقة 2 

حي دلردحة. ، 22552، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

ERGO MAROC »شركة  

دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي: 128 زنقة 

بير برنت - 22342 دلددردلبيض ء 

دملغرب.

»تعيين أعض ء مجلس دإلادر «
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.42821

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دإلادر  مالل) مجلس  أعض ء) تعيين 

دلسيودت دمل لية دلت لية:)

2212(-

2222(-

2221(-

2222(-

2223(-

2224(-

دألشخ ص دلطبيعيون:)

عبددملغيت) ت زي  دلسيد) ()

دالادر ) مجلس  عضو  بصفته)د()
إق مة) (11 رقم) ودلك ئن عيودنه)د()ب:)

عين) دلكبير  دلحزدم  ش رع  دلش طئ 

دلدئ ب)22522)دلددردلبيض ء)دملغرب

بدردن م لد بصفته)د()) دلسيد) ()

ودلك ئن) دالادر   مجلس  عضو 

إق مة حددئق دملحيط) ب:) عيودنه)د()
دليودصر)) بوعز   ادر  بلد9ة  (83 رقم)

22242)دلددردلبيض ء)دملغرب

دألشخ ص دملعيويون:)

ذدت) »شركة  ( (ERBEPHAR

بصفته  عضو) دملسؤولية دملحدوا «)

مقره ) ودلك ئن  دالادر   مجلس 

 1724 لوكسآبورغ،) ب:) دالختآ عي 

ودملسجلة) لوكسآبورغ  لوكسآبورغ 

ب لسجل دلتج ري تحت رقم:)-

»شركة) (GALEPHAR MF
مجلس) عضو  بصفته   دملس هآة«)
دالختآ عي) مقره   ودلك ئن  دالادر  
بلجيك ) بلجيك   (6222 بلجيك ،) ب:)
تحت) دلتج ري  ب لسجل  ودملسجلة 

رقم:)-
»شركة) (LABORATOIRES SMB
مجلس) عضو  بصفته   دملس هآة«)
دالختآ عي) مقره   ودلك ئن  دالادر  
بلجيك ) بروكسل  (6222 بلجيك ،) ب:)
تحت) دلتج ري  ب لسجل  ودملسجلة 

رقم:)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726326.
372I

FITRASCO

 STE RIMAR DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

FITRASCO
رقم 38 زنقة 16 نونبر شقة رقم 1 

 FES، 30000،  ف س دملد9ية دلجد9د
fes maroc

 STE RIMAR DE TRAVAUX
DIVERS شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(
 N°11, وعيودن مقره  دإلختآ عي

 RUE 4, LOTISSEMENT(DAYAA,
 AIN(KADOUS, FES - 30000 FES

.MAROC
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.33172

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 27)غشت) دملؤرخ في)
 STE( شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا
  RIMAR DE TRAVAUX DIVERS
ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 
 N°11, دإلختآ عي) مقره   وعيودن 
 RUE 4, LOTISSEMENT DAYAA,
 AIN( KADOUS,( FES( -( 30000
دلتشطيب) (: نتيجة ل) (FES MAROC

دلنه ئي.
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 N°11, ب) دلتصفية  مقر  و حدا 

 RUE 4, LOTISSEMENT DAYAA,

 AIN KADOUS, FES MAROC

 .32222 FES MAROC

و عين:

  MOHAMED دلسيد) ()

عيودنه)د() و  ( (BOUABDELLAOUI

 N°24, LOTISSEMENT DAYAA

 2, TGHATE, FES 32222 MAROC

MAROC)كآصفي)) ()للشركة.

  ABDERRAHMAN دلسيد) ()

عيودنه)د() و  ( (BOUABDELLAOUI

 N°24, LOTISSEMENT DAYAA

 2, TGHATE, FES 32222 FES

MAROC)كآصفي)) ()للشركة.

دلحدوا) دإلقتض ء) وعيد 

دملخولة) دلصالحي ت  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخ بر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)

 N°24, LOTISSEMENT DAYAA 2, :

TGHATE, FES

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (12 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3286.

371I

FITRASCO

STE NOJOUM CHARK

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FITRASCO

رقم 38 زنقة 16 نونبر شقة رقم 1 

 FES، 30000،  ف س دملد9ية دلجد9د

fes maroc

STE NOJOUM CHARK شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

 ,62/N°2 وعيودن مقره  دإلختآ عي

 RCE(AKHAOUIENE, OUAFAE

 P5, ROUTE(DE(SEFROU, FES -

.30000 FES(MAROC

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.38237

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (STE NOJOUM CHARK

وعيودن) ارهم  (222.222 رأسآ له )

 N°2/60,( RCE دإلختآ عي) مقره  

 AKHAOUIENE, OUAFAE P5,

 ROUTE( DE( SEFROU,( FES( -

(: ل) نتيجة  (32222 FES MAROC

دلتشطيب دلنه ئي.

 N°2/60,(و حدا مقر دلتصفية ب

 RCE AKHAOUIENE, OUAFAE

 P5,( ROUTE( DE( SEFROU,( FES( -

 .32222 FES MAROC

و عين:

  ABDELLAH دلسيد) ()

 N°62, RCE HMIDANI)و عيودنه)د()

 AKHAOUIENE, HAY OUAFAE 5,

 ROUTE DE SEFROU, FES 32222

FES MAROC)كآصفي)) ()للشركة.

  ABDERRAHMAN دلسيد) ()

 N°1, RCE عيودنه)د() و  (HMIDANI

 AKHAOUIENE, HAY OUAFAE 5,

 ROUTE DE SEFROU, FES 32222

FES MAROC)كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

دملخ بر  و محل تبليغ دلعقوا و دلوث ئق)

 N°62, RCE (: ب لتصفية) دملتعلقة 

 AKHAOUIENE, HAY OUAFAE 5,

ROUTE DE SEFROU, FES

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (12 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4158.

372I

شركة موسثردمي نكوص

 SOCIETE MOSTRAMI

NEGOCE SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

شركة موسثردمي نكوص

رقم .4 مسجد دبي بكر دلصد9ق حي 

دالمل ب ب دلسيفر بف س. رقم .4 

مسجد دبي بكر دلصد9ق حي دالمل 

ب ب دلسيفر بف س.، 32222، ف س 

دملغرب

 SOCIETE MOSTRAMI NEGOCE

SARL AU شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم.4 

مسجد دبي بكر دلصد9ق حي دالمل 

ب ب دلسيفر بف س. رقم.4 مسجد 

دبي بكر دلصد9ق حي دالمل ب ب 

mostapha.bkhiyi@ .دلسيفر بف س

gmail.com ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 SOCIETE MOSTRAMI NEGOCE

.SARL AU

 Effectuant(:(غرض دلشركة بإ9ج ز

 Opérations D’Avances ou de

 Pres de Recettes ou de Paiements

.  .Garanties ou de Caution

رقم.4  (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دالمل) حي  دلصد9ق  بكر  دبي  مسجد 

ب ب دلسيفر بف س.)رقم.4)مسجد دبي)

بكر دلصد9ق حي دالمل ب ب دلسيفر)

mostapha.bkhiyi@gmail. بف س.)

com)ف س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 22.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

نكوص) موستردمي  دلشركة 

بكر) دبي  مسجد  رقم.4) عيودنه)د()

دلسيفر) ب ب  دالمل  حي  دلصد9ق 

32222)ف س دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

ردمي) مصطفى  سجعي  دلسيد 

دالمل) حي  (5 رقم) زنقة52) عيودنه)د()

عين ه رون))))32222)ف س دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( ب لرب ط) دلتج رية 

2222)تحت رقم)28.

373I

TANGER DEVELOPMENT CONSULTING  

 TANGER DEVELOPMENT

CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 TANGER DEVELOPMENT

CONSULTING

 COMPLEXE(TAHADART 2

  LOCAL(N° 6 AL(MAJD - TANGER

2 ، 90000، TANGER(MAROC

 TANGER DEVELOPMENT

CONSULTING  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعيودن مقره  دإلختآ عي 2 مجآع 

ته ادرت 2 محل رقم 6 دملجد - طيجة 

- 22222 طيجة  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

27261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 أبريل) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 TANGER DEVELOPMENT

. CONSULTING

غرض دلشركة بإ9ج ز):)•)دملشور )

دلق نونية ودملس عد .

عآلية) أي  في  دلشرك ت  اعم  (•

إنش ء)وتعد9ل وتصفية.

في) ودلتدريب  (، دملنهي) دلتدريب  (•

إادر  دألعآ ل.

•)تقد9م دملشور  وتصآيم وتيفيذ)

حلول دإلادر  في مج الت مختلفة من)

دألعآ ل.

•)إادر  أي عآل تج ري.

•)إادر  دملودرا دلبشرية.

دمليتج ت) وتوزيع  وبيع  شردء) (•

دملختلفة.

•)دستيردا وتصد9ر

خآيع دلعآلي ت) (، وبشكل أعم) (•

دلصي عية أو  دلتج رية  أو   دمل لية 

دلحرفية أو  دمليقولة  أو  دلعق رية  أو  ( 

أو دألرضية أو دلزردعية أو دلخدمية) ( 

 أو غيره  من دلعآلي ت دملتعلقة كلًي 

بك ئن) خزئًي   أو  كلًي   مب شر  غير  أو  (

�سيء) وأي  أعاله  دملوصوف  دلشركة 

دملرجح) من  دلصلة  ذدت  أو  مآ ثلة 

دلشركة) تطوير  تفضل  أو  تسهل  أن 

ونش طه ..

2)مجآع) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
ته ادرت)2)محل رقم)6)دملجد)-)طيجة)

-)22222)طيجة))دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 122 ( (: دلسيد سفي ن دبن عي ا)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد سفي ن دبن عي ا عيودنه)د()
حي دلكرزي نة زنقة)6)رقم)42 22222 

طيجة))دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد سفي ن دبن عي ا عيودنه)د()
حي دلكرزي نة زنقة)6)رقم)42 22222 

طيجة))دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
م ي) (24 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)223242.
374I

omri compta sarl au

H.M.A.L TRANS SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
H.M.A.L TRANS SARL شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

22 ش رع عبد دلرحآ ن دملكواي 
دلعردئش - 22222 دلعردئش ددملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.3875
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ) ( (H.M.A.L TRANS SARL
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
22)ش رع عبد) مقره  دإلختآ عي رقم)

 22222 (- دلرحآ ن دملكواي دلعردئش)

دلشركة) (: دلعردئش ددملغرب نتيجة ل)

لم تيفذ أي مع ملة ميذ إنش ئه  في)

دملبكر) دلحل  تقرر  (11/09/2017

للشركة..

 22 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)

ش رع عبد دلرحآ ن دملكواي دلعردئش)

-)22222))دلعردئش ددملغرب.)

و عين:

و) دلوه بي  ( هش م) ( دلسيد) ()

عيودنه)د()رقم)22)ش رع عبد دلرحآ ن)

دلعردئش) (22222 دلعردئش) دملكواي 

ددملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعردئش))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)25.

375I

njbusiness

TBOUDA CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes(maroc

TBOUDA CAR  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي محل 

2تجزد  مكودرمونفلوري 2 ف س  

ف س 32222  ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. TBOUDA CAR

كردء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي ردت بدون س ئق.

محل) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ف س)) (2 مكودرمونفلوري) 2تجزد  

ف س)32222))ف س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد هودري ط رق):))342)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد بشت ل محآد):))332)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

حصة) (332 ( (: دلسيد ه فنر تيآو)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد هودري ط رق عيودنه)د()حي)

عين) طريق  (7 عآ ر ) 4شقة6) دن س)

دلشقف ف س)32222)ف س دملغرب.

عيودنه)د() محآد  بشت ل  دلسيد 

اودر د9ت داريس ردس تبوا  صفرو)

31222)صفرو دملغرب.

عيودنه)د() تيآو  ه فنر  دلسيد 

تيرن) فردنكيط ل  (67227

 67227 دمل ني ) ه لشتردب12)

فردنكيط ل دمل ني .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد بعط وي 9 سين عيودنه)د()

عين) (82 رقم) دلسعواي  خ مع  اودر 

دلشقف ف س)32222))ف س دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)145/19.

376I
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STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 CHADIA BEAUTY ET

FASHION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير تسآية دلشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 CHADIA BEAUTY ET FASHION

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي ش رع 

محآد زرقطوني ، زنقة محآد 

دلبق ل ، ملكية »بيه مير9ت 52-« ، 

عآ ر . ب رقم 15 ، دلط بق دلث لث 

، خليز، مردكش - 42222 مردكش   

دملغرب.

تغيير تسآية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

87522

)بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تغيير) (2212 27)اخيبر) دملؤرخ في)

 CHADIA« من) دلشركة  تسآية 

 LE« إلى) (»BEAUTY ET FASHION

.(«(KOLIZE SPA

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111212.

377I

SABIK CONSEIL

N ALUMINIUM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SABIK CONSEIL

12 زنقة صبري بوخآعة ، 22222، 

دلددردلبيض ء دملغرب

N ALUMINIUM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

دلحرية دلط بق دلث لث رقم 5 زنقة 

دلحرية دلط بق دلث لث رقم 5 22222 

دلددردلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.434681

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (14 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

  N ALUMINIUM دلوحيد) دلشريك 

ارهم) (52.222,22 رأسآ له ) مبلغ 

زنقة) دإلختآ عي  مقره   وعيودن 
زنقة) (5 رقم) دلث لث  دلط بق  دلحرية 

دلحرية دلط بق دلث لث رقم)5 22222 

(: ل) نتيجة  دملغرب  دلددردلبيض ء)

دسب ب م لية   دقتص ا9ة.

زنقة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

5)دملغرب) دلحرية دلط بق دلث لث رقم)

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

  NOUREDDINE دلسيد) ()

 MASSIRA;()و عيودنه)د(CHATTOUI

 3 RUE 62 N°75 22662

() ( كآصفي) دملغرب  دلددردلبيض ء)

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
زنقة) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 

دلحرية دلط بق دلث لث رقم)5

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 24 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724622.

378I

jilovta sarl

BEST LOC EVER
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

BEST LOC EVER   شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 

9وسف بن ت شفين و عالل بن عبد 

هللا دلط بق 5 رقم  53 - 62222 

وخد  دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.31225

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

بوزي ني))سفي ن))كآسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)127.

372I

socogese

»KAM DEVELOPPEMENT«
إعالن متعدا دلقردردت

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 »KAM DEVELOPPEMENT«

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: تجزئة 

دنيس 12 دملرخة دلط بق 4 - 32222 

ف س دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.44223

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)18)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلسيد) طرف  من  حصة  (252 هبة)

 252 هبة) و  9وسف  عآ ني  ملهيدز 

حصة من طرف دلسيد ملهيدز عآ ني)

طرف) من  حصة  (52 هبة) و  مهدي 

لص لح) محآد  عآ ني  ملهيدز  دلسيد 

دبوهم دلسيد ملهيدز عآ ني كآ ل)))

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

م 9لي:)تبرئة ذمة))دلسيد ملهيدز عآ ني)

9وسف و دستق لته من مه مه كآسير

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دتآ م تسيير دلشركة من طرف دلسيد)

ملهيدز) ودلسيد  كآ ل  عآ ني  ملهيدز 

عآ ني محآد وذلك ملد  غير محدوا 

قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحيين دليظ م دألس �سي.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلسيد ملهيدز عآ ني كآ ل)822)حصة)

 222 محآد) عآ ني  ملهيدز  دلسيد  و 

حصة

على) 9يص  دلذي  (:15 رقم) بيد 

م 9لي:)تسيير دلشركة من قبل كل من)

دلسيد) دلسيد ملهيدز عآ ني كآ ل و 

ملهيدز عآ ني محآد وذلك ملد  غير)

محدوا .

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)2020/143.

382I

socogese

»BANOU«
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تجد9د مد  مزدولة مه م دملسير9ن

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»BANOU« »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: دملركز 

دلتج ري »أسيآ « ش رع محآوا 

دلعق ا محل رقم ب 7 - 32222 

ف س دملغرب.

»تجد9د مد  مزدولة مه م دملسير9ن«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.22742

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئ
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مه م) مزدولة  مد   تجد9د  تقرر 

دملسير9ن ملد :)غير محدوا  سيودت.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)2020/161.

381I

ESSADKIA

TECHOR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

ESSADKIA

ش رع بئر دنزردن رقم 42 حي سيدي 

 EL(AIOUN، 65450، م موخ

LAAYOUNE دملغرب

TECHOR شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي طريق 

خردا  رقم 44 عين دلحجر  - 65452 

دلعيون سيدي ملوك  دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.647

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 نونبر) (15 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

TECHOR))مبلغ رأسآ له )1.222.222 

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي طريق)

خردا  رقم)44)عين دلحجر))-)65452 

دلعيون سيدي ملوك))دملغرب))نتيجة)

ل):)دسب ب دمر .

طريق) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

خردا  رقم)44)عين دلحجر))-)65452 

دلعيون سيدي ملوك))دملغرب).)

و عين:

و) دلعوني  ( محآد) دلسيد) ()

 555 رقم) دلوحد   حي  عيودنه)د()

65452)دلعيون سيدي ملوك))دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

22)9ي 9ر) دالبتددئية بت وريرت))بت ريخ)

2222)تحت رقم)02/2020.

382I

BOUCHAHMA HICHAM

CROSS 2 BE FIT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

CROSS 2 BE(FIT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  

5 تجزئة دلصيوبر مردكش 

MARRAKECH 40150 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 CROSS(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.2 BE FIT

ق عة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلري ضة.

(: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

مردكش) دلصيوبر  تجزئة  (5 عآ ر )

مردكش) (MARRAKECH 42152

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)دملغرب سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد مردا توفيق):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() توفيق  مردا  دلسيد 

مردكش) دلصيوبر  تجزئة  (5 عآ ر )

42152)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() توفيق  مردا  دلسيد 

مردكش) دلصيوبر  تجزئة  (5 عآ ر )

MARRAKECH 42152)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)422.

383I

INCOR BUSINESS CONSULTING

CIBAFRICOM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 INCOR BUSINESS

CONSULTING

 Quartier(Place(Mozart(Angle

 Rue Sayed Kotb et Sanaa

 Résidence(Tidghine, étage 5, N°

16، 90000، Tanger(Maroc

CIBAFRICOM شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

9وسف دبن ت شفين دلط بق دلث ني 
رقم 3 - 22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121182

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 شتيبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CIBAFRICOM

دستيردا) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملصيعة) شبه  أو  دلخ م  دمليتج ت 

لالستخددم في مستحضردت دلتجآيل)

ودملودا دلغذدئية)؛.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلث ني) دلط بق  ت شفين  دبن  9وسف 

رقم)3)-)22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد سي�سي):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

522)حصة) ( (: دلسيد  ند  بكري)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() سي�سي  محآد  دلسيد 

وغ اوغو) (2222  5 تجزئة) (1 أ) فيال 

بوركيي ف سو.

عيودنه)د() بكري  ند   دلسيد  

 15 دملجآع دلسكني فضل هللا عآ ر )

رقم)17 22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() بكري  ند   دلسيد  

 15 دملجآع دلسكني فضل هللا عآ ر )

رقم)17 22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

أكتوبر) (28 بت ريخ) ( دلتج رية بطيجة)

2212)تحت رقم)227322.

384I
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SABIK CONSEIL

SOFT TRAVEL GROUPE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

SABIK CONSEIL

12 زنقة صبري بوخآعة ، 22222، 

دلددردلبيض ء دملغرب

SOFT TRAVEL GROUPE شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 12 زنقة 
صبري بوخآعة 12 زنقة صبري 

بوخآعة 22222 دلددردلبيض ء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.332135

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (14 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (SOFT TRAVEL GROUPE
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
صبري) زنقة  (12 دإلختآ عي) مقره  
بوخآعة) صبري  زنقة  (12 بوخآعة)

دملغرب نتيجة) دلددردلبيض ء) (22222

ل):)دسب ب م لية.
12)زنقة) و حدا مقر دلتصفية ب)

 22222 دملغرب) بوخآعة  صبري 

دلددردلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ()دسية))دم رير و عيودنه)د()

اريس) موالي  حي  دملوحد9ن  دق مة 
 22572 دملوحد9ن) حي  ب7) رقم  (1

() ( كآصفي) دملغرب  دلددردلبيض ء)

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)12)زنقة)

صبري بوخآعة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725371.

385I

BELGAZI ALI

 SOCIETE INDUSTRIELLE
   DE NAPPAGE DE FIBRES

 SONAPPE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

BELGAZI ALI
 AV PRINCE MOULAY

 ABDELLAH 1er(étage(N° 16 ،
90000، TANGER(MAROC
 SOCIETE INDUSTRIELLE
  DE NAPPAGE DE FIBRES

SONAPPE)(  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 25 ش رع 
موالي دسآ عيل - 22222 طيجة 

دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.2485

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تعيين) (2222 9ي 9ر) (22 دملؤرخ في)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

ترخآ ن د9 ا))كآسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222461.

386I

BELGAZI ALI

 SOCIETE TANGEROISE
 INDUSTRIELLE DE
 LINGERIE ET DE

CONFECTION SOLINGE
إعالن متعدا دلقردردت

BELGAZI ALI
 AV PRINCE MOULAY

 ABDELLAH 1er(étage(N° 16 ،
90000، TANGER(MAROC
 SOCIETE TANGEROISE

 INDUSTRIELLE DE LINGERIE ET
 )DE(CONFECTION )SOLINGE
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: 25 ش رع 

موالي دسآ عيل 25 ش رع موالي 

دسآ عيل 22222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.2267

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)22)9ي 9ر)2222

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تلتزم دلشركة بشكل صحيح بتوقيع)

أن) دلذي 9جب  ترخآ ن  إ9 ا  دلسيد 

يعآل بشكل ميفرا دو))بشكل مشترك)

مع أحد دملسير9ن دامرين.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم و:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تعد9ل دمل ا )))16)من دلق نون دلشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222414.

387I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARRAKECH EVENTS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش رع موالي دلحسن دق مة دلبراعي 

عآ ر  ب دلشقة رقم 2 دلحي 

دلشتوي، 42222، مردكش دملغرب

MARRAKECH EVENTS  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي فيدق 

دلبست ن ش رع دلزرقطوني رقم 66-

68 - 42222 مردكش دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 شتيبر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

موالي دلحسن)) () ( تفويت دلسيد)

من) دختآ عية  حصة  (162 دلعلوي)

دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222 أصل)

26)شتيبر) ) ()رشيد بي لط هر بت ريخ)

.2212

عبددلص اق) () ( دلسيد) تفويت 

342)حصة دختآ عية من) دلعصفور)

دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222 أصل)

26)شتيبر) ) ()رشيد بي لط هر بت ريخ)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111156.

388I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARRAKECH EVENTS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش رع موالي دلحسن دق مة دلبراعي 

عآ ر  ب دلشقة رقم 2 دلحي 

دلشتوي، 42222، مردكش دملغرب

MARRAKECH EVENTS   شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي فيدق 

دلبست ن ش رع دلزرقطوني رقم 66-

68 - 42222 مردكش دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 26)شتيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

بيط هر رشيد كآسير آمر

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111156.

382I
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MITAK CONSEIL

س م ديجيطال
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

س م ا9جيط ل شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي إق مة عبد 
دملومن مركزش رع عبد دملومن و ش رع 
أنودل دلط بق 2 مكتب رقم 222  - 

22182 دلددر دلبيض ء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.447345

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تآت) (2212 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
تفويت دلسيد)) ())سلمى مرتسيم)
أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.222
() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222
اخيبر) (17 بت ريخ) ( بنزرودل) ( ه خر)

.2212
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726741.

322I

MITAK CONSEIL

س م ديجيطال
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM H1
 2EME ETAGE N° 5 CASABLANCA
،(20400،(CASABLANCA(MAROC
ذدت) شركة  ( ا9جيط ل) م  س 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد

إق مة) دإلختآ عي  مقره   وعيودن 

دملومن) عبد  مركزش رع  دملومن  عبد 

مكتب رقم) (2 و ش رع أنودل دلط بق)

222))-)22612)دلددردلبيض ء)دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري)

.447345

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تم تعيين) 17)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

بنزرودل))ه خر))كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726741.

321I

MITAK CONSEIL

س م ديجيطال
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

توسيع نش ط دلشركة)

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

س م ا9جيط ل شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي  إق مة عبد 

دملومن مركزش رع عبد دملومن و ش رع 

أنودل دلط بق 2 مكتب رقم 222  - 

22182 دلددر دلبيض ء دملغرب.

توسيع نش ط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.447345

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

نش ط) إلى  دلت لية  دألنشطة  إض فة 

دلشركة دلح لي):

دإلادر  دلتج رية.
تج ر .

مجلس.
دنتع ش.

توزيع.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726741.

322I

دزويتي دبردهيم))شخص ذدتي(

 B.B.M TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

دزويتي دبردهيم )شخص ذدتي(
5، عآ ر  أسكور، ش رع ط رق بن 
زي ا ، 14322، سوق أربع ء دلغرب 

دملغرب
 B.B.M TRANSPORT ET
LOGISTIQUE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : اودر 
دلعي بسة، لاللة ميآونة - 14322 

سوق أربع ء دلغرب دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.25583

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
 B.B.M TRANSPORT ET حل)
LOGISTIQUE)شركة ذدت مسؤولية)
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
دلعي بسة،) اودر  دإلختآ عي  مقره  
سوق أربع ء) (14322 (- لاللة ميآونة)
دلغرب دملغرب نتيجة لهبوط ح ا في)

نش ط دلشركة.
و عين:

دلزدوية) مولى  ( ق سم) دلسيد) ()
لاللة) دلعي بسة،) اودر  عيودنه)د() و 
دلغرب) سوق أربع ء) (14322 ميآونة)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

اودر) وفي  (2212 اخيبر) (22 بت ريخ)

 14322 (- ميآونة) لاللة  دلعي بسة،)

سوق أربع ء)دلغرب دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلغرب)) دالربع ء) بسوق  دالبتددئية 

رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

.08/2020

323I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

S.AFRAH EL-MALIH

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

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 ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

11بلوك ب زنقة 24 حي دملرخة ودا 

ف س  - 32222 ف س دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52227

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

تفويت دلسيد)) ()م لد دلحآيوي)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (422

422)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()حآز )

لشهب بت ريخ)12)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)148/2020.

324I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

PASCRI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي دلحسن دق مة دلبراعي 
عآ ر  ب دلشقة رقم 2 دلحي 

دلشتوي، 42222، مردكش دملغرب
PASCRI  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي س حة 

دلحرية ش رع موالي دلحسن و ش رع 
محآد دلخ مس دق مة دلبراعي م ر  

ب شقة رقم 22 خليز - 42222 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. PASCRI
ادر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلضي فة)
مطعم)

متعهد حفالت و مي سب ت.
س حة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلحرية ش رع موالي دلحسن و ش رع)
محآد دلخ مس دق مة دلبراعي م ر  ب)
شقة رقم)22)خليز)-)42222)مردكش)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 ANRICH GEORGES دلسيد)
حصة) (ALEXANDRE JEAN :  52

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 MAILLAIRD ép. دلسيد )

 ANRICH NICOLE MAURICETTE

 122 بقيآة) حصة  (YVERTE :  52

ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 ANRICH GEORGES دلسيد)

 16 عيودنه)د() (ALEXANDRE JEAN

  CHEMIN D’AURIAC  11222

CARCASSONNE)فرنس .

 MAILLAIRD ép. دلسيد )

 ANRICH NICOLE MAURICETTE

 16 عيودنه)د() (YVERTE

 CHEMIN D’AURIAC  11222

CARCASSONNE)فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 ANRICH GEORGES دلسيد)

 16 عيودنه)د() (ALEXANDRE JEAN

 CHEMIN D’AURIAC  11222

CARCASSONNE)فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)-.

325I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LAPRE INVEST
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش رع موالي دلحسن دق مة دلبراعي 

عآ ر  ب دلشقة رقم 2 دلحي 

دلشتوي، 42222، مردكش دملغرب

LAPRE INVEST  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي س حة 

دلحرية ش رع موالي دلحسن و ش رع 

محآد دلخ مس دق مة دلبراعي م ر  

ب شقة رقم 22 خليز - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121682

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 LAPRE(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

. INVEST

مطور) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
عق ري

مردقبة دملش ريع دلعق رية

س حة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلحرية ش رع موالي دلحسن و ش رع)

محآد دلخ مس دق مة دلبراعي م ر  ب)

شقة رقم)22)خليز)-)42222)مردكش)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد لدخ ل):))52)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 PRECAFIN S.A :  52 دلشركة)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() لدخ ل  محآد  دلسيد 

  RUE DE BEAUMONT  152

ROUBAIX  52122))فرنس .

 PRECAFIN S.A دلشركة)

 N°412F ROUTE D’ESCH()عيودنه)د

.2086((-(-(LUXUMBOURG

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 PREVOST FRANCK دلسيد)

 BIS  732 عيودنه)د() (MAURICE

 DOMAINE DE LA VIGNE

BONDUS  52212))-)فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دلتج رية بآردكش))بت ريخ)-)تحت رقم)

.-

326I

شركة فيددبكو ش.م.م

NEWAHLAN CAFE & RESTO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

شركة فيددبكو ش.م.م

 75 حي دملجد ش رع دلقدس رقم)

دلط بق دلث لت شقة رقم)8)،)22282،)

طيجة دملغرب

 NEWAHLAN(CAFE(&( RESTO

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

ري ض أهال 1 دلشطر دلث ني قطعة 

رقم 427.  - 22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.NEWAHLAN(CAFE(&(RESTO

دستغالل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

وتسيير مقهى-مطعم وق عة ش ي..

تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

قطعة) دلث ني  دلشطر  (1 أهال) ري ض 

رقم)427.))-)22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: ميتقي) مليكة  دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ميتقي  مليكة  دلسيد  
دلث ني) دلشطر  (1 أهال) ري ض  تجزئة 
قطعة رقم)427))ص.ب)11264)ابي)
 22222 دملتحد (.) دلعربية  دالم ردت 

طيجة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ميتقي  مليكة  دلسيد  
دلث ني) دلشطر  (1 أهال) ري ض  خزئة 
قطعة رقم)427))ص.ب)11264)ابي)
 22222 دملتحد (.) دلعربية  دالم ردت 

طيجة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222446.

327I

SM PARTNERS

 COMPAGNIE DE
 PRODUCTION D›AGGLOS
 ET DE REVÊTEMENT DE

SOL EL JADIDA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجآوعة عرسة لكبير دلط بق 

دألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتددا دملع ريف 
maroc 22222، دلددر دلبيض ِء ،

 COMPAGNIE DE
 PRODUCTION D›AGGLOS ET
 DE REVÊTEMENT DE SOL EL
JADIDA  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلددر 
دلبيض ِء 33 مجآوعة عرسة 

لكبير، دلط بق دألر�سي،ِ  مكتب ب 
1ِ، إمتددا دملع ريف - 22372 دلددر 

دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452743

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 COMPAGNIE DE PRODUCTION

 D’AGGLOS ET DE REVÊTEMENT

. DE SOL EL JADIDA

تصنيع) (- (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ودستيردا وتسويق وتوزيع مودا دلبي ء)

وتسويق) ودستيردا  وشردء) بيع  (-

ودلتركيب ت) دلتركيب ت  خآيع  وتوزيع 

ودلبالط ودملودا ذدت دلصلة)؛

ودلتج ر ) ودلتصد9ر  دالستيردا  (-

ودملرفق ت وم  9تصل به )؛

-)بي ء)ودستئج ر دملب ني لالستخددم)

دملنهي)؛

-)إ9ج ر دملب ني دملفروشة)؛

ودلبحوث) دلدردس ت  خآيع  (-

ودألعآ ل ودلخبردت دلعلآية ودلتقيية)

دلهدف) وتطوير  تسهيل  على  دلق ار  

دالختآ عي)؛

-)شردء)أو بيع أو تب ال أي مآتلك ت)

دل�سيء) تطور  سي ق  في  ميقولة  غير 

دالختآ عي)؛

مب شر  أو) (، -دكتس ب مش رك ت)

في خآيع دلشرك ت دلتي) غير مب شر ،)

سيتم إنش ؤه  عن طريق دالشتردك في)

رأس دمل ل أو دلق ئآة ب لفعل عن

طريق زي ا  رأس دمل ل)،

وعآوم ،)وكيتيجة لغرض دلشركة)

دلتج رية) دلعآلي ت  خآيع  هذد،)

ودلصي عية دمليقولة وغيره  دملرتبطة)

بكيفية مب شر  أو غير مب شر  بغرض)

دلشركة هذد..

دلددر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
مجآوعة عرسة لكبير،) (33 دلبيض ِء)
دلط بق دألر�سي،ِ))مكتب بِ)1،)إمتددا)
دلبيض ء) دلددر  (22372 (- دملع ريف)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 722 ( (: دلع 9دي) محآد  دلسيد 
حصة بقيآة)35.222)ارهم للحصة).

 722 ( (: دلع 9دي) أحآد  دلسيد 
حصة بقيآة)35.222)ارهم للحصة).

 352 ( (: دلع 9دي) رقية  دلسيد  
حصة بقيآة)17.522)ارهم للحصة).

 252 ( (: لشقر) حفيظة  دلسيد  
حصة بقيآة)12.522)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد محآد دلع 9دي عيودنه)د()
53)مالزم ش رع محآد) دلددر دلبيض ء)
 15 شقة) دلط بق دلخ مس،) محروا،)

22322)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
عيودنه)د() دلع 9دي  أحآد  دلسيد 
53)مالزم ش رع محآد) دلددر دلبيض ء)
 15 شقة) دلط بق دلخ مس،) محروا،)

22322)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
عيودنه)د() دلع 9دي  رقية  دلسيد  
53)مالزم ش رع محآد) دلددر دلبيض ء)
 15 شقة) دلط بق دلخ مس،) محروا،)

22322)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
دلسيد  حفيظة لشقر عيودنه)د()
53)مالزم ش رع محآد) دلددر دلبيض ء)
 15 شقة) دلط بق دلخ مس،) محروا،)

22322)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محآد دلع 9دي عيودنه)د()
53)مالزم ش رع محآد) دلددر دلبيض ء)
 15 شقة) دلط بق دلخ مس،) محروا،)

22322)دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)-.

328I

CWA MOROCCO

 UNIVERSAL INDUSTRIAL

STEEL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

CWA MOROCCO

17، زنقة دلبحتوري حي كوتيي، 

22262، دلددر دلبيض ء دملغرب

 UNIVERSAL INDUSTRIAL STEEL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 353 
زدوية ش رع محآد دلخ مس وش رع 

دملق ومة، عآ ر  فض ء إاريس، 

دلط بق 8، رقم 7 - 2 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1225

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (32 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

أي) ارهم«) (23.222.222,22«

إلى) ارهم«) (22.122.222,22« من)

عن) ارهم«) (185.122.222,22«
ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)

دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726818 .

322I

FIDUCIAIRE MOUANI

STE CHARYAS CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE

 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA(MAROC

STE CHARYAS CAR   شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 N°12 وعيودن مقره  دإلختآ عي

 BIS(RUE 01 ASSAKA - 54000

.KHENIFRA MAROC



3772 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2825

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

AOUFIR HALIMA))كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بخييفر )

2222)تحت رقم)2.

422I

ste FIDOKOM sarl au

TRANSMOVER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador

Maroc

TRANSMOVER شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

خودهر  سفلى دزغيغ ن - 62652 

دلي ضور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (16

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TRANSMOVER

نقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبض ئع لف ئد  دلغير.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 62652 (- دزغيغ ن) سفلى  خودهر  

دلي ضور دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: ( دلكريم) عبد  دلحآ م  دلسيد 

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلكريم)) عبد  دلحآ م  دلسيد 

سيددل)) بني  دلحآ م  اودر  عيودنه)د()

62652)دلي ضور دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلكريم)) عبد  دلحآ م  دلسيد 

سيددل)) بني  دلحآ م  اودر  عيودنه)د()

62652)دلي ضور دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( ب لي ضور) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)3527.

421I

IZDIHAR CONSEIL

سبيصوف

SABISOPH  
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE(IBN(SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

سبيصوف  SABISOPH  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دمل سين٬ 

ارب دلحآ م، دلرقم 24 - 42222 

مردكش  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (25

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. SABISOPH((سبيصوف

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دإلتج ر في)

دلعق ردت.

دمل سين٬  (: عيودن دملقر دالختآ عي)

 42222 (- (24 دلرقم) دلحآ م،) ارب 

مردكش))دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

م غي) سبين  بوسون  دلسيد  

 122 بقيآة) حصة  (51 ( (: اومينيك)

ارهم للحصة).

دلسيد  غ ي أني صوفي بيغولين):))

42)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

م غي) سبين  بوسون  دلسيد  

 62225 فرنس ) عيودنه)د() اومينيك 

ليون فرنس .

دلسيد  غ ي أني صوفي بيغولين)

ليون) (62225 فرنس ) عيودنه)د()

فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

م غي) سبين  بوسون  دلسيد  

 62225 فرنس ) عيودنه)د() اومينيك 

ليون فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111222.

422I

STE MANARAT ACHAMAL SARL

MANARAT ACHAMAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 STE MANARAT ACHAMAL

SARL

73 طريق دلرب ط عآ ر  ش مة 

خيفييرا رقم 12و13 دلط بق دألر�سي 

، 22222، طيجة دملغرب

MANARAT ACHAMAL  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 73 طريق 

دلرب ط عآ ر  ش مة خيفييرا رقم 

12و13 دلط بق دألر�سي  - 22222 

طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (14

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. MANARAT ACHAMAL

غرض دلشركة بإ9ج ز):)مقهى ق عة)

وحلوي ت... مخبز   ..مطعم...) ش ي)

تصد9ر ودستيردا دمليتوخ ت دلتي له )

عالقة بعدف دلشركة.

عيودن دملقر دالختآ عي):)73)طريق)

رقم) خيفييرا  ش مة  عآ ر   دلرب ط 

 22222 (- ( دألر�سي) دلط بق  12و13)

طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 352 ( (: دلسيد مصطفى دلبعبوي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3782

 652 ( (: دالبيض) حي ن  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلبعبوي) مصطفى  دلسيد 

 22222 كزن 9ة) خآ عة  عيودنه)د()

طيجة دملغرب.

دلسيد  حي ن دالبيض عيودنه)د()

 2 رقم) دليصر  إق مة  دالبيض  خي ن 

23122)دملضيق))دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

خآ عة) عيودنه)د() دملغرب  دلسيد 

كزن 9ة)22222)طيجة دملغرب

دلسيد  حي ن دالبيض عيودنه)د()

 2 رقم) دليصر  إق مة  دالبيض  خي ن 

23122)دملضيق دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222351.

423I

ANNONCE B.O

»LEFHAL PROMO«
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O

Mohammed LEFHAL كردج رقم 

2، دلسفلي، زدوية زنقة رقم 85 

وش رع Q، تجزئة ري ض، بقعة رقم 

16، دلجد9د  - 24222 دلجد9د  

 AZEMMOUR ،24122 ،دملغرب

MAROC

»LEFHAL PROMO« شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي كردج 

رقم 2، دلسفلي، زدوية زنقة رقم 85 

وش رع Q، تجزئة ري ض، بقعة رقم 

16، دلجد9د  - 24222 دلجد9د  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

16173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.»LEFHAL PROMO«

 1- (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دإلنع ش دلعق ري.)-2)أشغ ل مختلفة)

ودلبي ء).

عيودن دملقر دالختآ عي):)كردج رقم)
2،)دلسفلي،)زدوية زنقة رقم)85)وش رع)

(،16 رقم) بقعة  ري ض،) تجزئة  (،Q

دلجد9د )-)24222)دلجد9د  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: لفحل) محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() لفحل  محآد  دلسيد 

أوالا أفرج،)سيدي) اودر دلحسيي ت،)

دسآ عيل،)دلجد9د )24222)دلجد9د )

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() لفحل  محآد  دلسيد 

أوالا أفرج،)سيدي) اودر دلحسيي ت،)

دسآ عيل،)دلجد9د )24222)دلجد9د )

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لجد9د ))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)24672.

424I

CABINET(D’ETUDE-(CONSEIL

CONSEIL4IT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CABINET(D›ETUDE- CONSEIL
 BD(LA(RESISTANCE 6 éme 127
ETAGE ، 20160، دلددر دلبيض ء 

دملغرب
CONSEIL4IT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 127 ش رع 
دملق ومة دلط بق6 - 22222 دلددر 

دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452622
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CONSEIL4IT
غرض دلشركة بإ9ج ز):)شردء)وبيع)

أخهز  دملعلومي ت
 127 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 22222 (- دلط بق6) دملق ومة  ش رع 

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد لكردوي حآز ):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: شيآ ء) شرف  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() حآز   لكردوي  دلسيد 
حي) (22 شقة) ب  عآ ر   دملي ر  إق مة 
22222)دلددر دلبيض ء) دلسالم دأللفة)

دملغرب.

عيودنه)د() شيآ ء) شرف  دلسيد  

حي) (22 شقة) ب  عآ ر   دملي ر  إق مة 

22222)دلددر دلبيض ء) دلسالم دأللفة)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() حآز   لكردوي  دلسيد 

حي) (22 شقة) ب  عآ ر   دملي ر  إق مة 

22222)دلددر دلبيض ء) دلسالم دأللفة)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)-.

425I

fiduciaire(la(koutoubia

شركة صوصيال ارا
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(la(koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC

شركة صوصي ل درد  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي طريق 

دمزميز كلومتر 2 ادئر  تسلط نة  - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 شتيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
شركة) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

صوصي ل درد).
تيظيم) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
للتودصل) دالختآ عية  دملودقع 

ودالكتف ء)بسرا دالخددث.
طريق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- ( تسلط نة) ادئر   (2 كلومتر) دمزميز 

42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد  دلرملي د9آ ن):))122)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() د9آ ن  دلرملي  دلسيد  
مفيد) دق مة  م لك  دالم م  زنقة 
دلشقة5)كليز)42222)مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() د9آ ن  دلرملي  دلسيد  
مفيد) دق مة  م لك  دالم م  زنقة 
دلشقة5)كليز)42222)مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111122.

426I

AUDINET

KESLER
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 23
 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
KESLER شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي  127 
ش رع دملق ومة ط بق 6  - 22222 

دلددربيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (27

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.KESLER

دستيردا) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتصد9ر وتوزيع دمليتج ت دلصيدالنية)

وشبه صيدالنية.

 127 ( (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 22222 (- ( (6 ط بق) دملق ومة  ش رع 

دلددربيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد نوفل دلردفق):))522)حصة)

بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

دلسيد مهدي شكردا):))522)حصة)

بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

522)بقيآة) (: دلسيد نوفل دلردفق)

122)ارهم.

دلسيد مهدي شكردا):)522)بقيآة)

122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد نوفل دلردفق عيودنه)د()22 
زنقة أبو دلوقت دق مة دلرخ ء)ط بق)2 

شقة26))بوركون)22222)دلددربيض ء)

دملغرب.

عيودنه)د() شكردا  مهدي  دلسيد 

دلددربيض ء) (22222 دلددربيض ء)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد نوفل دلردفق عيودنه)د()22 
زنقة أبو دلوقت دق مة دلرخ ء)ط بق)2 

شقة26))بوركون)22222)دلددربيض ء)

دملغرب

عيودنه)د() شكردا  مهدي  دلسيد 

دلددربيض ء)2222)دلددربيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726846.

427I

STE FIDUCIAIRE MOUNIR

     STE ARIZONA WOOD
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE MOUNIR

 cité mohammadi nord 2-N 1

 bur 4 Marrakech ، 40000،

Marrakech maroc

 STE(ARIZONA(WOOD     SARL

AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلك ردج 

دلك ئن بدودر دعزيب فليل كلآتر 

22 دلسويهلة    مردكش - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ARIZONA WOOD     SARL AU

مق ولة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

متخصص في مختلف أشغ ل دلبي ء))

مختلف) في  متخصص  مق ولة 

أشغ ل دليج ر ).

دلك ردج) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 22 دلك ئن بدودر دعزيب فليل كلآتر)

دلسويهلة))))مردكش)-)42222)مردكش)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلح ج) د9ت  هللا  عبد  دلسيد 

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلح ج) د9ت  هللا  عبد  دلسيد 

 148 رقم) ب  (1 دملسير ) عيودنه)د()

مردكش)42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلح ج) د9ت  هللا  عبد  دلسيد 

 148 رقم) ب  (1 دملسير ) عيودنه)د()

مردكش)42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)467.

428I

HANA COMPTA MAROC

» ARKAN EL JADIDA «
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

» ARKAN EL JADIDA « شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 2  

زنقة دلفردبي دلجد9د  - 24222 

دلجد9د  دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

16161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(« (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.» ARKAN EL JADIDA

-ادر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلضي فة

ودملنشآت) دلفي اق  إادر   (-

دلسي حية

-)دملط عم ودلردحة دليفسية
رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 24222 (- زنقة دلفردبي دلجد9د ) ( (2

دلجد9د  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 5.222 ( (: ( هفتي) نزهة  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() هفتي  نزهة  دلسيد  

دلجد9د )24222)دلجد9د  دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() هفتي  نزهة  دلسيد  

دلجد9د )24222)دلجد9د  دملغرب

عيودنه)د() ( دلسيد  ططه صوفي )

دلجد9د )24222)دلجد9د  دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لجد9د ))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)24663.

422I

فيدح س

SOCOEL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

فيدح س

حي دملحطة ، 22222، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

SOCOEL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 46 

مكرر ، ش رع دملي ه ودلغ ب ت ، أملو  - 

54352 ميدلت دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.513

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 26)شتيبر) دملؤرخ في)

دملسؤولية) ذدت  شركة  (SOCOEL

 222.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  

 46 دإلختآ عي) ارهم وعيودن مقره  

مكرر)،)ش رع دملي ه ودلغ ب ت)،)أملو))-)

54352)ميدلت دملغرب نتيجة اللحل)

دملبكر دلذي قرره دلشرك ء..

و عين:

و) دلعزيزي  ( دلسعد9ة) دلسيد) ()

 3 عيودنه)د()مجآوعة دلوحد  عآ ر )

قط ع)5)شقة)1)حي دلسالم))))11232 

سال دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

بت ريخ)25)نونبر)2212)وفي)46)مكرر)،)

ش رع دملي ه ودلغ ب ت)،)أملو))-)54352 

ميدلت دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

نونبر) (27 بت ريخ) ( دالبتددئية بآيدلت)

2212)تحت رقم)222.

412I

rachid ayad

MAREURO TRANS SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دالست ذ رشيد عي ا

17 ‘ محج محآد دلخ مس‘ دق مة 

بوف بيس بويلد9يك‘دلط بق دلث لث 

رقم 16 ، 22222، طيجة دملغرب

MAREURO TRANS SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 Tanger, وعيودن مقره  دإلختآ عي

 3,Boubana, Immeuble(A13,

 Etage 5, Apt(n 120 - 90000

Tanger(Maroc

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

7724

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MAREURO TRANS SARL

بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

 TRANSPORT DE  :

.MARCHANDISES

 Tanger, (: عيودن دملقر دالختآ عي)

 3,Boubana, Immeuble A13,

 Etage( 5,( Apt( n( 120( -( 90000

.Tanger(Maroc

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد)Aziz AOUJAJ :  622)حصة)

بقيآة)62.222,22)ارهم للحصة).

 Nawel AOUJAJ :  322 دلسيد )

ارهم) (32.222,22 بقيآة) حصة 

للحصة).

 Naima KAKI :  122 دلسيد )

ارهم) (12.222,22 بقيآة) حصة 

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() (Aziz AOUJAJ دلسيد)

 OUEZZAN, QU LAADIR AV

 KADISSIA(N(5(BIS(90000(Tanger

.Maroc

 Nawel AOUJAJ دلسيد )

 FRANCE, 152, AVENUE()عيودنه)د

 DE PARIS LA CRECHE 72 22222

.Tanger(Maroc

عيودنه)د() (Naima KAKI دلسيد )

 OUEZZANE, QU LAADIR AV

 KADISSIA(N(5(BIS(90000(Tanger

.Maroc

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() (Aziz AOUJAJ دلسيد)

 OUEZZAN, QU LAADIR AV

 KADISSIA(N(5(BIS(90000(Tanger

Maroc

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

نونبر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)227862.

411I

دوا9جست

BOYAUX WAFA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

دوا9جست

17 س حة ب ستور دلط بق 6 رقم 

122 دلددر دلبيض ء دلبيض ء، 

22362، دلددر دلبيض ء دملآلكة 

دملغربية

BOYAUX WAFA شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 17  س حة 

ب ستور ط بق 6 شقة122 دلددر 

دلبيض ء - 22362 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
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حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.336225

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر) (2212 أكتوبر) (26 في) دملؤرخ 

حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

رأسآ له ) مبلغ  ( (BOYAUX WAFA

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222

س حة ب ستور ط بق) ( (17 دإلختآ عي)

 22362 (- دلددر دلبيض ء) 6)شقة122)

دلددر دلبيض ء)دملغرب نتيجة ل):)عدم)

خدو  دملشروع تج ري  و م لي  زي ا )

على شد  دملي فسة في سوق محدوا)

خدد.

و حدا مقر دلتصفية ب لس سقة)
(- ( (22 زنقة) دملسجد  حي  (37 رقم) (1

22222)دلددر دلبيص ء)دملغرب.)

و عين:
دلسيد) ()عبد دلرحيم))دلعيس وي)
 37 رقم) (1 لس سقة) عيودنه)د() و 

دلبيض ء) دلدر  (22 زنقة) دملسجد  حي 

دملغرب) دلبيض ء) دلددر  (22222

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)723222.

412I

moorishco

 SMAIL BRAHIM

CONSTRUCTION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

moorishco

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

 SMAIL BRAHIM

CONSTRUCTION شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 32 ش رع 

اللة دليقوت دلط بق دلخ مس شقة 

ا - 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.263517

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 27)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 SMAIL BRAHIM دلوحيد) دلشريك 

مبلغ رأسآ له ) ( (CONSTRUCTION

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222

دليقوت) اللة  ش رع  (32 دإلختآ عي)

 22222 (- ا) شقة  دلخ مس  دلط بق 

(: ل) نتيجة  دملغرب  دلبيض ء) دلددر 

دلتوقف دلت م لنش ط دلشركة.

و حدا مقر دلتصفية ب)32)ش رع)

اللة دليقوت دلط بق دلخ مس شقة ا))

-)22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

و) بوستة  ( ( دبردهيم) دلسيد) ()

عيودنه)د()اودر دلحيط دلصغير سيدي)

رح ل دلش طئ)22122))برشيد دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726348.

413I

moorishco

HARCEM CONSULTING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

moorishco

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

HARCEM CONSULTING شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 32 ش رع 

لال دليقوت دلط بق دلخ مس دلشقة 

ا - 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.324222

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

ح رثي) ع ال  () ( دلسيد) تفويت 

 122 حصة دختآ عية من أصل) (22

 SOCIETE () ( دلسيد) ( حصة لف ئد )

C.I.H.A.M)بت ريخ)24)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726361.

414I

MOORISH

  SOCIETE CHOUKRI SMAIL

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MOORISH

32 ش رع لال 9 قوت دلط بق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيض ء دملغرب

  SOCIETE CHOUKRI SMAIL

SARL  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ارب لوبيال 

زنقة 17 رقم 33 حي بركون - 22222 

دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (27
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
  SOCIETE CHOUKRI SMAIL

. SARL
دلسلع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلجلد9ة).
ارب) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- حي بركون) (33 رقم) (17 لوبيال زنقة)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
522)حصة) ( (: دلسيد مردا شكري)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد مع ا شكري)):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 28 دلسيد مردا شكري عيودنه)د()
تجزئة دألزهري)2)دأللفة))22222)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب.
عيودنه)د() ( شكري) مع ا  دلسيد 
1)دأللفة)) 2)ط بق) 28)تجزئة دألزه ري)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:
 28 دلسيد مردا شكري عيودنه)د()
تجزئة دألزهري)2)دأللفة))22222)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب
عيودنه)د() ( شكري) مع ا  دلسيد 
1)دأللفة) 2)ط بق) 28)تجزئة دألزه ري)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)725242.

415I
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MOORISH

AFRIC ACHGHAL SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MOORISH

32 ش رع لال 9 قوت دلط بق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيض ء دملغرب

AFRIC ACHGHAL SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 412 ش رع 

دلزرقطوني إق مة ح مد دلشقة 1 - 

22242  دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452462

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (17

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 AFRIC(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.ACHGHAL SARL

أعآ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

متيوعة أو دلبي ء

ت خر.

 412 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ش رع دلزرقطوني إق مة ح مد دلشقة)

1)-)22242))دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد دمب رك ميودر):))342)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 332 ( (: دلوقيفي) سآير  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد 9وسف ميودر):))332)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ميودر  دمب رك  دلسيد 

دلذ9 ب) عين  (26 رقم) بعلبك  تجزئة 

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() دلوقيفي  سآير  دلسيد 

 22222 ( دلسبع) دلثين عين  مآر  (21

دلددر دلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() ميودر  9وسف  دلسيد 

دلذ9 ب) عين  (26 رقم) بعلبك  تجزئة 

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلوقيفي  سآير  دلسيد 

 22222 دلسبع) عين  دلثين  مآر  (21

دلددر دلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726135.

416I

LABRASS MULTISERVICES SARL

HAND PEACE SHOP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 ش رع دالمير موالي عبد هللا ، 

72222، دلعيون دملغرب

HAND PEACE SHOP شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 
دلوك لة 21 بلوك E رقم 732 دلعيون  

- 72222 دلعيون  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

32212

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (13

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 HAND(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.PEACE SHOP

دلتج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

(- ودلتصد9ر) دإلستيردا  (- دلع مة)

مدم ت متعدا .

تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

732)دلعيون)) E)رقم) 21)بلوك) دلوك لة)

-)72222)دلعيون))دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: ( دلسبكي) بشر   دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد نبيل ميد9ر)):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

)عيودنه)د() دلسيد  بشر  دلسبكي)

دلغالم) دهل  (63 رقم) بوخآعة  اودر 

دلددردلبيض ء)) (22222 ( دلبيض ء)

دملغرب).

عيودنه)د() ( ميد9ر) نبيل  دلسيد 

دق مة سلو  م)2)عآ ر )1)رقم)4)تيط)

22222)دلددردلبيض ء)) ( مليل دلبيض ء)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

)عيودنه)د() دلسيد  بشر  دلسبكي)

دلغالم) دهل  (63 رقم) بوخآعة  اودر 

دلددردلبيض ء)) (22222 ( دلبيض ء)

دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعيون))بت ريخ)23)اخيبر)

2212)تحت رقم)3221.

417I

م س س ج

 L‘INDUSTRIE DE L‘HYGIENE

SARL A.U
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

م س س ج

22 ش رع دلزرقطوني كليز مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب

 L‘INDUSTRIE DE L‘HYGIENE

SARL A.U شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي كلم 23 

طريق دويك  د9ت مريزق غآ ت دلحوز 

مردكش - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

62775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2215 9وليوز) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 L’INDUSTRIE DE L’HYGIENE

.SARL A.U

غرض دلشركة بإ9ج ز):)بيع و شردء)

و دنت ج ميتوخ ت دليض فة.

 23 كلم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

طريق دويك  د9ت مريزق غآ ت دلحوز)

مردكش)-)42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد نزدر بيقدور):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

بيقدور) نزدر  محآد  دلسيد 
دمرشيش) دملحآد   دلحي  عيودنه)د()

رقم23 42222)مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بيقدور) نزدر  محآد  دلسيد 
دمرشيش) دملحآد   دلحي  عيودنه)د()

42222)مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9وليوز) (26 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2215)تحت رقم)75265.

418I

WIFAK GESTION

TWO FOR ONE 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

WIFAK GESTION
ش رع عبد دلع لي بنشقرون مك تب 
زينب ط بق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

32222، ف س دملغرب
 TWO FOR ONE      شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 36 

ش رع ت ز  تجزئة 323 حي دم ل ف س 
- 32272 ف س مغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.12462
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 TWO FOR ( دلوحيد) دلشريك  ذدت 
 222.222 مبلغ رأسآ له ) ( ( ( ( ( ( (ONE
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم)
حي دم ل) (323 ش رع ت ز  تجزئة) (36
ف س)-)32272)ف س مغرب نتيجة ل):)

إفالس دلشركة.
 36 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)
ش رع ت ز  تجزئة)323)حي دم ل ف س)-)

32272)ف س مغرب.)

و عين:

و) موفكير  ( توفيق) دلسيد) ()
عيودنه)د()رقم182)ش رع موالي رشيد))

 32272 ( صفرو) طريق  دلوف ء2) حي 

ف س مغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)62/020.

412I

ARKOS

ORBITE INVEST
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ARKOS

 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6

 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

ORBITE INVEST شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 52BD وعيودن مقره  دإلختآ عي

 ZERKTOUNI RESIDENCE LES

 FLEURES 9 EME(ETAGE(APPT 26

20360 - دلددر دلبيض ء  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

451325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ORBITE INVEST

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دالستثآ ر)

ودملس هآة.

 52BD (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 ZERKTOUNI RESIDENCE LES
 FLEURES 2 EME ETAGE APPT 26

20360)-)دلددر دلبيض ء))دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

1.222.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:
 2.222 ( (: توفيق) ( خد9ر) دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد خد9ر أ9وب):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() توفيق  ( خد9ر) دلسيد 
 RESIDENCE ASSALAM IMM 1 N
 21 LA GIRONDE CASABLANCA

22522)دلددر دلبيض ء))دملغرب.
 RESI()دلسيد خد9ر أ9وب عيودنه)د
 ESSALAM IMM 7 APPT 22 ETG
 5 RT OLD ZIANE CASABLANCA

22522)دلددر دلبيض ء))دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() توفيق  ( خد9ر) دلسيد 
 RESIDENCE ASSALAM IMM 1 N
 21 LA GIRONDE CASABLANCA

22522)دلددر دلبيض ء))دملغرب
 RESI()دلسيد خد9ر أ9وب عيودنه)د
 ESSALAM IMM 7 APPT 22 ETG
 5 RT OLD ZIANE CASABLANCA

22522)دلددر دلبيض ء))دملغرب
تم دإل9ددع دلق نوني ب-))بت ريخ)12 

اخيبر)2212)تحت رقم)-.
422I

 Maitre(Noureddine(LAARAIBI(Notaire(à 

Mediouna Casablanca

 ZETCOM TECHNOLOGIES
MAROC

إعالن متعدا دلقردردت

 Maitre Noureddine LAARAIBI
Notaire(à(Mediouna(Casablanca

 Mediouna missaoui bd allal
 ben(abdellah 1er(etage(appt 1 ،

29490، Mediouna(Maroc

 ZETCOM TECHNOLOGIES

MAROC »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: 14 تجزئة 

مبروكة م.ص عين عتيق تآ ر  - - 

تآ ر  دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)24)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

بيع خآيع دلحصص دالختآ عية من)

لف ئد ) برك ش  محآد  دلسيد  طرف 

شركة دوصرين ش.م.م ذدت شريك)

وحيد ودلسيد دس مة دلشريكي

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

من) برك ش  محآد  ( دلسيد) دستق لة 

ميصبه كآسيرمس عد

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلشريكي) دس مة  ( دلسيد) تيصيب 

كآسير وحيد للشركة

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 

شركة دوصرين ش.م.م ذدت) ( م 9لي:)

شريك ب172.712)حصة دختآ عية))

دلسيد دس مة شريكي ب1.222حصة)

دختآ عية

على) 9يص  دلذي  (:24 رقم) بيد 

من) دلشركة  قردردت  تتخذ  م 9لي:)

دس مة) دلسيد  دلوحيد  دملسير  طرف 

دلشريكي

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( ب لرب ط) دلتج رية 

2222)تحت رقم)123842.

421I

FID PME

KELISOGLU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FID PME
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64 ش رع موالي علي دلشريف دلشقة 

6 تآ ر  ، 12222، تآ ر  دملغرب

KELISOGLU  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

موالي علي دلشريف رقم 64 دلشقة 

26 تآ ر  12222 تآ ر  دملغرب

إعالن عن تأسيس شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

122233

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)28 

شركة) تأسيس  تقرر  (2212 أكتوبر)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد ب ملآيزدت دلت لية:

عيد) متبوعة  دلشركة،) تسآية  (

تسآيته :) بآختصر  دإلقتض ء،)

 KELISOGLU

بيع خآيع) غرض دلشركة بإ9ج ز:)

مودا دلبي ء

ش رع) دالختآ عي:) دملقر  عيودن  (

دلشقة) (64 موالي علي دلشريف رقم)

26)تآ ر )12222)تآ ر  دملغرب

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد   ( (

دلشركة))سية(:)22

 122.222 )مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم

دليقد9ة:) دلحصص  مبلغ  (

M O N T A N T _ P A R T S _

NUMERAIRES)ارهم

)مبلغ دلحصص دلعينية مع وصف)

MONTANT_ موخز له  وتقييم له :)

ارهم،) (PARTS_EN_NATURE

DESCRIPTION_PARTS_EN_

NATURE

))بي ن ت حول دلشرك ء))دألشخ ص)

TABLEAU_ دلطبيعيون(:)

ASSOCIES_PERS_PHSQ

)بي ن ت حول دلشرك ء))دألشخ ص)

TABLEAU_ASSOCIES_(:)دملعيويون

PERS_MRL

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) ( (
وصف ت ومودطن وصف ت دلشرك ء)أو)
دألغي ر دلذ9ن 9حق لهم إلزدم دلشركة)
دلشخصية) دألسآ ء) دلغير:) دتج ه 

ودلع ئلية ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() مريم  شكري  دلسيد  

تآ ر )12222)تآ ر  دملغرب
PERS_PHSQ_

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) ( (
وصف ت ومودطن وصف ت دلشرك ء)أو)
دألغي ر دلذ9ن 9حق لهم إلزدم دلشركة)
دلشخصية) دألسآ ء) دلغير:) دتج ه 

ودلع ئلية ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() مريم  شكري  دلسيد  

تآ ر )12222)تآ ر  دملغرب
PERS_MRL_

دلتج ري) دلسجل  في  دلتقييد  تم 
رقم) تحت  (2212 نونبر) (12 بت ريخ)

.122233
422I

H.m.f(fidu(conseil

DECO BUREAU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

H.m.f(fidu(conseil
 RUE(ENCASTREMENT, RC,22

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA(MAROC

DECO BUREAU  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي 145 

 AV(HASSAN 2 ETG 2 APT 10
CASABLANCA  - 20000 دلبيض ء 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.258665

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 DECO دلوحيد) دلشريك  ذدت 
BUREAU)))مبلغ رأسآ له )122.222 
 145 ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي)

 AV HASSAN 2 ETG 2 APT 12
دلبيض ء) (CASABLANCA( ( -( 20000

دملغرب نتيجة ل):)مي فسة ح ا ).
 145 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
 AV HASSAN 2 ETG 2 APT 12
 22222 دملغرب) ( (CASABLANCA

دلبيض ء)دملغرب.)
و عين:

 NAJIB   EL دلسيد) ()
 145 عيودنه)د() و  (GHARBAOUI
 AV HASSAN 2 ETG 2 APT 12
دلبيض ء) (CASABLANCA   22222

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726665.

423I

ASIFIL

ASIFIL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ASIFIL
 ZONE INDUSTRIELLE ROUTE
 DE(TETOUAN(ALLEE 2 AZIT 75

، 90000، TANGER(MAROC
ASIFIL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
 RUE 22 وعيودن مقره  دإلختآ عي
 SENHAJA - 90000 TANGER

MAROC
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

13713
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (1228 أبريل) (27
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
.ASIFIL(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته
(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
 IMPORTATION DU FIL TISSU
 ACCESSOIRES ET TOUT OBJET
 MACHINE ET MATERIEL POUR

.LA CONFECTION
 RUE 22 (: عيودن دملقر دالختآ عي)
 SENHAJA( -( 90000( TANGER

.MAROC
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 GOUMISS MOHAMED(دلسيد
 TANGER عيودنه)د() (BOUJEMAA

.22222 TANGER MAROC
 BIBILOU MHAMED دلسيد)
 TANGER 22222 عيودنه)د()

.TANGER MAROC
 BIBILOU EL HASSAN دلسيد)
 TANGER 22222 عيودنه)د()

.TANGER MAROC
 BENNANI ZEHOUAN دلسيد)
 TANGER عيودنه)د() (KHALIL

.22222 TANGER MAROC
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 BENNANI ZEHOUAN دلسيد)
 TANGER عيودنه)د() (KHALIL

22222 TANGER MAROC
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
م ي) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

1228)تحت رقم)2222.

424I

LEADER FIN

 S.H DE POSE
D‘ARMATURES
S.H.D.P.A 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

LEADER FIN
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زنقة شوف لي بي را دإلق مة ف لروس« 

E« دلط بق دلث ني دملكتب 12 دلددر 

بيض ء، 22522، دلددر بيض ء دملغرب

 S.H de pose d‘armatures

S.H.D.P.A شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 3  زنقة  

أوم 9ة دبن أبي دس لت بلفد9ر - 2222 

دلددر دلبيض ء دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.322225

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)22)أكتوبر)2212)تقرر حل)

 S.H شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

  de pose d’armatures S.H.D.P.A

ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 

زنقة)) ( (3 دإلختآ عي) مقره   وعيودن 

(- بلفد9ر) دس لت  أبي  دبن  أوم 9ة 

نتيجة) دملغرب  دلبيض ء) دلددر  (2222

ل):)زي ا  مس ئر دلشركة وعجزه  عن)

دالستآردر..

زنقة) ( (3 و حدا مقر دلتصفية ب)

أوم 9ة دبن أبي دس لت بلفد9ر)-)2222 

دلددر دلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

و) دلبرك ني  ( ( سفي ن) دلسيد) ()

 2 دق مة د9كسيالنس رقم) عيودنه)د()

 2222  16 شقة) (3 زنقة ب بوم ط بق)

() ( كآصفي) دملغرب  دلبيض ء) دلددر 

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212)تحت رقم)22721572.

425I

fiduciaire(le(point

MSFALA4NEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

fiduciaire(le(point

 bd(oued(oum(errabii(oulfa ، 311

20200، casa(maroc

msfala4negoce شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

 WIAM وعيودن مقره  دإلختآ عي

 EL 11-TRANCH 3 IMM 20

 OULFA(CASABLANCA - 20200

.CASABLANCA MAROC

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.384127

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 أكتوبر) (21 في) دملؤرخ 

حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

رأسآ له ) مبلغ  ( (msfala4negoce

مقره ) وعيودن  ارهم  (22.222

 WIAM TRANCH 3 IMM(دإلختآ عي

 20-11(EL(OULFA(CASABLANCA

 -(20200(CASABLANCA(MAROC

.résultat(déficitaire(:(نتيجة ل

 WIAM و حدا مقر دلتصفية ب)

 TRANCH( 3( IMM( 20-11( EL

 OULFA( CASABLANCA( -( 20200

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

  KHALID دلسيد) ()

عيودنه)د() و  (NECHCHAD

 OULFA CASABLANCA 22222

كآصفي) (CASABLANCA MAROC

) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)726268.

426I

fiduciaire(le(point

OULFA AUTO PLUS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

fiduciaire(le(point

 bd(oued(oum(errabii(oulfa ، 311

20200، casa(maroc

OULFA AUTO PLUS شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

 RUE وعيودن مقره  دإلختآ عي

 43 N 31 GR(Z(EL(OULFA

 CASABLANCA - 20200

.CASABLANCA MAROC

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.221387

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 أكتوبر) (28 في) دملؤرخ 

حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

مبلغ) ( (OULFA AUTO PLUS
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )

 RUE 43 N 31 دإلختآ عي) مقره  

 GR Z EL OULFA CASABLANCA

 -(20200(CASABLANCA(MAROC

.RÉSULTAT(déficitaire(:(نتيجة ل

 RUE ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

 43 N 31 GR Z EL OULFA

 CASABLANCA( -( 20200

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

  EL MOSTAFA دلسيد) ()

 OULFA عيودنه)د() و  (ELFICHE

 CASABLANCA 22222

كآصفي) (CASABLANCA MAROC

) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)726322.

427I

AMJ MANAGEMENT

 SOLUTIONS INTEGRALES

DE TRANSPORT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  دالران  دق مة 9 مية   2 دلط بق 

دالول رقم 32   طيجة ، 22222، 

طيجة دملغرب

 SOLUTIONS INTEGRALES

DE TRANSPORT  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع  

دالران دق مة 9آي 1   في دلط بق 

دلث لت رقم 52 ، طيجة - 2222 

طيجة دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.75811

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 25)شتيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

 SOLUTIONS INTEGRALES DE

رأسآ له ) مبلغ  ( ( (TRANSPORT

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222

)دالران دق مة 9آي 1    دإلختآ عي ش رع)

(- ،)طيجة) (52 في دلط بق دلث لت رقم)

2222)طيجة دملغرب نتيجة ل):)بدون)

نش ط.

ش رع)) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دالران دق مة 9آي 1)))في دلط بق دلث لت)

طيجة) (22222 (- طيجة) (، (52 رقم)

دملغرب.)

و عين:

و) ( دلعرفي) ( ( م لد) دلسيد) ()

مجآع دبردهيم دلخليل ب) عيودنه)د()

طيجة) (12 رقم) (22 12ط بق) عآ ر )

() ( دملغرب كآصفي) طيجة  (22222

للشركة.
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وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

ش رع)) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 

دالران دق مة 9آي 1)))في دلط بق دلث لت)
رقم)52)،)طيجة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222468.

428I

REAL OFFICE SARL

DN CLE EN MAIN
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DN CLE EN MAIN شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

سرف نطيس 27 مكرر زنقة دنودل 

دلط بق دالر�سي  طيجة 22222 

طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 DN (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CLE EN MAIN

دشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبي ء)و دلتجد9د.

(: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دنودل) زنقة  مكرر  (27 سرف نطيس)

 22222 طيجة) ( دالر�سي) دلط بق 

طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد داريس دلتلغزي):))51)حصة)

بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

 42 ( (: دلزوين) نوردلد9ن  دلسيد 

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد داريس دلتلغزي عيودنه)د()

36)زنقة صنه خة دق مة 9 سآين رقم)

27 22222)طيجة دملغرب.

دلسيد نوردلد9ن دلزوين عيودنه)د()

طيجة) (22222  27 رقم) دنودل  زنقة 

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد داريس دلتلغزي عيودنه)د()

36)زنقة صنه خة دق مة 9 سآين رقم)

27 22222)طيجة دملغرب

دلسيد نوردلد9ن دلزوين عيودنه)د()

طيجة) (22222  27 رقم) دنودل  زنقة 

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222451.

422I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE KAZOM NEGOCE

SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE KAZOM NEGOCE

SARL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر 

دلرحبة دلزريك ت دلرتب دوفوس - 

52222 دلرشيد9ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

13422

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 SOCIETE KAZOM NEGOCE

.SARL

دليقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

لحس ب دلغير.

قصر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- دوفوس) دلرتب  دلزريك ت  دلرحبة 

52222)دلرشيد9ة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

قيدور) دملجيد  عبد  دلسيد 

دلزريق ت) دلرحبة  قصر  عيودنه)د()

دوفوس))52222)دلرشيد9ة دملغرب.

دلسيد قيدور مصطفى عيودنه)د()

دوفوس)) دلزريق ت  دلرحبة  قصر 

52222)دلرشيد9ة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

قيدور) دملجيد  عبد  دلسيد 

دلزريق ت) دلرحبة  قصر  عيودنه)د()

دوفوس))52222)دلرشيد9ة دملغرب

دلسيد قيدور مصطفى عيودنه)د()

دوفوس)) دلزريق ت  دلرحبة  قصر 

52222)دلرشيد9ة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)28)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)-.

432I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE JNANE EL BOURJ

SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE JNANE EL BOURJ

SARL AU شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر 

دلشرف ت به ج دلرص ني - 52222 

دلرشيد9ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

13427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 SOCIETE JNANE EL BOURJ SARL

.AU

دالشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملختلفة)/)دملت خر .

قصر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 52222 (- دلرص ني) به ج  دلشرف ت 

دلرشيد9ة دملغرب.
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أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد حسن دالاري�سي))عيودنه)د()

قصر دلشرف ت به ج دلرص ني)52222 

دلرشيد9ة دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد حسن دالاري�سي))عيودنه)د()

قصر دلشرف ت به ج دلرص ني)52222 

دلرشيد9ة))دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)28)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)-.

431I

ABDESLAM ANTID

STE ESMAHI FRERES SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE ESMAHI FRERES SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر 

دلح ر  زريق ت دلرتب دلرشيد9ة 

دلرشيد9ة 52222 دلرشيد9ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

13483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ESMAHI FRERES SARL
أشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

عآومية
أشغ ل صب غة

دملت خر .
قصر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلرشيد9ة) دلرتب  زريق ت  دلح ر  
دلرشيد9ة)52222)دلرشيد9ة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد دلسآ حي إسآ عيل):))522 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

((: دلسيد دلسآ حي سيدي محآد)
522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
إسآ عيل) دلسآ حي  دلسيد 
 52222 دلرشيد9ة) عيودنه)د()

دلرشيد9ة دملغرب.
محآد) سيدي  دلسآ حي  دلسيد 
 52222 دلرشيد9ة) عيودنه)د()

دلرشيد9ة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
إسآ عيل) دلسآ حي  دلسيد 
 52222 دلرشيد9ة) عيودنه)د()

دلرشيد9ة دملغرب
محآد) سيدي  دلسآ حي  دلسيد 
 52222 دلرشيد9ة) عيودنه)د()

دلرشيد9ة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 32 بت ريخ) ( ب لرشيد9ة) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)-.
432I

COMPTA ECO MAROC

GLOBAL FOOD CATERING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

COMPTA ECO MAROC
 BD  HASSAN(II(TISSIR(II ، 127
26100، BERRECHID(MAROC

 GLOBAL FOOD CATERING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي عجز عن 

تحقيق دهددفه    127 ش رع دلحسن 
دلث ني  - 26122  برشيد   دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.11423
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
GLOBAL FOOD CATERING))مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
تحقيق) عن  عجز  دإلختآ عي  مقره  
دهددفه )))127)ش رع دلحسن دلث ني))-)
(: دملغرب نتيجة ل) ( ( برشيد) ( (26122

عجز عن تحقيق دهددفه )).
و حدا مقر دلتصفية ب عجز عن)
تحقيق دهددفه )))127)ش رع دلحسن)
برشيد))) ( (26122 ( برشيد) ( ( دلث ني)

دملغرب.)
و عين:

و) ( دلكآري) ( ( محآد) دلسيد) ()
عيودنه)د()حي دملسجد وداي ت نسيفت)
دلرقم)72)))دليودصر)27182.))دلبيض ء))

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( ببرشيد) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)27.

433I

COMPTA ECO MAROC

IKY BRO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

COMPTA ECO MAROC
 BD  HASSAN(II(TISSIR(II ، 127
26100، BERRECHID(MAROC
IKY BRO شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 

3 ادر دلبركة  دلرقم 32   برشيد - 

26122  برشيد دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.11422

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

 IKY شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

ارهم) (15.222 مبلغ رأسآ له ) ( (BRO

دلط بق) دإلختآ عي  مقره   وعيودن 

(- برشيد) ( ( (32 دلرقم) ( دلبركة) ادر  (3

(: ل) نتيجة  دملغرب  برشيد  ( (26122

عجز عن تحقيق دهددفه ).

و حدا مقر دلتصفية ب دلط بق)

(- ( برشيد) ( ( (32 دلرقم) ( ادر دلبركة) (3

26122))برشيد دملغرب.)

و عين:

و) ( هرودش) ( ( م لد) دلسيد) ()

بلوك ه دلحي) ( دلرقم125) ( عيودنه)د()

برشيد) ( (26122 برشيد) دلحسني 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( ببرشيد) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)26.

434I

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة دلعيون دلس قية)

دلحآردء

EL TAWFIK SECURITE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة 

دلعيون دلس قية دلحآردء

صيدوق دلبر9د 2266 ، 72222، 

دلعيون دملغرب

EL TAWFIK SECURITE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلقدس 

زنقة 22 رقم 24 دلعيون - 72222 

دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

32465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (31

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 EL (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TAWFIK SECURITE

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دالمن.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- دلعيون) (24 رقم) (22 زنقة) دلقدس 

72222)دلعيون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: رح لي) ( دلسيد دلس لك)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

رح لي عيودنه)د() ( دلسيد دلس لك)
24)دلعيون) 22)رقم) حي دلقدس زنقة)

72222)دلعيون دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

رح لي عيودنه)د() ( دلسيد دلس لك)
24)دلعيون) 22)رقم) حي دلقدس زنقة)

72222)دلعيون دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)102/20.

435I

NAC CONSEIL

ESPACE BOIS       SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE

 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

ESPACE(BOIS       SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي طريق 

بومل ن بين أشج ر دليخيل صفرو - 

31222 صفرو دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.565

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 28)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (ESPACE BOIS       SARL

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

بين) بومل ن  طريق  دإلختآ عي  مقره  

 31222 (- صفرو) دليخيل  أشج ر 

فسخ) (: ل) نتيجة  دملغرب  صفرو 

دلشركة.

دلتصفية ب صفرو) مقر  حدا  و 

طريق بومل ن عيد)»مق ولة دليخيل«))-)

31222)صفرو دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ()محآد))بي ني))و عيودنه)د()

4)طريق د9آوزدر) تجزئة بيكيردن فيال)

ف س دملغرب كآصفي) (32222 ف س)

) ()للشركة.

دلحدوا) دإلقتض ء) وعيد  (

دملخولة) دلصالحي ت  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخ بر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)

دليخيل) أشج ر  بين  بومل ن  طريق  (:

صفرو

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)
(((((((((- ( ( ( ( ( ( (10/2020 تحت رقم) (2222

.     PV(ET(MOD(4/1
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NAC CONSEIL

ESPACE BOIS      SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE
 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 ESPACE(BOIS      SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : صفرو 

طريق بومل ن عيد »مق ولة دليخيل«  
- 31222 صفرو دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.565
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 12)اخيبر) دملؤرخ في)
ESPACE BOIS      SARL)شركة ذدت)
رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
بومل ن عيد) دإلختآ عي صفرو طريق 
صفرو) (31222 (- ( »مق ولة دليخيل«)

دملغرب نتيجة لتصفية دلشركة.
و عين:

دلسيد) ()محآد))بي ني))و عيودنه)د()
4)طريق د9آوزدر) تجزئة بيكيردن فيال)
ف س دملغرب كآصفي) (32222 ف س)

) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
طريق) وفي  (2212 اخيبر) (12 بت ريخ)
(- صفرو) دليخيل  أشج ر  بين  بومل ن 

31222)صفرو دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)
       PV(ET(MOD(4/1(((2222)تحت رقم

.-(((((((13/2020

437I

ficogedek(sarl(au

RITA MARDIS SARL.AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

RITA MARDIS SARL.AU شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 124 

تجزئة صفية دلزرهونية مكي س - 

52252 مكي س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

42283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 RITA (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.MARDIS SARL.AU

:)بيع دملودا) غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلغذدئية ب لتقسيط.

 124 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- مكي س) دلزرهونية  صفية  تجزئة 

52252)مكي س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلحآومي) مع ا  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلحآومي  مع ا  دلسيد 

124)تجزئة صفية دلزرهونية مكي س)

52252)مكي س دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلحآومي  مع ا  دلسيد 

124)تجزئة صفية دلزرهونية مكي س)

52252)مكي س دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)175.

438I

SUD EST CONSEIL

 ENTREPRISE IDRARNE

 DE CONSTRUCTION ET

TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,

 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc

 ENTREPRISE IDRARNE DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلرقم 

6 بلوك 17 حي دملق ومة  - 45222 

ودرززدت دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.121681

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تحويل)) ( تم) (2218 م ي) (24 دملؤرخ في)

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

(- ( دملق ومة) حي  (17 بلوك) (6 »دلرقم)

45222)ودرززدت دملغرب«)إلى)»دلط بق)

دألر�سي رقم)131)دملسير )2)-)42142  

مردكش))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111188.
432I

 MOGADOR(موك اور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

أكالي كونستريكسيون
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

موك اور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي ب ب اك لة ش رع ودا 
دملخ زن دلشقة رقم 3 ب لط بق 

دلث ني  دلصوير  دلصوير ، 44222، 
دلصوير  دملغرب

أك لي كونستر9كسيون شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 17 
تجزئة دلبرج 2 دلصوير  - 44222 

دلصوير  دملغرب .
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.4531

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)25)أبريل)2218)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
(- دلصوير ) (2 دلبرج) تجزئة  (17 »رقم)
44222)دلصوير  دملغرب)»)إلى)»تجزئة)
 3 رقم) شقة  (43 رقم) دلعآ ر   دلبرج 
دلصوير )-)44222)دلصوير ))دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لصوير ))بت ريخ)11)9ونيو)

2218)تحت رقم)64.
442I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

STS INVESTISSEMENT-
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
قفل دلتصفية

 FIDUCIAIRE D›AUDIT
 D›ASSISTANCE DE GESTION ET

DE CONTROLE

 AVENUE(HASSAN(II, 231

 IMMEUBLE TAMSOULT

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

  STS(INVESTISSEMENT-SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 

عيد ف خيك، رقم 231، عآ ر  

ت مسولت، ش رع دلحسن دلث ني - 

82222 أك ا9ر دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.22275

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

  STS( INVESTISSEMENT-SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)

وعيودن) ارهم  (22.222 رأسآ له )

رقم) مقره  دإلختآ عي عيد ف خيك،)

231،)عآ ر  ت مسولت،)ش رع دلحسن)

82222)أك ا9ر دملغرب نتيجة) دلث ني)-)

لعدم دلنش ط دلتج ري.

و عين:

و) دلبعي�سي  ( ( محآد) دلسيد) ()

مع مل دلزيوت سوس دنزد) عيودنه)د()

() ( كآصفي) دملغرب  أك ا9ر  (82222

للشركة.

و) دلبعي�سي  ( مريم) دلسيد) ()

 82222 مع مل سبيل دنزد) عيودنه)د()

أك ا9ر دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

عيد) وفي  (2212 اخيبر) (22 بت ريخ)

ف خيك،)رقم)231،)عآ ر  ت مسولت،)

ش رع دلحسن دلث ني)-)82222)أك ا9ر)

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( ب ك ا9ر) دلتج رية 

2222)تحت رقم)82224.

441I

expert comptable

ريف كونفوي
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نش ط دلشركة)

expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc

ريف كونفوي شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي حي دلوف ق 

- سلودن  - 62222 دلي ظور دملغرب.

توسيع نش ط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.18271

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)26)9ي 9ر)2222)تآت إض فة)

إلى نش ط دلشركة) دلت لية  دألنشطة 

دلح لي):

-)تسويق دلش ي.

خآيع) و  دأللومييوم  دستيردا  (-

دألكسسودردت دأللومييوم.

-)دستيردا و تصد9ر دملودا دلغذدئية..

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)14)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)61.

442I

expert comptable

ريف كونفوي
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc

ريف كونفوي شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلوف ق 

- سلودن - 62222 دلي ظور دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.18271

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2222 9ي 9ر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
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) ()محآد دلدردزي) تفويت دلسيد)
أصل) من  دختآ عية  حصة  (522
522)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()هش م)

دلجرموني بت ريخ)26)9ي 9ر)2222.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)14)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)61.

443I

expert comptable

ريف كونفوي
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مآثل ق نوني للشركة

expert comptable
nador ، 62000، nador(maroc

ريف كونفوي  »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: حي 
دلوف ق - سلودن - 62222 دلي ظور 

دملغرب.
»تعيين مآثل ق نوني  للشركة«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.18271

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
وتبع ) (2222 9ي 9ر) (26 في) دملؤرخ 
تعيين) تقرر  خدا  لتعيين مسير)9ن()

دملآثل)9ن()دلق نوني)9ن(:)
-)دلجرموني هش م

-)دلدردزي محآد
-)-)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

دلك ئن مقره  دإلختآ عي ب:)-)-)-)-
عيد) دلتج ري  دلسجل  رقم 

دالقتض ء:)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)14)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)61.

444I

AFFANE SALWA

 بيفابات نهيلة بات سابقا
إعالن متعدا دلقردردت

AFFANE SALWA
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،
casablanca maroc

 بيف ب ت نهيلة ب ت س بق  »شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: زنقة 
سومية، إق مة شهرزدا III ، دلط بق 
دلخ مس، دلشقة رقم 22 ،   دليخيل 

- - دلددردلبيض ء  دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.637

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)22)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
سهم)) ()333( ( دلتصد9ق على تفويت)
بلكحل) دملجيد  عبد  دلسيد  لص لح 
 (334( تفويت) على  دلتصد9ق  و 
)لص لح دلسيد موالي عبد هللا) سهم)

دلفجردني)
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
إلى) دلق نوني للشركة  تحويل دلشكل 
و)) ( محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
في) للشركة  دليظ م دألس �سي  دعتآ ا 

شكله ))دلق نوني دلجد9د
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
»نهيلة ب ت«) تغيير دسم دلشركة من)

دلى)»بيف ب ت«))
قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)
مخلوف) سعيد  دلسيد  دستق لة 
تعيين) و  وحيد  كآسير  مه مه  من 
ودلسيد) بلكحل  عبددملجيد  دلسيد 
دلفجردني كآسير9ن) موالي عبد هللا 
دلتزدم) ( مع) ادئآة  لفتر   للشركة 
دلشركة ب لتوقيع دمليفصل للآسير9ن))

دلجد9د9ن)
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
إلى) دلق نوني للشركة  تحويل دلشكل 
و)) ( محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
في) للشركة  دليظ م دألس �سي  دعتآ ا 

شكله ))دلق نوني دلجد9د
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726343.

445I

fidia(audit

WEBOX وبوكس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

fidia(audit

 rue mustapha el maani 221

 2eme(etage(appt.12 casablanca

، 20130، casablanca(maroc

وبوكس WEBOX شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 265 ش رع 

دلزرقطوني دلط بق دلت سع رقم 22 - 

22222 دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

447443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (17

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)وبوكس)

.WEBOX

مبرمج) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

كآبيوتر مصآم محلل شركة هيدسة)

كآبيوتر.

 265 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ش رع دلزرقطوني دلط بق دلت سع رقم)

22)-)22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد دمين معكول):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

522)حصة) ( (: دلسيد داريس زهير)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() معكول  دمين  دلسيد 
32)سدي معروف) 2رقم) تجزئة ليلى)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
 23 دلسيد داريس زهير عيودنه)د()
2)داللفة مجآوعة) 128)دلط بق) زنقة)

ا)22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() معكول  دمين  دلسيد 
32)سدي معروف) 2رقم) تجزئة ليلى)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب
 23 دلسيد داريس زهير عيودنه)د()
2)داللفة مجآوعة) 128)دلط بق) زنقة)

ا)22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 21 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212)تحت رقم)2222.
446I

SUD EST CONSEIL

 ALFA MARRAKECH
TRAVAUX

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
 ALFA MARRAKECH TRAVAUX
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر دوالا 

شعوف بلوك B رقم 665 ودحة 
سيدي إبردهيم دلبور  - 42262 

مردكش  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.21761

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2212 نونبر) (26 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
  ALFA MARRAKECH TRAVAUX
مبلغ رأسآ له )22.222)ارهم وعيودن)
مقره  دإلختآ عي اودر دوالا شعوف)
سيدي) ودحة  (665 رقم) (B بلوك)
مردكش)) (42262 (- ( دلبور) إبردهيم 
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دملغرب نتيجة ل):)دلحل دلطوعي دملبكر)

مع مس ئر كبير .

اودر) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دوالا شعوف بلوك)B)رقم)665)ودحة)

 42262 (- ( دلبور) إبردهيم  سيدي 

مردكش))دملغرب.)

و عين:

و) دلسدي  ( ( مير ) دلسيد) ()

عيودنه)د()حددئق دلي سآين مجآوعة)

1)عآ ر )8)رقم)1)ت ميصورت)42322 

مردكش))دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

دلحدوا) دإلقتض ء) وعيد  (

دملخولة) دلصالحي ت  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخ بر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)

:)ال �سئ/

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111242.

447I

alexi

CHK CAPITAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،

casablanca maroc

CHK 100.000 شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع اللة 

9 قوت ركن مصطفى دملع ني دلط بق 

4 رقم 16 مركز ري ض دلددر دلبيض ء 

22322 دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452723

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 CHK (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.122.222

أعآ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبي ء,)دملشور  ودالستش ردت.

عيودن دملقر دالختآ عي):)ش رع اللة)

9 قوت ركن مصطفى دملع ني دلط بق)
16)مركز ري ض دلددر دلبيض ء) 4)رقم)

22322)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)2222)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد زدڭدي):))342)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 332 ( (: دلسيد عبد دلرزدق عبيد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 332 ( (: دلخ ا9ر) 9ونس  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد محآد زدڭدي):)342)بقيآة)

122)ارهم.

 332 (: دلرزدق عبيد) دلسيد عبد 

بقيآة)122)ارهم.

 332 (: دلخ ا9ر) 9ونس  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() زدڭدي  محآد  دلسيد 

دلشردف سيدي رح ل دلش طى) ( حي)

برشيد)22322)برشيد دملغرب.

دلسيد عبد دلرزدق عبيد عيودنه)د()

دلش طى) رح ل  سيدي  دلشردف  حي 

برشيد)22322)برشيد دملغرب.

عيودنه)د() دلخ ا9ر  9ونس  دلسيد 

دلش طى) رح ل  سيدي  دلشردف  حي 

برشيد)22322)برشيد دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() زدڭدي  محآد  دلسيد 

دلشردف سيدي رح ل دلش طى) ( حي)

برشيد)22322)برشيد دملغرب

دلسيد عبد دلرزدق عبيد عيودنه)د()
دلش طى) رح ل  سيدي  دلشردف  حي 

برشيد)22322)برشيد دملغرب
عيودنه)د() دلخ ا9ر  9ونس  دلسيد 
دلشردف سيدي رح ل دلش طى) ( حي)

برشيد)22322)برشيد دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726552.
448I

AFFANE SALWA

TRABEFA  ترابيفا
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

AFFANE SALWA
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،
casablanca maroc

تردبيف   TRABEFA شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ، ش رع 
إميل زوال ، دلط بق دألول ، مكتب 
رقم 2 ، - 21222  دلددر دلبيض ء 

دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

 452282
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
:)تردبيف )) دإلقتض ء)بآختصر تسآيته )

.TRABEFA
دلغرض) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
أو) دملغرب  في  سودء) (، دلشركة) من 
أوعن طرف) عنه   (

ً
ني بة (، دلخ رج) في 

ودألشغ ل) دملدنية  دلهيدسة  ( ث لث:)
دلع مة ودليقل-)اردسة وتيفيذ ووضع)
مشروع) أي  ومودصف ت  قي س ت 
ع مة أو) (، إنش ءدت وهيدسة مدنية)
م صة من أي نوع ك نت)-)نقل دلبض ئع)

دلع مة) لألشغ ل  دلع م  دملق ول  (-
ودلبي ء)-)اردسة)،)بحث)،)شردء)وتيفيذ)
ودلخ صة) دلع مة  دألعآ ل  خآيع 
ألعآ ل) دلخ ضعة  دللودزم  وخآيع 
ع مة أو محدا )-دملق ول دلع م لجآيع)
دألعآ ل دلع مة أو دلخ صة)،)ني بة عن)
أو ني بة عن خآيع دألطردف دلث لثة)،)
دملق ول) (- بي ء)خآيع دملب ني ودملص نع)
دلع م لجآيع أعآ ل دلحفر ودلهيدسة)
ودلزم رف) دملهن  وخآيع  دملدنية 
دأللومييوم) أو  دلخشبية  ودليج ر  
...-دلترويج دلعق ري) ودلجص ودلبالط)
لحس به) لألرض  دلفرعي  ودلتقسيم 
دألطردف) خآيع  لحس ب  أو  دلخ ص 
دلث لثة)-)تصنيع أو شردء)أو بيع شركة)
وتج ر ) شحية  (، تآثيل) (، عآولة) أو 
ع مة لجآيع دملودا دلخ م ودمليتج ت)
دملصيعة بآ  في ذلك خآيع) ودألشي ء)
ودألخهز ) ودملعددت  دلبي ء) مودا 
ودألاودت دملستخدمة في شركة دلبي ء)
ودألشغ ل دلع مة وبي ء)وصي نة دلطرق)
ودلبيوك) دملس ردت  وإرس ل  ودلطرق 
ودألعآ ل دلفيية)_)شردء)وبيع وتأخير)
وتشغيل وتسويق ودستيردا وتصد9ر)
-دلقي م) دلبي ء) دملعددت وآالت  خآيع 
ني بة عن وني بة عن دألطردف دلث لثة)
بجآيع أعآ ل دلبي ء)دلع مة)،)ودلبي ء)
(، دملي ه) وتسرب  (، ودلطالء) (، دملدني)
ودلحد9د وخآيع دألعآ ل) (، ودليج ر )
دملتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر)
-دستغالل خآيع دليود9 ) دملب ني) ببي ء)
مودا) خآيع  وبيع  وشردء) (، دلحسية)
ودالسآيت ودلحد9د ودلخشب) دلبي ء)
في) دلبالط  أو  ودلح�سى  ودلبالط 
خآيع أشك له)،)ودملعددت دلصحية)،)
ودلصي بير وتصنيع دلتكتالت)-))تشغيل)
ألفردن) تكسير  محطة  أي  وإادر  
دلطوب ودملح خر)-)ملء)دلدرخ ت من)
دملح خر وتجآيل دملس ح ت دلخضردء)
وبيع) شردء) (، دلطبيعية) ودملي ظر 
ودستيردا وتصد9ر خآيع دملودا دلخ م)
ودمليتج ت ودألشي ء)دملصيعة دملتعلقة)
ودقتي ء) -إنش ء) ( دالختآ عي) ب لهدف 
وبيع) وتخصيص  وتشغيل  وتطوير 
للوخه ت) دلعق رية  دملجآع ت  خآيع 
ودملوتيالت) دلفي اق  مثل:) دلسي حية 
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دلعطالت) وقر   دلصغير   ودلفي اق 
مرفق ته ) مع  (، دلسي حية) ودملس كن 
مطعم) (، مطعم) دلح ن ت،) مثل:)
(، شودء) غرفة  (، دلخفيفة) للوخب ت 

بيتزد)،)رقص)،)ملهى ليلي)،)إلخ.).
دملنشآت) خآيع  تشغيل  (-
دلسي حية) ودملجآع ت  دلسي حية 
(، ال) أم  للشركة  ت بعة  ك نت  سودء)
سودء)عن طريق دإلادر  أو ب لتأخير)-)
وذلك) (، لألخزدء) دمليك نيكي  دلتصنيع 
ب ستخددم خآيع إخردءدت دلتشغيل)
دلضبط) (، مثل دلخردطة) (، دمليك نيكي)
،)دلطحن)،)دلطحن)،)وأنودع مختلفة)
دلشعلة) قطع  (، )دلنشر) دلقطع) من 
وقطع) دليف ثة  دملي ه  قطع  (، ب لليزر)

دلبالزم ()
دلبالستيكية) دملودا  تشوه  (-
ودلختم) دلختم  تقيي ت  ب ستخددم 
ودلتشكيل) ودلتزوير  ودلرسم 
ودلغزل) ودملتددول  دلهيدروخيني 
ودلختم ودلتلبيد) ودالنحي ء) ودالنحي ء)
(- ب لقطع) (، -)صيع قودلب) ودلقصف)
دلغال9 ت) أعآ ل  بجآيع  دالضطالع 
ودلبي ء)ودليج ر  ودليظ م دلهيدروليكي)

-بيع وشردء)قطع دلغي ر
دلق ئآة أعاله توضيحية وليست)
دلعآلي ت) خآيع  (، وعآوًم ) ش ملة.)
أو) دمل لية  أو  دلتج رية  أو  دلصي عية 
قد) ودلتي  دمليقولة  غير  أو  دمليقولة 
مب شر) غير  أو  مب شر  بشكل  ترتبط 
دلك ئي ت) بك فة  أو  دلشركة  بك ئن 
من) أو  (، دلصلة) ذدت  أو  دملش بهة 
دملحتآل أن تسهل توسيعه  وتطويره 
عيودن دملقر دالختآ عي):)52)،)ش رع)
إميل زوال)،)دلط بق دألول)،)مكتب رقم)
2)،)-)21222))دلددر دلبيض ء)دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد))موالي عبد هللا دلفجردني):))
522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة)
 522 ( (: دلسيد عبددملجيد بلكحل)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

)موالي عبد هللا دلفجردني) دلسيد)

(، حبيب) دبيو  ش رع  (، (3 عيودنه)د()

دلددر) ( (22222 مع ريف) (، (3 دلدور)

دلبيض ء)دملغرب).

بلكحل) عبددملجيد  دلسيد 

عآ ر ) (، كثير) دبن  ش رع  عيودنه)د()

،)مع ريف) (42 3)،شقة) دلط بق) (، ( (D

22222))دلددر دلبيض ء)دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

)موالي عبد هللا دلفجردني) دلسيد)

(، حبيب) دبيو  ش رع  (، (3 عيودنه)د()

دلددر) ( (22222 مع ريف) (، (3 دلدور)

دلبيض ء)دملغرب)

بلكحل) عبددملجيد  دلسيد 

عآ ر ) (، كثير) دبن  ش رع  عيودنه)د()

،)مع ريف) (42 3)،شقة) دلط بق) (، ( (D

22222))دلددر دلبيض ء)دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726841.

442I

STE  FIDU  WHITE

RIMLUK
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

RIMLUK شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم451 

تجزئة دلنسيم 1 - 65822 ت وريرت 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.651

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 32)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

 122.222 مبلغ رأسآ له ) ( (RIMLUK

ارهم.

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم451 
ت وريرت) (65822 (- (1 تجزئة دلنسيم)
دملغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق دلهدف)

دالختآ عي.
و حدا مقر دلتصفية ب رقم451 
ت وريرت) (65822 (- (1 تجزئة دلنسيم)

دملغرب.)
و عين:

و) دلردملي  ( محآد) دلسيد) ()
عيودنه)د()رقم)25)زنقة)86)حي دملخت ر)
دملغرب) ت وريرت  (65822 دلسو�سي)

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
دلعقوا تبليغ  محل  و   دملخ بر  

و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
14)9ي 9ر) دالبتددئية بت وريرت))بت ريخ)

2222)تحت رقم)05/2020.
452I

AFFANE SALWA

بصري ت دلحرية

OPTIQUE LIBERTE  
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AFFANE SALWA
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،
casablanca maroc

 OPTIQUE  بصري ت دلحرية
LIBERTE شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 26 ، ش رع 
مرس دلسلط ن ، دلشقة3 ، دلط بق 
دألول - 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
 452227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (15
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)بصري ت)

.OPTIQUE LIBERTE((دلحرية
غرض دلشركة بإ9ج ز):)

دملغرب) في  دلشركة  من  دلغرض 
)عنه  و ني بة عن أطردف)

ً
ودلخ رج)،)ني بة

أمر :))دلتج ر  ودالستيردا ودلتصد9ر)
؛)خآيع عآلي ت دلشردء)و)/)أو دلبيع)،)
وخآيع دألنشطة دلتج رية)،)لحس به )
(، دلخ ص أو ني بة عن أطردف ث لثة)
لجآيع دمليتج ت) (، بتهآة أو غير ذلك)
من) دلخدم ت  خآيع  أو  دلبض ئع  أو 
دملذكور ) ب ألنشطة  تتعلق  نوع  أي 
إط ردت دليظ ردت ودليظ ردت) (: أعاله)
لحق ئب) وصي ا9ق  دلشآسية 
وميتج ت) وملحق ته   دليظ ردت 
وعدس ت) دليظ ردت  تيظيف 
ودلحب ل) ب لعيون  دلعي 9ة  وميتج ت 
ودلسالسل ودمليظ ر ومحطة دلطقس)
وح لة دليظ ردت دلشآسية؛)دستغالل)
ودلتردميص) دلتج رية  دلعالم ت 
وبردءدت دالمتردع وأي عآلي ت أمر )
؛)) للشركة) دلرئي�سي  ب لغرض  تتعلق 
مش ركة دلشركة في خآيع دلشرك ت)
مجآوع ت) أو  دملشتركة  دملش ريع  أو 
)في) )بأي وسيلة) دملص لح دالقتص ا9ة)
خآيع دلعآلي ت دلتي 9آكن أن ترتبط)
بك ئن) مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل 
دملش بهة) دلك ئي ت  بك فة  أو  دلشركة 
(، وسيلة) بأي  وهذد  دلصلة  ذدت  أو 
شرك ت) إنش ء) طريق  عن  سيآ   وال 
أو) رع 9ة  أو  مس هآ ت  أو  خد9د  
دشتردك أو شردء)أوردق م لية أو حقوق)
أو) تح لف  أو  دندم ج  أو  دختآ عية 

شركة أو خآعية في دملش ركة)؛
دلق ئآة أعاله توضيحية وليست)
دلعآلي ت) خآيع  وعآوًم ،) ش ملة.)
أو) دمل لية  أو  دلتج رية  أو  دلصي عية 
قد) ودلتي  دمليقولة  غير  أو  دمليقولة 
مب شر) غير  أو  مب شر  بشكل  ترتبط 
دألنشطة) بك فة  أو  دلشركة  بأنشطة 
من) أو  (، دلصلة) ذدت  أو  دملش بهة 
دملحتآل أن تسهل توسيعه  وتطويره



3725 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

عيودن دملقر دالختآ عي):)26)،)ش رع)

دلط بق) (، دلشقة3) (، مرس دلسلط ن)

دألول)-)22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 75.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 752 ( (: ف ضل) 9وسف  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ف ضل  9وسف  دلسيد 

رقم)23)،)زنقة)27)،)إ9تيص ل)3)،)قرية)

دلبيض ء) دلددر  (22222 (، دلجآ عة)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() ف ضل  9وسف  دلسيد 

رقم)23)،)زنقة)27)،)إ9تيص ل)3)،)قرية)

دلبيض ء) دلددر  (22222 (، دلجآ عة)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726845.

451I

دئتآ نية دلردحة

ستريكتنوف

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دئتآ نية دلردحة

48 ش رع محآد دلخ مس تجزئة 

دلص في برشيد برشيد، 26122، 

MAROC برشيد

ستر9كتيوف شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 

دلردبع تجزئة بيركور رقم 52 برشيد 

26122 برشيد دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
13222

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 9وليوز) (16
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

ستر9كتيوف.
مق ولة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دشغ ل مختلفة)-)دلتج ر .
دلط بق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
برشيد) (52 دلردبع تجزئة بيركور رقم)

26122)برشيد دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
حصة) (752 ( (: بومير) بدر  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  دزاه ر ميو):))252)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
بقيآة) (752 (: بومير) بدر  دلسيد  (

122)ارهم.
بقيآة) (252 (: دلسيد  دزاه ر ميو)

122)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد بدر بومير عيودنه)د()دلزنقة)
 26122  2 دليسر) تجزئة  (4 دلرقم) (2

برشيد دملغرب.
عيودنه)د() ميو  دزاه ر  دلسيد  
 2 دليسر) تجزئة  (4 دلرقم) (2 دلزنقة)

26122)برشيد دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد بدر بومير عيودنه)د()دلزنقة)
 26122  2 دليسر) تجزئة  (4 دلرقم) (2

برشيد دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
شتيبر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2212)تحت رقم)2225.

452I

MY POISSON FISH

MY POISSON FISH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MY POISSON FISH

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

MY POISSON FISH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

دس مة بن زيد دلط بق دلسفلي حي 

دلفرح )سوق دلجآ ل ( - 72222 

LAAYOUNE دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

32232

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 MY (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.POISSON FISH

غرض دلشركة بإ9ج ز):)بيع وشردء))

و نقل دالسآ ك ب لجآلة و دلتقسيط.

زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

حي) دلسفلي  دلط بق  زيد  بن  دس مة 

 72222 (- () دلجآ ل) )سوق  دلفرح)

LAAYOUNE)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: موهني) دسآ عيل  دلسيد 

حصة بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

 522 ( (: فرادوي) سفي ن  دلسيد 

حصة بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد دسآ عيل موهني عيودنه)د()

دلددملة) حي  5رقم122) ( دش) بلوك 

دك ا9ر)82222)دك ا9ر دملغرب.

دلسيد سفي ن فرادوي عيودنه)د()

2حي دلددملة دك ا9ر) بلوك دف7)رقم)

82222)دك ا9ر دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دسآ عيل موهني عيودنه)د()

دلددملة) حي  5رقم122) ( دش) بلوك 

دك ا9ر)82222)دك ا9ر دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعيون))بت ريخ)24)اخيبر)

2212)تحت رقم)2954/2019.

453I

PARTAGE CONSULTING

 L’ARRAGEOISE HOLDING

OFFSHORE
إعالن متعدا دلقردردت

PARTAGE CONSULTING

ش رع لبي ن إق مة 9 مية 1 دلط بق 

 Tanger ،22222 ، 76 دلس اس رقم

دملغرب

 L’ARRAGEOISE HOLDING

OFFSHORE »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

 Avenue :وعيودن مقره  دالختآ عي

 Abou(Bakr(RAZI, immeuble

 Clémentine 7ème(étage(N°30 -

22222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.318

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)13)نونبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

 Yves دلسيد) خد9د:) كشريك  قبول 

ح مل) (Jacques Désiré DESPLAT

12KR22266(خودز سفر رقم
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قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

ثآ نآ ئة) نقل  ويقبل  علآ   9حيط 

مآلوكة) سهم  ()852( ومآسين)

للسيد  ف طآة شعب ن لص لح دلسيد)

 Yves Jacques Désiré DESPLAT

ذدت) شركة  من  دلشركة  تحويل  تم 

مسؤولية محدوا  لشريك وحيد إلى)

لذلك) (، محدوا ) مسؤولية  شركة 

تستآر في دلوخوا))

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تقبل دستق لة دملد9ر دلسيد  ف طآة)

وإعط ء) كآد9ر   مه مه   من  شعب ن 

دلتفريغ دملحدا ودملكتآل ودلنه ئي من)

ت ريخ تعيييه حتى دان وتعيين دلسيد)

(، (Yves Jacques Désiré DESPLAT

 12KR22266(ح مل خودز دلسفر رقم

،)كآد9ر للشركة)،)لفتر  غير محدوا 

قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحد9ث وإع ا  صي غة بيوا تأسيس)

خآيع) دالعتب ر  في  لتأمذ  دلشركة 

دلتغييردت دلق نونية دلتي حدثت ميذ)

،)ودعتآ ا دليظ م دألس �سي) تأسيسه )

للشركة دلجد9د 

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)6):)دلذي 9يص على م 9لي:)

 M. Yves Jacques(دملس هآة دليقد9ة

آالف) ثآ نية  (Désiré DESPLAT

دلسيد ) دليقد9ة.) 9ورو  ومآسآ ئة 

موفر  دليقد ألف) (، ف طآة شعب ن)

ومآسآ ئة 9ورو

على) 9يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 

 Yves Jacques Désiré م 9لي:)دلسيد)

852)سهم.)دلسيد ) DESPLAT)م لك)

ف طآة شعب ن م لك)152)سهم

على) 9يص  دلذي  (:15 رقم) بيد 

م 9لي:)م  دان)،)فقد تم تعيين دلسيد)

(، (Yves Jacques Désiré DESPLAT

 12KR22266(ح مل خودز دلسفر رقم

)وملد  غير محدا 
ً
،)مد9رد

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222514.

454I

PARTAGE CONSULTING

CANNELLE 06
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وف   شريك

PARTAGE CONSULTING

ش رع لبي ن إق مة 9 مية 1 دلط بق 

 Tanger ،22222 ، 76 دلس اس رقم

دملغرب

CANNELLE 06  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي خي ن 

قبط ن ، ب ب دلع�سى رقم 2 - 

22222 طيجة دملغرب.

وف   شريك
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.3282

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2218 اخيبر) (31 في) دملؤرخ 

 M.(François دإلعالم بوف   دلشريك)

Stéphane   LIEGEY)و توزيع حصصه)

)لرسم دإلردثة دملؤرخ)
ً
على دلورثة تبع 

في)15)9ونيو)2218)ب لشكل دألتي):

 Mme. Michèle, دلسيد) ()

 Yvonne, Antoinette  LATTIER

épouse(LIEGEY((،((2.880)حصة).

  Dominique Marie دلسيد) ()

LIEGEY((،((2.880)حصة).

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

م ي) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)223411.

455I

PARTAGE CONSULTING

LA LIGNE RESTAURANT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING

ش رع لبي ن إق مة 9 مية 1 دلط بق 

 Tanger ،22222 ، 76 دلس اس رقم

دملغرب

LA LIGNE RESTAURANT شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

 Centre وعيودن مقره  دإلختآ عي

 NREA 183, Avenue(Angle(Prince

 Héritier, Bureau(N°13 - 90000

طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 LA (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.LIGNE RESTAURANT

دقتي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ودملط عم) دملق هي  وتشغيل  وإنش ء)

ودملخ بز واور دلضي فة وإادر  خآيع)

بشكل) دملرتبطة  دلحسية  دليود9  

مب شر أو غير مب شر بهذه دألنشطة

دستيردا وتصد9ر خآيع دمليتج ت

دلوك الت) خآيع  وتشغيل  دقتي ء)

ودلحصرية) دلتج رية  ودلعالم ت 

دملتعلقة ب لك ئن أو ملحق ت دلشركة

دلحصول على مصلحة أو مصلحة)

في خآيع دلشرك ت أو دملؤسس ت دلتي)

له  ك ئن مآ ثل أو ذو صلة

دلعآلي ت) خآيع  (، ع م) وبشكل 

ودمل لية) ودلصي عية  دلتج رية 
تكون) قد  دلتي  ودلعق رية  ودمليقولة 

مرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر)

ب ألنشطة دملذكور  أعاله أو دلتي قد)

تعزز تطوير دلشركة.

 Centre (: عيودن دملقر دالختآ عي)

 NREA(183,(Avenue(Angle(Prince

 Héritier,( Bureau( N°13( -( 90000

طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد  نزيهة أاردوي):))122)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() أاردوي  نزيهة  دلسيد  
 LOTS CHIKA Villa BOUBANA

N°51. 22222)طيجة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() أاردوي  نزيهة  دلسيد  
 LOTS CHIKA Villa BOUBANA
 N°51. LOTS CHIKA Villa

BOUBANA N°51.)طيجة طيجة
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (25 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 
.m12122212762(2212)تحت رقم

456I

fidmanar

B2 PEMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

fidmanar
113 ش رع عبد دلكريم دلخط بي 
عآ ر  دملهيدز رقم ا شقة رقم 7 
دلط بق دلت ني مردكش ، 42222، 

marrakech maroc
B2 PEMA شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 

اودردلشآس تحي وت  - 42322 
مردكش دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.42472
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)21)أكتوبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
 42322 (- ( تحي وت) »اودردلشآس 
دلحسن) »ش رع  إلى) دملغرب«) مردكش 
شقة) أطردني52ـ162) إق مة  دلث ني 
52)دلط بق)4))خليز)-)42222)مردكش))

دملغرب«.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (31 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112782.

457I

LA REQUETTE TRANS  SARL

LA REQUETTE TRANS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LA(REQUETTE(TRANS  SARL

GH/16، دلط بق دألول، شقة رقم 

12، خوهر  دلبس تين، دلبس تين ، 

52222، مكي س دملغرب

LA REQUETTE TRANS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 ،GH/16 وعيودن مقره  دإلختآ عي

دلط بق دألول، شقة رقم 12، خوهر  

دلبس تين، دلبس تين - 52222 

مكي س دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

42125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 LA (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.REQUETTE TRANS

نقل) (- (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دألشخ ص لحس ب دلغير

-)دليقل دملدر�سي لحس ب دلغير.

(،GH/16(:(عيودن دملقر دالختآ عي

دلط بق دألول،)شقة رقم)12،)خوهر )

دلبس تين،)دلبس تين)-)52222)مكي س)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 
122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

 332 ( (: دلردمي) عبدهللا  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 342 ( (: دحليو ) عص م  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد عبددلع لي مصلوحي):))332 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلردمي  عبدهللا  دلسيد 
 52212 ( 24،ب م ع) حي دلحآ م رقم)

مكي س دملغرب.
عيودنه)د() دحليو   عص م  دلسيد 
تجزئة دلعردي�سي)2،)رقم)21)دلبس تين)

52222)مكي س دملغرب.
مصلوحي) عبددلع لي  دلسيد 
تجزئة) (،1323 رقم) عيودنه)د()
 52222 دلبس تين) (، (7 دلبس تين)

مكي س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() دحليو   عص م  دلسيد 
تجزئة دلعردي�سي)2،)رقم)21)دلبس تين)

52222)مكي س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)225.
458I

فيكوج او سوس ش م م للشريك دلوحيد

أزور موك اور ا9فولوبآون
 ش م م 

 AZUR MOGADOR -
DEVELOPPEMENT SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

فيكوج او سوس ش م م للشريك 
دلوحيد

45، ش رع دلعقبة، ، 44222، 
دلصوير  دملغرب

أزور موك اور ا9فولوبآون ش 
 AZUR MOGADOR - م م

DEVELOPPEMENT SARL  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي آ9ت 

9 سين، خآ عة داد دوكرض، ادئر  

تآي ر،  - 44222 دلصوير  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.725

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 32)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  أزور)

 AZUR(-(موك اور ا9فولوبآون ش م م

 MOGADOR DEVELOPPEMENT

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  ( ( (SARL

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي آ9ت)

ادئر ) دوكرض،) داد  خآ عة  9 سين،)

دملغرب) دلصوير   (44222 (- ( تآي ر،)

نتيجة ل):)هدف دلشركة لم 9تحقق.

آ9ت) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

ادئر ) دوكرض،) داد  خآ عة  9 سين،)

تآي ر،))-)44222)دلصوير  دملغرب.)

و عين:
دلبيج وي) ( مهيدي) دلسيد) ()

دوكرض) داد  خآ عة  عيودنه)د() و 

44222)دلصوير  دملغرب كآصفي)) ()

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

:)خرذ م ) دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)

تبقى من مآتلك ت دلشركة و بيعه  و)

كدد تصفية دلد9ون.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لصوير ))بت ريخ)14)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)14.

452I

تردخيكوم

BITUMES PLUS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

تردخيكوم

32 زنقة ليل بلفد9ر ، 22312، 

دلددردلبيض ء دملغرب

BITUMES PLUS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 

دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم 12 - 

22222 دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

416681

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)27 
تم إعددا دلق نون) (2218 من شتيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BITUMES PLUS

غرض دلشركة بإ9ج ز):)-1صي عة)

دلزفت و دإلسفلت و كل م  ش به ذلك

و) دألعآ ل  خآيع  في  -2مق ول 

دلبي ء.

52)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

(- (12 دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم)

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

  NECSLO TP GROUP : دلشركة)

222)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة)

حصة) (1 ( (: أحآد) لطفي  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 NECSLO TP GROUP دلشركة)

دلزرقطوني)) ش رع  (52 عيودنه)د()

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 
 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 
 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب
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(- بت ريخ) ( تم دإل9ددع دلق نوني ب-)

تحت رقم)-.

462I

تردخيكوم

I G F IMMO GROUP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

تردخيكوم

32 زنقة ليل بلفد9ر ، 22312، 

دلددردلبيض ء دملغرب

I G F IMMO GROUP شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 

دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم 12 - 

22222 دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

416683

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)28 
تم إعددا دلق نون) (2218 من أكتوبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 I G F (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.IMMO GROUP

:)مق ول في) غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلبي ء.

52)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

(- (12 دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم)

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 YMMY FINANCE دلشركة)

HOLDING S.A  :  222)حصة بقيآة)

122)ارهم للحصة).

حصة) (1 ( (: أحآد) لطفي  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 YMMY FINANCE دلشركة)

HOLDING S.A))عيودنه)د()52)ش رع)

دلددردلبيض ء) (22222 دلزرقطوني)

دملغرب.

عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 

 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 

 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب

(- بت ريخ) ( تم دإل9ددع دلق نوني ب-)

تحت رقم)-.

461I

تردخيكوم

 & TRANSPORT

  AUXILIAIRES LOGISTIQUES
» par(abréviation » T.A.L

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

تردخيكوم

32 زنقة ليل بلفد9ر ، 22312، 

دلددردلبيض ء دملغرب

 TRANSPORT & AUXILIAIRES

 LOGISTIQUES  par(abréviation

T.A.L « «  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 

دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم 12 - 

22222 دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

416677

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)12 

تم إعددا دلق نون) (2218 من 9وليوز)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 TRANSPORT( &( AUXILIAIRES

 LOGISTIQUES  par abréviation

. » » T.A.L

-مق ول) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلحضري-) دلبض ئع-دليقل  نقل  في 

مستثآر موقع لتخزين دلبض ئع.

52)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

(- (12 دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم)

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد لطفي أحآد):))228)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 1 ( (: دلسيد لطفي محآد دملهدي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

حصة) (1 ( (: آ9ة) لطفي  دلسيد  

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 

 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب.

دملهدي) محآد  لطفي  دلسيد 

الفونط ) م خو  زنقة  (23 عيودنه)د()

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() آ9ة  لطفي  دلسيد  

 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 

 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب

(- بت ريخ) ( تم دإل9ددع دلق نوني ب-)

تحت رقم)-.

462I

تردخيكوم

 E.L.T.G CONTRACTORS

 SERVICES
 Par abréviation 

E.L.T.G CS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

تردخيكوم

32 زنقة ليل بلفد9ر ، 22312، 

دلددردلبيض ء دملغرب

 E.L.T.G CONTRACTORS

 SERVICES « Par(abréviation

E.L.T.G CS شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 

دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم 12 - 

22222 دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

416672

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)26 

تم إعددا دلق نون) (2218 من 9وليوز)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 E.L.T.G(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

 CONTRACTORS(SERVICES(«(Par

.abréviation E.L.T.G CS

:)مق ول في) غرض دلشركة بإ9ج ز)

خآيع دألعآ ل و دلبي ء.

52)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

(- (12 دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم)

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 E.L.T.G  S.A :  222 دلشركة)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
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حصة) (1 ( (: أحآد) لطفي  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() (E.L.T.G  S.A دلشركة)

 22222 دلزرقطوني) ش رع  (52

دلددردلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 

 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 

 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب

(- بت ريخ) ( تم دإل9ددع دلق نوني ب-)

تحت رقم)-.

463I

تردخيكوم

 OUVRAGES D’ART PONT

  ET VIADUC
Par(abréviation  O.P.V

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

تردخيكوم

32 زنقة ليل بلفد9ر ، 22312، 

دلددردلبيض ء دملغرب

 OUVRAGES D’ART PONT ET

  VIADUC  Par(abréviation  O.P.V

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 

دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم 12 - 

22222 دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

416675

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)27 

تم إعددا دلق نون) (2218 من شتيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 OUVRAGES D’ART PONT ET
. VIADUC  Par abréviation  O.P.V
إق مة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

مكتب للدردس ت ودألبح ث.
52)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
(- (12 دلزرقطوني دلط بق دلت ني رقم)

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 NECSLO TP GROUP دلشركة)
S.A  :  222)حصة بقيآة)122)ارهم)

للحصة).
حصة) (1 ( (: أحآد) لطفي  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 NECSLO TP GROUP دلشركة)
ش رع دلزرقطوني) (52 عيودنه)د() (S.A

22222)دلددردلبيض ء)دملغرب.
عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 
 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() أحآد  لطفي  دلسيد 
 22222 الفونط ) م خو  زنقة  (23

دلددردلبيض ء)دملغرب
(- بت ريخ) ( تم دإل9ددع دلق نوني ب-)

تحت رقم)-.
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تردخيكوم

 ENTREPRISE LOTFI DES
 TRAVAUX GENERAUX

Par abréviation E.L.T.G
شركة دملس هآة

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة
تردخيكوم

32 زنقة ليل بلفد9ر ، 22312، 
دلددردلبيض ء دملغرب

 ENTREPRISE LOTFI DES

 TRAVAUX GENERAUX Par

abréviation E.L.T.G شركة 

دملس هآة

وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 

دلزرقطوني فض ء دلرض  - 22222 

دلددردلبيض ء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1223222

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

 2215 غشت) من  (16 في) دملؤرخ 

دلح لي) دالختآ عي  دملقر  ( تحويل) ( تم)

دلزرقطوني) ش رع  (52« من) للشركة 

دلددردلبيض ء) (22222 (- دلرض ) فض ء)

بقعة) بلك سم  »دلع لية  إلى) دملغرب«)

دلعيون)) (L618( -( 21110 ( دملستقبل)

دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

رقم) تحت  (2218 أكتوبر) من  (31

.681231
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FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 MAJORELLE

KINDERGARTEN-PRIVE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN

CONSEIL

  N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE

 QUARTIER(INDUSTIEL  AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MAJORELLE(KINDERGARTEN-

PRIVE شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 72 

بلوك س حي دالن ر  مردكش - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

MAJORELLE( KINDERGARTEN-

.PRIVE

حض نة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

لألطف ل.

 72 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

بلوك س حي دالن ر  مردكش)-)42222 

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 322.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 3.222 (: أسآ ء) هكو  دلسيد  

بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  هكو أسآ ء)عيودنه)د()حي)

72)مردكش) رقم) (18 دالن ر  بلوك س)

42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  هكو أسآ ء)عيودنه)د()حي)

72)مردكش) رقم) (18 دالن ر  بلوك س)

42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111214.

466I
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فيدملجيك

SOCIETE SOGETHERM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

 SOCIETE »SOGETHERM«

S.A.R.L

71 ،  شـــ رع أبــــــ  شـــعـــيــــــب دلـــدكـــ لـــي 

II  إقــــ مــــة شــــفــــ ء دلـــددر دلـــبـــيـــضـــ ء

RC  N° : 168.863

دلــزيــ ا  فـــي دلرأســـآـــ ل دالخــتــآــ عــي
بـآــقــتــضـى مــحــضــر دلــجــآــع دلــعــ م)

اخــيــبــر) ( (22 بــتـ ريـخ) دلــعـ اي  دلــغــيــر 

دلــشــركــة) مــســ هــآــود  قــــرر  ( (2212 

مــ  9ــلــي):

دلـشـركـة) رأسـآـ ل  فـي  دلــزيـ ا   (-

إلـى) ارهـم  (2.222.222.22 مـن)

بـودسـطـة) ارهـآـ   (5.000.000،00

حـدوا) فـي  دلـشـركـة  أربـ ح  إامــ ج 

ودلحـســ ب) ارهــم  (1.500.000،00

حـدوا) ( فـي) للـشـركـ ء) دلـجـ ري 

وذلـك بـخـلــق) ( 1.500.000،00)ارهــم)

فــئــة) مــن  خـد9ـــد   حـصـة  (32222

لـيـصــبـح)) للـحـصـة  ارهــم  (122.22

 52222 وهــي) دلـحــصــص  مـجـآـوع 

دلــآــســ هــآــيــــن) بــيــن  مــوزعــة  حصة 

دلــس بــع) دلــبــيــد  تــغــيــيــر  9ــتــم  بحــيـــث 

مــن دلــقــ نــون دألســ ســي للــشـركـة) ()7(

كــ لــتــ لــي):

((((((((((((((((..... كــــ وزي) دحــــآــــد  دلــســيــد 

32.522))حــــصــــة

(((((((((((((((........ كــــ وزي) نــبــــيــل  دلــســيــد 

12.222)))حــــصــــة)))))))

((((((((((((((((... كــــ وزي) هــشــــ م  دلــســيــد 

7.522))))حــــصــــة

كــ وزي) دحــآــد  دلــســيــد  9ــبــقــــى 

دلــآــســيــر دلــوحــيــد للــشــركــة لــآــد  غــيــر)

مــحــدا .))

تــــم دلــوضـع دلــقــ نـونـي ب لـآـحـكـآـة)

دلـتـجـ ريـــة بـ لـددر دلـبــيـضـ ء)بـتـ ريخ))27  

9ــيــ 9ــر)2222)))تــحــت رقـــم)726254.    
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FIDUCIAIRE JABBARI

فلكس كروب

(VOLX GROUP(   
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL(MACHRIK(II(ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA(MAROC
 VOLX(           فلكس كروب

GROUP( شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي مجآوعة 
O زنقة 73 رقم 16 حي داللفة  - 

22262 دلددر دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452723

 13 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 اخيبر)
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
:)فلكس) دإلقتض ء)بآختصر تسآيته )

.(VOLX GROUP((((((((((((كروب
غرض دلشركة بإ9ج ز):)شردء)و بيع)

خآيع مستحضردت دلتجآيل.
عيودن دملقر دالختآ عي):)مجآوعة)
(- ( داللفة) حي  (16 رقم) (73 زنقة) (O

22262)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
متولي) مصطفى  مؤمن  دلسيد 
 122 1.222)حصة بقيآة) ( (: دألهودني)

ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

متولي) مصطفى  مؤمن  دلسيد 
 2 فتح) تجزئة  عيودنه)د() دألهودني 
سيدي معروف) (1 دلط بق) (17 دلرقم)
دلبيض ء) دلددر  (22262 دلشق) عين 

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
متولي) مصطفى  مؤمن  دلسيد 
 2 فتح) تجزئة  عيودنه)د() دألهودني 
سيدي معروف) (1 دلط بق) (17 دلرقم)
دلبيض ء) دلددر  (22262 دلشق) عين 

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)452723.
468I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TER-DAHBI SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي دلتقم بلوك 2 رقم 27 دلسآ ر  ، 

ES-SMARA(MAROC ،72222
STE(TER-DAHBI(SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
 RUE وعيودن مقره  دإلختآ عي
 TIZNIT(N° 40 LE(QUARTIER

 MOULAY(IDRISS 1 QUATRIEME
ARRONDISSEMENT(ES-

SEMARA - 72000 دلسآ ر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1821
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TER-DAHBI(SARL
أشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبي ء.

 RUE (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 TIZNIT N° 42 LE QUARTIER
 MOULAY IDRISS 1 QUATRIEME
ARRONDISSEMENT( ES-
SEMARA(-(72000)دلسآ ر  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

 322 ( (: دلح فظ) ودليبي  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

((: محآوا) دحآ ا  ط لب  دلسيد 
175)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة
((: دلس لك) محآد  كروم  دلسيد 
175)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة
دلسيد ط لب دحآ ا محآد دحآد)
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (175   :

للحصة).
حصة) (175 ( (: دلسيد ودليبي ع لي)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلح فظ عيودنه)د() ودليبي  دلسيد 
 72222   63 زنقة عالل دلف �سي رقم)

دلسآ ر  دملغرب.
محآوا) دحآ ا  ط لب  دلسيد 
 42 رقم) تيزنيت  زنقة  عيودنه)د()

72222)دلسآ ر  دملغرب.
دلس لك) محآد  كروم  دلسيد 
 27 رقم) امي ت  زنقة  ( عيودنه)د()

72222)دلسآ ر  دملغرب.
محآد) دحآ ا  ط لب  دلسيد 
دحآد عيودنه)د()زنقة تيزنيت رقم)42 

72222)دلسآ ر  دملغرب.
عيودنه)د() ع لي  ودليبي  دلسيد 
 72222  32 زنقة عالل دلف �سي رقم)

دلسآ ر  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلح فظ عيودنه)د() ودليبي  دلسيد 
 72222   63 زنقة عالل دلف �سي رقم)

دلسآ ر  دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لسآ ر ))بت ريخ)23)اخيبر)

2212)تحت رقم)213/2019.
462I
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EXCEL COMPTA SARL AU

LA  ROSE BERBERE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إض فة تسآية تج رية أو شع ر)

EXCEL COMPTA SARL AU
دق مة ورا  ب دلشقة 2 زنقة 

دالم م علي دلحي دلشتوي ، 42222، 
مردكش دملغرب

LA  ROSE(BERBERE »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: رقم 2 
ارب سيدي علي بن حآدوش  ب ب 

اك لة مردكش دملد9ية - 42222 
مردكش دملغرب.

»إض فة تسآية تج رية أو شع ر«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.22217
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)26)9ي 9ر)2222)تقرر إض فة)

شع ر تج ري للشركة وهو:
AZAL

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111224.
472I

MECOMPTES

LA SALLE DU SANITAIRES
إعالن متعدا دلقردردت

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف دلددر 
دلبيض ء، 22252، دلددر دلبيض ء 

دملغرب
 LA SALLE DU SANITAIRES

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: دمليطقة 

1 دلرقم 16 مركز حي   ت سيال اشيرد 
إنزك ن دملغرب - 2222 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.6827

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)24)نونبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم))1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
9حيط دالختآ ع دلع م علآ  ب ستق لة)
ميصبه) من  محآد  دلحآ ني  دلسيد 
دلشركة) تزدل  ال  (. للشركة) كآسير 
ب لتوقيع) صحيح  بشكل  ملتزمة 
دلسيد) ( دامرين) للآد9رين  دملشترك 
ودلسيد) دلكوهن  رض   دلسالم  عبد 

9وسف سنهجي مصب حي.)
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دعتآ ا دليظ م دألس �سي دملحدث بعد)
مالل) دملختلفة  دلق نونية  دملع مالت 

حي   دلشركة
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:17 رقم) بيد 
م 9لي:)تلتزم دلشركة ب لتوقيع دملشترك)
دلكوهن) رض   دلسالم  عبد  للسيد 

ودلسيد 9وسف سنهجي مصب حي
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية ب نزك ن)

2212)تحت رقم)4618.
471I

MANAGEMENTD3 SARL

MORTIL IMMOBILIERE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
MORTIL IMMOBILIERE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دبن كثير إق مة بتهوفن 1 رقم 15 - 
22222  طيجة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.14242
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
تفويت دلسيد)) ()محآد دلبشيري)
222)حصة دختآ عية من أصل)222 
عثآ ن) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلبشيري بت ريخ)22)اخيبر)2212.

تفويت دلسيد)) ()محآد دلبشيري)
222)حصة دختآ عية من أصل)222 
نور دلد9ن) () ( دلسيد) ( حصة لف ئد )

دلبشيري بت ريخ)22)اخيبر)2212.
تفويت دلسيد)) ()محآد دلبشيري)
أصل) من  دختآ عية  حصة  (122
زهير) () ( دلسيد) ( حصة لف ئد ) (122

دلبشيري بت ريخ)22)اخيبر)2212.
دلسالم) عبد  () ( دلسيد) تفويت 
دختآ عية من) حصة  (122 دلبشيري)
() ( دلسيد) ( 122)حصة لف ئد ) أصل)

زهير دلبشيري بت ريخ)27)9ي 9ر)2222.
دلسالم) عبد  () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (52 دلبشيري)
() ( دلسيد) ( حصة لف ئد ) (52 أصل)
9ي 9ر) (27 بت ريخ) دلبشيري  مولوا 

.2222
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222242.
472I

FIDU.PRO CONSULTING

STAF MA PROMO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى ش رع دميل زوال و زنقة غيثل 
دلط بق11 رقم 22  دلددر دلبيض ء ، 

2، دلددر دلبيض ء دملغرب
STAF MA PROMO شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي ملتقى 

ش رع إميل زوال و زنقة غيث ل دلط بق 
11 دلرقم 22 دلددردلبيض ء - 2222 

دلددردلبيض ء  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452331

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STAF (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.MA PROMO
دلعق ردت) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملتيوعة وأعآ ل مختلفة).
ملتقى) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
ش رع إميل زوال و زنقة غيث ل دلط بق)
 2222 (- دلددردلبيض ء) (22 دلرقم) (11

دلددردلبيض ء))دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد عبد دلرحيم دلضحى):))252 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 252 ( (: زكري ء) محسين  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: مصط في) فؤدا  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
(: دلضحى) دلرحيم  عبد  دلسيد 

25222)بقيآة)122)ارهم.
 25222 (: زكري ء) دلسيد محسين 

بقيآة)122)ارهم.
 52222 (: مصط في) فؤدا  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلضحى) دلرحيم  عبد  دلسيد 
سط ت)) (2222 سط ت) عيودنه)د()

دملغرب.
عيودنه)د() دلسيد محسين زكري ء)

سط ت)2222)سط ت))دملغرب.
عيودنه)د()) مصط في  فؤدا  دلسيد 
تجزئة كآ ل))2)بلوك ا)1575)سط ت)

2222)سط ت))دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلضحى) دلرحيم  عبد  دلسيد 
سط ت)) (2222 سط ت) عيودنه)د()

دملغرب
عيودنه)د() دلسيد محسين زكري ء)

سط ت)2222)سط ت))دملغرب.
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عيودنه)د()) مصط في  فؤدا  دلسيد 
تجزئة كآ ل))2)بلوك ا)1575)سط ت)

2222)سط ت))دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
(- بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

تحت رقم)-.
473I

MANAGEMENTD3 SARL

VICTORIA DRESSES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
VICTORIA DRESSES شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دبن كثير إق مة بتهوفن 1 رقم51 - 
22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.VICTORIA DRESSES
دلخي طة) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلتقليد9ة.
عيودن دملقر دالختآ عي):)ش رع دبن)
كثير إق مة بتهوفن)1)رقم51)-)22222 

طيجة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: مريم) عليبو  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() مريم  عليبو  دلسيد  

دلعرف ن)22)مجآوعة)114)عآ ر )62 
رقم)28 22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() مريم  عليبو  دلسيد  

دلعرف ن)22)مجآوعة)114)عآ ر )62 
رقم)28 22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222222.

474I

CAFIGEC

PHARMACIE AL HOUSNE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

 PHARMACIE AL HOUSNE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دالزهر، 

مسجد بسم هللا دلرقم 2، برنو�سي - 

22122 دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PHARMACIE AL HOUSNE
صيدلي) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
من) أكثر  دلج رية  دلتف صيل  في  9بيع 

ثالثة كتبة.
حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(،2 دلرقم) هللا  بسم  مسجد  دالزهر،)
دلبيض ء) دلددر  (22122 (- برنو�سي)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلسيد  دلتكآوتي ملي ء)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() دلسيد  دلتكآوتي ملي ء)
ك لنس) ال  دق مة  مونطين  زنقة  (62
ط بق)2)شقة)22)ف ل فلوري)22122 

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() دلسيد  دلتكآوتي ملي ء)
ك لنس) ال  دق مة  مونطين  زنقة  (62
ط بق)2)شقة)22)ف ل فلوري)22122 

دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)725243.
475I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 LILIADISEGNO
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
 ذدت دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

LILIADISEGNO SARL AU شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي مجآوعة 

27، مدمل 22 ، شقة 122 ، دلط بق 
دألول ، ري ض دأللفة ، حي دأللفة   - 

22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.255125

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)12)اخيبر)2212)تم))تحويل))
للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
(، (22 مدمل) (،27 »مجآوعة) من)
ري ض) (، دألول) دلط بق  (، (122 شقة)
دلددر) (22222 (- ( ( ،)حي دأللفة) دأللفة)
إلى)»دلحي دلصي عي) دلبيض ء)دملغرب«)
دلبرنو�سي،))طريق س ب)8))-)22612 

دلددر دلبيض ء))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726715.

476I

دلعبدالوي لالشغ ل دملح سبتية

STE GEO SEBOU SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دلعبدالوي لالشغ ل دملح سبتية
عآ ر  نوميد9  ش رع محآد دلخ مس 

دلط بق 2دلشقة3 ت ز  ، 35222، 
ت ز  دملغرب

STE GEO SEBOU SARL شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي بني فتح 
دملركز ادئر  ت ز  - 35222 ت ز  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

5127
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:



3823 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.GEO SEBOU SARL
دالشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملختلفة دو دلبي ء-دلتج ر .
بني فتح) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
دملركز ادئر  ت ز )-)35222)ت ز  دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
((: ( بوعصيبة) دلق ار  عبد  دلسيد 
522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

 522 ( (: دلوا9ني) محآد  دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( دلسيد محآد دلوا9ني)
214)مجآوعة)12)دلقدس)1 35222 

ت ز  دملغرب.
بوعصيبة)) دلق ار  عبد  دلسيد 
عيودنه)د()حي دلرش ا مج)1)أ رقم)61 

35222)ت ز  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بوعصيبة)) دلق ار  عبد  دلسيد 
 61 أرقم) (1 عيودنه)د()حي دلرش ا مج)

35222)ت ز  دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( بت ز ) دالبتددئية 

2212)تحت رقم)786.
477I

SOUSS-FISC(SARL

 SOCIETE ABOU AMINE
TRANS

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
 ذدت دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 ،D‘INEZGANE AIT MELLOUL

INEZGANE MAROC ،86352
  SOCIETE ABOU AMINE TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

أ9ت وأكآ ر خآ عة وداي دلصف ء 
دشتوكة أ9ت به  - 87122 وداي 

دلصف ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
15253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2217 9ي 9ر) (15
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
. SOCIETE ABOU AMINE TRANS
نقل) (- (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دلبض ئع لحس ب دلغير وطيي  واولي .

و بصفة ع مة خآيع دلعآلي ت) (-
دملتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر)

بأغردض د لشركة.
:)اودر أ9ت) عيودن دملقر دالختآ عي)
وأكآ ر خآ عة وداي دلصف ء)دشتوكة)
دلصف ء) وداي  (87122 (- به ) أ9ت 

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلسيد عبد دليبي فرحي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد عبد دليبي فرحي عيودنه)د()
حي دلتقدم دلقليعة أ9ت ملول عآ لة)
دنزك ن د9ت ملول)86356))أ9ت ملول)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عبد دليبي فرحي عيودنه)د()
حي دلتقدم دلقليعة أ9ت ملول عآ لة)
دنزك ن د9ت ملول)86356))أ9ت ملول)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
م ي) (22 بت ريخ) ( ب نزك ن) دالبتددئية 

2217)تحت رقم)647.
478I

tracom(cg

DIALNA EXPORT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

tracom(cg
 rue(abi(nouaim(n°8 vn(fes ،

30000، FES(MAROC
DIALNA EXPORT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي مكتب رقم 
3 دمليطقة دلصي عية عين دلشك ك - 

31222 صفرو دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

2715
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.DIALNA EXPORT
 IMPORT(:(غرض دلشركة بإ9ج ز
 EXPORT DE TOUT PRODUIT

.AGRICOLE
مكتب) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
عين) دلصي عية  دمليطقة  (3 رقم)

دلشك ك)-)31222)صفرو دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد حآيد لوع ل):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلسيد عبد دملجيد ميوج)
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() لوع ل  حآيد  دلسيد 
شقة)4)إق مة سالوي زنقة أبي دلطيب)

دملتيبي)32222)ف س دملغرب.
ميوج) دملجيد  عبد  دلسيد 
دلسردغية) قلعة  زنقة  عيودنه)د()
  155 12)رقم) دق مة رضودن ب ط بق)

22262)طيجة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() لوع ل  حآيد  دلسيد 
شقة)4)إق مة سالوي زنقة أبي دلطيب)

دملتيبي)32222)ف س دملغرب
ميوج) دملجيد  عبد  دلسيد 
عيودنه)د()زنقة قلعة دلسردغية دق مة)
رضودن ب ط بق)12)رقم)155 22262 

طيجة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
16)اخيبر) بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2212)تحت رقم)224/2019.

472I

FIDUCIA-MID

ATLASKY SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نش ط دلشركة)

FIDUCIA-MID
رقم 28 دلط بق دالول طريق مكي س 
ميآالل ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت
ATLASKY SARL  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دالختآ عي دلط بق 
دلث ني ش رع موالي داريس سوق 
دألحد - 54352  ميدلت دملغرب.

توسيع نش ط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2231
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)22)نونبر)2212)تآت إض فة)
إلى نش ط دلشركة) دلت لية  دألنشطة 

دلح لي):



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   382 

دلغير) لحس ب  دلبض ئع  نقل 

وميعش عق ري.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( دالبتددئية بآيدلت)

2222)تحت رقم)3.

482I

FIDUCIA-MID

   AMOUGRE TRAVAUX

SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

FIDUCIA-MID

رقم 28 دلط بق دالول طريق مكي س 

ميآالل ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت

 AMOUGRE(TRAVAUX   SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 14 زنقة 

محآد عبدو أ9ت برت ت  - 54352 

ميدلت دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1261

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 9ونيو) (11 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

ودلزين) حآو  () ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختآ عية  حصة  (333

(() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

9ونيو) (11 بت ريخ) بودمسآ رن  محآد 

.2212

دبردهيم) () ( دلسيد) تفويت 

دختآ عية) حصة  (333 بودمسآ رن)

لف ئد )) حصة  (1.222 أصل) من 

دلسيد)) ())محآد بودمسآ رن بت ريخ)

11)9ونيو)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

نونبر) (27 بت ريخ) ( دالبتددئية بآيدلت)

2212)تحت رقم)186.

481I

GLOBEX CONSEIL((كلوبكس كونسي ي

GOLD TASTE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 GLOBEX  كلوبكس كونسي ي

CONSEIL

21 ش رع دلحسن دلث ني ، دلشقة 

س3 م.ج مكي س، 52222، 

MEKNES دملغرب

GOLD TASTE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي إق مة عالء 

محل 2  زنقة بدر دلكبر   52222 

مكي س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

48275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 GOLD(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.TASTE

تج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملودا دلغذدئية.

إق مة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
عالء)محل)2))زنقة بدر دلكبر ))52222 

مكي س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: عالء) سعيدي  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() عالء) سعيدي  دلسيد 

 52222 ( زنقة ليبلوي حي دملنزه) (172

مكي س دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() عالء) سعيدي  دلسيد 

 52222 ( زنقة ليبلوي حي دملنزه) (172

مكي س دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (17 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)-.

482I

CDH AUDIT ET CONSEILS

بوريا ش.م.م

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

بوري  ش.م.م شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زدوية ش رع 

دنف  وزنقة موليير رقم 164  - 22252 

دلددر دلبيض ء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.86381

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)17)اخيبر)2212)تم))تحويل))

للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

موليير) وزنقة  دنف   »زدوية ش رع  من)

دلبيض ء) دلددر  (22252 (- ( (164 رقم)

اردبية) (122 »طريق) إلى) دملغرب«)

دلط بق) ب  دق مة  معروف  سيدي 

دلددر) (22522 (- دلردبع دلفض ء)ب24)

دلبيض ء))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726221.

483I

L EXPERT DE GESTION

KY BRETAGNE TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY(CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

KY BRETAGNE TRAVAUX  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلفضل 
عآ ر  د1 عآ ر  شقة 6 دلط بق دالول 

مردكش - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121752

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 KY (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. BRETAGNE TRAVAUX

خآيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دعآ ل دلبي ء.

دلفضل) (: دملقر دالختآ عي) عيودن 
عآ ر  د1)عآ ر  شقة)6)دلط بق دالول)

مردكش)-)42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد  9 سآيية دلعلوي)):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
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دلعلوي)) 9 سآيية  دلسيد  

عيودنه)د()ش رع محآد دلحردق دق مة)
دلري ض عآ ر  ا ط)4)رقم)12)تطودن)

42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلعلوي)) 9 سآيية  دلسيد  

عيودنه)د()ش رع محآد دلحردق دق مة)
دلري ض عآ ر  ا ط)4)رقم)12)تطودن)

42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111272.

484I

ش رم كو

جاد فاكتوري
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ش رم كو

113 ش رع عبد دلكريم دلخط بي 

عآ ر  دملهيدس مدمل أ 8-7 ، 

42212، مردكش دملغرب

خ ا ف كتوري شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زدوية ش رع 

عبد دلكريم دلخط بي و ش رع عالل 

دلف �سي عين حآيد  2 عآ ر  6 متجر 
رقم 2 - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121587

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 اخيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

خ ا) (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

ف كتوري.

دلتج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

تصد9ر ودستيردا دللودزم دملنزلية.

زدوية) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلخط بي و ش رع) دلكريم  ش رع عبد 
عالل دلف �سي عين حآيد )2)عآ ر )6 
متجر رقم)2)-)42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
حصة) (52 ( (: رشيد) خ ا  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  فتيحة دلعلمي):))52)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() ( رشيد) خ ا  دلسيد 
دمليطقة) (128 رقم) دلفتح  تجزئة 
مردكش) (42222 ( دكددل) دلسي حية 

دملغرب.
دلسيد  فتيحة دلعلمي عيودنه)د()
 42222 ت ركة) (62 تجزئة عثآ ن رقم)

مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد خ ا رشيد عيودنه)د()تجزئة)
دلسي حية) دمليطقة  (128 رقم) دلفتح 

دكددل))42222)مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111252.
485I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE SAHARYANI TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

دلصيدوق دلبر9دي رقم 132 ، 
72222، دلسآ ر  دملغرب

 STE SAHARYANI TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي توسعة 
دلسالم بلوك ج رقم 28 - 72222 

دلسآ ر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SAHARYANI TRAVAUX

دلبي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وِأشغ ل مختلفة.

توسعة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 72222 (- (28 رقم) ج  بلوك  دلسالم 

دلسآ ر  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلحي ني) دلسيد سعيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلحي ني  سعيد  دلسيد 

 72222  24 رقم) بهت  ودا  زنقة 

دلسآ ر  دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلحي ني  سعيد  دلسيد 

 72222  24 رقم) بهت  ودا  زنقة 

دلسآ ر  دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لسآ ر )

2222)تحت رقم)06/20.

486I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE MMNAJI TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

دلصيدوق دلبر9دي رقم 132 ، 
72222، دلسآ ر  دملغرب

STE MMNAJI TRAVAUX شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلسالم 
2 بلوك ج رقم 22 - 72222 دلسآ ر  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
1847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MMNAJI TRAVAUX
دلبي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وأشغ ل مختلفة.
حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 72222 (- (22 بلوك ج رقم) (2 دلسالم)

دلسآ ر  دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد محآد مولوا ن جي):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
ن جي) مولوا  محآد  دلسيد 
بلوك أ رقم) (1 حي دلسالم) عيودنه)د()

48 72222)دلسآ ر  دملغرب.
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

ن جي) مولوا  محآد  دلسيد 
بلوك أ رقم) (1 حي دلسالم) عيودنه)د()

48 72222)دلسآ ر  دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لسآ ر )

2222)تحت رقم)07/20.

487I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE CIGRAF SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

دلصيدوق دلبر9دي رقم 132 ، 
72222، دلسآ ر  دملغرب

STE CIGRAF SARL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 
دحآيم دلبشير رقم 27 - 72222 

دلسآ ر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1841
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CIGRAF SARL
دلبي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وأشغ ل مختلفة.
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 72222 (- (27 رقم) دلبشير  دحآيم 

دلسآ ر  دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد دحآد حييني):))522)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

((: دلعضمي) دلسالم  عبد  دلسيد 
522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() حييني  دحآد  دلسيد 
زنقة دلكتبية رقم)24 72222)دلسآ ر )

دملغرب.
دلعضمي) دلسالم  عبد  دلسيد 
عيودنه)د()زنقة دحآيم دلبشير رقم)27 

72222)دلسآ ر  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دحآد حييني عيودنه)د())

 72222  24 رقم) دلكتبية  زنقة  (
دلسآ ر  دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لسآ ر )

2222)تحت رقم)04/20.

488I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

ماسيوا ترونس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

م سيود ترونس شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي مس كية 
في تجزئة أغيدر 2 دلرويض ت عآ ر  
124 رقم 3 - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121622

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)م سيود)

ترونس.
نقل) (- (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبض ئع للغير.
-)دستيردا..

مس كية) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
دلرويض ت عآ ر ) (2 في تجزئة أغيدر)
124)رقم)3)-)42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: ( محآوا) كوزمة  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد دحآ ا توفيق):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() محآوا  كوزمة  دلسيد 
د9ت) دلزوين  سيدي  دلح فض  اودر 

د9آور))42222)مردكش دملغرب.
عيودنه)د() توفيق  دحآ ا  دلسيد 
ش رع حيف ء)حي دلحريشة دوالا ت 9آة)))

42222)مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() محآوا  كوزمة  دلسيد 
د9ت) دلزوين  سيدي  دلح فض  اودر 

د9آور))42222)مردكش دملغرب
عيودنه)د() توفيق  دحآ ا  دلسيد 
ش رع حيف ء)حي دلحريشة دوالا ت 9آة)))

42222)مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111112.

482I

EVEIL CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE
»REGALE PALACE »S.I.R.P
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

EVEIL CONSEIL
 LOT(ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE

REGALE(PALACE »S.I.R.P« شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 57 ش رع 
خيين تجزئة  ر٠ت٠س ش رع 

دلقدس  - 22612 دلددر دلبيض ء  
دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.356865
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2217 أكتوبر) (11 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (1.222.222«
 2.222.222« إلى) ارهم«) (122.222«
مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)
مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 17 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2217)تحت رقم)22642542.

422I

STE FIDUCONFIANCE

CENTRE ORTHOPEDIQUE-
FES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 CENTRE(ORTHOPEDIQUE-FES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 
محآد دلف �سي حي دلردشد9ة ف س - 

FES MAROC 32222
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
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محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CENTRE(ORTHOPEDIQUE-FES

بيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

مستلزم ت تقويم دلعظ م

مستحضردت) في  دملت خر  

دلصيدلة).

52)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

(- محآد دلف �سي حي دلردشد9ة ف س)

.FES MAROC 32222

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: شلخة) دس مة  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() شلخة  دس مة  دلسيد 

فيال)76)تجزئة دمل مونية طريق صفرو)

ف س)32222)ف س دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() شلخة  دس مة  دلسيد 

فيال)76)تجزئة دمل مونية طريق صفرو)

ف س)32222)ف س دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)131/2020.

421I

afaqconseil

 PLATINUM INVESTMENT
COMPANY

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 Platinum Investment Company

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 
محآد 6 برستيجي  فيال س د د د 

دلط بق 23 مكتب رقم 1 مردكش - 
42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
.Platinum Investment Company

ميعش) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
عق ري

دالستيردا و دلتصد9ر.
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
د) د  د  س  فيال  برستيجي   (6 محآد)
(- مردكش) (1 مكتب رقم) (23 دلط بق)

42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد  ف طآة دلزهردء)بوشريط):))
52)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد عي�سى محآد):))252)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

بوشريط) دلسيد  ف طآة دلزهردء)

مردكش) (262 حي دزلي رقم) عيودنه)د()

42222)مردكش دملغرب.

عيودنه)د() محآد  عي�سى  دلسيد 

دلهيد)112234)دلهيد دلهيد.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

بوشريط) دلسيد  ف طآة دلزهردء)

مردكش) (262 حي دزلي رقم) عيودنه)د()

42222)مردكش دملغرب

عيودنه)د() محآد  عي�سى  دلسيد 

دلهيد)112234)دلهيد دلهيد

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111327.

422I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

RABICHI NEGOCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

RABICHI NEGOCE  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 

دلنهضة، رقم 752 - 73222 دلددملة  

دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

14213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (31

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. RABICHI NEGOCE
بيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسآك ب لجآلة)
دلـتجــ ريـة) دلـعـآـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 
دملـيـقــوالت دلـعـقـ ريـة و) و دلـصـيـ عـيـة،)
مـب شــر ) بـصـفـة  تـرتـبـط  دلـتـي  دملـ لـيـة 
أو غيـر مـبـ شـر  ب ألنـشـطـــة دملـذكــــور )

أعـــــاله.
حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلنهضة،)رقم)752)-)73222)دلددملة))

دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
مبلغ رأسآ ل دلشركة:))22)ارهم،)

مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: ( دلسيد دلربي�سي ع ال)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() ( دلسيد دلربي�سي ع ال)
 73222  331 رقم) (،1 دلنهضة) حي 

دلددملة))دملغرب).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ( دلسيد دلربي�سي ع ال)
 73222  331 رقم) (،1 دلنهضة) حي 

دلددملة))دملغرب)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

نونبر)2212)تحت رقم)1257.
423I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 SOCIETE EL BANDIRCO
PECHE BIR GUENDOUZ

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 SOCIETE EL BANDIRCO PECHE

 BIR GUENDOUZ



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3828

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلعوا  

1، بلوك 5، رقم 2 - 74222 بئر 

كيدوز- دوسرا دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

14241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 SOCIETE EL BANDIRCO PECHE

.BIR GUENDOUZ

دلصيد) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبحري و دلصي ع ت دملتعلقة به.

دلـتجــ ريـة) دلـعـآـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 

دملـيـقــوالت دلـعـقـ ريـة و) و دلـصـيـ عـيـة،)

مـب شــر ) بـصـفـة  تـرتـبـط  دلـتـي  دملـ لـيـة 

أو غيـر مـبـ شـر  ب ألنـشـطـــة دملـذكــــور )

أعـــــاله.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 74222 (- (2 5،)رقم) بلوك) (،1 دلعوا )

بئر كيدوز-)دوسرا دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: ( دحآد) ب بيت  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد ب بيت دحآد))عيودنه)د()حي)
دلعوا )1،)بلوك)5،)رقم)2  74222)بئر)

كيدوز)-دوسرا))دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد ب بيت دحآد))عيودنه)د()حي)
دلعوا )1،)بلوك)5،)رقم)2  74222)بئر)

كيدوز)-دوسرا))دملغرب)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 24 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

اخيبر)2212)تحت رقم)1282.
424I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 SERVICES-SECU
MOHAMED

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 SERVICES-SECU(MOHAMED

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 
دلغفردن، دلزنقة 6، رقم 61 - 

73222 دلددملة  دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
15265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SERVICES-SECU(MOHAMED
مدم ت) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلحردسة دلخ صة)
دلـتجــ ريـة) دلـعـآـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 
دملـيـقــوالت دلـعـقـ ريـة و) و دلـصـيـ عـيـة،)
مـب شــر ) بـصـفـة  تـرتـبـط  دلـتـي  دملـ لـيـة 
أو غيـر مـبـ شـر  ب ألنـشـطـــة دملـذكــــور )

أعـــــاله.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلغفردن،)دلزنقة)6،)رقم)61)-)73222 

دلددملة))دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلسيد  رمض ن عيشتو)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد  رمض ن عيشتو عيودنه)د()
 73222 حآ اي) زنقة  دلغفردن،) حي 

دلددملة))دملغرب).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  رمض ن عيشتو عيودنه)د()
 73222 حآ اي) زنقة  دلغفردن،) حي 

دلددملة))دملغرب)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

اخيبر)2212)تحت رقم)1362.
425I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BOUKRIME COMMERCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
  BOUKRIME COMMERCE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي 
دلوحد ، رقم 521 - 73222 دلددملة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
15123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. BOUKRIME COMMERCE

دلتج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلع مة)

دالستيردا و دلتصد9ر وكــذلـك كــل)

دلـصـيـ عـيـة،) و  دلـتجــ ريـة  دلـعـآـلـيـ ت 

دلـتـي) دملـ لـيـة  و  دلـعـقـ ريـة  دملـيـقــوالت 

غيـر) أو  مـب شــر   بـصـفـة  تـرتـبـط 

مـبـ شـر  ب ألنـشـطـــة دملـذكــــور  أعـــــاله.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلوحد ،)رقم)521)-)73222)دلددملة)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلعربي) بوكريم  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلعربي  بوكريم  دلسيد 

حي دلسالم رقم)262 73222)دلددملة))

دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلعربي  بوكريم  دلسيد 

حي دلسالم رقم)262 73222)دلددملة))

دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)21.

426I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

PONTITRAV SUD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة



3822 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
PONTITRAV SUD شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

46 ش رع دلوالء زنقة عبد دلخ لق 
طوريس دلددملة - 73222 دلددملة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
15127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PONTITRAV SUD
خآيع) ( (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
(، ودلتجد9د) ودلصي نة  دلبي ء) أعآ ل 
ودلرسم) ودلتخطيط  دلبي ء) سيآ   ال 
ودألعآ ل) ودلسب كة  ودلبالط 
دمل ئي) ودلعزل  ودلكهرب ء) دلكهرب ئية 
ودلجدردن) دألرضي ت  وتغطية 
دألملييوم) ونج ر   دلددملي  ودلد9كور 

وصي نته  دملتيوعة..
رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلخ لق) عبد  زنقة  دلوالء) ش رع  (46
دلددملة) (73222 (- طوريس دلددملة)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
زدلف) دلص اق  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

زدلف) دلص اق  عبد  دلسيد 
عيودنه)د()دق مة دلطودهري)26)عآ ر )
25)تجزئة سعيد حجي سال) 24)شقة)

11222)سال دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
زدلف) دلص اق  عبد  دلسيد 
عيودنه)د()دق مة دلطودهري)26)عآ ر )
25)تجزئة سعيد حجي سال) 24)شقة)

11222)سال دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( دالبتددئية بوداي دلذهب)

9ي 9ر)2222)تحت رقم)23.

427I

alexi

SOUMA STYLE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

alexi
 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،
casablanca maroc

SOUMA STYLE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي   ش رع 

دإلق مة ال كورنيش شقة 1 دلط بق 
دألر�سي مبنى 2   دلددر دلبيض ء 
22322  دلددر دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
451212

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOUMA STYLE
بيع شردء) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

خآيع دستعددا الرتددء)دلبيوا.
ش رع) ( ( (: دملقر دالختآ عي) عيودن 
دلط بق) (1 دإلق مة ال كورنيش شقة)
دلبيض ء) دلددر  ( ( (2 مبنى) دألر�سي 

22322))دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلسيد  سومية برك ش)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 1222 (: برك ش) سومية  دلسيد  

بقيآة)122)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد  سومية برك ش عيودنه)د()
لقصر دلبحر2)زنقة)1)رقم)22 22322  

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  سومية برك ش عيودنه)د()
لقصر دلبحر2)زنقة)1)رقم)22 22322  

دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 17 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)-.

428I

MA GLOBAL CONSULTING

 MA GLOBAL CONSULTING
 BUSINESS ADVISORS &

 AUDITORS par abréviation
MAGC

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسآ ل دلشركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle(bd(Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence
 ،Fadila 4ème(Etage، 20000

دلددر دلبيض ء دملغرب

 MA GLOBAL CONSULTING
 BUSINESS(ADVISORS &

 AUDITORS par abréviation
MAGC شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي إق مة 
فضيلة، 111، زدوية ش رع عبد 

دملومن و زنقة ف ن زيالند - 22222 
دلددردلبيض ء دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.142477

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
أي) ارهم«) (2.752.222,22«
إلى) ارهم«) (1.252.222,22« من)
طريق) عن  ارهم«) (4.222.222,22«
:))إام ج دحتي طي أو أرب ح أو عالودت)

إصددر في رأس دمل ل.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727278.
422I

CABINET CHAOUI

 SOCIETE MARITIME
 D’EXPERTISE et par
»abréviation »SME

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تفويت حصص

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,12
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR
 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
 SOCIETE MARITIME

 D’EXPERTISE et par abréviation
SME«« شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 47 

ش رع اللة دلي قوت دلط بق 5 دلددر 
 Résidense Rif 12    دلبيض ء
22222  دلددر دلبيض ء دملغرب .
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تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.727224
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
بن) 9وسف  () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (242 خلون)
() ( دلسيد) ( 422)حصة لف ئد ) أصل)

دمين))ام ل بت ريخ)16)اخيبر)2212.
بن) يسآين  () ( دلسيد) تفويت 
خلون)1)حصة دختآ عية من أصل)1 
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()دمين))ام ل)

بت ريخ)16)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)1433.
522I

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة ارعة ت فياللت ملحقة)

ورزدزدت

 STE EQUIPEMENT SAFSAF
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة ارعة 
ت فياللت ملحقة ورزدزدت

ش رع موالي رشيد عآ ر  اداس 
دلط بق دالول ورزدزدت، 45222، 

ورزدزدت دملغرب
 STE EQUIPEMENT SAFSAF
SARL  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي تكمي 
دلجد9د ترميكت - 45222 ورزدزدت 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12621
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 شتيبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. EQUIPEMENT SAFSAF SARL
اردسة) (* (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

وتيفيذ مشروع ت دلري ب لتيقيط
*)حفر دالب ر ب اللة)

*)دلبي ء)ودالشغ ل دملختلفة).
عيودن دملقر دالختآ عي):)حي تكمي)
ورزدزدت) (45222 (- ترميكت) دلجد9د 

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: دلسيد صفص ف محآد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: ( علي) صفص ف  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد صفص ف محآد عيودنه)د()
دلصفص ف)) فيدق  دملركز  تجزئة 

45222)ورزدزدت دملغرب.
عيودنه)د() ( دلسيد صفص ف علي)
  47723 ( اودر دلصفص ف د9ت والل)

زدكور  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ( دلسيد صفص ف علي)
  47723 ( اودر دلصفص ف د9ت والل)

ورزدزدت دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)-.

521I

FIDUROC SARL AU

ATLAS SIROUA
إعالن متعدا دلقردردت

FIDUROC SARL AU
51 ش رع محآد دلخ مس ، 45222، 

ورزدزدت دملغرب
ATLAS SIROUA »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: رقم 
E-375 دلحي دملحآدي - - ورزدزدت 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.5572

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)27)9ي 9ر)2222

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
بقيآة) دلشركة  رأسآ ل  من  دلزي ا  

مليون ارهم
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
كآسير) دمليتصر  علي  دلسيد  تعيين 

للشركة
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحيين دلق نون دالس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)
 16.222 9تكون رأسآ ل دلشركة من)
122)ارهم) حصة دختآ عية من فئة)
دلسيد علي) دلوحيد  دلشريك  9آلكه  

دمليتصر
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)53.

522I

FIDUCIAIRE RAFYA

 BATIMENTS OUVRAGES«
 INGENIERIE ROUTES
ETUDES«B O I R E

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
ش رع عبد دلرحآ ن دلدك لي، تجزئة 

دليخل، عآ ر  2، دلشقة 2، دلجد9د  
، 24222، دلجد9د  دملغرب

 BATIMENTS OUVRAGES«
 INGENIERIE ROUTES

ETUDES«B(O(I(R(E  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع عبد 
دلرحآ ن دلدك لي، تجزئة دليخل، 
عآ ر  2، دلشقة 2، دلجد9د  - 

24222 دلجد9د  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
16175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 BATIMENTS OUVRAGES«
 INGENIERIE(ROUTES(ETUDES«B

. O I R E
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلدردس ت)

دلتقيية ودالقتص ا9ة ودلبيئية.
ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
عبد دلرحآ ن دلدك لي،)تجزئة دليخل،)
(- دلجد9د ) (،2 دلشقة) (،2 عآ ر )

24222)دلجد9د  دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: مليور) د9آ ن  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() مليور  د9آ ن  دلسيد  
دلردبع،) دلط بق  تفييت،) زنقة  (،48
دلشقة)45،)حي دلسالم دلددر دلبيض ء)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() مليور  د9آ ن  دلسيد  
دلردبع،) دلط بق  تفييت،) زنقة  (،48
دلشقة)45،)حي دلسالم دلددر دلبيض ء)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لجد9د ))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)24673.
523I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 DENTAL CONSULTING
MAROC  SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER دملغرب
 DENTAL CONSULTING

MAROC  SARL  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 15 دق مة 
بييس  F ش رع دلخودرزمي دلط بق 

دلت ني رقم 8 طيجة  - 22222 طيجة  
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122232

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (14
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
  DENTAL CONSULTING MAROC

. SARL
:)•)صي عة) غرض دلشركة بإ9ج ز)

دألسي ن
تصآيم وإنت ج مودا طب دألسي ن.
عيودن دملقر دالختآ عي):)15)دق مة)
دلط بق) دلخودرزمي  ش رع  (F ( بييس)
دلت ني رقم)8)طيجة))-)22222)طيجة))

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد عالء)مد9ري)):))122)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( مد9ري) عالء) دلسيد 
 15 ش رع دلزالقة وش رع دليصر رقم)
22222)طيجة) ( دلط بق دلردبع طيجة)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ( دلسيد فطيآة دلفقيه)
57)طيجة)) 32))رقم) حي دلزهردء)ش رع)

22222)طيجة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)228218.
524I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RIAD MARIANIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
RIAD MARIANIS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 26 
ري ض لعروس ارب دلفيردن مردكش 

- 42222 مردكش دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.22413

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 
شركة ذدت) (RIAD MARIANIS حل)
رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
لعروس) ري ض  (26 رقم) دإلختآ عي 
 42222 (- مردكش) دلفيردن  ارب 

مردكش دملغرب نتيجة ألزمة م لية.

و عين:

ك رصي ) ( ( لويس) م ري   دلسيد) ()

و عيودنه)د())ش رع ف نست)142)ليرك)

() ( ليرك فرنس  كآصفي) ( ( (62422

للشركة.

غبر9 ل) ( ( بسك ل) مييو  دلسيد) ()

ش رع ف نست) ( فخيصو و عيودنه)د()

فرنس ) ليرك  ( (62422 ليرك) (142

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 26 وفي رقم) (2212 11)اخيبر) بت ريخ)
ري ض لعروس ارب دلفيردن مردكش)-)

42222)مردكش دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111322.

525I

دملست مية دلشرقية لتقيي ت دملح سبة

 KAB-PROM
MANUFACTURE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دملست مية دلشرقية لتقيي ت 

دملح سبة

ش رع محآد عبده دق مة حآز  
رقم 18 مكرر دلط بق دلث ني رقم 7 ، 

62222، وخد  دملغرب

 KAB-PROM(MANUFACTURE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 134 زنقة 

س حي دلسالم عويية دلسردق - 

62222 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

34562

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (25

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

KAB- (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.PROM MANUFACTURE

-تصنيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتسويق دالث ث

دملودا) خآيع  وتصد9ر  -دستيردا 

ودملعددت دلالزمة لصي عة دالث ث.

 134 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
زنقة س حي دلسالم عويية دلسردق)-)

62222)وخد  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلسيد محآد دلقبوري)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد محآد دلقبوري عيودنه)د()
عويية) دلسالم  حي  س  زنقة  (134

دلسردق)62222)وخد  دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد محآد دلقبوري عيودنه)د()
عويية) دلسالم  حي  س  زنقة  (134

دلسردق)62222)وخد  دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)125.

526I

universal(gestion

PARADIS COTTAGE SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

universal(gestion

دق مة دبن عطية دلط بق دلث ني  رقم 

7 خليز مردكش ، 42222، مردكش 

دملغرب

PARADIS COTTAGE SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقره  دإلختآ عي دمللك 

دملسمى »دلعين« ادئر  دلبور خآ عة 

دلويددن - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (32

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PARADIS COTTAGE SARL

إستغالل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

منزل دلضي فة.

دمللك) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ادئر  دلبور خآ عة) »دلعين«) دملسمى)

دلويددن)-)42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 252 ( (: بوزي ن) دملهدي  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد ع ال محآد بوزي ن):))252 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد أمين بوزي ن):))252)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 252 ( (: أوبيرت) ميشيل  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() بوزي ن  دملهدي  دلسيد 

 42222   3 رقم) طفيل  إبن  ش رع 

مردكش دملغرب.

بوزي ن) محآد  ع ال  دلسيد 

  3 رقم) طفيل  إبن  ش رع  عيودنه)د()

42222)مردكش دملغرب.

عيودنه)د() بوزي ن  أمين  دلسيد 

 42222   3 رقم) طفيل  إبن  ش رع 

مردكش دملغرب.

عيودنه)د() أوبيرت  ميشيل  دلسيد 
 42222   3 رقم) طفيل  إبن  ش رع 

مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() بوزي ن  دملهدي  دلسيد 
 42222   3 رقم) طفيل  إبن  ش رع 

مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (23 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112551.
527I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

9 سيني ترد9دنغ 

YASSINI TRADING 
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

22 ش رع 9وسف إبن ت شفين رقم 
85 ، 22222، طيجة دملغرب
 YASSINI - 9 سيني ترد9دنغ

TRADING شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 
دنجلترد ، زنقة كودنبرد )زنقة نيكوط(، 

دق مة برج دلريح ن ، دلط بق 11، 
رقم 26  - 22222 طيجة  دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

123233
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)9 سيني)

.YASSINI TRADING(-(ترد9دنغ
-)دستيردا) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

وتصد9ر خآيع دمليتج ت ودملودا;
دملنزلية) دمليتج ت  في  دلتج ر   (-

ودألغذ9ة بصفة ع مة.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دنجلترد)،)زنقة كودنبرد))زنقة نيكوط(،)

دق مة برج دلريح ن)،)دلط بق)11،)رقم)

26))-)22222)طيجة))دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 52 ( (: ( 9 سيني) حسن  دلسيد  

حصة بقيآة)1.222)ارهم للحصة).
دلسيد  دسآ عيل محآد دلش وي))

ارهم) (1.222 بقيآة) حصة  (25   :

للحصة).

ح مد)) محآد  دلق ار  عبد  دلسيد 

ارهم) (1.222 بقيآة) حصة  (25   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( 9 سيني) دلسيد حسن 

 23122 52 ،)فيال رقم) مركب دالمين)

فييدق))دملغرب).
دلش وي)) دسآ عيل محآد  دلسيد 

سبتة) (22222 سبتة) عيودنه)د()

دسب ني ).

ح مد)) محآد  دلق ار  عبد  دلسيد 

سبتة) (22222 سبتة) عيودنه)د()

دسب ني ).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() ( 9 سيني) دلسيد حسن 

 23122 52 ،)فيال رقم) مركب دالمين)

فييدق))دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222528.

528I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

  STE PARAPHARMACIE

ABDELMOULA EL AMINE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

حي دليج   رقم 34 زنقة بني مالل 

سوق دلسبت دوالا دليآة دلفقيه بن 

ص لح ، 23552، سوق دلسبت دوالا 

دليآة دملغرب

  STE PARAPHARMACIE

ABDELMOULA EL AMINE

 شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : اودر دوالا 

دمردح خآ عة سيدي عي�سى اودر 

دوالا زهر  سيدي عي�سى 23552 

سوق دلسبت دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.3581

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر) (2212 شتيبر) (25 في) دملؤرخ 

  STE PARAPHARMACIE حل)

ABDELMOULA EL AMINE)شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد مبلغ رأسآ له )12.222)ارهم)

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر دوالا)

اودر) عي�سى  سيدي  خآ عة  دمردح 

 23552 عي�سى) سيدي  زهر   دوالا 

النته ء) نتيجة  دملغرب  دلسبت  سوق 

دلغرض.

و عين:

و) دالمين  ( ( دملولى) عبد  دلسيد) ()

 23552 دمردح) دوالا  اودر  عيودنه)د()

() ( كآصفي) دملغرب  دلسبت  سوق 

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

بت ريخ)25)شتيبر)2212)وفي اودر دوالا)

اودر) عي�سى  سيدي  خآ عة  دمردح 

 23552 عي�سى) سيدي  زهر   دوالا 

سوق دلسبت دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ص لح)) بن  ب لفقيه  دالبتددئية 

رقم) تحت  (2212 اخيبر) (23 بت ريخ)

.972/2019

522I
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FIDULIMAR

ISLARANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ISLARANS شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي   حي دلبور 
رفم 3242 - ترميت  ورزدزدت دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.7853
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (31 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دسالن) سعيد  () ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.222
() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222
اخيبر) (31 دوليديش بت ريخ) ( 9وسف)

.2212
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)22.

512I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

BAHCHACH MINE SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°42
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
BAHCHACH MINE SARL شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 27 
زنقة دكدوا دملحيط دلرشيد9ة - 

52222 دلرشيد9ة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.12535

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (12 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
 BAHCHACH دلوحيد) دلشريك 
 22 رأسآ له ) مبلغ  ( (MINE SARL
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم)
(- زنقة دكدوا دملحيط دلرشيد9ة) (27
(: دلرشيد9ة دملغرب نتيجة ل) (52222

دالزمة.
 27 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)
(- دلرشيد9ة) دملحيط  دكدوا  زنقة 

52222)دلرشيد9ة دملغرب.)
و عين:

و) بحش ش  ( محآد) دلسيد) ()
دكدوا) زنقة  (27 رقم) عيودنه)د()
52222)دلرشيد9ة)) دملحيط دلرشيد9ة)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)26/2020.

511I

دملست مية دلشرقية لتقيي ت دملح سبة

TRIFA CLEAN
إعالن متعدا دلقردردت

دملست مية دلشرقية لتقيي ت 
دملح سبة

ش رع محآد عبده دق مة حآز  رقم 
18 مكرر دلط بق دلث ني رقم 7 ، 

62222، وخد  دملغرب
TRIFA CLEAN »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: تجزئة 
دلدردق رقم 177 - 63622 دلسعيد9ة 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.6427

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)22)9ي 9ر)2222

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

م 9لي:)قرر دلشريك دلوحيد)،)دلسيد ))

 512 أسهم) نقل  (، حورية) دلرقيق 

بشكل نه ئي إلى) )مآسآ ئة وعشر ()

من) كل  9قر  9حيى.) سليآ ني  دلسيد 

دملذكور أعاله ودملوقع أان ه أن دألسهم)

دملخصصة لهآ  تتودفق مع حقوق كل)

منهآ )،)ويتم توزيعه  كآ  ذكرن  س بًق )

وخآيعه  مدفوعة ب لك مل.

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

قرر دلشريك دلوحيد تحويل دلشكل)

ذدت) شركة  من  للشركة  دلق نوني 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دملسؤولية) ذدت  شركة  إلى  دلوحيد 

دملحدوا )

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلوحيد توسيع نش ط) دلشريك  قرر 

دلشركة دلى ميعش عق ري و دلخدم ت)

دملختلفة للبي ء

قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

قرر دلشريك دلوحيد دلسيد ))دلرقيق)

حورية دالستق لة من دلتسيير و تعيين)

دلسيد سليآ ني 9حي كآسير

قردر رقم)5:)دلذي 9يص على م 9لي:)

قرر دلشريك دلوحيد دلسيد ))دلرقيق)

من) دلتيظيف  نش ط  حورية حذف 

نش ط دلشركة

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تأسست بين دملوقعين دسفله))شركة)

م ضعة) محدوا   مسؤولية  ذدت 

ملقتضي ت دلقودنين دلج ري به  دلعآل)

في دملغرب،)السيآ  دلق نون رقم)5-95 

 1.27.42 دملص اق عليه ب لظهير رقم)

دلص ار في)25)شودل)1417 )13)فبرد9ر)

1227()و لهذد دلق نون دألس �سي

بيد رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

وك لة) ( (- هو:) دلشركة  من  دلغرض 

(- ؛) دلعق ري) دالنع ش  (- ؛) عق رية)

أعآ ل دلبي ء)دملختلفة.

بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)
أسآ ئهم) ذكر  داتي  دلشرك ء) قدم 
دملس هآ ت دليقد9ة دلت لية)-)دلسيد )
دلرقيق حورية مبلغ تسعة و دربعون)
دلسيد) (- ارهم) ()42222( دلف)
سليآ ني 9حي مبلغ ودحد و مآسون)
م ئة) مجآوع  ارهم  ()51222( دلف)
حرر) قد  و  ارهم  ()122222( دلف)
رأسآ ل) مبلغ  دملس هآون  دلشرك ء)
م ئة) مبلغ  أي  ب لك مل،) دلشركة 

)122222()ارهم.
بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)
حدا رأسآ ل دلشركة في مبلغ م ئة)
دلف ارهم))122222)ارهم(،)مقسآة)
قيآة) )1222)حصة() إلى دلف حصة)
)م ئة) 122,22ارهم) منه ) ودحد   كل 
مخولة للشرك ء)حسب نسبة) ارهم()

مس هآتهم في رأس دمل ل ك لت لي))•)
و) دربعآ ئة  دلرقيق حورية  دلسيد   
تسعون حصة))•)دلسيد سليآ ني 9حي)
مآسآ ئة و عشر ))حصة)))دملجآـــــــــــــــــوع)
بأن) دلشرك ء) 9صرح  و  حصة  (1222
دلحصص في دلشركة دملحدثة بآوخبه)
و زعت بينهم حسب نسبة مس هآتهم)

في رأسآ ل دلشركة
بيد رقم)13:)دلذي 9يص على م 9لي:)
يسير دلشركة شخص أو مجآوعة من)
من) دملخت رين  دلذدتيين  دألشخ ص 
ب لق نون) م رخهم  أو  دلشرك ء) بين 
دألس �سي أو بقردر ع اي للشرك ء)و لقد)
تعيين دلسيد سليآ ني) قرر دلشرك ء)
9حي كآسير للشركة ملد  غير محدا )

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)18/2020.

512I

MANAGEX

ELWIFAK CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة دلشهددء حي دلحسني 

برك ن ، 62322، برك ن دملغرب
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ELWIFAK CASH  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 142 
زنقة دملنزل حي دلعيون  - 63322 

برك ن  دملغرب .
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.6561

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم) (2222 9ي 9ر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (1.222.222«
 2.222.222« إلى) ارهم«) (12.222«
تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)19/2020.
513I

ETS COMPTA HOUSE

COLONNELLES TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

  COLONNELLES TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم227 
ش رع دبن حد9فة  تطودن - 23222 

تطودن دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.3183

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)28)نونبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
تطودن) ( ش رع دبن حد9فة) »رقم227)
»دلحي) إلى) تطودن دملغرب«) (23222 (-
 54223 (- تغس لين مييفر ) دالادري 

تغس لين مييفر ))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية بخييفر )

2222)تحت رقم)11.

514I

ETS COMPTA HOUSE

EXTRASERVICES ITZER
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

EXTRASERVICES ITZER شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 
دلحسن دلث ني د9تزر ميدلت - 54252 

ميدلت دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

2263
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 شتيبر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.EXTRASERVICES ITZER
دالشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملختلفة)-دملف وضة).
ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلحسن دلث ني د9تزر ميدلت)-)54252 

ميدلت دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد عبد هللا سعيد عيودنه)د()
زنقة د9ت مو�سى حي دلفرح د9تزر)) (27

54252)ميدلت دملغرب.

دلسيد علي دخيددا عيودنه)د()حي)

 52422 لحروش دلجد9د كردم  ريش)

دلريش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عبد هللا سعيد عيودنه)د()

زنقة د9ت مو�سى حي دلفرح د9تزر) (27

54252)ميدلت دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية بآيدلت))بت ريخ)26)اخيبر)

2212)تحت رقم)212.

515I

AVOIR-COMPTABLE

LIA CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

AVOIR-COMPTABLE

56 زنقة فرح ت حش ا دلط بق 

دلث لث رقم 6 أنف ، 22132، دلددر 

دلبيض ء دملغرب

LIA CASH شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

بغددا عين دلشق رقم 22 مكرر 

دلبيض ء 2222 دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1238

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر حل) (2212 نونبر) (28 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

مبلغ) ( (LIA CASH دلوحيد) دلشريك 

وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )

عين) بغددا  ش رع  دإلختآ عي  مقره  

 2222 مكرر دلبيض ء) (22 دلشق رقم)

أزمة) (: ل) نتيجة  دملغرب  دلبيض ء)

قط ع.

ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

مكرر) (22 رقم) دلشق  عين  بغددا 

دلبيض ء)2222)دلبيض ء)دملغرب.)

و عين:
و) دلشنتوف  ( سآير) دلسيد) ()
 427 رقم) بلوك  (2 دملنزه) ( عيودنه)د()
أك ا9ر) ( (2222 دمللكي) دلجيش  ش رع 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726764.
516I

AVOIR-COMPTABLE

SM MAROC FASHION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

AVOIR-COMPTABLE
56 زنقة فرح ت حش ا دلط بق 

دلث لث رقم 6 أنف ، 22132، دلددر 
دلبيض ء دملغرب

SM MAROC FASHION شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

بغددا عين دلشق رقم 22 دلبيض ء 
2222 دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.411847
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)
 SM شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
MAROC FASHION))مبلغ رأسآ له )
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
دلشق) عين  بغددا  ش رع  دإلختآ عي 
دلبيض ء) (2222 دلبيض ء) (22 رقم)

دملغرب نتيجة ل):)أزمة قط ع.
ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
دلبيض ء)) (22 رقم) دلشق  بغددا عين 

2222)دلبيض ء))دملغرب.)
و عين:

و) دلشنتوف  ( ( سآير) دلسيد) ()
 427 2بلوك ب رقم) دملنزه) عيودنه)د()
أك ا9ر) (2222 دمللكي) دلجيش  ش رع 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
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وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726758.

517I

compta.travaux

STUDYRAMA PRIVE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

compta.travaux
 ERRACHIDIA ، 52000،

errachidia MAROC
 STUDYRAMA PRIVE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 68 

زنقة 27 دلط بق دلث ني  حي دملسير   
دلرشيد9ة  - 52222 دلرشيد9ة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

2212/13282
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.STUDYRAMA PRIVE
مدرسة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

اروس دلدعم و دلتقوية.
 68 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
دملسير )) حي  ( دلث ني) طبق  (27 زنقة)
دلرشيد9ة) (52222 (- ( دلرشيد9ة)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() رزيوي  زكري ء) دلسيد 
دلجد9د ) ت ركة  (85 رقم) (11 زنقة)
دلرشيد9ة)52222)دلرشيد9ة دملغرب.

عيودنه)د() سعيدي  دن س  دلسيد 
دلجد9د ) ت ركة  (22 رقم) (32 زنقة)
دلرشيد9ة)52222)دلرشيد9ة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() رزيوي  زكري ء) دلسيد 
دلجد9د ) ت ركة  (85 رقم) (11 زنقة)

دلرشيد9ة)52222)دلرشيد9ة دملغرب
عيودنه)د() سعيدي  دن س  دلسيد 
دلجد9د ) ت ركة  (22 رقم) (32 زنقة)

دلرشيد9ة)52222)دلرشيد9ة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
تحت) (- بت ريخ) ( دالبتددئية ب لرشيد9ة)

رقم)-.
518I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

SPACE FUN PLAY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
SPACE FUN PLAY شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

ودا زم مآر دملش  ، إق مة خوهر  
دلحد9قة، عآ ر  »أ« دلرقم 1 - 

28822 دملحآد9ة  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
24257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 SPACE(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.FUN PLAY
دستغالل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)
ودلثق فية) دلترفيهية  لأللع ب  فض ء)
دلليزر،) ألع ب  للفك،) ودلق بلة 

دلتردمبولين،)...؛
أعي ا) حفالت  وتنشيط  تيظيم 

دمليالا وورش دلعآل وغيره ؛
ودلوخب ت) دملشروب ت  بيع 

دلخفيفة)؛
ودالكسسودردت) دللعب  بيع 

لألطف ل
دملش ركة دملب شر  أو غير دملب شر )
هدف) له   دلتي  دلشرك ت  خآيع  في 
دلشركة،) لهدف  مودزي  أو  مش به 
في) دملش ركة  شركة،أو  بإنش ء) إم  
إنش ئه ،أو دلزي ا  في رأسآ ل شركة)
ك ئنة،أو عن طريق دالكتت ب أو شردء)

دألسهم)،أو دلتكتل أو غير ذلك.
دلعآلي ت) خآيع  ع مة  بصفة  و 
دمل لية،) دلصي عية،) دلتج رية،)
دمليقولة أو دلعق رية دملرتبطة بصفة)
مب شر  أو غير مب شر  بأحد دألغردض)
دملذكور  أعاله أو دلتي قد تسهل نآو)

دلشركة.)).
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
خوهر ) إق مة  دملش  ،) مآر  زم  ودا 
(- (1 دلرقم) »أ«) عآ ر ) دلحد9قة،)

28822)دملحآد9ة))دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: صوخيب ل) دلشركة 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() صوخيب ل  دلشركة 
إق م ت) دلخ مس،) محآد  س حة 
دلط بق) (3 دلرقم) »أ«) عآ ر ) دملركز،)

دلث ني)28822)دملحآد9ة))دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() عاللي  كوثر  دلسيد  
 28822 ( بالج) مونيك   تجزئة  (،123

دملحآد9ة))دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب ملحآد9ة))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)65.

512I

NADOFISC SARL

MAMCHMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
ش رع 3 م رس زنقة قرطبة عآ ر  
7 شقة رقم 2 دلي ضور ، 62222، 

دلي ضور دملغرب
MAMCHMA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  

فوط  ط حي دملستوصف بني دنص ر 
دلي ظور  - 62252 دلي ضور دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12532
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MAMCHMA
تصد9ر) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

مودا دلبي ء.
عآ ر ) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
فوط  ط حي دملستوصف بني دنص ر)

دلي ظور))-)62252)دلي ضور دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
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 522 ( (: دملصطفى) دلسيد حج ج 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد زحودل سعيد):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد حج ج دملصطفى عيودنه)د()

 62252 دنص ر) بني  بويفقوس   ( حي)

دلي ضور دملغرب.

عيودنه)د() سعيد  زحودل  دلسيد 

 62222 5)دلي ظور) ش رع دملسير  رقم)

دلي ضور دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد حج ج دملصطفي عيودنه)د()

 62252 دنص ر) بني  بويفقوس   ( حي)

دلي ظور دملغرب

عيودنه)د() سعيد  زحودل  دلسيد 

 62222 5)دلي ظور) ش رع دملسير  رقم)

دلي ظور دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( ب لي ضور) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)3621.

522I

FIDULIMAR

ISLARANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ISLARANS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي  دلبور 

رقم 3242 - 45222 ترميكت 

ورزدزدت دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.7853

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)31)اخيبر)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

 45222 (- (3242 رقم) دلبور  ( »حي)

»اودر) إلى) ترميكت ورزدزدت دملغرب«)

 47223 (- ترن تة) دملغ ار  ( تكورت)

زدكور ))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)22.

521I

FIDULIMAR

ISLARANS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد9د للشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ISLARANS  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

تكورت دملغ ار - ترن تة زدكور  

دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.7853

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تم تعيين) 31)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

دوليديش 9وسف كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)22.

522I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE STAFANA
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأسآ ل دلشركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE STAFANA SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي ودا 
دلسودحل طريق ف س ت ون ت - 

34222 ت ون ت دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.1562

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
أي) ارهم«) (1.122.222,22«
إلى) ارهم«) (122.222,22« من)
طريق) عن  ارهم«) (1.222.222,22«
:))إام ج دحتي طي أو أرب ح أو عالودت)

إصددر في رأس دمل ل.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( دالبتددئية بت ون ت)

2222)تحت رقم)13.
523I

FACE FIDUCIAIRE

MAISON ROBERT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FACE FIDUCIAIRE
222 ش رع مصطفى دملعني دلط بق 

دلث لث رقم 6 ، 22132، دلددر 
دلبيض ء دملغرب

MAISON ROBERT شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : بوركون  
زنقة ركردكة إق مة الكورنيش  

دلط بق دألر�سي دلعآ ر  2 دلرقم 1  - 
22222 دلددردلبيض ء دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.322233
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (13 في) دملؤرخ 
شركة) (MAISON ROBERT حل)
مبلغ) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
زنقة) ( بوركون) دإلختآ عي  مقره  
دلط بق) ( الكورنيش) إق مة  ركردكة 
دألر�سي دلعآ ر )2)دلرقم)1))-)22222 
لعدم) نتيجة  دملغرب  دلددردلبيض ء)

دلقدر  على مس 9ر  دملي فسين.
و عين:

و) دعطيطة  ( ( ( فريد) دلسيد) ()
دمليل) ودا  دلح خب  اودر  عيودنه)د()
ت ز )35222)ت ز  دملغرب كآصفي)) ()

للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
وفي بوركون)) (2212 16)اخيبر) بت ريخ)
زنقة ركردكة إق مة الكورنيش))دلط بق)
دألر�سي دلعآ ر )2)دلرقم)1))-)22222 

دلددردلبيض ء)دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725612.

524I

MONO FISC CONSULTING

مونو فيسك كونسولتينغ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MONO FISC CONSULTING
 LOT(SIDI(SAID(N 348 DRARGA

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

مونو فيسك كونسولتييغ  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجهير 
سيدي سعيد رقم 348 اردركة 

دغ ا9ر دغ ا9ر 82222 دغ ا9ر دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

42247
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
مونو) (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

فيسك كونسولتييغ).
غرض دلشركة بإ9ج ز):)نص ئح في)

دالعآ ل ودلتدبير.
تجهير) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
سيدي سعيد رقم)348)اردركة دغ ا9ر)

دغ ا9ر)82222)دغ ا9ر دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() ( محيد) وسور  دلسيد 
بلوك د دلعآ ر )7)دلشقة)8)دلط بق)1 
خي ن دلدرو  برشيد)26222))ألدرو )

دملغرب.
عيودنه)د() وسور  محآد  دلسيد 
تجهيز سيدي سعيد رقم)348)اردركة)

دك ا9ر)82222))دغ ا9ر دملغرب.
دلسيد مصطفى مفت ح))عيودنه)د()
 14 15)رقم) حي دلقدس دق مة بغددا)
 22612 ( دلبيض ء) دلبرنو�سي  سيدي 

دلددر دلبيض ء))دملغرب.
عيودنه)د() وسور  حسن  دلسيد 
دق مة دملستقبل ج ه)5)عآ ر )34)رقم)
 22152 دلبيض ء) معروف  سيدي  (2

ألددر دلبيض ء)دملغرب.
دلسيد حسن دلكزولي عيودنه)د()4 
دلزريط نة دلدوح ف س))32112)ف س)

دملغرب.
عيودنه)د() نور  ادوا  دلسيد 
 21 عآ ر ) دلخير  دلضحى  مجآوعة 
سال) (11122 دلجد9د ) سال  (4 شقة)

دلجد9د ))دملغرب.
دملجيد) عبد  وسور  دلسيد 
دلشقة) (7 دلعآ ر ) د  بلوك  عيودنه)د()
برشيد) دلدرو   خي ن  (1 دلط بق) (8

26222))ألدرو  دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() وسور  محيد  دلسيد 
بلوك د دلعآ ر )7)دلشقة)8)دلط بق)1 
خي ن دلدرو  برشيد)26222))ألدرو )

دملغرب
عيودنه)د() وسور  محآد  دلسيد 
تجهيز سيدي سعيد رقم)348)اردركة)

دك ا9ر)82222))دغ ا9ر دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (21 بت ريخ) ( ب ك ا9ر) دلتج رية 

2222)تحت رقم)82122.
525I

دمغ ر عبد دلغ فور

TETOUAN TECH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

دمغ ر عبد دلغ فور
ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 
1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب
TETOUAN TECH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

خبل تدغين تجزئة دلعي �سي زنقة 13 
تطودن - 23222 تطودن دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.23522
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
عبددالله)) () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (52 بوردس)
() ( دلسيد) ( حصة لف ئد ) (52 أصل)
محآد سعيد دكروش بوي زدم بت ريخ)

23)اخيبر)2212.
دلي س بوردس) () ( تفويت دلسيد)
 52 أصل) من  دختآ عية  حصة  (52
محآد) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

مشب ل بت ريخ)23)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2222.
526I

دمغ ر عبد دلغ فور

 BOULANGERIE PATISSERIE
EL BAZI

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد9د للشركة

دمغ ر عبد دلغ فور
ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 
1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE
EL BAZI   شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي سيدي 
طلحة زنقة موالي عبدهللا دلط بق 
دالر�سي تطودن - 23222 تطودن 

دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.7662

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 31)اخيبر) دملؤرخ في)
مسير خد9د للشركة دلسيد) ()دلب زي)

محآد كآسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2228.

527I

دمغ ر عبد دلغ فور

MARDINORD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

دمغ ر عبد دلغ فور
ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 
1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب
MARDINORD شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي تطودن 
ش رع دلشيخ دلعربي دلعلوي زنقة 
دلخلوا رقم 16  - 23222 تطودن 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.22253

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دنس لوهواي) () ( دلسيد) تفويت 
 52 أصل) من  دختآ عية  حصة  (52
محآد) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلعجو�سي بت ريخ)17)اخيبر)2212.
دنس لوهواي) () ( دلسيد) تفويت 
 52 أصل) من  دختآ عية  حصة  (52
نوردلد9ن) () ( دلسيد) ( حصة لف ئد )

زهرون بت ريخ)17)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2243.
528I

دمغ ر عبد دلغ فور

CHANGE M‘DIQ
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة
دمغ ر عبد دلغ فور

ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 
1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب
CHANGE M›DIQ شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 
موالي رشيد رقم 25 دملضيق - 

23222 دملضيق دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.24833

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم) (2222 9ي 9ر) (27 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (2.222.222«
 2.122.222« إلى) ارهم«) (122.222«
تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2245.
522I
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ESPACES VERTS D’AFRIQUE

   ESPACES VERTS D’AFRIQUE
EVA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

ESPACES VERTS D’AFRIQUE
7,زنقة سبتة دق مة ردمي دلط بق 2 
شقة 8 ، 22362، دلددر دلبيض ء 

دملغرب
   ESPACES VERTS D’AFRIQUE
EVA شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 7 زنقة 

سبتة دق مة ردمي دلط بق 2شقة 8 - 
22362 دلددردلبيض ء دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

448622
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (32
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
   ESPACES VERTS D’AFRIQUE

.EVA
غرض دلشركة بإ9ج ز):)

دلقي م بأعآ ل) مدم ت دلبستية:)
دملس ح ت) على  ودلصي نة  دلتطوير 
دملبنية وغير دملبنية:)دلزردعة)،)دلتق ط)
(، دلري) (، دلفرش  ) تقطيع  (، دألوردق)
دلحش ئش) خز  (، ودلتآليح) دلتقليم 
ودلجآهور) لألفردا  دلعشب  ومي طق 

ودلشرك ت في دملغرب
)مدم ت دلتيظيف:)تهتم بكل �سيء)
أو) دلصي عي  دلتيظيف  تيظيفه:) 9تم 
تيظيف دملوقع في دملغرب أو تيظيف)
دليودفذ أو تيظيف دملك تب في دملغرب)
تيظيف) أو  دملط عم  تيظيف  أو 
أو) دلري ض  أو  دملغرب  في  دلفي اق 
دملغربية) دملس كن  أو  دملب ني  تيظيف 
أو حتى دملي زل))تيظيف شقق دملغرب)

ودملي زل ودلفيالت إلخ)...(.

أعآ ل دلبي ء)ودلتحسيي ت

يعآل دلحفر ودليقل.

طالء)،)دلتجصيص ودلرسم.

أعآ ل دلحردخة

أي عآلية أو عآلية)،)أي عآل أو)

مشور  تتعلق بآختلف دملج الت.

زنقة) (7 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- (8 2شقة) سبتة دق مة ردمي دلط بق)

22362)دلددردلبيض ء)دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد مصطفى د9ت موي ):))622 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 222 ( (: د9ت موي ) دلسيد محآد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 222 ( (: موي ) د9ت  م لد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

موي ) د9ت  مصطفى  دلسيد 

الخيروند) ش رع  (7 عيودنه)د()

       22522  7 شقة) (2 ط بق) ارج3)

دلدردلبيض ء)دملغرب.

دلسيد محآد د9ت موي  عيودنه)د()

اودر تيرسوت بني زولي)47222)زدكور ))

دملغرب.

دلسيد م لد د9ت موي  عيودنه)د()

ط بق) دملد9ية دلعصرية مجآوعة ب ء)

مليل) تيط  12سيدي حج ج  رقم) (2

22642)دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

موي ) د9ت  مصطفى  دلسيد 

ارج3  الخيروند  ش رع  (7 عيودنه)د()

ط بق)2)شقة)7 22522)))دلددردلبيض ء)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

(- بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

تحت رقم)722626.

532I

JURIS LEGAL

 FAYAD COACHING &
SPORT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 FAYAD(COACHING & SPORT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 67, زنقة 
عزيز بالل، دلط بق دلت ني، رقآع، 
دملع ريف، دلددر دلبيض ء - 22222 

دلددر دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
453243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 FAYAD(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.COACHING(&(SPORT
دلتدريب) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ودالستثآ ر في دلري ضة).
67,)زنقة) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
رقآع،) دلت ني،) دلط بق  بالل،) عزيز 
 22222 (- دلبيض ء) دلددر  دملع ريف،)

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دملجيد) عبد  صالح  ت مر  دلسيد 
 122 حصة بقيآة) (1.222 ( (: في ض)

ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دملجيد) عبد  صالح  ت مر  دلسيد 
عبد) سيدي  زنقة  عيودنه)د() في ض 

سال)) دلبركة،) حي  (,13 رقم) دلعزيز 

22222)سال))دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دملجيد) عبد  صالح  ت مر  دلسيد 
عبد) سيدي  زنقة  عيودنه)د() في ض 

سال)) دلبركة،) حي  (,13 رقم) دلعزيز 

22222)سال))دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)-.

531I

FIDUCIARE ECF

البيضاوية للتعمير
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

دلبيض وية للتعآير شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  

1 دلط بق 1 رقم 14 ش رع دلحزدم 

دلكبير دق مة دملوحد9ن  دلحي 

دملحآدي 22422 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.168352

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2222 9ي 9ر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»822.222)ارهم«)أي من)»222.222 

عن) ارهم«) (1.222.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727165.

532I

SODIGECO SARL

SOROBAT
إعالن متعدا دلقردردت

SODIGECO SARL

11 ش رع دلددملة دلط بق 3 رقم 8 ، 

52222، مكي س دملغرب

SOROBAT »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي:  إق مة 

دلس ادت دلعيون دلعآ ر  أب 26 

دلبس تين مكي س. - 52222 مكي س 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.22143

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)12)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلرأسآ ل دالختآ عي) ( في) دلزي ا   ( 1ـ)

للشركة بآبلغ)6.800.000،00)ارهم)

 3.222.222,22 ( من) برفعه  ذدلك  و 

ارهم) (10.000.000،00 إلى) ارهم 

دختآ عية) حصة  (68222 بإصددر)

خد9د  بقيآة)122)ارهم للحصة.

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دالختآ عي) دلنش ط  إلى  إض فة  2ـ)

دلتج ر  ب لشكل دلع م

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

-3فسخ توطين دلشركة و دستبددله )

إق مة) ( دلعيودن:) بيفس  كردء) بعقد 

 26 أب) دلعآ ر   دلعيون  دلس ادت 

دلبس تين مكي س.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) بيد 

للشركة) دالختآ عي  دلرأسآ ل  م 9لي:)

12.222.222,22)ارهم).

بيد رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
ب لشكل) دلتج ر   دالختآ عي  دلنش ط 

دلع م
بيد رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلعيون) دلس ادت  إق مة  ( دلعيودن:)

دلعآ ر  أب)26)دلبس تين مكي س.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (32 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5362.

533I

cabinet comptable aziz

ENERGILOR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 دلعهد دلجد9د دبن دمسيك 

، 22452، دلددردلبيض ء دملغرب
ENERGILOR شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 

دلسفلي رقم 46 دمليطقة دلصي عية 
دلجيوب دلغربي - 28812 دملحآد9ة 

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.22427

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 أكتوبر) (28 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
»322.222)ارهم«)أي من)»222.222 
عن) ارهم«) (522.222« إلى) ارهم«)
إام ج دحتي طي أو أرب ح أو) ( (: طريق)

عالودت إصددر في رأس دمل ل.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب ملحآد9ة))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)15.

534I

cabinet comptable aziz

 FARINTER
INTERNATIONAL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسآ ل دلشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 دلعهد دلجد9د دبن دمسيك 

، 22452، دلددردلبيض ء دملغرب

 FARINTER INTERNATIONAL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 36 

دمليطقة دلصي عية دلجيوب دلغربي  - 

28812 دملحآد9ة  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2227

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.522.222«

»6.222.222)ارهم«)إلى)»7.522.222 

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب ملحآد9ة))بت ريخ)28)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)63.

535I

RIM FINANCIAL

ZE TRADING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 ش رع محآد دلخ مس دلط بق 

5 رقم 14 ، 22222، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

ZE TRADING شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

بوركون زنقة خعفر دبن حبيب دق مة 

دملشرق II  دلط بق دالول رقم 3 - 

22622 دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 ZE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TRADING

دلتج ر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالستيردا ودلتصد9ر

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

بوركون زنقة خعفر دبن حبيب دق مة)

(- (3 رقم) دالول  دلط بق  ( (II دملشرق)

22622)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد م لد زندي):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() زندي  م لد  دلسيد 

ليس سفة تجزئة يسر  عآ ر )2)شقة)

دلبيض ء) دلددر  (22522   1 ط بق) (1

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() زندي  م لد  دلسيد 

ليس سفة تجزئة يسر  عآ ر )2)شقة)

دلبيض ء) دلددر  (22522  1 ط بق) (1

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727214.

536I
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caser

شركة عبيش اجزاء السيارات
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

caser
 lot 3 lot(alami(n(2 hay(mikou
zouagha(fes، 30000، fes(maroc

شركة عبيش دخزدء دلسي ردت 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي : ف س 

بنسوا  حي دلوحد  رقم 1277 ف س 
32222 ف س دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.44422
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 22)شتيبر) دملؤرخ في)
شركة عبيش دخزدء)دلسي ردت شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي ف س)
بنسوا  حي دلوحد  رقم)1277)ف س)
الزمة) نتيجة  دملغرب  ف س  (32222

دقتص ا9ة.
و عين:

دلسيد) ()علي))عبيش و عيودنه)د()
ف س بنسوا  حي دلوحد  رقم)1277 
() ( كآصفي) دملغرب  ف س  (32222

للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
ف س) وفي  (2212 شتيبر) (22 بت ريخ)
بنسوا  حي دلوحد  رقم)1277)ف س)

32222)ف س دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (23 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)2019/85/4.
537I

SODIGECO SARL

 PHARMACIE HBIRKOU
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة
SODIGECO SARL

11 ش رع دلددملة دلط بق 3 رقم 8 ، 
52222، مكي س دملغرب

 PHARMACIE HBIRKOU SARL
AU  شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 24 حي 
دلفتح مله 9ة  - 52222 مكي س 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
42112

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 PHARMACIE HBIRKOU SARL

. AU
(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

.PHARMACIE
 24 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
مكي س) (52222 (- ( مله 9ة) دلفتح  حي 

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

1.122.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:
((: حبركو) دلرزدق  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (11.222

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
حبركو) دلرزدق  عبد  دلسيد 
دملركب) (23 شقة) (8 عآ ر ) عيودنه)د()
دلسكني موالي دسآ عيل م ج)52222 

مكي س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
حبركو) دلرزدق  عبد  دلسيد 
دملركب) (23 شقة) (8 عآ ر ) عيودنه)د()
دلسكني موالي دسآ عيل م ج)52222 

مكي س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)228.
538I

caser

شركة عبيس اجزاء السيارات
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

caser
 lot 3 lot(alami(n(2 hay(mikou
zouagha(fes، 30000، fes(maroc

شركة عبيس دخزدء دلسي ردت 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي ف س 

بنسوا  حي دلوحد  رقم 1277 ف س 
32222 ف س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.44422
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 22)شتيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
دلشريك دلوحيد شركة عبيس دخزدء)
 122.222 مبلغ رأسآ له ) ( دلسي ردت)
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي ف س)
بنسوا  حي دلوحد  رقم)1277)ف س)
32222)ف س دملغرب نتيجة ل):)دالزمة)

دالقتص ا9ة).
ف س) ( ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
بنسوا  حي دلوحد  رقم)1277)ف س)

32222)ف س دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()علي))عبيس و عيودنه)د()
 32222 1277)ف س) حي دلوحد  رقم)

ف س دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
دلحدوا) دإلقتض ء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحي ت  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخ بر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)
:)ف س بنسوا  حي دلوحد  رقم)1277
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (27 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3573/019.
532I

NEXIA FIDUCIA

HNG INTERNATIONAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

HNG INTERNATIONAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 131 ، 
ش رع أنف   إق مة أزور   - 22372  

دلددر دلبيض ء  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453251
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (31
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 HNG (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.INTERNATIONAL
إادر ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دملش ريع)،)أعآ ل دلتطوير)،)دلصي نة)

،)دلتثبيت ودإلصالح.
 131 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
  22372 (- ( ( إق مة أزور) ( ش رع أنف ) (،

دلددر دلبيض ء))دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد دليسير محآد):))422)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
 CONLON KARL دلسيد)
بقيآة) حصة  (ANTHONY :  422

122)ارهم للحصة).
دلسيد  حي ن رودح):))222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
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دلسيد دليسير محآد عيودنه)د()12 
،)دإلق مة ن را9ن)-)حي وفيق)))26122  

برشيد))دملغرب.
 CONLON KARL دلسيد)
موالي) زنقة  عيودنه)د() (ANTHONY
ب مليي))) ( فلوري) إق مة  ( بوشعيب)

22342)))دلددر دلبيض ء))دملغرب.
عيودنه)د() رودح  حي ن  دلسيد  
إق مة فلوري)) ( زنقة موالي بوشعيب)
ب مليي)))22342)))دلددر دلبيض ء))دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دليسير محآد عيودنه)د()12 
،)دإلق مة ن را9ن)-)حي وفيق)))26122  

برشيد))دملغرب
 CONLON KARL دلسيد)
موالي) زنقة  عيودنه)د() (ANTHONY
ب مليي))) ( فلوري) إق مة  ( بوشعيب)

22342)))دلددر دلبيض ء))دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726842.
542I

STE ALU ZAZ

STE ALU ZAZ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

STE ALU ZAZ
رقم 12 ارب مشآ شة دلكزير  ف س 
دملد9ية ف س ، 32222، ف س دملغرب

STE ALU ZAZ شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 
ارب مشآ شة دلكزير  ف س دملد9ية 

ف س - 32222 ف س دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61512
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (13
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ALU ZAZ
نج ر ) (1- (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دألملييوم ودملعدن
أو) )ت خر  وتصد9ر) دستيردا  (2-

وسيط أادء(.
 12 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
ارب مشآ شة دلكزير  ف س دملد9ية)

ف س)-)32222)ف س دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 52 ( (: دلزين) دلعزيز  عبد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
حصة) (52 ( (: دلسيد محآد عزوز)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد عبد دلعزيز دلزين عيودنه)د()
ف س) دلكزير   مشآ شة  ارب  (22

دملد9ية ف س)32222)ف س دملغرب.
دلسيد محآد عزوز عيودنه)د()زنفة)
6)رقم)15)حي دلورا داللفية دلبيض ء)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عبد دلعزيز دلزين عيودنه)د()
ف س) دلكزير   مشآ شة  ارب  (22

دملد9ية ف س)32222)ف س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)142.

541I

SOFIMARK

 CENTRE PNEUMATIQUE
SAHNOUN

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

SOFIMARK
 RUE OUM RABII RES NAKHIL

 ETG 2 IMM(N°11 GUELIZ

 MARRAKECH RUE OUM RABII
 RES(NAKHIL(ETG 2 IMM(N°11
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

Marrakech maroc
 CENTRE PNEUMATIQUE

SAHNOUN  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي طريق 
دلصوير  رقم م ئت ن وثالث وعشرون 

- 422222 مردكش دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.52222

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تآت) (2212 9وليوز) (31 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
تفويت دلسيد)) ())محآد سحيون)
أصل) من  دختآ عية  حصة  (5.222
(() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (12.222
 31 محآد مصطفى سحيون بت ريخ)

9وليوز)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
شتيبر) (25 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)128128.
542I

LAVAGE ANNOUR SARL

LAVAGE ANNOUR SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

LAVAGE ANNOUR SARL
32 ش رع أبي دلزرع تجزئة سي ء 3 
قطعة رقم 146 ، 22252، طيجة 

دملغرب
LAVAGE ANNOUR SARL شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي 32 ش رع 
أبي دلزرع تجزئة سي ء 3 قطعة رقم 

146 - 22252   طيجة  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.53615

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 18)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا  دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (LAVAGE ANNOUR SARL  
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

مقره  دإلختآ عي)32)ش رع أبي دلزرع)

(- (146 رقم) قطعة  (3 سي ء) تجزئة 

(: دملغرب نتيجة ل) ( طيجة) ( ( (22252

دلصعوب ت دمل ا9ة.

و حدا مقر دلتصفية ب)32)ش رع)

3)قطعة رقم) أبي دلزرع تجزئة سي ء)

146)-)22252)))طيجة))دملغرب.)

و عين:
دلليجري) ( ( دملخت ر) دلسيد) ()

دلبردنص) حي  عيودنه)د() و  دلحسيوي 

1)تجزئة فضيلة زنقة دلشهيد دلخب ز)

طيجة)) ( ( (22252  35 رقم) بوخآعة 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (31 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)222158.

543I

ALFORO INVEST SARL

ALFORO INVEST SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

ALFORO INVEST SARL

ش رع دلحسن دلث ني، دلط بق 8 ، 
رقم 5 ، 22232، طيجة دملغرب

ALFORO INVEST SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلحسن دلث ني، دلط بق 8 ، رقم 5 - 

22232   طيجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.28377

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 9ونيو) (24 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (ALFORO INVEST SARL
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وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )

دلحسن) ش رع  دإلختآ عي  مقره  
   22232 (- (5 رقم) (، (8 دلط بق) دلث ني،)

دنته ء) (: ل) نتيجة  دملغرب  طيجة 

دملشروع.

ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
(- (5 رقم) (، (8 دلط بق) دلحسن دلث ني،)

22232)))طيجة دملغرب.)

و عين:

  JOSE ANGEL دلسيد) ()

(. (. VILLALVA BASABE))و عيودنه)د()

.)إسب ني  كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222475.

544I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE OUBAGRI SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش رع دملسجد رقم 22 دلط بق دالول 

دلشقة 1 دلرشيد9ة ص ب 188 ، 

52222، دلرشيد9ة دملغرب

SOCIETE OUBAGRI SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 حي 

ت ركة دلقد9آة دلرشيد9ة  - 52222 

دلرشيد9ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

13525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIETE OUBAGRI SARL
غرض دلشركة بإ9ج ز):)مشتل

دشغ ل فالحية)
دشغ ل مختلفة.

رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- ( دلقد9آة دلرشيد9ة) ت ركة  حي  (12

52222)دلرشيد9ة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 3.752 ( (: ( دلسيد حسن د9ردهيم)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 1.252 ( (: ( ب لوش) دلسيد محآد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() ( دلسيد حسن د9ردهيم)
دلزنقة)23)رقم)13)حي ت ركة دلجد9د ))

52222)دلرشيد9ة دملغرب.
عيودنه)د() ( ب لوش) دلسيد محآد 
دلزنقة)15)رقم)23)حي دملسير ))52222 

دلرشيد9ة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ( دلسيد حسن د9ردهيم)
دلزنقة)23)رقم)13)حي ت ركة دلجد9د ))

52222)دلرشيد9ة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)42.
545I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE MENAGEMENT
 ZIZ DRAA TAFILALET

SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش رع دملسجد رقم 22 دلط بق دالول 
دلشقة 1 دلرشيد9ة ص ب 188 ، 

52222، دلرشيد9ة دملغرب

 SOCIETE MENAGEMENT ZIZ
  DRAA TAFILALET SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 27 
رقم 31 حي دملسير  دلرشيد9ة - 

52222 دلرشيد9ة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
13522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 SOCIETE MENAGEMENT ZIZ

. DRAA TAFILALET SARL AU
مق ولة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دشغ ل دلكهرب ء.
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- حي دملسير  دلرشيد9ة) (31 رقم) (27

52222)دلرشيد9ة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد حآددني دبردهيم)):))5.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد حآددني دبردهيم))عيودنه)د()
 52222 ( بوتالمين) تجزئة  (715 رقم)

دلرشسد9ة دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد حآددني دبردهيم))عيودنه)د()
 52222 ( بوتالمين) تجزئة  (715 رقم)

دلرشيد9ة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)51.
546I

تردخيكوم

 ENTREPRISE LOTFI DES

TRAVAUX GENERAUX
Par abréviation E.L.T.G 

إعالن حر

قرر دلجآع دلع م دلغير دلع اي تغيير 

دنته ء دلسية دإلختآ عية للشركة 

دلتي دصبحت تنتهي بحلول 28/31   

بعد أن ك نت س بق  تنتهي في  12/31

547I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

فيبيس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صيدوق دلبر9د 312 دلرئيسية 

دلرشيد9ة ، 52222، دلرشيد9ة 

دملغرب

فيبيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : قصر 

سرغين دلخيك - 52222 دلرشيد9ة 

دملغرب .

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.11462

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2217 9وليوز) (12 في) دملؤرخ 

دملسؤولية) ذدت  شركة  فيبيس  حل 

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر)

دلرشيد9ة) (52222 (- دلخيك) سرغين 

دملغرب))نتيجة الزمة شغل.

و عين:

دلسيد) ()دحآد))دلح ج و عيودنه)د()

دلرشيد9ة دملغرب) (52222 دلرشيد9ة)

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

قصر) وفي  (2217 9وليوز) (12 بت ريخ)

دلرشيد9ة) (52222 (- دلخيك) سرغين 

دملغرب.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 12 بت ريخ) ( ب لرشيد9ة) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)467.

548I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

MOUSID
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

ش رع ف س ، ركن دبن طفيل ، إق مة 
ا9 موند، دلط بق دألول ، مكتب  رقم 

3 ، 22222، طيجة دملغرب
MOUSID شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلطريق 
دلوطيية رقم 28 ، إق مة حددئق 

 )D ( مرخ ن، ،دلط بق دألر�سي بلوك
تطودن - 23222  تطودن دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.6782
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
عبددمل لك) () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (342 أع فر)
أصل)1.222)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()
عبد دلحق دلصيفي بت ريخ)12)اخيبر)

.2212
تفويت دلسيد)) ()دلحسن دلشبتي)
أصل) من  دختآ عية  حصة  (332
() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222
عبد دلحق دلصيفي بت ريخ)12)اخيبر)

.2212
تفويت دلسيد)) ()أحآد خيد)332 
 1.222 أصل) من  دختآ عية  حصة 
) ()عبد دلحق) دلسيد) ( حصة لف ئد )

دلصيفي بت ريخ)12)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)85.

542I

STE ZIZ COMPTA

 STE DNKA MARKETING
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE DNKA MARKETING SARL
AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 177 
حي د9ت مليفة دلخيك دلرشيد9ة - 

52222 دلرشيد9ة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
13521

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.DNKA MARKETING SARL AU
دالشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلكبر  و دشغ ل دلبي ء
دلتصد9ر و دالستيردا

دلوس طة.
عيودن دملقر دالختآ عي):)رقم)177 
(- دلرشيد9ة) دلخيك  د9ت مليفة  حي 

52222)دلرشيد9ة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلدويش) م لد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلدويش  م لد  دلسيد 

سيت) (34222 سيشكول) بالس  (13

فرنس )52222)سيت فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلدويش  م لد  دلسيد 

سيت) (34222 سيشكول) بالس  (13

فرنس )52222)سيت فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)42.

552I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MANEO INGENIERIE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش رع موريت ني  صيدوق دلبر9د 

2622 ، 42222، مردكش دملغرب

MANEO INGENIERIE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 57 ش رع 

موريت ني  صيدوق دلبر9د 2622 - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MANEO INGENIERIE

مركز) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دليددء,)مكتب دلدردس ت.

57)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
(- (2622 دلبر9د) صيدوق  موريت ني  

42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 ODA HOLDING( دلشركة)
 n°134 Chemin عيودنه)د() ((SARL
 des Calades Mouans  26372

.Sartoux France
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 Mathieu OULMI دلسيد)
 n°148 Chemin De عيودنه)د()
Meymon   13722 Peynier France
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111182.
551I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DETROIT INDUSTRIES
إعالن متعدا دلقردردت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش رع موريت ني  صيدوق دلبر9د 
2622 ، 42222، مردكش دملغرب

DETROIT INDUSTRIES »شركة  
دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي:  47 / 
48 دمليطقة دلصي عية دلجد9د   - 

24222 دلجد9د  دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.2323

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)27)م ي)2218

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
سهم() (12.222( دألسهم) خآيع  نقل 
دلتي 9آتلكه  دلسيد محآد بن سعد في)
 DETROIT INDUSTRIES( (« شركة)
SA))«)لف ئد  دلسيد رخ ء)بن عبد هللا
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
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سهم() (2.432( دألسهم) بعض  نقل 

تآسآ ني) فريد  دلسيد  9آتلكه   دلتي 

 DETROIT INDUSTRIE((«(في شركة

SA))«)لف ئد  دالنسة غيثة تآسآ ني

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

دلذي 9يص على) (:7 و) (6 بيد رقم)

 6 ( دملودفقة على تعد9ل دملودا) م 9لي:)

و)7 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)24668.

552I

fiduciaire(jannadi

 SOCIÉTÉ AKHBAR MEKNES
24 SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JANNADI

 imm 5 apt 36 rue(abou(ali(ben

 rahhal(ville(nouvelle ، 5000 ،

meknes maroc

 SOCIÉTÉ(AKHBAR(MEKNES 24

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

دلعآ ر  72 دلشقة 6 دلتض من 2 

مكي س - 52222 مكي س دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

46265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 
تم إعددا دلق نون) (2218 أكتوبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دالقتض ء)

.SOCIÉTÉ AKHBAR MEKNES 24

-إنت ج و) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

تيظيم دلحفالت))ودملهرخ ن ت،)إصددر)

صحيفة إلكترونية.

رقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 2 دلتض من) (6 دلشقة) (72 دلعآ ر )

مكي س)-)52222)مكي س دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:) رأسآ ل  .مبلغ 
122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:).

 5.222 (: مد9جة) نبيه  دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

)نبيه عبد دلطيف):)5.222)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (:
وصف ت ومودطن دلشرك ء)

دلسيد نبيه عبد دلطيف عيودنه)د()
رقم دلعآ ر )72)دلشقة)6)دلتض من)2 

مكي س)52222)مكي س دملغرب.
عيودنه)د() مد9جة  نبيه  دلسيد  
رقم دلعآ ر )72)دلشقة)6)دلتض من)2 

مكي س)52222)مكي س دملغرب.).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:)
عيودنه)د() مد9جة  نبيه  دلسيد  
رقم دلعآ ر )72)دلشقة)6)دلتض من)2 

مكي س)52222)مكي س دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (22 بت ريخ) بآكي س  دلتج رية 

2218)تحت رقم)4212.

553I

ML EXPERTS

INGERSOLL RAND MAROC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير تسآية دلشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 INGERSOLL RAND MAROC

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي  212 ، 
ش رع دلزرقطوني، إق مة دلبراعي - 

22122 دلددردلبيض ء دملغرب.
تغيير تسآية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

321723

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى  (

تم تغيير) (2212 نونبر) (28 دملؤرخ في)

 INGERSOLL« من) دلشركة  تسآية 

 TRANE« إلى) (»RAND MAROC

. »MAROC

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725337.

554I

PROCOMED

 CAMARA DECIMAVILLA

MAROC

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

PROCOMED

ش رع ولي دلعهد دءق مة ادر دلفرح 3 

رقم -64 طيجة- ، 22222، طيجة 

دملغرب

 Camara Decimavilla Maroc

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي  183 ش رع 

ولي دلعهد،دملركز NREA ،دملكتب 

B28 - 90000 طيجة دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.8834

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)32)شتيبر)2212)تم))تحويل))

دملقر دالختآ عي دلح لي للشركة من)»)

 NREA ش رع ولي دلعهد،دملركز) (183

طيجة) (B28( -( 90000 ،دملكتب)

دق مة) إلى)»ش رع ولي دلعهد،) دملغرب«)

)دلشقة) دلط بق دلث ني،) (،3 ادر دلفرح)

رقم)-64 22222)طيجة))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (25 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)28267.

555I

gestoria(siham

HAMZA PRET A_PORTER
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

gestoria(siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24222، دلجد9د  دملغرب
HAMZA PRET A_PORTER شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة هبة 
رقم 54 شقة 8  - 24222 دلجد9د  

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.11655

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تآت) (2212 أبريل) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
) ()حآز  دلعسري) تفويت دلسيد)
122)حصة دختآ عية من أصل)122 
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد دلسالم)

دلعسري بت ريخ)12)أبريل)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
دالبتددئية ب لجد9د ))بت ريخ)32)أبريل)

2212)تحت رقم)23812.

556I

PROCOMED

 ATLANTIS
INTERNATIONAL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
ذدت دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

PROCOMED
ش رع ولي دلعهد دءق مة ادر دلفرح 3 
رقم -64 طيجة- ، 22222، طيجة 

دملغرب
Atlantis International  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

 Zone وعيودن مقره  دإلختآ عي
 Franche d›Exportation de

 Tanger, Lot 40A, 2éme(étage,
bureau(n° B26 - 90000 طيجة 

دملغرب.
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تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.8833
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)26)اخيبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
 Zone Franche d’Exportation«
 de( Tanger,( Lot( 40A,( 2éme
 étage,( bureau( n°( B26( -( 90000
 Zone Franche«(إلى طيجة دملغرب«)
 d’Exportation( de( Tanger,( Lot
 43A,(3éme(étage,Bureau(n°B313

90000)-)طيجة))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (25 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)228266.

557I

دئتآ ئية دملح سبة

 ALTA CALIDAD IMPORT
EXPORT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

دئتآ ئية دملح سبة
ش رع أبي دلحسن دلش الي دق مة 

 TANGER ،22222 ، 14 شبوط رقم
دملغرب

 ALTA CALIDAD IMPORT
EXPORT شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي حومة 

دلهي ء 1 زنقة رقم 7 بني مك ا  بقعة 
282 - 22222 طيجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.41681
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر حل) (2218 م ي) (28 في) دملؤرخ 
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
 ALTA CALIDAD IMPORT
 122.222 مبلغ رأسآ له ) ( (EXPORT
دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 
حومة دلهي ء)1)زنقة رقم)7)بني مك ا )
دملغرب) طيجة  (22222 (- (282 بقعة)

نتيجة ل):)قردر دلشريك دلوحيد.

حومة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
7)بني مك ا  بقعة) 1)زنقة رقم) دلهي ء)

282)-)22222)طيجة دملغرب.)

و عين:

و) دلشييك  ( مصطفى) دلسيد) ()
عيودنه)د()حومة دلهي ء)1)زنقة رقم)7 

22222)طيجة)  282 بني مك ا  بقعة)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

حومة) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 
7)بني مك ا  بقعة) 1)زنقة رقم) دلهي ء)

282)-)طيجة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)27.

558I

HORICOM

SOCIETE KARZAZI CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE KARZAZI CAR  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي سيدي 

سعيد تجزئة ورا  عآ ر  2 بلوك أ2 

محل أ7 - 52222 مكي س دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.36335

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تعيين) تم  (2212 م ي) (23 في) دملؤرخ 

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

كرزدزي أحآد كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (24 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5263.

552I

JURISMAG SARL

STAR JOUET SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

STAR JOUET SARL    شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 46، ش رع 
دلزرقطوني، دلط بق 2 رقم دلشقة 6 

- 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.436465

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)22)9ي 9ر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
 2 دلط بق) دلزرقطوني،) ش رع  (،46«
رقم دلشقة)6)-)22222)دلددر دلبيض ء)
رح ل) ش رع  »زدوية  إلى) دملغرب«)
دملسكيني و زنقة محآد ط لب،))بي 9ة)
(،25 رقم) ( دلشقة) دلي قوت،) برج  أ،)
دلط بق دلخ مس دملكتب رقم)3،)ارب)
عآر)22222)دلددر دلبيض ء))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727266.

562I

HORICOM

SOCIETE ARBOSSER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE ARBOSSER شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي محل رقم 
162 مرخ ن 1 قطعة 1  - 52222 

مكي س دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.32315

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)15)اخيبر)2217)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
قطعة) (1 مرخ ن) (162 رقم) »محل 
إلى) دملغرب«) مكي س  (52222 (- ( (1
»بلد9ة د9ت علي خآ عة د9ت نعآ ن))

-)51222)دلح خب))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)162.
561I

ADEX CONSEIL

 SOCIÉTÉ D‘EXTRUSION«
 DE GAINES ET TUYAUX
D’IRRIGATION  »SEGTI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة
ADEX CONSEIL

 rue de lille et bd emile zola 36
 n°7 belvedere(casa ، 20360،

casa maroc
 SOCIÉTÉ D›EXTRUSION«
 DE GAINES ET TUYAUX

D’IRRIGATION  »SEGTI شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 ROUTE وعيودن مقره  دإلختآ عي
 NATIONALE 9 )Ex.Route 107(
 PK 9.24 – AIN(HARROUDA
 - 20120 MOHAMMEDIA

.MAROC
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.
دلع م) دلجآع  بآقت�سى 
اخيبر) (12 في) دملؤرخ  دإلستثي ئي 
دلشركة) رأسآ ل  رفع  تم  (2212
ارهم«) (8.222.222« قدره) بآبلغ 
إلى) ارهم«) (2.222.222« من) أي 
طريق) عن  ارهم«) (12.222.222«
دلشركة) ا9ون  مع  مق صة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727125.
562I
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ML EXPERTS

DWC SARL
إعالن متعدا دلقردردت

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

DWC SARL  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: 47 ، 

ش رع ال كورنيش  - 22222 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.434462

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2212)تم دتخ ذ) 18)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير نش ط دلشركة على دليحو دلت لي:))

(• ( دلغرض دلوحيد من دلشركة هو:)

نش ط دلصرف دليدوي

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

بآبلغ) دلشركة  م ل  رأس  في  دلزي ا  

وتسعين) وتسعآ ئة  مليون  قدره 

ألف ارهم))1.222.222,22()ارهم)،)

 12.222,22 لينتقل من عشر  آالف)

 (2.222.222,22( مليوني) إلى  ارهم 

ارهم)،)وذدلك من مالل إنش ء)تسعة)

 (12.222( وتسعآ ئة) ألف  عشر 

مئة) إسآية  بقيآة  خد9ًدد  سهًآ  

9تم افعه ) (، للسهم) ()122,22( ارهم)

ب لك مل لالشتردك نقًدد

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دألس �سي) لليظ م  دملق بل  دلتعد9ل 

للشركة))دمل ات ن)2)و)6-7)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726515.

563I

segex

BRIGHT CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

BRIGHT CASH  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي دملحل

 رقم 1 دلقطعة 5 تجزئة ليي  بنسوا  
ف س  - 32222 ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
61522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. BRIGHT CASH
وك لة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

تحويل دألمودل).
عيودن دملقر دالختآ عي):)دملحل رقم)
1)دلقطعة)5)تجزئة ليي  بنسوا  ف س))

-)32222)ف س دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: ( دلسيد  رشيد  دلزوين)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 1222 (: ( دلزوين) دلسيد  رشيد  

بقيآة)122)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  رشيد  دلزوين))عيودنه)د()
رقم)137)بلوك أ زودغة دلعلي ))32222 

ف س دملغرب).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة):
دلسيد  رشيد  دلزوين))عيودنه)د()
رقم)137)بلوك أ زودغة دلعلي ))32222 

ف س دملغرب.)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)115.
564I

حس ب ت دلش وية

 NOUVEAUX TRAVAUX DE
POSE D‘ARMATURE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

حس ب ت دلش وية
37، دلط بق دلث ني زنقة دلجزدئر 
برشيد برشيد، 26122، برشيد 

دملغرب
 NOUVEAUX TRAVAUX DE
POSE D‘ARMATURE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 
دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي Jتجزئة 
سيدي لحسن 1 دلط بق دلسفلي 
دلرقم 1 برشيد برشيد 26122 

برشيد دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.8245

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
 NOUVEAUX TRAVAUX DE
مبلغ) ( (POSE D’ARMATURE
وعيودن) ارهم  (32.222 رأسآ له )
سيدي) Jتجزئة  دإلختآ عي) مقره  
 1 دلرقم) دلسفلي  دلط بق  (1 لحسن)
برشيد برشيد)26122)برشيد دملغرب)

نتيجة ل):)عسر دملق ولة.
تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
دلط بق) (1 دلرقم) (1 لحسن) سيدي 
 26122 برشيد) برشيد  دلسفلي 

برشيد دملغرب.)

و عين:
و) ( دلشهب وي) ( مردا) دلسيد) ()
زنقة) (1 دلشقة) (16 دلعآ ر ) عيودنه)د()
 26122 حي دمليظر دلجآيل برشيد) (2

برشيد دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
و) دلشهب وي  ( االل) دلسيد) ()
دحآد) دلح ج  88زنقة  عيودنه)د()
دلددر) دلسوادء) دلصخور  ب لفريج 
دلبيض ء) دلددر  (22222 دلبيض ء)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (17 بت ريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2212)تحت رقم)4258.
565I

3STD

MARLON
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

3STD
 BUREAU(N°5 PARTIE(A, ETAGE
 1 LOT 39 CHAMPS(DE(COURSE

FES ، 30000، FES(MAROC
MARLON شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي مكتب 9قع 
في ف س ، A 152 ، تجزئة تالل 2 ، 

دلطريق مكي س,ودا ف س    - 32222 
ف س دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
42311122222156

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MARLON
أنشطة) (• (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلخدم ت دألمر .
•)أنشطة دلتيظيف.

•)تج ر  أخهز  دلكآبيوتر)،)معددت)
دلكآبيوتر ودلبرمجي ت.

مكتب) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
9قع في ف س)،)A 152)،)تجزئة تالل)2)،)
دلطريق مكي س,ودا ف س))))-)32222 

ف س دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: ( دملتوكل) دلسيد مهدي 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() ( دملتوكل) دلسيد مهدي 
عآ ر  رقم ب)1)إق مة دألم ن)12)ف س)

32222)ف س دملغرب).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ( دملتوكل) دلسيد مهدي 
عآ ر  رقم ب)1)إق مة دألم ن)12)ف س)

32222)ف س دملغرب)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)-.

566I

FIDA

 MANAGEMENT SMART
CONSULT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 MANAGEMENT SMART
CONSULT شركة ذدت مسؤولية

 محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 46 ش رع 

زرقطوني دلط بق 2 شقة 6  - 

22222 دلددر دلبيض ء  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 MANAGEMENT SMART

.CONSULT

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلتكوين و)

دإلرش ا.

46)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

زرقطوني دلط بق)2)شقة)6))-)22222 

دلددر دلبيض ء))دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد رضودن بوغزرون عيودنه)د()

 472 رقم) دلس حل  ري ض  تجزئة 

دلسودلم))26122)برشيد دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:
بوغزرون) رضودن  دلسيد 

عيودنه)د()تجزئة ري ض دلس حل رقم)

472)دلسودلم))26122)برشيد دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727234.

567I

FIDA

TELEMARKET CALL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

TELEMARKET CALL شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 46 ش رع 

زرقطوني دلط بق 2 شقة 6 - 22222 
دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
451841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.TELEMARKET CALL
مركز) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دتص ل.
46)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
زرقطوني دلط بق)2)شقة)6)-)22222 

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 5 عيودنه)د() غ زي  علي  دلسيد 
حي) (2 شقة) (5 ط) دلد9ن  تقي  زنقة 
دلددر دلبيض ء)) ( (22222 دملستشفي ت)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)
ومودطن مسيري دلشركة:

 5 عيودنه)د() غ زي  علي  دلسيد 
حي) (2 شقة) (5 ط) دلد9ن  تقي  زنقة 
دلددر دلبيض ء)) ( (22222 دملستشفي ت)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724223.
568I

FIDA

TELEMARKETING PLUS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

TELEMARKETING PLUS  شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 46 ش رع 

زرقطوني دلط بق 2 شقة 6 - 22222 
دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (25
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. TELEMARKETING PLUS
مركز) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دتص ل.
46)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
زرقطوني دلط بق)2)شقة)6)-)22222 

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
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أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 5 عيودنه)د() غ زي  علي  دلسيد 
حي) (2 شقة) (5 ط) دلد9ن  تقي  زنقة 
دلبيض ء) دلددر  (22222 دملستشفي ت)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 5 عيودنه)د() غ زي  علي  دلسيد 
حي) (2 شقة) (5 ط) دلد9ن  تقي  زنقة 
دلبيض ء) دلددر  (22222 دملستشفي ت)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725522.
562I

حجي و شرك ئه

SERVIER MAROC
تعيين رئيس مجلس دإلادر 

حجي و شرك ئه
28 ش رع موالي 9وسف ، 22272، 

دلددردلبيض ء دملغرب
SERVIER MAROC »شركة  

دملس هآة«
وعيودن مقره  دالختآ عي: عآ ر  
زيف كو دملجآع دلسكني دلفتح 4 

ش رع عبد دله اي بوط لب - - دلددر 
دلبيض ء  دملغرب.

»تعيين رئيس مجلس دإلادر «
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: -.

دإلادري)) دلع م  دلجآع  إط ر  في 
دملؤرخ في)15)9وليوز)2212)تقرر تعيين)
لويس) بيير ش رلس  فيييسك  دلسيد 
 SERVIER رئيس  ملجلس إادر  شركة)
 2212 9وليوز) (22 بت ريخ:) (MAROC
وتتآثل دلصالحي ت دملخولة له فيآ )

9لي:)رئيس مجلس دادر  دلشركة)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ ( دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 
رقم) تحت  (2212 أكتوبر) (28  

.716266
572I

حجي و شرك ئه

SERVIER MAROC
شركة دملس هآة

تجد9د مد  مزدولة مه م دملسير9ن

حجي و شرك ئه

28 ش رع موالي 9وسف ، 22272، 

دلددردلبيض ء دملغرب

SERVIER MAROC »شركة 

دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي:  عآ ر  

زيف كو دملجآع دلسكني دلفتح 4 

ش رع عبد دله اي بوط لب - - دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

»تجد9د مد  مزدولة مه م دملسير9ن«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

تقرر) (2212 9وليوز) (22 في) دملؤرخ 

دملسير9ن) مه م  مزدولة  مد   تجد9د 

ملد :)1)سية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)716266.

571I

حجي و شرك ئه

SERVIER MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مردقبي دلحس ب ت

حجي و شرك ئه

28 ش رع موالي 9وسف ، 22272، 

دلددردلبيض ء دملغرب

SERVIER MAROC »شركة  

دملس هآة«

وعيودن مقره  دالختآ عي:  عآ ر  

زيف كو دملجآع دلسكني دلفتح 4 

ش رع عبد دله اي بوط لب - - دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

»تعيين مردقبي دلحس ب ت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)22)9وليوز)2212

دلحس ب ت) مردقبي  تعيين  تقرر 

مالل دلسيودت دمل لية دلت لية:)

2212(-

2222(-

2221(-

دألشخ ص دلطبيعيون:)

دألشخ ص دملعيويون:)

ذدت) »شركة  (Ernst( &( Young

دملسؤولية دملحدوا «)بصفته  مردقب)

دلحس ب ت ودلك ئن مقره  دالختآ عي)

ب:)37)ش رع عبد دللطيف بن قدور،)

ودملسجلة) دملغرب  دلبيض ء) دلددر  (-

ب لسجل دلتج ري تحت رقم:)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)716266.

572I

حجي و شرك ئه

MARS MOROCCO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد9د للشركة

حجي و شرك ئه

28 ش رع موالي 9وسف ، 22272، 

دلددردلبيض ء دملغرب

MARS MOROCCO  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  

سون ب ريل دمللك دملسمى توفيق 22، 

دلط بق 3، سيدي معروف  - 22152 

دلددر دلبيض ء  دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تم تعيين) 25)9وليوز) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

سعددن))ميصف))كآسير آمر

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)718288.

573I

حجي و شرك ئه

MARS MOROCCO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

حجي و شرك ئه

28 ش رع موالي 9وسف ، 22272، 

دلددردلبيض ء دملغرب

MARS MOROCCO  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  

سون ب ريل دمللك دملسمى توفيق 22، 

دلط بق 3، سيدي معروف  - 22152 

دلددر دلبيض ء دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تم تعيين) 25)9وليوز) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

بولسون طوبي ش رلز كييث كآسير)

آمر

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)718288.

574I

CAF MAROC

MED MARKETING
إعالن متعدا دلقردردت

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MED MARKETING »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: رقم 52 

ش رع موالي عبد دلحفيظ دلط بق 

دالول رقم 1  - 22222 طيجة 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.22337
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بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
تم دتخ ذ) (2212 24)شتيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
دمليتصر) د9وب  تفويت دلسيد  م 9لي:)
دلح مل لبط قة دلتعريف دلوطيية) (،
 16.66% دملغربي،) (،K424714 رقم)
للشركة) دالختآ عية  دلحصص  من 
(، توفلة) هللا  عبد  دلسيد  لف ئد  
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.E437817(رقم
على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
دمليتصر) د9وب  تفويت دلسيد  م 9لي:)
دلح مل لبط قة دلتعريف دلوطيية) (،
 16.67% دملغربي،) (،K424714 رقم)
للشركة) دالختآ عية  دلحصص  من 
بوفوس،) سعيد  دلسيد  لف ئد  
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.K132326(رقم
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
(، دمليتصر) د9وب  دلسيد  دستق لة 
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
رقم))K424714)من ميصبيه))كآسير)

للشركة.)
قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحد9ث دلق نون دألس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
دلذي 9يص على) (:2 و) (8 بيد رقم)

م 9لي:)كآ  تم تعد9لهآ 
بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)

كآ  تم تعد9له .
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)8663.

575I

bemultico((بيآولتيكو

PROPRADIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

bemultico  بيآولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكي س ، 52262، مكي س 
مكي س

PROPRADIS شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

 RDC وعيودن مقره  دإلختآ عي
 AU(N°112 LOT(SOUNBOULA
MEKNES - 50000 مكي س دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.48525
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم)) (2212 أكتوبر) (23 في) دملؤرخ 
دلح لي) دالختآ عي  دملقر  ( تحويل)
 RDC AU N°112 LOT«(للشركة من
 SOUNBOULA(MEKNES(-(50000
 BUREAU« إلى) دملغرب«) مكي س 
 12 IMMEUBLE 22 ETAGE 24
 LOT(RIZANA(MEKNES(-(50000

مكي س))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5246.

576I

bemultico((بيآولتيكو

PROPRADIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

bemultico  بيآولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكي س ، 52262، مكي س 
مكي س

 PROPRADIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 BUREAU و عيودن مقره  دالختآ عي
 19 IMMEUBLE 09 ETAGE 04

 LOT(RIZANA(MEKNES - 50000
مكي س .

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.48525
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)23)أكتوبر)2212)تم تحويل)
دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)
ذدت دملسؤولية دملحدوا «)إلى)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5246.
577I

bemultico((بيآولتيكو

PROPRADIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

bemultico  بيآولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكي س ، 52262، مكي س 
مكي س

PROPRADIS شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  22 
مكتب 12 دلط بق 24 تجزئة ريزدن  
مكي س - 52222 مكي س دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.48525
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 أكتوبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
م ش ) محآد  () ( دلسيد) تفويت 
522)حصة دختآ عية من أصل)522 
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()سعيد دتخي )

بت ريخ)23)أكتوبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
اخيبر) (12 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5246.
578I

bemultico((بيآولتيكو

PROPRADIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

bemultico  بيآولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكي س ، 52262،
 مكي س مكي س
 PROPRADIS

 شركة  ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  22 
مكتب 12 دلط بق 24 تجزئة ريزدن  
مكي س - 52222 مكي س دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.48525
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)23)أكتوبر)2212)تم تعيين)
مسير خد9د للشركة دلسيد) ()دتخي ))
لقبول) تبع   وحيد  كآسير  ( سعيد)

دستق لة دملسير.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5246.

572I

MECOMPTES

SERAMART
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف دلددر 
دلبيض ء، 22252، دلددر دلبيض ء 

دملغرب
SERAMART شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دمليطقة 

1دلرقم 16 مركز حي   ت سيال اشيرد 
دنزك ن - 82222 دنزك ن دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.18723
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 نونبر) (24 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
تفويت دلسيد)) ()محآد دلحآ ني)
86)حصة دختآ عية من أصل)1.222 
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد دلسالم)
ر�سى))دلكوهن بت ريخ)24)نونبر)2212.
تفويت دلسيد)) ()محآد دلحآ ني)
86)حصة دختآ عية من أصل)1.222 
صوفي )) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلس هل بت ريخ)24)نونبر)2212.
تفويت دلسيد)) ()محآد دلحآ ني)
78)حصة دختآ عية من أصل)1.222 
سه م))) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلعربي بت ريخ)24)نونبر)2212.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية ب نزك ن)

2212)تحت رقم)4622.

582I

MECOMPTES

LA SALLE DU SANITAIRES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف دلددر 

دلبيض ء، 22252، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

LA SALLE DU SANITAIRES شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي  ميطقة 

1 دلرقم 16 مركز دلحي   ت سيال 

اشيرد  دنزك ن مك ن 1 دلزالقة 

عآ ر  هيلفيتي  دلددر دلبيض ء 8222  

دنزك ن دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.6827

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 نونبر) (24 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

تفويت دلسيد)) ()دلحآ ني))محآد)

86)حصة دختآ عية من أصل)1.222 

حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد دلسالم)

ر�سى))دلكوهن بت ريخ)24)نونبر)2212.

تفويت دلسيد)) ()دلحآ ني))محآد)

86)حصة دختآ عية من أصل)1.222 

ص فية)) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلس هل بت ريخ)24)نونبر)2212.

تفويت دلسيد)) ()دلحآ ني))محآد)

78)حصة دختآ عية من أصل)1.222 

سه م)) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلعربي بت ريخ)24)نونبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

اخيبر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية ب نزك ن)

2212)تحت رقم)4618.

581I

كونس ي دن دنجييوري او ال فورم سيون بريفي

كونساي ان انجنيوري دو ال 
فورماسيون بريفي

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

كونس ي دن دنجييوري او ال 
فورم سيون بريفي

 RUE 81 BD(MOUKAWAMA(ETG
 6 N°11 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
كونس ي دن دنجييوري او ال 

فورم سيون بريفي شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 81 ش رع 
دملق ومة ط بق 6 رقم 11 - 22222 

دلددر دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

442113
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 9وليوز) (11
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)كونس ي)
فورم سيون) ال  او  دنجييوري  دن 

بريفي.
غرض دلشركة بإ9ج ز):)-)دملشور )
و دلتدريب في دملج ل دلتعليم ودلتربية)
وم صة في مج ل دلهيدسة دملعآ رية)

ودلتصآيم
أي) وتيفيد  وعرض  تصآيم  (-

تدريب
-)أي إخردء)9تعلق بتيظيم و مردقبة)

دألحددث و دمليتد9 ت
-)دملش ركة في أي شركة أمر  له )
من مالل دملش ركة في) نفس دل�سيء،)
رأس دمل ل أو دلشردء)أو دإلنش ء)أو غير)

ذلك
دلخبر  و دإلستش ر  في هيدسة) (-
في) دملعآ رية  دلهيدسة  و  دلتدريب 

تخطيط دلفض ء)و دالتص الت.

81)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
 22222 (- (11 رقم) (6 دملق ومة ط بق)

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد عبد دملومن))بيعبد دلجليل):))
12)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  كرستين بريجيت  دليزدبيت)
:  22)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد عبد دملومن))بيعبد دلجليل)
دلددر) (27223 ادر بوعز ) ( عيودنه)د()

دلبيض ء)دملغرب.
دلسيد  كرستين بريجيت  دليزدبيت)
دلددر) (27223 ادر بوعز ) ( عيودنه)د()

دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عبد دملومن))بيعبد دلجليل)
بوعز ) ادر  بيش  خ ك  عيودنه)د()

27223)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

شتيبر)2212)تحت رقم)713263.

582I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

JOTUN MAROC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,82
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

JOTUN MAROC  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 
دلت لت، رقم 6، تجزئة دألف ق، 

مجآوعة 441، ك لفورني - دلددر 
دلبيض ء - 22152 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.37412

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم) (2212 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 
بآبلغ) دلشركة  رأسآ ل  رفع 
أي) ارهم«) (26.222.222« قدره)
إلى) ارهم«) (74.222.222« من)
طريق) عن  ارهم«) (122.222.222«
دلشركة) ا9ون  مع  مق صة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724228.
583I

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة ارعة ت فياللت ملحقة)

ورزدزدت

STE PIRDIZA SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نش ط دلشركة)

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة ارعة 
ت فياللت ملحقة ورزدزدت

ش رع موالي رشيد عآ ر  اداس 
دلط بق دالول ورزدزدت، 45222، 

ورزدزدت دملغرب
STE PIRDIZA SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دالختآ عي د9ت بن 
حآو د9ت سدردت دلجبل دلعلي  

بوم لن اداس بوم لن اداس 45152 
تيغير دملغرب.

توسيع نش ط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.5137
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)12)نونبر)2212)تآت إض فة)
إلى نش ط دلشركة) دلت لية  دألنشطة 

دلح لي):
مزوا للآودا ودات دملختلفة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بتيغير) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)23 .
584I
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FIDACTIVE

TRALEX
إعالن متعدا دلقردردت

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

TRALEX »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي :   ش رع 
دلجيش دمللكي دملنزه تجزئة رقم 25 
مكرر دلط بق دلث ني رقم 221   - 

82222 دك ا9ر   دملغرب..
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.22481

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
2212)تم دتخ ذ) 31)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:))))
تفويت دلسيد محآد بوتهردي)))5.222 
 12.222 حصة دختآ عية من أصل)
دلد9ن) نور  ( دلسيد) لف ئد   حصة 
بوتهردي) دلسيد  تفويت  (. ت فريست)
دختآ عية) حصة  (3.222 ( محآد)
لف ئد ) حصة  (12.222 أصل) من 
.)تفويت) ( دلسيد عبد دللطيف دمزيل)
دلسيد بوتهردي محآد)))2.222)حصة)
حصة) (12.222 دختآ عية من أصل)

لف ئد  دلسيد))محآد ت فريست
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
من) بوتهردي  محآد  دلسيد  دستق لة 
نور) دلسيد  تعيين  و  كآسير  ميصبه 
محآد) دلسيد  و  ت فريست  دلد9ن 
ملد ) ( للشركة) ( كآسير9ن) ( ت فريست)

غير محدوا )

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)
دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:))
دلشركة) حصص  مجآوع  تقسيم 
:-دلسيد نور دلد9ن) على دليحو دلت لي)
دختآ عية)))) حصة  ت فريست:15222)
  12222 ت فريست) محآد  -دلسيد 
حصة دختآ عية)-دلسيد عبد دلطيف)

دمزيل):)3222)حصة دختآ عية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( ب ك ا9ر) دلتج رية 

2222)تحت رقم)82216.

585I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SAHAM ASSURANCE
تعيين مد9ر ع م

BOUKHRIS &ASSOCIES

 IMM(BLUE(PAR(PARK, 5EME,

 ETAGE, AVENUE(HASSAN(II

 117 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

SAHAM ASSURANCE  شركة  

دملس هآة

وعيودن مقره  دالختآ عي  216 ش رع 

دلزرقطوني -  دلددر دلبيض ء دملغرب.

تعيين مد9ر ع م
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.22341

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)21)نونبر)2212)تقرر تعيين)

دلسيد) ()كوثر خوهردتي))مد9رد ع م )

  SAHAM ASSURANCE لشركة)

وتتآثل) (2212 نونبر) (21 بت ريخ)

دلصالحي ت دملخولة فيآ  9لي:)-)

تعيين دلسيد  كوثر خوهردتي كآد9ر )

ع مة ميتدبة للشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم))726261  .

586I

 societe d’information et de conseil en

formation

سوسيطي دانفورماسيوا
 اي دو كونساي أن فورماسيون

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تفويت حصص

 societe d›information et de

conseil en formation

 BD 265,  ZERKTOUNI(ETG 9

 N°92 , CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc

سوسيطي ادنفورم سيود دي او 

كونس ي أن فورم سيون شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع  

دلزرقطوني 265 ط بق 2 رقم 22 - 

22222  دلددر دلبيض ء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.412653

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 شتيبر) (17 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

دملومن) عبد  () ( دلسيد) تفويت 

دختآ عية) حصة  (82 دلجليل) بيعبد 

من أصل)22)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()

سجوبير) ( دليزدبيت) بريجيت   كرستين 

بت ريخ)27)نونبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212)تحت رقم)32122.

587I

MECOMPTES

SERAMAT
إعالن متعدا دلقردردت

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف دلددر 

دلبيض ء، 22252، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

SERAMAT »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: دمليطقة 

1 دلرقم 16 مركز حي   ت سيال اشيرد 

إنزك ن دملغرب دمليطقة 1 دلرقم 16 

مركز حي   ت سيال اشيرد إنزك ن 

دملغرب 2222 دلددر دلبيض ء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.18723

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

تم دتخ ذ) (2212 نونبر) (24 دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية):)

قردر رقم))1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
9حيط دالختآ ع دلع م علآ  ب ستق لة)
ميصبه) من  محآد  دلحآ ني  دلسيد 
كآسيرللشركة.)ال تزدل دلشركة ملتزمة)
دملشترك) ب لتوقيع  صحيح  بشكل 
دلسيد) للآد9رين دامرين دملش ركين:)
ودلسيد) دلكوهين  رض   دلسالم  عبد 

9وسف سنهجي مصب حي.)
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دعتآ ا دليظ م دألس �سي دملحدث بعد)
مالل) دملختلفة  دلق نونية  دملع مالت 

حي   دلشركة
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:17 ( رقم) بيد 
م 9لي:)تلتزم دلشركة ب لتوقيع دملشترك)
دلكوهن) رض   دلسالم  عبد  للسيد 

ودلسيد 9وسف سنهجي مصب حي
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية ب نزك ن)

2212)تحت رقم)4622.
588I

MECOMPTES

SECOMA AUDIT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف دلددر 
دلبيض ء، 22252، دلددر دلبيض ء 

دملغرب
SECOMA AUDIT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر 
137،زدوية ش رع غ ندي و ش رع 
يعقوب دمليصور دلددر دلبيض ء  - 

2222 دلددر دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

174537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2227 اخيبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   383(

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SECOMA AUDIT
-فتح) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دلعآلي ت) توقيف  و  ،تقويم،مت بعة 
و) مق ولة  بأي  دملتعلقة  دلحس بية 

مؤسسة؛)
تنسيق) و  -مردخعة،تقييم 
دألنظآة) و  دلحس بية  دلعآلي ت 

دلحس بية؛
مصددقية) و  بشرعية  -دإلشه ا 
دلحس بية) دلوضعية  (، دمليزدنية)

ودمل لية.
قصر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
ش رع) و  غ ندي  ش رع  137،زدوية 
(- ( دلبيض ء) دلددر  دمليصور  يعقوب 

2222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

322.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:
 2.422 ( (: ر�سى) بيجلون  دلسيد 
حصة بقيآة)242.222)ارهم للحصة
دلسيد  ش طر لبنى))):))322)حصة)

بقيآة)32.222)ارهم للحصة).
 322 ( (: دلسيد )))بيجلون 9 سآين)
حصة بقيآة)32.222)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() ر�سى  بيجلون  دلسيد 
 52 ش رع أفالطون فيال موني  دلرقم)

2222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
عيودنه)د() ( لبنى) ش طر  دلسيد  
 52 ش رع أفالطون فيال موني  دلرقم)

2222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
9 سآين) بيجلون  ( ( دلسيد )
ش رع أفالطون فيال موني ) عيودنه)د()
دلبيض ء) دلددر  (2222  52 دلرقم)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ر�سى  بيجلون  دلسيد 
 52 ش رع أفالطون فيال موني  دلرقم)

2222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2227)تحت رقم)324246.

582I

FIDACTIVE

GENERATION VAP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

GENERATION VAP شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 146 

بلوك د 5 حي دلقدس دلددملة  - 
82222 دك ا9ر دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.37321
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر حل) (2212 نونبر) (32 دملؤرخ في)
ذدت) شركة  (GENERATION VAP
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم)
146)بلوك د)5)حي دلقدس دلددملة))-)
82222)دك ا9ر دملغرب نتيجة لتصفية)

وا9ة.
و عين:

   SIANO GUY دلسيد) ()
زنقة) (17 رقم) عيودنه)د() و  (ALBERT
دك ا9ر) (82222 ت لبرخت) دالاري�سي 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
 146 2212)وفي رقم) نونبر) (32 بت ريخ)
(- ( دلددملة) دلقدس  حي  (5 د) بلوك 

82222)دك ا9ر دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( ب ك ا9ر) دلتج رية 

2222)تحت رقم)82163.

522I

Gloria Business Center

OSI CONSULTING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé(Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
OSI CONSULTING شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 

دلزرقطوني، إق مة دلزهور، دلط بق 2 
 CASABLANCA 22362 - 26 دلرقم

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.1222-726682

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تآت) (2212 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دملطلب) عبد  () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (122 ( م اح)
() ( دلسيد) ( 122)حصة لف ئد ) أصل)

نبيل مودق بت ريخ)24)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726682.

521I

INFOPLUME

ste BEN SAAD MAROCAINE
إعالن متعدا دلقردردت

INFOPLUME
142 ش رع محآد دلخ مس دق مة 

ميآوزد 1 رقم 17 ، 22222، طيجة 
دملغرب

  ste BEN SAAD MAROCAINE
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد«
وعيودن مقره  دالختآ عي: تجزئة 
دلري ض قطعة رقم 67  - 22222 

طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.18243

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2212)تم دتخ ذ) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

دلسعد) بن  دلسيد  تفويت  م 9لي:)

9آلكه ) دلتي  دلحصص  محآد خآيع 

حصة) (1222 في) دملآثلة  دلشركة  في 

لف ئد ) للحصة  ارهم  (122 بقيآة)

دلسيد بوقيط ر مصطفى).

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دستق لة دلسيد بن دلسعد محآد من)

تسير دلشركة و تعيين دلسيد))بوقيط ر)

مصطفى كآسير خد9د للشركة ملد )

غير محدوا 

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلوحيد) ب ألمض ء) مقيد   دلشركة 

دلسيد) دلوحيد  دلشريك  و  للآسير 

بوقيط ر مصطفى

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلسيد بوقيط ر مصطفى يس هم في)

ب)100.000،00)ارهم

على) 9يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 

في) ميحصر  دلشركة  رأسآ ل  م 9لي:)

100.000،00)ارهم مقسم دلى)1222 

ارهم للحصة في) (122 حصة بقيآة)

ملك دلشريك دلوحيد دلسيد بوقيط ر)

مصطفى)

على) 9يص  دلذي  (:15 رقم) بيد 

 ste BENSAAD شركة) م 9لي:)

MAROCANE SARL AU)مسير  من)

طرف دلسيد))بوقيط ر مصطفى

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)22.

522I



3833 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

INFOPLUME

GROUP R3 SARL AU
إعالن متعدا دلقردردت

INFOPLUME
142 ش رع محآد دلخ مس دق مة 

ميآوزد 1 رقم 17 ، 22222، طيجة 
دملغرب

GROUP(R3 SARL(AU »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«
وعيودن مقره  دالختآ عي: دلط بق 
دلردبع دق مة س ر  رقم 22 ش رع 
دألمير موالي عبد هللا  - 22222 

طيجة دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.42785

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
تم دتخ ذ) (2212 نونبر) (12 دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
و) (، أحآد) بوط لب  دلسيد  تفويت 
دلسيد  دلش وي دملزدبي أسآ ء)،خآيع)
دلشركة) في  9آلك نه   دلتي  دلحصص 
 122 )حصة بقيآة) (2222 دملآثلة في)
ارهم للحصة لف ئد  دلسيد دملرحوني)

خودا
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دملزدبي) دلش وي  دلسيد   دستق لة 
تعيين) و  دلشركة  تسيير  من  أسآ ء)
دلسيد دملرحوني خودا كآسير خد9د)

للشركة ملد  غير محدوا )
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلوحيد) ب ألمض ء) مقيد   دلشركة 
دلسيد) دلوحيد  دلشريك  و  للآسير 

دملرحوني خودا
قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلق نوني) للشكل  دلتلق ء) دلتحويل 
مسؤولية) ادت  شركة  من  للشركة 
محدوا  دلى للشركة من شركة ادت)
مسؤولية محدوا  و دلشريك دلوحيد
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)
في) مس هم  خودا  دملرحوني  دلسيد 

دلشركة ب)200.000،00)ارهم.

على) 9يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 
ميحصر) دلشركة  رأسآ ل  م 9لي:)
دلى) مقصم  ارهم  (200.000،00 في)
2222)حصة بقيآة)122)للحصة))في)
م ل دلشريك دلوحيد دلسيد دملرحوني)

خودا
على) 9يص  دلذي  (:15 رقم) بيد 
  GROUP R3 SARL AU(م 9لي:)شركة
دلوحيد)) دلشريك  طرف  من  مسير  

دلسيد دملرحوني خودا
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)23.

523I

وين سيوا إكسبير

YEPA KECH ييبا كيش 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

وين سيوا إكسبير
رقم 12 مبنى ت شفين نهج يعقوب 
دملريني خيليز، 42222، مردكش 

دملغرب
 9يب  كيش YEPA KECH شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي إق مة ادر 
دلسع ا  عآ ر  112 دلط بق دلردبع 

رقم 3 - 42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
144

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
9يب ) ( (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.YEPA KECH(كيش

غرض دلشركة بإ9ج ز):)مس هآ ت)

في شرك ت أمر ).

عيودن دملقر دالختآ عي):)إق مة ادر)

دلردبع) دلط بق  (112 عآ ر ) دلسع ا  
رقم)3)-)42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: موري) ريش را  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 122 (: موري) ريش را  دلسيد  (

بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د()) موري  ريش را  دلسيد 

12)حي بربس)22422))كوربفود فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د()) موري  ريش را  دلسيد 

12)حي بربس)22422))كوربفود فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111222.

524I

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة ارعة ت فياللت ملحقة)

ورزدزدت

STE PIRDIZA SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة ارعة 

ت فياللت ملحقة ورزدزدت

ش رع موالي رشيد عآ ر  اداس 

دلط بق دالول ورزدزدت، 45222، 

ورزدزدت دملغرب

STE PIRDIZA SARL  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي د9ت بن 

حآو د9ت سدردت دلجبل دلعلي   

بوم لن اداس 45152 تيغير دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.5137

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تعيين) (2212 نونبر) (12 دملؤرخ في)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

فرح ت دلحسين))كآسير وحيد
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (23 بت ريخ) ( بتيغير) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)23.
525I

INFOPLUME

 REAL ESTATE COMPANY
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

INFOPLUME
142 ش رع محآد دلخ مس دق مة 

ميآوزد 1 رقم 17 ، 22222، طيجة 
دملغرب

 REAL ESTATE COMPANY SARL
AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي : 142 

ش رع محآد دلخ مس دق مة ميآوزد 
1 رقم 17  - 22222 طيجة دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.63275
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 25)غشت) دملؤرخ في)
 REAL ESTATE COMPANY SARL
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  (AU
ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ رأسآ له )
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
دإلختآ عي)142)ش رع محآد دلخ مس)
 22222 (- ( (17 رقم) (1 دق مة ميآوزد)
طيجة دملغرب نتيجة لغي ب دلنش ط.

و عين:
دلعيكوري) ( 9وسف) دلسيد) ()
سير9ل) (62122 فرنس ) عيودنه)د() و 

فرنس  كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
 142 وفي) (2212 غشت) (25 بت ريخ)
ش رع محآد دلخ مس دق مة ميآوزد)

1)رقم)17))-)22222)طيجة دملغرب.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)152.

526I

ACTIV FITNESS

ACTIV FITNESS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ACTIV FITNESS
 n° 826 Lotissement(Charaf
 3, Magasins(n° 2 ، 40000،

Marrakech maroc
ACTIV FITNESS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 826 
تجزئة دلشرف 3 دملحل دلتج ري رقم 

1 و 2 - 42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
121535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 ACTIV(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.FITNESS
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلفيتييس.

 826 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
3)دملحل دلتج ري رقم) تجزئة دلشرف)

1)و)2)-)42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 22.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 222 ( (: بيجلون) نبيلة  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() بيجلون  نبيلة  دلسيد  
3)دمرشيش)42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  نبيلة بيجلون عيودنه)د()3 
دمرشيش)42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)-.

527I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إيموميديك
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زدوية  ش رع محآد دلخ مس و ش رع 
دبن كثير إق مة اوس م رس رقم 68 ، 

22222، طيجة دملغرب
إ9آوميد9ك شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 12 ش رع 

دملق ومة, إق مة ط رق بن زي ا دلط بق 
3 رقم 84 - 22222  طيجة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.78431
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
فيصل مفيد) ( () ( تفويت دلسيد)
 122 حصة دختآ عية من أصل) (25
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عآر أكومي))

بت ريخ)24)أكتوبر)2212.
فيصل مفيد) ( () ( تفويت دلسيد)
 122 حصة دختآ عية من أصل) (25
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد عزيز))

بيصد9ق بت ريخ)24)أكتوبر)2212.
فيصل مفيد) ( () ( تفويت دلسيد)
 122 حصة دختآ عية من أصل) (25
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد رشيد)

غيالن بت ريخ)24)أكتوبر)2212.

فيصل مفيد) ( () ( تفويت دلسيد)

 122 حصة دختآ عية من أصل) (25

نور دلد9ن) () ( دلسيد) ( حصة لف ئد )

ودلع لى بت ريخ)24)أكتوبر)2212.

تفويت دلسيد)) ())دبردهيم))حسني)

 122 حصة دختآ عية من أصل) (25

حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عآر أكومي))

بت ريخ)31)أكتوبر)2212.

تفويت دلسيد)) ())دبردهيم))حسني)

 122 حصة دختآ عية من أصل) (25

حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد عزيز))

بيصد9ق بت ريخ)31)أكتوبر)2212.

تفويت دلسيد)) ())دبردهيم))حسني)

 122 حصة دختآ عية من أصل) (25

حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد رشيد)

غيالن بت ريخ)31)أكتوبر)2212.

تفويت دلسيد)) ())دبردهيم))حسني)

 122 حصة دختآ عية من أصل) (25

نور دلد9ن) () ( دلسيد) ( حصة لف ئد )

ودلع لي بت ريخ)31)أكتوبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222421.

528I

INFOPLUME

PRIVATE EVENTE SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

INFOPLUME

142 ش رع محآد دلخ مس دق مة 

ميآوزد 1 رقم 17 ، 22222، طيجة 

دملغرب

 PRIVATE EVENTE SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي محل رقم 

26 ش رع ف س 1 سوالر ب فينيطو 
رقم 2 دلط بق دألر�سي - 22222 

طيجة دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.56377

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)18)نونبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
سوالر) (1 ش رع ف س) (26 »محل رقم)
(- دلط بق دألر�سي) (2 ب فينيطو رقم)
22222)طيجة دملغرب«)إلى)»8)مجآع)
ريكو كوسط  عآ ر )8)دلط بق دألر�سي)

رقم)1)-)22222)طيجة))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)125.

522I

idaraty

ان اش تكنولوجي
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger(maroc

دن دش تكيولوجي شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلنهضة 

264 زنقة 21 رقم 22 دلط بق دلث ني 
رقم 3 - 22222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)دن دش)

تكيولوجي.
غرض دلشركة بإ9ج ز):)بيع وشردء)

دالاودت دملعلوم تية.
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دلنهضة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلط بق دلث ني) (22 21)رقم) 264)زنقة)

رقم)3)-)22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد كآ ل ع ال):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ع ال  كآ ل  دلسيد 

 22222 47 مجآع دلحسني دهال رقم)

طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() ع ال  كآ ل  دلسيد 

 22222 47 مجآع دلحسني دهال رقم)

طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222387.

622I

bemultico((بيآولتيكو

STE FROID TECH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

bemultico  بيآولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكي س ، 52262

 مكي س - مكي س

STE FROID TECH  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : دلط بق 

دلسفلي رقم 41 دلشطر 21 خي ح 

22 تجزئة دمليتزه مكي س  - 52222 

مكي س دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.42373

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)

ذدت شركة  ( (STE FROID TECH

دملسؤولية دملحدوا  مبلغ رأسآ له ) (

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

 41 رقم) دلسفلي  دلط بق  دإلختآ عي 

دمليتزه) تجزئة  (22 خي ح) (21 دلشطر)

دملغرب) مكي س  (52222 (- ( مكي س)

نتيجة لعدم تحقيق هدف دلشركة.

و عين:
ط هري) ( موالي حفيظ) دلسيد) ()
دملدغري و عيودنه)د()رقم)11)زنقة زيز)

حي دلقشلة دزرو))53122))دزرو دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

وفي دلط بق) (2212 اخيبر) (24 بت ريخ)

خي ح) (21 دلشطر) (41 رقم) دلسفلي 

 52222 (- مكي س) دمليتزه  تجزئة  (22

مكي س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)32.

621I

bemultico((بيآولتيكو

LYS CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

bemultico  بيآولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكي س ، 52262، مكي س 

مكي س

lys car شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 

دلط بق دالول ارب دلب ب بني محآد 

مكي س - 52222 مكي س دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.41643

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (32 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دكعبون) ( لبنى) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (1.652

1.652)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()د9وب))

مد9وري بت ريخ)32)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222.
622I

THALAL CONSULTANTS

SL PARTICIPATIONS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SL PARTICIPATIONS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 1-227 
ب رك سيدي بوعتآ ن تجزئة 1 و 2 
سيدي بوعتآ ن  - 43323 سيدي 

بوعتآ ن دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

2167
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 SL (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PARTICIPATIONS
شركة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ق بضة.
 207-1 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 2 و) (1 ب رك سيدي بوعتآ ن تجزئة)
سيدي) (43323 (- ( بوعتآ ن) سيدي 

بوعتآ ن دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 SAAD LAKHMIRI دلشركة)
 122 بقيآة) حصة  (INVEST :  21

ارهم للحصة).

دلسيد  مريم دلخآيري):))2)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 SAAD LAKHMIRI دلشركة)
ب رك) (207-1 عيودنه)د() (INVEST
سيدي بوعتآ ن تجزئة)1)و)2)سيدي)
بوعتآ ن) سيدي  (43323 ( بوعتآ ن)

دملغرب.
دلسيد  مريم دلخآيري عيودنه)د()
زنقة مليج عدن وزدوية مليج عك ر)
دلبيض ء) دلددر  (22222 دلد9 ب) عين 

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() دلخآيري  سعد  دلسيد 
زنقة مليج عدن وزدوية مليج عك ر)
دلبيض ء) دلددر  (22222 دلد9 ب) عين 

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 24 بت ريخ) ( خرير) ب بن  دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)222.
623I

COMPTE A JOUR

ALQUILER ANAS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
ALQUILER ANAS  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلطريق 
دلرئيسية كرونة دملركز خآ عة 

تآس ن  - 62222 دلدريوش دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.17277

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تعيين) (2222 9ي 9ر) (22 دملؤرخ في)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 
دلشرقي كآسير وحيد تبع ) ( دلخضر)

لقبول دستق لة دملسير.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)28)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)33.

624I

nador conseil sarl au

COTTONELLE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
COTTONELLE  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

دلعآردن, دنودل 22 سلودن دلي ضور  
- 62222 دلي ضور  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
12545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. COTTONELLE
تصنيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وبيع دلورق دلصحي.
تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلعآردن,)دنودل)22)سلودن دلي ضور))-)

62222)دلي ضور))دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: ( خآ ل) حآزدوي  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: ( محآد) شعب ني  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

)عيودنه)د() دلسيد حآزدوي خآ ل)
 16 رقم) دلعردئش  ش رع  دليصر  حي 
دلي ضور)) (62222 ( دلي ضور) سلودن 

دملغرب).
عيودنه)د() ( دلسيد شعب ني محآد)
دلي ضور)) شيكر  بني  دهروب   اودر 

62222)دلي ضور دملغرب).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
)عيودنه)د() دلسيد حآزدوي خآ ل)
 16 رقم) دلعردئش  ش رع  دليصر  حي 
دلي ضور)) (62222 ( دلي ضور) سلودن 

دملغرب)
عيودنه)د() ( دلسيد شعب ني محآد)
دلي ضور)) شيكر  بني  دهروب   اودر 

62222)دلي ضور دملغرب)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)51.

625I

محآد احآ ني

SERCHY TRAVAUX
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

محآد احآ ني
65، ش رع عالل بن عبد هللا ، 
33322، دوط ط دلح ج دملغرب

SERCHY TRAVAUX  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر أوالا 
دلط لب خآ عة دلعرخ ن 33322 

أوط ط دلح ج دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.1473

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)32)أكتوبر)2212)تم تعيين)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

دلط لب دلسرغيني كآسير وحيد
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (15 بت ريخ) ( ببومل ن) دالبتددئية 

2212)تحت رقم)244/2019.

626I

MCFISC

OPELEV
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MCFISC
 JAMILA7 RUE 6 N 51 C(D
 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC
OPELEV شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 
 B52  دالم ن مجآوعة 6 دلعآ ر

دلرقم 1 عين دلسبع - 22522 دلددر 
دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.OPELEV
دستيردا) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتصد9ر دملودا دلكهرب ئية
و) دلكهرب ء) تركيب  دشغ ل 

دملص عد.
دق مة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دالم ن مجآوعة)6)دلعآ ر )B52)دلرقم)
1)عين دلسبع)-)22522)دلددر دلبيض ء)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
معروف) دلكبير  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

معروف) دلكبير  عبد  دلسيد 
حي دلقدس دق مة دلتقدم) عيودنه)د()
دلبرنو�سي) (7 دلرقم) (18 دلعآ ر )

22612)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
معروف) دلكبير  عبد  دلسيد 
حي دلقدس دق مة دلتقدم) عيودنه)د()
دلبرنو�سي) (7 دلرقم) (18 دلعآ ر )

22612)دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726817.
627I

THALAL CONSULTANTS

KD PARTICIPATIONS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
KD PARTICIPATIONS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 1-227 
ب رك سيدي بوعتآ ن تجزئة 1 و 2 
سيدي بوعتآ ن  - 43323 سيدي 

بوعتآ ن دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
2161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (25
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 KD (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PARTICIPATIONS
شركة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ق بضة.
 207-1 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 2 و) (1 ب رك سيدي بوعتآ ن تجزئة)
سيدي) (43323 (- ( بوعتآ ن) سيدي 

بوعتآ ن دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد كريم دلددهور):))122)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() دلددهور  كريم  دلسيد 
12)ش رع دلغولف بيغ ل عين دلد9 ب)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() دلددهور  كريم  دلسيد 
12)ش رع دلغولف بيغ ل عين دلد9 ب)

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 24 بت ريخ) ( خرير) ب بن  دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)212.
628I

JIHA FIDUCIAIRE

MEDOULF
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
MEDOULF شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 54 
ش رع دبن سيي  دنزك ن - 86352 

دنزك ن دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.14225

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 31)اخيبر) دملؤرخ في)
دملسؤولية) ذدت  شركة  (MEDOULF
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم)
 86352 (- 54)ش رع دبن سيي  دنزك ن)
للصعوب ت) نتيجة  دملغرب  دنزك ن 
ودلعردقيل دلتي ودخهته  ميذ دلتأسيس.

و عين:
و) ( بكض ض) ( ( دلحسن) دلسيد) ()
دلجرف) (415 زنقة) (26 عيودنه)د()رقم)
دملغرب) دنزك ن  (86352 ( دنزك ن)

كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
 54 وفي رقم) (2212 31)اخيبر) بت ريخ)
 86352 (- دنزك ن) سيي   دبن  ش رع 

دنزك ن دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( ب نزك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)42.

622I

ARTISTARTS

ARTISTARTS SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ARTISTARTS
 N°205 SAADA 6 LAMHAMID

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ARTISTARTS SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 225 
سع ا  6 دملح ميد مردكش - 42222 

مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121443
 17 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 اخيبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ARTISTARTS SARL

دلفيون) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلتطبيقية)،)أعآ ل مختلفة أو دلبي ء)

نج ر ) أو  دملع ان  (، دأللومييوم) (،

دلبالستيكية.

عيودن دملقر دالختآ عي):)رقم)225 

 42222 سع ا )6)دملح ميد مردكش)-)

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد مسعد عبد دلرزدق)):))522 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد رشيد مشالن):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلرزدق)) عبد  مسعد  دلسيد 

عيودنه)د()عآلية ب ب دلعزوزية عآ ر )

 42222 مردكش) دلعزوزية  (2 شقة)

مردكش دملغرب.

عيودنه)د() مشالن  رشيد  دلسيد 

دلحي دلجد9د دزرو) (226 رقم) (3 بلوك)

د9ت ملول))82222)دكد9ر دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلرزدق)) عبد  مسعد  دلسيد 

عيودنه)د()عآلية ب ب دلعزوزية عآ ر )

 42222 مردكش) دلعزوزية  (2 شقة)

مردكش دملغرب

عيودنه)د() مشالن  رشيد  دلسيد 

دلحي دلجد9د دزرو) (226 رقم) (3 بلوك)

د9ت ملول))82222)دكد9ر دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (32 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112787.

612I

دئتآ نية

شرفي سفيان للبناء
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دئتآ نية

عآ ر  بردا  طريق دلصوير  مردكش 

، 42222، مردكش دملغرب

شرفي سفي ن للبي ء شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

ت مصلوحت مردكش - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

24821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 فبرد9ر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

شرفي) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

سفي ن للبي ء.

دلبي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

ودالعآ ل دملختلفة.

(: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 42222 (- مردكش) ت مصلوحت 

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 42.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() شرفي  مريم  دلسيد  

سيبع) (165 رقم) خبيالت  تجزئة 

مردكش)42222)مردكش دملغرب.

عيودنه)د() سفي ن  هش م  دلسيد 

مردكش) تآصلوحت  دملودريد  حومة 

42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3838

عيودنه)د() شرفي  مريم  دلسيد  
سيبع) (165 رقم) خبيالت  تجزئة 

مردكش)42222)مردكش دملغرب
عيودنه)د() سفي ن  هش م  دلسيد 
مردكش) تآصلوحت  دملودريد  حومة 

42222)مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
م رس) (26 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)123351.

611I

MOORISH

LAMINOS AGRO SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MOORISH
32 ش رع لال 9 قوت دلط بق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيض ء دملغرب
LAMINOS AGRO SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 61 ش رع 
اللة 9 قوت زدوية مصطفى دملع ني 

دلط بق 2 دلرقم 85   - 22222  دلددر 
دلبيض ء  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (16
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.LAMINOS AGRO SARL
دستيردا) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتصد9ر دمليتج ت دلزردعية
61)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
دملع ني) مصطفى  زدوية  9 قوت  اللة 
دلط بق)2)دلرقم)85)))-)22222))دلددر)

دلبيض ء))دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (522 ( (: دلسيد سعيد بي ز)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: بي ز) دملصطفى  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

حي) عيودنه)د() بي ز  سعيد  دلسيد 
 22222 ( ( دملحآدي) دلحي  سوسيك  

دلددر دلبيض ء))دملغرب.
عيودنه)د() بي ز  دملصطفى  دلسيد 
لس سفة تجزئة دلخزدمى ه ه عآ ر )5 
ارج ب شقة)6 22222)دلددر دلبيض ء))

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() بي ز  دملصطفى  دلسيد 
لس سفة تجزئة دلخزدمى ه ه عآ ر )5 
ارج ب شقة)6  22222)دلددر دلبيض ء))

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)725241.
612I

MOORISH

SWISS ELECTRONICS IT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
32 ش رع لال 9 قوت دلط بق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيض ء دملغرب
SWISS ELECTRONICS IT شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي زدوية 
ش رع عبد دملومن و زنقة سآية، 
إق مة شهرزدا 3 دلط بق 4 دلرقم 

22 دليخيل - 22342  دلددر دلبيض ء 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
451381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (11
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 SWISS(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.ELECTRONICS IT
(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دملعددت) وتسويق  وتصد9ر  دستيردا 

داللكترونية ودالتص الت.
زدوية) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
سآية،) زنقة  و  دملومن  عبد  ش رع 
دلرقم) (4 دلط بق) (3 شهرزدا) إق مة 
دلددر دلبيض ء) ( (22342 (- دليخيل) (22

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد دريش فراج):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 82 دلسيد دريش فراج عيودنه)د()
محج د9ط لي )))75213))ب ريس فرنس .
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 82 دلسيد دريش فراج عيودنه)د()
محج د9ط لي )))75213)ب ريس))فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 23 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724333.
613I

SAFI CONSULTANT

STE REBBANET
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

SAFI CONSULTANT
عآ ر  ميآونة دلط بق دلث ني حي 

دلجريف ت دسفي ، 46222، دسفي 
دملغرب

STE REBBANET شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 22 
زنقة 12 حي كوكي  - 46222 دسفي 

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.3411

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
»522.222)ارهم«)أي من)»522.222 
عن) ارهم«) (1.222.222« إلى) ارهم«)
ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)
دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآسفي) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)18.
614I

TAGES CONSULTING

CRESCO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa ، 20260، دلددر 
دلبيض ء دملغرب

CRESCO  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

)في طور دلتصفية(
 131Bd  وعيودن مقره  دإلختآ عي
 Anfa , Résidence(Azur   Bureau

n°11 B 20 000 20000 دلددر 
دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.336232
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
مبلغ) ( ( (CRESCO دلوحيد) دلشريك 
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
 131Bd Anfa , ( دإلختآ عي) مقره  
 Résidence Azur   Bureau n°11
دلبيض ء) دلددر  (B 22 222 22222
دلنش ط) توقيف  (: ل) نتيجة  دملغرب 

دلتج ري ألزيد من سية.



3832 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

 TAGES و حدا مقر دلتصفية ب)
 CONSULTING : N 322 LOT HAJ
 FATEH( ETAGE( 1( EL( OULFA( -

22262)دلددر دلبيض ء)دملغرب.)
و عين:

 Mohamed Ali   El دلسيد) ()
 Hay Linbiate و عيودنه)د() (Amrani
 Rue Maamoura n° 34 Salé
() ( كآصفي) دملغرب  (22222 SALE

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 16 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727322.
615I

س-دطلس

STE ABRAJ SOUIRI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

س-دطلس
دلط بق دالول دلحي دالادري ش رع 

دلط ئف رقم 41 ، 23222، بني مالل 
دملغرب

STE ABRAJ SOUIRI شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلرقم 52 

ش رع 12 والا عي ا لكردبزي  - 23222 
بني مالل دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.3785
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (31 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 STE ABRAJ دلوحيد) دلشريك  ذدت 
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  ( (SOUIRI
دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 
دلرقم)52)ش رع)12)والا عي ا لكردبزي )
-)23222)بني مالل دملغرب نتيجة ل):)

حل دلشركة.

و حدا مقر دلتصفية ب دلرقم)52 
ش رع)12)والا عي ا لكردبزي )-)23222 

بني مالل دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()تريآ ))بردهيم و عيودنه)د()
دلرقم)52)ش رع)12)والا عي ا لكردبزي )
23222)بني مالل دملغرب كآصفي)) ()

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)29/2020.
616I

دملست مية دلشرقية لتقيي ت دملح سبة

A ET A SKILL UPPER
إعالن متعدا دلقردردت

دملست مية دلشرقية لتقيي ت 
دملح سبة

ش رع محآد عبده دق مة حآز  رقم 
18 مكرر دلط بق دلث ني رقم 7 ، 

62222، وخد  دملغرب
A ET A SKILL UPPER »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: 2 زنقة 
دبن مليق ن - 62222 وخد  دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.34283
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
2212)تم دتخ ذ) 25)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
و) دلحفالت  مآون  نش ط  دض فة  (-

مدم ت دملط  عم دالمر 
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
 A ET A دلى) دلشركة  تسآية  -تغيير 

 PRESTIGE MULTISRVICES
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:3 رقم) بيد 
م 9لي:)دلغرض من دلشركة هو:)وك لة)
دلعآل دملؤقتة.)-)دلتيظيف ودلبستية.)
مآون) (- دملختلفة.) دلبي ء) أعآ ل  (-
دلحفالت))وأنشطة مدم ت دملط  عم)

دالمر .

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) بيد 

 A ET A دسم) دلشركة  ت مذ  م 9لي:)

PRESTIGE MULTISERVICES

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)73.

617I

دمغ ر عبد دلغ فور

GOLF DU NORD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إنش ء)فرع ت بع للشركة

دمغ ر عبد دلغ فور

ش رع دلجيش دمللكي دق مة دليور رقم 

1 دلط بق دالول تطودن ، 23222، 

تطودن دملغرب

GOLF DU NORD شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلجيش دمللكي دق مة دلوروا محل 

رقم 21 تطودن - 23222 تطودن 

دملغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4283

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 

تحت) ( للشركة) ت بع  ( فرع) إنش ء)

دلتسآية)GOLF DU NORD)و دلك ئن)

ب لعيودن تطودن طريق سبتة مرخ ن)

23222)تطودن) تطودن محل رقم)5)-)

دملغرب و دملسير من طرف دلسيد) ()

خبرون))م لد.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2242.

618I

ECO FINANCE

MAROC TECH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ECO FINANCE

 RUE(SOCRATE - RES(ISLAM

N 52- دملع ريف، 22372، دلددر 

دلبيض ء دملغرب

MAROC TECH شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي  265 ش رع 

دلزرقطوني ،إق مة شآ�سي دلط بق 

2 رقم 22 دملغرب 22332 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.382685

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر) (2212 اخيبر) (13 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 MAROC دلوحيد) دلشريك  ذدت 

TECH))مبلغ رأسآ له )12.222)ارهم)

وعيودن مقره  دإلختآ عي))265)ش رع)

 2 دلزرقطوني)،إق مة شآ�سي دلط بق)

رقم)22)دملغرب)22332)دلددر دلبيض ء)

نش ط) توقف  (: ل) نتيجة  دملغرب 

دلشركة).

 265 ( ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

شآ�سي) ،إق مة  دلزرقطوني) ش رع 

 22332 دملغرب) (22 رقم) (2 دلط بق)

دلددر دلبيض ء)دملغرب.)

و عين:

و) خه اي  ( صفية) دلسيد) ()

فيال حد9قة دلرحآة رقم) ( عيودنه)د()

 22222 بوعز ) ادر  (22 دلرحآة) (22

() ( كآصفي) دملغرب  دلبيض ء) دلددر 

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726221.

612I
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مكتب دملح سبة

MABOU TRAV
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

مكتب دملح سبة

ش رع خون كينيدي عآ ر  أعردب 

دلط بق دألول رقم ب4 ، 35222، 

ت ز  دملغرب

MABOU TRAV شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دمللحة 

بلوك ب ت ز  - 35222 ت ز  دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4375

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

بوبكر دليآوس) () ( تفويت دلسيد)

 122 حصة دختآ عية من أصل) (52

محآد) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

محت ل بت ريخ)26)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بت ز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)14.

622I

مكتب دملح سبة

RAJAA-OLIVE
شركة دلتض من

حل شركة

مكتب دملح سبة

ش رع خون كينيدي عآ ر  أعردب 

دلط بق دألول رقم ب4 ، 35222، 

ت ز  دملغرب

RAJAA-OLIVE شركة دلتض من)في 

طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي  رقم 42 

مشت ل دملق ولة ت ز  دلعلي   - 35222 

ت ز  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2221

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 13)اخيبر) دملؤرخ في)
  RAJAA-OLIVE دلتض من) شركة 
مبلغ رأسآ له )12.222)ارهم وعيودن)
مشت ل) (42 رقم) ( دإلختآ عي) مقره  
ت ز ) (35222 (- ( دلعلي ) ت ز   دملق ولة 

دملغرب نتيجة ل):)عدم دملراوا9ة.
 42 )رقم) و حدا مقر دلتصفية ب)
مشت ل دملق ولة ت ز  دلعلي ))-)35222 

ت ز  دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()محآد))اب ج و عيودنه)د()
ت ز ) (2 دلقدس) (4 محآوعة) (135
() ( كآصفي) دملغرب  ت ز   (35222

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):))رقم)42 

مشت ل دملق ولة ت ز  دلعلي )
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بت ز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)15.

621I

CANOCAF SARL

SOCIAL TEX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
ش رع دلجيش دمللكي زنقة دلخنس ء 

رقم 7 دلط بق دلث ني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،دلي ظور

MAROC
SOCIAL TEX شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلجيش دمللكي زنقة دلخنس ء رقم 7، 
دلط بق دلث ني شقة رقم 3 - 62222 

دلي ظور  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
12535

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)23 
9ي 9ر)2222)تم إعددا دلق نون)

دألس �سي لشركة ذدت مسؤولية)

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIAL TEX

/1 (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالستيردا و دلتصد9ر دملالبس)2/إع ا )

تدوير دملالبس.

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(،7 رقم) دلجيش دمللكي زنقة دلخنس ء)

 62222 (- (3 دلط بق دلث ني شقة رقم)

دلي ظور))دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: ( دلسيد بيآو�سى محآد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد بيآو�سى محآد))عيودنه)د()

أمل ني )42477)أمل ني ))أمل ني .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عبد دمل لك أمالح))عيودنه)د()

 62222 ( حي أوالا بوطيب سكتور أ)

دلي ظور))دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)44.

622I

ANDERSEN CONSULTING

MONIMETAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير نش ط دلشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 22
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
MONIMETAL  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي 6 ش رع 
دألمير موالي عبد هللا، دلعآ ر  رقم 

32 - 22222 طيجة دملغرب.
تغيير نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.48553

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم تغيير) (2212 32)اخيبر) دملؤرخ في)
خآيع) »تدوير  من) دلشركة  نش ط 
أنودع دملع ان ودليف 9 ت دملعدنية«)إلى)
إع ا  تدوير دإلسفيج دملصيوع من) («

دلبالستيك))م ا  دلبولي 9وريثين()؛
)إع ا  تدوير نف 9 ت دلنسيج)؛

)دإلستيردا ودلتصد9ر«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222525.

623I

STE FICOGEMISS

STE BMST TRADIV SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 دلط بق دلسفلي حي ب م، 33252، 

ميسور دملغرب
STE BMST TRADIV SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دليج ح  

- 33252 ميسور دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

1612
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BMST TRADIV SARL
دالشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملختلفة دو دلبي ء
مق ول في دلغرس.

حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دليج ح))-)33252)ميسور دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 
122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: دلسيد محآد دلصغير بوعص بة)
522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

 522 ( (: دلددواي) دلسيد  سليآة 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

بوعص بة) دلصغير  محآد  دلسيد 
زنقة موالي بوسله م) (158 عيودنه)د()

حي دلتقدم)65822)ت وريرت دملغرب.
دلسيد  سليآة دلددواي عيودنه)د()
158)ش رع موالي عبد هللا حي دلتقدم)

65822)ت وريرت دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بوعص بة) دلصغير  محآد  دلسيد 
زنقة موالي بوسله م) (158 عيودنه)د()

حي دلتقدم)65822)ت وريرت دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (26 بت ريخ) ( دالبتددئية ببومل ن)

2212)تحت رقم)254.
624I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE TOP SOUKRI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي دلفتح زنقة 9نبع رقم 32 دلعيون ، 
72222، دلعيون دملغرب

STE TOP SOUKRI  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 22 
رقم 28 حي دلوحد  21  - 72222 

دلعيون دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.17435

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2222 9ي 9ر) (13 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»522.222)ارهم«)أي من)»122.222 

عن) ارهم«) (522.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)104/2020.

625I

ALEXANDRIS(COMPTA(-(SARL

حـــلـــويــــات  أمـــانـــديـــــن
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

حـــلـــويــــ ت  أمـــ نـــد9ـــــن  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 117 شــ رع 

عبــد دلــرحـــيـــم بــوعبيـــد دلـــودزيــــس  -- 

22272  دلبيضــ ء    دملــغــرب   .

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.77.381

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)27)م رس)2218)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

بــوعبيـــد) دلــرحـــيـــم  عبــد  شــ رع  (117«

دلبيضــ ء)))) ( (22272 (-- ( دلـــودزيــــس)

دملــغــرب)))»)إلى)»حــي داللفـــة))مجـآـــوعـــة)
دلطـــ بـــق) ( (132 رقــــم) ( (151 زنقـــة) ( ل)

دلبيضــ ء))) ( (22612 (-- ( ( دلسفلـــي)

دملــغـــرب)))».

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726.276.

626I

omri compta sarl au

H.M.A.L TRANS SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

H.M.A.L TRANS SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 

22 ش رع عبد دلرحآ ن دملكواي 

دلعردئش - 22222  دلعردئش دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.3875

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (12 دملؤرخ في)

شركة) (H.M.A.L TRANS SARL

مبلغ) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

22)ش رع عبد) مقره  دإلختآ عي رقم)

  22222 (- دلرحآ ن دملكواي دلعردئش)

ليالحظ) نتيجة  دملغرب  دلعردئش 

أي) تيفذ  لم  دلشركة  أن  دلشرك ء)

مع ملة ميذ إنش ئه  في)11/09/2017 

تقرر دلحل دملبكر للشركة..

و عين:

و) هش م  ( دلوه بي) دلسيد) ()
عيودنه)د()رقم)22)ش رع عبد دلرحآ ن)

دلعردئش) ( (22222 دملكواي دلعردئش)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 22 وفي رقم) (2222 9ي 9ر) (12 بت ريخ)

ش رع عبد دلرحآ ن دملكواي دلعردئش)

-)22222))دلعردئش دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لعردئش))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)37.

627I

ALEXANDRIS(COMPTA(-(SARL

حـــانــــة الطــــالـــب
شركة دملس هآة

وف   شريك

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
حـــ نــــة دلطــــ لـــب   شركة دملس هآة
وعيودن مقره  دإلختآ عي 327  

شـــ رع  دبـــن  تـــ شفيـــــن   -- 22662  
دلبيضــ ء  دملـــغــــــرب  .

وف   شريك
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.125.315
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)17)اخيبر)2212)تم دإلعالم)
و) ( دلــعـآــــ ري) أحــــآــــد  دلشريك  بوف   
(
ً
تبع  دلورثة  على  حصصه  توزيع 
9ونيو) (21 في) دملؤرخ  دإلردثة  لرسم 

2212)ب لشكل دألتي):
((، ( علآـــي حلــآــــي) ( وفــــ ء) دلسيد) ()

1.222)حصة).
((، ( دلعـــآــــ ري) سفيــــ ن  دلسيد) ()

4.122)حصة).
((، ( دلعـــآــــ ري) ( ( عثآــــ ن) دلسيد) ()

4.122)حصة).
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 32 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725.363.
628I

MCFISC

STE MC FISC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

MCFISC
 JAMILA7 RUE 6 N 51 C(D
 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANVA MAROC
STE MC FISC  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي خآيلة 7 
زنقة 6 رقم 51 ق.ج - 22442

 دلددر دلبيض ء دملغرب.
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تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.272482
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تعيين) (2212 نونبر) (26 دملؤرخ في)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

دلشف وي دسآ عيل كآسير وحيد
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725663.
622I

زكري ء)دملريني

MFI MAROC
إعالن متعدا دلقردردت

زكري ء دملريني
255 ، ش رع محآد دلخ مس - 
دلددردلبيض ء ، 22222، دلددر 

دلبيض ء دملغرب
MFI MAROC »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: 4، زنقة 

دبن خهير إق مة مونية دلط بق 
دلسفلي شقة MG  بوركون، دلددر 
دلبيض ء 22222 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.265823

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
دملؤرخ في)22)أكتوبر)2212)تم دتخ ذ)

دلقردردت دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
دلسيد) دستق لة  تبوث  تم  م 9لي:)
سآير بن ملوان من مه مه كآسير و)
ملد ) خدا  آمرين  مسير9ن  تسآية 
ـ لسيد روي�سي داريس) غير محدوا :)
،)دملزادا ب)18)9ونيو)1284)ب لرب ط،)
مغربي دلجنسية،)دلق طن بليس سفة)
دلددر) (،5 رقم) فيال  دلليآون  تجزئة 
دلوطيية) للبط قة  ح مل  و  دلبيض ء)
 Mohananـ لسيد J321573؛) رقم)
(،KanippayyurSubramanian
بكيب 9ور) (1264 م ي) (31 ب) دملزادا 
كردال،)هيدي دلجنسية و ح مل لجودز)

دلسفرب لرقم)Z5422368)؛

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

 Altaf Lalani م 9لي:)تم إعف ء)دلسيد)

Sadruddin)من مه مه كآسير

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم دلبيد)13:)دلذي 9يص على)

9تم تسيير دلشركة من طرف) م 9لي:)

أشخ ص) مسير9ن،) عد   أو  ( مسير)

طبيعيين،)شرك ء)أو غير شرك ء.)دملسير)

من) بقردر  تسآيتهم  9تم  دملسير9ن  أو 

دلشريك دلوحيد ملد  محدوا  أو غير)

دألغي ر،) مع  دلعالق ت  في  محدوا .)

للآسير خآيع دلقو  للتع مل ب سم)

دلعقوا) بجآيع  دلقي م  و  دلشركة 

تحت) دلشركة،) بغرض  دملتعلقة 

دلقو  دلتي 9آيحه  دلق نون للشريك)

تلتزم دلشركة بعقوا دملسير) دلوحيد.)

م رج غرض دلشركة،)إال إذد تم إثب ت)

أن دلغير ك ن على علم بأن دلعقد م رج)

غرض دلشركة أو لم 9تم دلتآكن من)

تج هله أمذد بعين دالعتب ر دلظروف،)

ال) للشركة  دألس �سي  للعقد  دإلعالن 

9آكن أمذه كحجة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

نونبر)2212)تحت رقم)712422.

632I

firdaous(benzina

GREEN HORIZONS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

firdaous(benzina

fes maroc ،32222 ، طريق صفرو

GREEN HORIZONS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 21 

حي سب ق دلخيل - 15152 دلرم ني 

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.121

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 12)شتيبر) دملؤرخ في)
ذدت) شركة  (GREEN HORIZONS
رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
حي سب ق دلخيل) (21 دإلختآ عي رقم)
نتيجة) دملغرب  دلرم ني  (15152 (-

الفالس.
و عين:

و) دلش الي  ( ميآون) دلسيد) ()
 15152 ( حي سب ق دلخيل) عيودنه)د()
() ( كآصفي) دلخآيس ت  دلرم ني 

للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
 21 وفي رقم) (2212 شتيبر) (12 بت ريخ)
دلرم ني) (15152 (- دلخيل) حي سب ق 

دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (12 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لرم ني)

2212)تحت رقم)56.
631I

ALEXANDRIS(COMPTA(-(SARL

حــــانــــة  الطــــالــــب
شركة دملس هآة

تعيين مسير خد9د للشركة
ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
حــــ نــــة  دلطــــ لــــب   شركة دملس هآة
وعيودن مقره  دإلختآ عي 327  

شــــ رع  دبـــن  تـــ شفــيــــن -- 22262  
دلبيضــ ء  دملــغــــرب  .

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.125.315
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 17)اخيبر) دملؤرخ في)
مسير خد9د للشركة دلسيد) ()عــلــآــــي))
((- ( وفــــــ ء) ( دلــعـــآــــــ ري) ( ( (- ( ( ( حــلـــيــآـــي)

سـفـيــــــ ن))-))عثــآــــ ن كآسير آمر
تبع  لوف   دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 32 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725.363.
632I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

TECH MY TEAM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــ ء دلــآــردكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 خليز ، 42222، مردكش 
دملغرب

TECH MY TEAM شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 116 مركز 
دالعآ ل ط لب ش رع محآد دلخ مس 

رقم 41 كليز مردكش - 42222 
مردكش دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.65115
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)22)أكتوبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
ش رع) ط لب  دالعآ ل  مركز  (116«
41)كليز مردكش) محآد دلخ مس رقم)
 62« إلى) دملغرب«) مردكش  (42222 (-
دلط بق) دلخط بي  دلكريم  عبد  ش رع 
 42222 (- كليز مردكش) (2 دالول رقم)

مردكش))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112253.
633I

NAC CONSEIL

INSPIRATION MEDIC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE
 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
INSPIRATION MEDIC شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 
دلهودء دلجآيل رقم 212 طريق 

سيدي حردزم نرخس ف س - 32222 
ف س دملغرب.
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تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52841
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دلرحيم) عبد  () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (52 حآ موش)
() ( دلسيد) ( 122)حصة لف ئد ) أصل)
اخيبر) (26 بت ريخ) بوسالمتي  سع ا 

.2212
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)71.
634I

NAC CONSEIL

INSPIRATION MEDIC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE
 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
INSPIRATION MEDIC شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

و عيودن مقره  دالختآ عي تجزئة 
دلهودء دلجآيل رقم 212 طريق 

سيدي حردزم نرخس ف س - 32222 
ف س .

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52841
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)26)اخيبر)2212)تم تحويل)
دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)
»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد«)

دملحدوا «.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)71.
635I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 MOSTAKBAL AL OUMA
JADIDA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تعيين مسير خد9د للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

دلرقم 1 دلعآ ر  21 دلحي دلحسني 

ميطقة دألنشطة دالقتص ا9ة ، 

46322، دليوسفية دملغرب

 MOSTAKBAL AL OUMA

JADIDA  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 52 
زنقة 21 حي دلسآ ر  - 46322 

دليوسفية دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.173

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 14)اخيبر) دملؤرخ في)

مسير خد9د للشركة دلسيد) ()داريهم)
لقبول) تبع   وحيد  كآسير  ن صر 

دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 23 بت ريخ) ( ب ليوسفية) دالبتددئية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)05/2020.

636I

CABINET BADREDDINE

JE-JO-PI-CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

CABINET BADREDDINE

272 أ مسير  1 دق مة هني دلشقة 
رقم 1 ، 2، مردكش دملغرب

JE-JO-PI-CAR شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 12عآ ر  

دلبراعي ش رع محآد دلخ مس و ش رع 

موالي دلحسن أول مك ن للحرية  - 

42222 مردكش دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.16253

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
 122.222« أي من) ارهم«) (15.222«
عن) ارهم«) (1.622.222« إلى) ارهم«)
إام ج دحتي طي أو أرب ح أو) ( (: طريق)

عالودت إصددر في رأس دمل ل.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (25 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2212)تحت رقم)112687.

637I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

2NK HOLDING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 centre(d‘étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d‘ Anfa, résid(Ibn ,82
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

2NK HOLDING  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 265، 
ش رع دلزرقطوني، دلط بق دلت سع، 
رقم 22 - دلددر دلبيض ء  - 22222 

دلددر دلبض ء  دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

451671
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (13
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 2NK (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

. HOLDING
أو) إنش ء) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)
حي ز  حصة في رأس م ل أي شركة)
ويرتبط) دلق نوني  شكله   ك ن  أ9   (،
دلغرض دملؤس�سي منه  بإادر  وتشغيل

أكثر) أو  م صة  تعليآية  مؤسسة  (
من) (، دلخ رج) في  أو  في دملغرب  سودء)
صيع) على  دلتأثير  أو  دلسيطر   أخل 

دلقردر أو دلقي م ب ستثآ ر م لي)؛
أكثر) وبشكل  دملشور   تقد9م  (•
تحد9دد في تقد9م دلخدم ت ودلدعم)
من) بأي شكل  (، ودلخبر ) ودملس عد  
دلتيظيآية) دملج الت  في  دألشك ل،)
ودالستردتيجية) ودإلادر   ودلق نونية،)

دلتيظيآية ودلتشغيلية)؛
•)دقتي ء)أي أرض للبي ء)أو أي مبنى)
أو) دلشركة  الحتي خ ت  لتخصيصه  

دلفروع دلت بعة له )؛
أو) دستيردا  أو  تآثيل  أو  دقتي ء) (•
تصد9ر خآيع دملودا ودملعددت ودلسلع)
ودملودا دالستهالكية من خآيع دألنودع)

،)إلخ.)الستغاللهم)؛
أو) توثيق  أو  اردسة  أي  إخردء) (•
تحليل أو بحث أو تدريب)،)9تعلق بهذد)

دلنش ط أو ب ألنشطة دملس عد )؛.
(،265 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلت سع،) دلط بق  دلزرقطوني،) ش رع 
 22222 (- ( دلددر دلبيض ء) (- (22 رقم)

دلددر دلبض ء))دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: ( دلحفيري) ن صر  دلسيد 
حصة بقيآة)52.222)ارهم للحصة).

 252 ( (: ( دلحفيري) نودل  دلسيد  
حصة بقيآة)25.222)ارهم للحصة).

 252 ( (: ( دلحفيري) كنز   دلسيد  
حصة بقيآة)25.222)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() دلحفيري  ن صر  دلسيد 
 21222 ويددر) لحسن  ش رع  (،157

دلددر دلبيض ء)دملغرب).
عيودنه)د() ( دلسيد نودل دلحفيري)
 22222 ( 44،)خالل دلد9ن دلسيوطي)

دلددر دلبيض ء)دملغرب).
عيودنه)د() ( دلسيد  كنز  دلحفيري)
 21222 ويددر) لحسن  ش رع  (،157

دلددر دلبيض ء)دملغرب).
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلحفيري  ن صر  دلسيد 

 21222 ويددر) لحسن  ش رع  (،157

دلددر دلبيض ء)دملغرب)

)عيودنه)د() دلسيد  نودل دلحفيري)

 22222 خالل دلد9ن دلسيوطي) (،44

دلددر دلبيض ء)دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 25 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)724756.

638I

FIDEXPER

اطرا طراف
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

FIDEXPER

 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA(APPT 1 EL(JADIDA ،

24000، EL(JADIDA(MAROC

دطرد طردف شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة  

دلجآ عة رقم 222 سيدي بوزيد 

موالي عبد هللا دلجد9د  - 24222 

دلجد9د  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.13265

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.222.222«

 2.222.222« إلى) ارهم«) (122.222«

تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لجد9د ))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)24655.

632I

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة بني مالل مييفر )-)

ملحقة مييفر 

BADYOU SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة بني 
مالل مييفر  - ملحقة مييفر 

مقر ملحقة غرفة بني مالل -مييفر  
بخييفر  دلحي دالادري -  طريق 
ت الة، 54222، مييفر  دملغرب
BADYOU SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلحي 

دالادري تغس لين - 54222 مييفر  
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
3175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BADYOU SARL
شركة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
الشغ ل دلبي ء)و دلتشجير و دملف وضة.

دلحي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
مييفر ) (54222 (- تغس لين) دالادري 

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 42.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
((: دلسيد  عب �سي ف طآة دلزهردء)
242)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

 162 ( (: ف طآة) دمليصور  دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلزهردء) ف طآة  عب �سي  دلسيد  
تغسلين) دالادري  دلحي  عيودنه)د()

54222)مييفر  دملغرب.

دلسيد  دمليصور ف طآة عيودنه)د()
دلخآيس ت) (15222 ( حي ب م ودمل س)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلزهردء) ف طآة  عب �سي  دلسيد  
تغسلين) دالادري  دلحي  عيودنه)د()

54222)مييفر  دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية بخييفر ))بت ريخ)26)اخيبر)

2212)تحت رقم)222.
642I

شركة دإلئتآ نية دلودسطية

 SOCIETE GRANDS AXES DE
DISTRIBUTION

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
قفل دلتصفية

شركة دإلئتآ نية دلودسطية
13 زنقة دنتسردبي رقم 3 م.ج ، 

52222، مكي س دملغرب
 SOCIETE GRANDS AXES DE
DISTRIBUTION شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : 13 زنقة 

دنتسيردبي رقم 3 م.ج - 52222 
مكي س دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.35235

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2222 9ي 9ر) (26 في) دملؤرخ 
 SOCIETE GRANDS AXES حل)
ذدت) شركة  (DE DISTRIBUTION
رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
 3 زنقة دنتسيردبي رقم) (13 دإلختآ عي)
52222)مكي س دملغرب نتيجة) (- م.ج)

لتصفية.
و عين:

و) بيط لب  ( محآد) دلسيد) ()
مكي س) (52222 مكي س) عيودنه)د()

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
زنقة) (13 وفي) (2222 9ي 9ر) (26 بت ريخ)
 52222 (- م.ج) (3 رقم) دنتسيردبي 

مكي س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)13.

641I

مستأمية س مي للآح سبة

 STE INTERNATIONAL
ALLAM COPIEUR SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

مستأمية س مي للآح سبة
حي ميآونة رقم 55 بلوك 4 دلط بق 
دألول بني مالل ، 23224، بني مالل 

دملغرب
 STE INTERNATIONAL ALLAM

COPIEUR SARL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 151 
ش رع دبن ملدون  - 23222 بني 

مالل دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.5251

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 نونبر) (22 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دلعالم) ( نبيل) () ( دلسيد) تفويت 
332)حصة دختآ عية من أصل)332 
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()سآير كيطر )

بت ريخ)22)نونبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 26 بت ريخ) ( مالل) ببني  دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)247.

642I

RIAD CONSULTANT

OS STUDIO شركة
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة OS STUDIO  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 12 زنقة 
دبن سيي  فيالج م ش ف مريبكة - 

25222 مريبكة دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

6152

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

شركة) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

. OS STUDIO

دستغالل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

وصوتي ت) تكييف  النت ج  دستوا9و 

دالفالم دلسييآ ئية.

زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختآ عي)

(- دبن سيي  فيالج م ش ف مريبكة)

25222)مريبكة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: عثآ ن) سعدوني  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد سعدوني عثآ ن عيودنه)د()

 25222 زنقة دبن سيي  م ش ف) (12

مريبكة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد سعدوني عثآ ن عيودنه)د()

 25222 زنقة دبن سيي  م ش ف) (12

مريبكة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( دالبتددئية بخريبكة)

2222)تحت رقم)27.

643I

COMPTE A JOUR

AL ARABIA ASSISTANCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

AL ARABIA ASSISTANCE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دملسير  زنقة 112 رقم 18  - 62222 

دلي ظور  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 AL (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ARABIA ASSISTANCE

دسع ف) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملر�سى ونقلهم-)دستع ا  دلسي ردت).

ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 62222 (- ( (18 112)رقم) دملسير  زنقة)

دلي ظور))دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد  دله م ويدوح):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

522)حصة) ( (: دلسيد محآد دثري)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  دله م ويدوح عيودنه)د()حي)
دلعلوي) ( )دلعربي) دلكيدي زنقة موالي)

رقم)46 62222)دلي ظور دملغرب.

عيودنه)د() دثري  محآد  دلسيد 

 8 رقم) (112 زنقة) دبردهيم  دوالا  حي 

62222)دلي ظور دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دثري  محآد  دلسيد 

 8 رقم) (112 زنقة) دبردهيم  دوالا  حي 

62222)دلي ظور دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)47.

644I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

DIETEFORME
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

DIETEFORME شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : ش رع بن 

ع ئشة، إق مة دلحد9قة دلكبر ، 

عآ ر  A، شقة رقم 15، مردكش - 

42222 مردكش  دملغرب .

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.24721

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر) (2212 اخيبر) (15 في) دملؤرخ 

ذدت) شركة  (DIETEFORME حل)

رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222

إق مة) ع ئشة،) بن  ش رع  دإلختآ عي 

شقة) (،A عآ ر ) دلكبر ،) دلحد9قة 

مردكش)) (42222 (- مردكش) (،15 رقم)

دملغرب))نتيجة لصعوب ت دقتص ا9ة.

و عين:
و) ( مردبط) ( ( ف طية) دلسيد) ()
إق مة) ب حآ ا  ش رع  (265 عيودنه)د()
دلددر) (2 شقة) (3 عآ ر ) دلوحد  
دلبيض ء) دلددر  ( (22222 دلبيض ء)

دملغرب))كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
ش رع) وفي  (2212 اخيبر) (15 بت ريخ)
إق مة دلحد9قة دلكبر ،) بن ع ئشة،)
(- مردكش) (،15 رقم) شقة  (،A عآ ر )

42222)مردكش))دملغرب).
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111342.
645I

ste BET.GCI SARL AU

STE BET.GCI SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ste BET.GCI SARL AU
 HAY(SAADA(RUE 08 NR
 11 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
STE BET.GCI SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

 HAY وعيودن مقره  دإلختآ عي
 SAADA(RUE 08 NR 11  - 70000

LAAYOUNE MAROC
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
32265

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BET.GCI SARL AU
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 BUREAU(:(غرض دلشركة بإ9ج ز
.D’ETUDES GENIE CIVILE

 HAY (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 SAADA(RUE(08(NR(11((-(70000

.LAAYOUNE MAROC
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 MOHAMED EL دلسيد)
 AV EL QODS عيودنه)د() (FARTAK
 HAY MLY RACHID 2EME TR
 IMM 24 APPRT 23 72222

.LAAYOUNE MAROC
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 MOHAMED EL دلسيد)
 AV EL QODS عيودنه)د() (FARTAK
 HAY MLY RACHID 2EME TR
 IMM 24 APPRT 23 72222

LAAYOUNE MAROC
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لعيون))بت ريخ)25)اخيبر)

2212)تحت رقم)-.

646I

L EXPERT DE GESTION

HYPER ALIMENTATION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION
 N 78 MANAR 03 HAY(CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

HYPER ALIMENTATION شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر بردا  
رقم ل 5 دسكجور صوكوم  مردكش  

- 42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 HYPER(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.ALIMENTATION

مجزر ،) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

و) دلفودكه  دلخضر،) (، دللحوم) بيع 

دلدودخن.

عيودن دملقر دالختآ عي):)اودر بردا )

رقم ل)5)دسكجور صوكوم  مردكش))-)

42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: ( دلسيد محآد شطردت)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد محآد شطردت))عيودنه)د()

مردكش) دلبور  دلويددن  دكزولة  اودر 

42222)مردكش دملغرب.

دلسيد محآد شطردت))عيودنه)د()

مردكش) دلبور  دلويددن  دكزولة  اودر 

42222)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد محآد شطردت))عيودنه)د()

مردكش) دلبور  دلويددن  دكزولة  اودر 

42222)مردكش دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111172.

647I

FIDIA CONSEIL

مونوتي نيكرو دكسبور أمبور 
 MONTI NEGRO EXPORT

IMPORT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FIDIA CONSEIL
 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75
 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

مونوتي نيكرو دكسبور أمبور 
 MONTI NEGRO EXPORT

IMPORT  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا )في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 123456 
123456 22132 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.221681

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر حل) (2212 نونبر) (27 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
 MONTI(مونوتي نيكرو دكسبور أمبور
NEGRO EXPORT IMPORT)))مبلغ)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )
 123456 123456 مقره  دإلختآ عي)
دلددر دلبيض ء)دملغرب نتيجة) (22132

ل):)تصفية نه ئية).
و حدا مقر دلتصفية ب)75)ش رع)
دملغرب) (162 رقم) (1 9ي 9ر دلشقة) (11

22132)دلددر دلبيض ء)دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ())موري))عي ا و عيودنه)د()
دملغرب)22132)دلددر دلبيض ء)دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.
دلحدوا) دإلقتض ء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحي ت  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخ بر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)
: 75)ش رع)11)9ي 9ر دلشقة)1)رقم)162
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)723428.
648I

شركة دبهوش للخدم ت

SYSPHONE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة دبهوش للخدم ت
ش رع مكة عآ ر  دلص لحي دلط بق 
دالول رقم 24 دلعيون ، 72212، 

دلعيون دملغرب
SYSPHONE شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي موالي 
رشيد دلشطر دلث لث بلوك 25 رقم 
24 دلعيون - 72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
32412

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SYSPHONE
توفير،) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
معددت) ودلخدم ت،) دملت خر   بيع،)
وتجهيز) دملك تب،) وبردمج دالعالمي ت،)
دالستيردا) عآلي ت  خآيع  ( دملك تب.)
ودلتصد9ر،)دملت خر ،)توزيع،)وإصالح)
وخآيع) ودالتص الت،) دله تف  أخهز  

دملعددت دالليكترونية ودإلعالمية.
عيودن دملقر دالختآ عي):)حي موالي)
رقم) (25 بلوك) دلث لث  دلشطر  رشيد 
24)دلعيون)-)72222)دلعيون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 
122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دموك ر) نعيآة  دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( دلسيد  نعيآة دموك ر)

حي دلزيتون بلوك س رقم)82)تيكوين))

82652)أك ا9ر دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دموك ر  نعيآة  دلسيد  

حي دلزيتون بلوك س رقم)82)تيكوين)

82652)أك ا9ر دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)77/2020.

642I

شركة دبهوش للخدم ت

DIMACAB
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة دبهوش للخدم ت

ش رع مكة عآ ر  دلص لحي دلط بق 

دالول رقم 24 دلعيون ، 72212، 

دلعيون دملغرب

DIMACAB شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلوف ق  

بلوك ا رقم 266 دلعيون   - 72222 

دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

32417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.DIMACAB

توفير،) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
معددت) ودلخدم ت،) دملت خر   بيع،)
وتجهيز) دملك تب،) وبردمج دالعالمي ت،)
دالستيردا) عآلي ت  خآيع  ( دملك تب.)
ودلتصد9ر،)دملت خر ،)توزيع،)وإصالح)
وخآيع) ودالتص الت،) دله تف  أخهز  

دملعددت دالليكترونية ودإلعالمية
حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
266)دلعيون)))-) دلوف ق))بلوك ا رقم)

72222)دلعيون دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: كردمي) سآير  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد سآير كردمي عيودنه)د()حي)
 41 دلحريزي رقم) لعلو ش رع مقددا 
دلددر) (22222 دلبيض ء.) دلددر  ج  ق 

دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد سآير كردمي عيودنه)د()حي)
 41 دلحريزي رقم) لعلو ش رع مقددا 
دلددر) (22222 دلبيض ء.) دلددر  ج  ق 

دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)76/2020.
652I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

MENZAH SEBTA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ، 93100،
FNIDEQ MAROC

MENZAH SEBTA شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دملرخة - 

23122 دلفييدق دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.4343

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

رأسآ له ) مبلغ  ( (MENZAH SEBTA

مقره ) وعيودن  ارهم  (222.222

 23122 (- دملرخة) حي  دإلختآ عي 

دلفييدق دملغرب نتيجة ل):)دالفالس.

و حدا مقر دلتصفية ب حي دملرخة))

-)23122)دلفييدق دملغرب.)

و عين:

و) دملرودني  ( عثآ ن) دلسيد) ()

 23122 ( اوي ت) ودا  حي  عيودنه)د()

دلفييدق دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2218.

651I

CONSEILS EVERNAGE

 SMART SOLUTIONS

MAGHREB
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

 SMART SOLUTIONS MAGHREB

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 

خوهر  دلط بق دلت ني شقة رقم 17 

ش رع عالل دلف �سي مردكش 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121723

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 SMART(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.SOLUTIONS MAGHREB

دعآ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبي ء)دو دعآ ل متيوعة.

دق مة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 17 خوهر  دلط بق دلت ني شقة رقم)

 42222 ش رع عالل دلف �سي مردكش)

مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

كريعة) دلددئم  عبد  دلسيد 

عيودنه)د()اودر دعزيب دلخليفة دبريك)

دبردهيم) سيدي  ودحة  (165 رقم)

مردكش)) (42222 مردكش) دلويددن 

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

كريعة) دلددئم  عبد  دلسيد 

عيودنه)د()اودر دعزيب دلخليفة دبريك)

دبردهيم) سيدي  ودحة  (165 رقم)

مردكش)) (42222 مردكش) دلويددن 

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)422.

652I
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ste sabah info

 STE BUREAU D ETUDE
TECHNIQUE FARES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

ste sabah info
 n08 bnechlikha(benguerir ،

43150، benguerir(maroc
 STE BUREAU D ETUDE

TECHNIQUE FARES شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي موالي 
رشيد دن خرير بن خرير 43152 بن 

خرير مغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
1277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 BUREAU D ETUDE TECHNIQUE

.FARES
مكتب) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلدردس ت دلتقيية.
عيودن دملقر دالختآ عي):)حي موالي)
بن) (43152 رشيد دن خرير بن خرير)

خرير مغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ر�سى) محآد  خوخ ن  دلسيد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

ر�سى) محآد  خوخ ن  دلسيد 

حي موالي رشيد دن خرير) عيودنه)د()

43152)بن خرير مغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

ر�سى) محآد  خوخ ن  دلسيد 

حي موالي رشيد دن خرير) عيودنه)د()

43152)بن خرير مغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 27 بت ريخ) ( خرير) ب بن  دالبتددئية 

فبرد9ر)2212)تحت رقم)34.

653I

FIDUCIAIRE MAHIR

SOCIETE SAY PROMO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

FIDUCIAIRE MAHIR

عآ ر  دلعب �سي ش رع عالل بن عبد 

هللا دلط بق دالول شقة رقم 1 دبن 

أحآد ، 26252، دبن أحآد دملغرب

SOCIETE SAY PROMO شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 34 زنقة 

سيدي محآد دلذهبي ارب دلطلعة 

دبن أحآد - 26252 دبن أحآد 

دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.547

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»322.222)ارهم«)أي من)»222.222 

عن) ارهم«) (522.222« إلى) ارهم«)
ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)

دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ببن دحآد))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)21.

654I

cofiber(sarl

PICTROBER IMMO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

cofiber(sarl
 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc
PICTROBER IMMO شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 21، زنقة 
دلوف ق حي دملحآدي - 62322 برك ن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
6285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PICTROBER IMMO
أعآ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
عق رية و كل م  9تعلق بأشغ ل دلبي ء.
دلعآلي ت) كل  ع مة  بصفة  و 
و) دمل لية  دلعق رية،) دلتج رية،)
دلصي عية دملرتبطة بآوضوع دلشركة)

و دلتي تس هم في تيآيته .).
عيودن دملقر دالختآ عي):)21،)زنقة)
62322)برك ن) دلوف ق حي دملحآدي)-)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: حس م) ع يش  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() حس م  ع يش  دلسيد 

11،)زنقة دط لي  حي دلليآون)62322 

برك ن دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() حس م  ع يش  دلسيد 

11،)زنقة دط لي  حي دلليآون)62322 

برك ن دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)17/2020.

655I

FIDUBAC SARL

ABARKAN CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL

162مكرر ش رع 9وسف دبن ت شفين 

 NADOR، دلشقة رقم 11 دلي ضور

62000، nador(maroc

ABARKAN CASH شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلطريق 

دلرئيسية تفرسيت رقم 26 اريوش - 

62253  اريوش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.17251

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 نونبر) (28 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

9 سآيية) ( () ( دلسيد) تفويت 

حصة دختآ عية من) (1.222 أبرك ن)

دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222 أصل)

22)اخيبر) ) ())إبردهيم أبرك ن بت ريخ)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 18 بت ريخ) ( ب لي ضور) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)3533.

656I
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FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

AUTO SERVICE OUMAIMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

 AUTO SERVICE OUMAIMA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

دألمير  رقم 411 - 23122 دلفييدق 

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.3723

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

AUTO SERVICE OUMAIMA))مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

دألمير  رقم) مقره  دإلختآ عي تجزئة 

دملغرب) دلفييدق  (23122 (- (411

نتيجة ل):)دالفالس.

تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دلفييدق) (23122 (- (411 دألمير  رقم)

دملغرب.)

و عين:

دليدري و) أوالا  ( أميية) دلسيد) ()

تجزئة دالمير  ش رع عالل) عيودنه)د()

بن عبد هللا رقم)24 23122)دلفييدق)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2225.

657I

JIHA FIDUCIAIRE

SAMAD PLASTIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

SAMAD PLASTIQUE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلشقة 3 

عآ ر  رقم 14 زنقة 528 دلدشير  

دنزك ن  - 86362 دنزك ن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12622

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SAMAD PLASTIQUE

دع ا ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

تدوير))دلبالستيك.

دلشقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلدشير ) (528 زنقة) (14 عآ ر  رقم) (3

دنزك ن))-)86362)دنزك ن دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد عبد دله اي مط ب):))522 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلسيد عبد دلكبير دلهر�سي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

مط ب) دله اي  عبد  دلسيد 
دمزيل) ري ض  (45 رقم) عيودنه)د()

بنسرك و دك ا9ر)82214)دك ا9ر دملغرب.

دلهر�سي) دلكبير  عبد  دلسيد 

حي) (376 رقم) (3 بلوك) عيودنه)د()

تآرسيط دزرو د9ت ملول)86152)د9ت)

ملول دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

مط ب) دله اي  عبد  دلسيد 
دمزيل) ري ض  (45 رقم) عيودنه)د()

بنسرك و دك ا9ر)82214)دك ا9ر دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( ب نزك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)82.

658I

FIDAROC GRANT THORNTON

أو.تي.ڤي
إعالن متعدا دلقردردت

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

أو.تي.ڤي »شركة دلتوصية دلبسيطة«

وعيودن مقره  دالختآ عي: 1 مقر 

مونتڭوفليي، عآ ر  الكودرين  س نت 

موريس  24412  كريت ي فرنس .

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري:)

.-

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)25)فبرد9ر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلسيد) خد9د:) ق نوني  مآثل  تعيين 

(، فرن�سي) (، ك ا9 ن) برن ر  أندريه  بيير 
سوي) في  (11/10/1965 مودليد) من 

ويقيم) (، فرنس ) (، سو-مونآورين�سي)

في)7)،)بي إل نونجير إي كو)،)24132 

نوخينت سور م رن)،)فرنس )،)ح مل)

16AY72644)وهذد) خودز دلسفر رقم)

بيير) خ ن  ب تريك  دلسيد  من  (
ً
بدال

كوزيني.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)-:)دلذي 9يص على م 9لي:)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)625823.

652I

global(compta(et(conseils

BOUCHERIE AYA DINDE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

global(compta(et(conseils

12,ش رع دبن تومرت دلط بق دلث ني ، 

22222، طيجة دملغرب

BOUCHERIE AYA DINDE شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

دلشهيد حسين دبن عزوز رقم 45 

قطعة رقم 81 مغوغة - 22222 

طيجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.63362

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر) (2216 9وليوز) (28 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 BOUCHERIE ذدت دلشريك دلوحيد)

AYA DINDE))مبلغ رأسآ له )22.222 

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 

رقم) دبن عزوز  دلشهيد حسين  زنقة 

 22222 (- 81)مغوغة) 45)قطعة رقم)

نه 9ة) (: ل) نتيجة  دملغرب  طيجة 

دلنش ط.

زنقة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 45 رقم) عزوز  دبن  حسين  دلشهيد 

 22222 (- ( مغوغة) (81 رقم) قطعة 

طيجة دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ()م لد))دليج ر و عيودنه)د()

 22222  3 رقم) (2 زنقة) دلدردو   حي 

طيجة دملغرب كآصفي)) ()للشركة.



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3852

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

زنقة) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 

 45 رقم) عزوز  دبن  حسين  دلشهيد 

قطعة رقم)81)مغوغة طيجة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

شتيبر) (27 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2216)تحت رقم)4328.

662I

fiduciaire(for(you

انسيدكو

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

إنش ء)فرع ت بع للشركة

fiduciaire(for(you

ش رع محآد دلبق ل عآ ر  صبحي 

رقم 51 دلط بق 3 شقة رقم 27 خيلز 

، 42222، مردكش دملغرب

دنسيدكو شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

لشينس رقم 423 بنسليآ ن - 

13222 بنسليآ ن دملغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.35213

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)13)نونبر)2212)تقرر إنش ء)

دلتسآية) تحت  ( للشركة) ت بع  ( فرع)

دنسيدكو و دلك ئن ب لعيودن بآردكش)

ـ1)و دـ2  425)بيس،محل د) تجزئة رقم)

دلحي دلصي عي،سيدي غ نم مردكش))

-)42222))مردكش))دملغرب و دملسير من)

طرف دلسيد) ()دسآ ي سكيية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)548.

661I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

COMEZON
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

دق مة ليي  دلرقم 76 زدوية ش رع 

ط نط ن وش رع لبي ن لط بق دلت سع 

طيجة ، 22222، طيجة دملغرب

comezon شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 76 

إق مة ليي  تق طع زنقة لبي ن وزنقة 

ط نط ن ط بق 2  - 22222 طيجة 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.21547

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

)بن) تفويت دلسيد)) ()عبد دلع لي)

من) دختآ عية  حصة  (122 ( ديشو)

() ( دلسيد) ( 122)حصة لف ئد ) أصل)

23)اخيبر) بت ريخ) ( كريم بن دله شمي)

.2212

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222575.

662I

ISR CORPORATE

 INTEGRATED SYSTEMS

RESEARCH CORPORATION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ISR CORPORATE

 Casablanca ، 20140،

casablanca Maroc

 INTEGRATED SYSTEMS

     RESEARCH CORPORATION

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي بدر عبد 
دملؤمن ، ش رع سآية ، رقم 82 ، 
دلط بق دلردبع ، رقم 16 ، ك رتييه 
ب مليير - 22142 دلددر دلبيض ء 

دملآلكة دملغربية
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
453223

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (15
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 INTEGRATED SYSTEMS  :

.    RESEARCH CORPORATION
تطوير) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
وتوزيع دمليتج ت أو دألخهز  أو دلبردمج.
بدر عبد) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
(، (82 رقم) (، سآية) ش رع  (، دملؤمن)
ك رتييه) (، (16 رقم) (، دلردبع) دلط بق 
ب مليير)-)22142)دلددر دلبيض ء)دملآلكة)

دملغربية.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: أحآد بنسف ج) ( دلسيد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
أحآد بنسف ج عيودنه)د() ( دلسيد)
ال) (7 ا9 ر) مبني  ليبورن  ش رع  (21
دلبيض ء) دلددر  (22222 خيروند-)

دملآلكة دملغربية.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
أحآد بنسف ج عيودنه)د() ( دلسيد)
ال) (7 ا9 ر) مبني  ليبورن  ش رع  (21
دلبيض ء) دلددر  (22222 خيروند-)

دملآلكة دملغربية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727252.

663I

SPHERE CONSEILS

ألتين
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

SPHERE CONSEILS

 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

ألتين شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 84 تجزئة 

نعيم والا حدو سيدي معروف دلددر 

دلبيض ء - 24222 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.424865

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)22)اخيبر)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

سيدي) حدو  والا  نعيم  تجزئة  (84«

معروف دلددر دلبيض ء)-)24222)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب«)إلى)»C1.213)محل,)

معرض دلسلع ب ملركز دلتج ري م ريي )

للتسوق،)دلك ئن بتجزئة)B 1)،)م ريي )،)

ش رع دملحدا)،)دلددر دلبيض ء.)24222 

دلددر دلبيض ء))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727143.

664I

ACCOUNTAX MAROC

RIMSO SARLAU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة



3853 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

ACCOUNTAX MAROC

 Rue  de(liberté  3ème(étage, ,12

 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RIMSO SARLAU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 122 

تجزئة نصر هللا، برشيد - 26122 

برشيد دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

13325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.RIMSO SARLAU

شركة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالشغ ل دملختلفة.

 122 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 26122 (- برشيد) هللا،) نصر  تجزئة 

برشيد دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

2.222.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: دلكريم) عبد  أق بور  دلسيد 

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (22.222

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلكريم) عبد  أق بور  دلسيد 

هللا،) نصر  تجزئة  (122 عيودنه)د()

برشيد)26122)برشيد دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلكريم) عبد  أق بور  دلسيد 
هللا،) نصر  تجزئة  (122 عيودنه)د()

برشيد)26122)برشيد دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( ببرشيد) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)-.
665I

س-دطلس

STE ZAMAN BINAA
إعالن متعدا دلقردردت

س-دطلس
دلط بق دالول دلحي دالادري ش رع 

دلط ئف رقم 41 ، 23222، بني مالل 
دملغرب

STE ZAMAN BINAA »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«
وعيودن مقره  دالختآ عي: دلرقم 3 
بلوك  أ إق مة ليآوري  ش رع دلعيون 

ببني مالل  - 23222 بني مالل 
دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.2377
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
تم دتخ ذ) (2212 أبريل) (22 دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلى) للشركة  دإلختآ عي  دملقر  تحويل 
دلعيودن دلت لي دلرقم)3)بلوك))أ إق مة)

ليآوري  ش رع دلعيون ببني مالل)
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
بيع))122)حصة دلتي في حوز  دلسيد)
دلسيد) لص لح  ( لحسين) معي وي 

رشيدي محآد)
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تعيين دلسيد رشيدي محآد كآسير)
ZAMAN BINAA ( ( لشركة) وحيد 

ش.م.م.)ش.)و،)ملد  غير محدا )
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
بيد رقم)5:)دلذي 9يص على م 9لي:))

دملقر دإلختآ عي للشركة
9يص على) دلذي  و7:) (6 رقم) بيد 

م 9لي:))حصة في شركة.

على) 9يص  دلذي  (:12 رقم) بيد 
م 9لي:)تعيين مسير خد9د في دلشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل))بت ريخ)27)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)14.
666I

GHALIN

SOCIETE GHALIN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

GHALIN
حي سب تة 1322 حط ن مريبكة ، 

25222، حط ن دملغرب
SOCIETE GHALIN شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دسب تة 
رقم 1322 حط ن مريبكة - 25222 

حط ن دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
6157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIETE GHALIN
(: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
عآلي ت) دملختلفة+) دالشغ ل 

تف وض+دلتيظيف.
حي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- 1322)حط ن مريبكة) دسب تة رقم)

25222)حط ن دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد عبد دلغني))نبوتي)):))1.222 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

)دلسيد عبد دلغني))نبوتي)):)1.222 
بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد عبد دلغني))نبوتي))عيودنه)د()
حي دسب تة رقم)1322)حط ن مريبكة)

25222)حط ن دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عبد دلغني))نبوتي عيودنه)د()
حي دسب تة رقم)1322)حط ن مريبكة)

25222)حط ن دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( دالبتددئية بخريبكة)

2222)تحت رقم)28.
667I

ELYX CONSULTING

ORIAMES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ORIAMES شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 52 ش رع 
دلزرقطوني  ،دلط بق3 ،رقم - 
22122 دلددردلبيض ء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.318263
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
  ORIAMES دلوحيد) دلشريك  ذدت 
ارهم) (32.222 رأسآ له ) مبلغ 
ش رع) (52 دإلختآ عي) مقره   وعيودن 
دلزرقطوني))،دلط بق3)،رقم)-)22122 
(: ل) نتيجة  دملغرب  دلددردلبيض ء)

تصفية وا9ة.
و حدا مقر دلتصفية ب)52)ش رع)
(- ،رقم8) ،دلط بق3) ( دلزرقطوني)

22122)دلددردلبيض ء)دملغرب.)
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و عين:

محيي) ( ( دملعز لد9ن هللا) دلسيد) ()

رقم) مرية  تجزئة  عيودنه)د() و  دلد9ن 

تآ ر  دملغرب) (12242 ( 25عين عتيق)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726877.

668I

AGC CONSULTING

SIDIMAT سديمات
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

AGC CONSULTING

252، زدوية ش رع موالي 9وسف 

وبوراو، دلط بق 4، شقة 11 ، 

22242، دلددر دلبيض ء دملغرب

سد9آ ت SIDIMAT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي  دلتح لف 

دلدولي مدم تAMS، رقم 17، ش رع 

دلزرقطوني  - 22222 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.278225

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.822.222«

 1.222.222« إلى) ارهم«) (122.222«

ارهم«)عن طريق):))إام ج دحتي طي أو)

أرب ح أو عالودت إصددر في رأس دمل ل.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726713.

662I

azzouziabdelali

SOCIETE COMPTOIR HIBA
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE COMPTOIR HIBA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

مريم عآ ر  أ4 دلط بق دلردبع شقة 

16 زودغة - 32222 ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIETE COMPTOIR HIBA

تسويق) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملختلفة) أشغ ل دلبي ء) (- مودا دلبي ء)

-)دالستيردا ودلتصد9ر.

تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

مريم عآ ر  أ4)دلط بق دلردبع شقة)16 

زودغة)-)32222)ف س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلردمي) دلحآيد  عبد  دلسيد 

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلردمي) دلحآيد  عبد  دلسيد 

عيودنه)د()زنقة دبن ب خة شركة ف س)

ف س) (32222 ( دسيي سيدي دبردهيم)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

دلردمي) دلحآيد  عبد  دلسيد 

عيودنه)د()زنقة دبن ب خة شركة ف س)

ف س) (32222 ( دسيي سيدي دبردهيم)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)123.

672I

OCF

BROTHERS  PRO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

OCF

 RUE  ABDELKRIM  DIOURI  .43

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

BROTHERS  PRO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : حي 

موالي عبدهلل زنقة 132 رقم 22 

دلددردلبيظ ء حي موالي عبدهلل زنقة 

132 رقم 22 دلددردلبيظ ء 224222 

دلددردلبيظ ء دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.412321

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 18)اخيبر) دملؤرخ في)

ذدت) شركة  (BROTHERS  PRO

رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222.222

زنقة) عبدهلل  موالي  حي  دإلختآ عي 

حي) دلددردلبيظ ء) (22 رقم) (132

 22 رقم) (132 زنقة) عبدهلل  موالي 

دلددردلبيظ ء) (224222 دلددردلبيظ ء)

دملغرب نتيجة لدون نش ط تج ري.

و عين:
دلسيد) ()محآد عتآ ن))دلتآييوني)
زنقة) حي موالي عبدهلل  و عيودنه)د()
 224222 دلددردلبيظ ء) (22 رقم) (132
() ( كآصفي) دملغرب  دلددردلبيظ ء)

للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
حي) وفي  (2212 اخيبر) (18 بت ريخ)
 22 رقم) (132 زنقة) عبدهلل  موالي 
دلددردلبيظ ء)-)224222)دلددردلبيظ ء)

دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 18 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)412321.

671I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

STE LIBRAIRIE KHADIJA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي دليج   رقم 34 زنقة بني مالل 

سوق دلسبت دوالا دليآة دلفقيه بن 
ص لح ، 23552، سوق دلسبت دوالا 

دليآة دملغرب
STE LIBRAIRIE KHADIJA  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : اودر دوالا 
دمردح خآ عة دوالا دزم م - 23552 

سوق دلسبت دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.3521

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2218 م ي) (22 في) دملؤرخ 
شركة) ( (STE LIBRAIRIE KHADIJA
مبلغ) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
دمردح) دوالا  اودر  دإلختآ عي  مقره  
سوق) (23552 (- دزم م) دوالا  خآ عة 
دلسبت دملغرب نتيجة النته ء)دلغرض.

و عين:
و) هشيش  ( مد9جة) دلسيد) ()
عيودنه)د()حي دلسع ا ))23552)سوق)
دلسبت دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
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و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
وفي اودر دوالا) (2218 م ي) (22 بت ريخ)
 23552 (- دمردح خآ عة دوالا دزم م)

سوق دلسبت دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
ص لح)) بن  ب لفقيه  دالبتددئية 
رقم) تحت  (2212 اخيبر) (24 بت ريخ)

.992/2019
672I

Azur conseil

IFG INVEST  SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة
Azur conseil

46 تجزئة ليي  زنقة 21 سيدي 
مومن دلددردلبيض ء ، 22422، دلددر 

دلبيض ء دملغرب
IFG(INVEST  SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 
دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 32 حي 
عزدلد9ن زنقة   27حي دملحآدي دلددر 
دلبيض ء  -  22572 دلددر دلبيض ء  

دملغرب .
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.758

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 12)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
)مبلغ رأسآ له ) (IFG INVEST  SARL
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
زنقة))) عزدلد9ن  حي  (32 دإلختآ عي)
((- ( دلبيض ء) دلددر  دملحآدي  27حي 
22572)دلددر دلبيض ء))دملغرب))نتيجة)

ل):)لم 9تم إنج ز أهددف دلشركة).
حي) (32 و حدا مقر دلتصفية ب)
عزدلد9ن زنقة))27))حي دملحآدي))دلددر)
دلبيض ء)) دلددر  ( (22572 (- ( دلبيض ء)

دملغرب).)
و عين:

دلسيد) ()زعودط))ف طآة دلزهردء))
ش رع) دلحد9قة  تجزئة  عيودنه)د() و 
 23 رقم) فيال  دلذر   خآ ل  محآد 
سيدي مومن))دلددر دلبيض ء))22422 
() ( كآصفي) ( دملغرب) ( دلددر دلبيض ء)

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم))726425.

673I

EURODEFI

SOKAYDI BATIMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 112

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

SOKAYDI BATIMENT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 

دلفراوس 12 عآ ر  247 شقة15 

دلددر دلبيض ء - 22222 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.442752

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2222 9ي 9ر) (22 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

 KHADIJA () ( دلسيد) تفويت 

دختآ عية) حصة  (OUAHTAI 252

لف ئد )) حصة  (1.222 أصل) من 

 HICHAM BARKAOUI () ( دلسيد)

بت ريخ)22)9ي 9ر)2222.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726342.

674I

NT FINANCE

 ASSURANCES AL

HASSANIA
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC

 ASSURANCES AL HASSANIA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة رقم 
8 ج كريآة 3 حي دليصر دلع لية  - 

22222 دملحآد9ة دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.7321

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)27)نونبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
»تجزئة رقم)8)ج كريآة)3)حي دليصر)
22222)دملحآد9ة دملغرب«) (- ( دلع لية)
إلى)»إق مة ند )4)لط بق دألر�سي رقم)
دلس اس) دلفالح ش رع محآد  حي  (8
دلع لية))-)22222)دملحآد9ة))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب ملحآد9ة))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)72.

675I

COJUSOFI

AC BATIMENT
إعالن متعدا دلقردردت

COJUSOFI
 RESIDENCE(AL(FATH 217
 BD BRAHIM ROUDANI

 PROLONGE 1er(ETG(N°3 ،
20390، CASABLANCA(MAROC

AC BATIMENT »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: 217 
تجزئة  دلفتح ش  رع إبردهيم رواد ني 
دلط بق 1 رقم 3 - - دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.321173

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
تم دتخ ذ) (2212 17)شتيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (: (- (1 رقم) قردر 
تحويالت) على  دلتصد9ق  م 9لي:)
دألسهم):)دلسيد م لد د9ت قدور 9بيع)
332)تجزأ  لكل تجزأ  قدره )122.22 
ارهم و دلسيد عبد هللا دلعالوي 9بيع)
332)تجزأ  لكل تجزأ  قدره )122.22 
ارهم لسيد قيرود ني عآبري حسب)

عقد دلبيع بت ريخ)16/09/2019.
على) 9يص  دلذي  (: (- (2 رقم) قردر 
م 9لي:)مروج دلسيد م لد د9ت قدور)

و عبد هللا دلعالوي من دلشركة
على) 9يص  دلذي  (: (- (3 رقم) قردر 
دلق نوني) دلشكل  تحويل  م 9لي:)
مهآة) ذدت  شركة  من  للشركة 
دلى شركة ذدت) (SARL (« (» محدوا )
ودحد») شريك  ذدت  محدوا   مهآة 

» .SARL A.U
على) 9يص  دلذي  (:- (4 رقم) قردر 
دالختآ ع) (: إنه ء)وظيفة دملد9ر) م 9لي:)
دستق لة) 9قبل  دلع اي  غير  دلع م 
ميصبه) قدورمن  د9ت  م لد  دلسيد 

كآد9رللشركة.
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:- (1 رقم) بيد 
م 9لي:)تعد9ل دملودا)))1)-)6))-)7)و))13 

ليظ م دألس �سي للشركة
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)723321.

676I

EDI COMPTA

ECAPT ATLAS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EDI COMPTA
 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES(MAROC
 ECAPT ATLAS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
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ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة ودا 

دلقوداس حي دمسيلة دلبه ليل  - 

31122 صفرو دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

2727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 ECAPT(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.ATLAS

دشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلكهرب ء)و دلبي ء)و دالشغ ل دملختلفة).
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- ( ودا دلقوداس حي دمسيلة دلبه ليل)

31122)صفرو دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: عزيز) دلدمغي  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( عزيز) دلدمغي  دلسيد 

اودر د9ت دلط لب سيدي 9وسف بن)

دحآد))31222)صفرو))دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() عزيز  دلدمغي  دلسيد 

اودر د9ت دلط لب سيدي 9وسف بن)

دحآد)31222)صفرو))دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

25)اخيبر) بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2212)تحت رقم)237/2019.

677I

RAISON CONSEIL

TRAVAMIR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
TRAVAMIR شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي 

رقم 1 حي دلحفر  بنسليآ ن 
ظهر دلخآيس،قرب مسجد 

دلفظيلة،ف س - 32222 ف س 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.35642
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2212 نونبر) (32 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
TRAVAMIR))مبلغ رأسآ له )12.222 
دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 
ظهر) بنسليآ ن  دلحفر   حي  (1 رقم)
دلخآيس،قرب مسجد دلفظيلة،ف س)
(: ل) نتيجة  دملغرب  ف س  (32222 (-

دنته ء)دلنش ط.
و حدا مقر دلتصفية ب رقم)1)حي)
دلحفر  بنسليآ ن ظهر دلخآيس،قرب)
مسجد دلفظيلة،ف س)-)32222)ف س)

دملغرب.)
و عين:

دلواغيري و) ( أم كلتوم) دلسيد) ()
عيودنه)د()رقم)11)زنقة دحآد دلحي ني)
تجزئة دلشرد9بي خي ن موالي دلك مل.)
() ( كآصفي) دملغرب  ف س  (32222

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
دملخ بر  و محل تبليغ دلعقوا و دلوث ئق)
دملتعلقة ب لتصفية):)رقم)1)حي دلحفر )
بنسليآ ن ظهر دلخآيس،قرب مسجد)

دلفظيلة،ف س.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)152.

678I

RAISON CONSEIL

ZINA STRUCTURE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
ZINA STRUCTURE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 
دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 
ش رع عالل بن عبد هللا دلط بق 

6،مكتب 66،ف س. - 32222 ف س 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.47233
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2212 نونبر) (32 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
ZINA STRUCTURE))مبلغ رأسآ له )
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
بن) عالل  ش رع  (12 رقم) دإلختآ عي 
عبد هللا دلط بق)6،مكتب)66،ف س.)-)
32222)ف س دملغرب نتيجة ل):)دنته ء)

دلنش ط.
رقم) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
ش رع عالل بن عبد هللا دلط بق) (12
ف س) (32222 (- 66،ف س.) 6،مكتب)

دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()زينت دلشرف))دلواغيري)
11))تجزئة دلشرد9بي) و عيودنه)د()رقم)
ف س) (32222 دلك مل.) موالي  خي ن 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
رقم) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 
ش رع عالل بن عبد هللا دلط بق) (12

6،مكتب)66،ف س.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)166.
672I

rochdi conseil

AHMED WALD SBAI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة دلقودت دملس عد  رقم 143 
دلعيون ، 72222، دلعيون دملغرب

AHMED WALD SBAI شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي مشروع 
  E مد9ية دلوف ق رقم 126 بلوك
دلعيون - 72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
32442

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.AHMED WALD SBAI
و) دلبي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالشغ ل دملتعدا .
مشروع) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
  E بلوك) (126 رقم) دلوف ق  مد9ية 

دلعيون)-)72222)دلعيون دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلسب عي) دلسيد دحآد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسب عي عيودنه)د() دحآد  دلسيد 
 42 رقم) (727 تجزئة) دلقدس  حي 

72222)دلعيون دملغرب.
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)
ومودطن مسيري دلشركة:

دلسب عي عيودنه)د() دحآد  دلسيد 
 42 رقم) (727 تجزئة) دلقدس  حي 

72222)دلعيون دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)26.
682I

دئتآ نية))دلخبر 

SOZAM PROMO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دئتآ نية  دلخبر 
42  زنقة  دملد9ية ، 26122، برشيد 

دملغرب
SOZAM PROMO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 
دالم ن GH 18 عآ ر  146 رقم 1 

مكتب 1 عين دلسبع - 22522 دلددر 
دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOZAM PROMO
ميعش) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

عق ري.
تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 1 رقم) (146 عآ ر ) (GH 18 دالم ن)
دلددر) (22522 (- 1)عين دلسبع) مكتب)

دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد حيآوا سعيد):))522)حصة)
بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلح خة) درزيق  دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() سعيد  حيآوا  دلسيد 
برشيد) (26122 ( ركردكة) نجزئة  (11

دملغرب.
دلسيد  درزيق دلح خة عيودنه)د()
برشيد) (26122 ( نجزئة ركردكة) ( (11

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  درزيق دلح خة عيودنه)د()
برشيد) (26122 ( نجزئة ركردكة) ( ( (11

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726652.
681I

rochdi conseil

 ATLANTIQUE TRAVAUX
SAHARA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة دلقودت دملس عد  رقم 143 
دلعيون ، 72222، دلعيون دملغرب

 ATLANTIQUE TRAVAUX
SAHARA شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 853 
بلوك ب مد9ية دلوحد    دلعيون - 

72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
32422

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 ATLANTIQUE TRAVAUX

.SAHARA

و) دلبي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالشغ ل دملتعدا .

عيودن دملقر دالختآ عي):)رقم)853 

(- دلعيون) ( ( بلوك ب مد9ية دلوحد )

72222)دلعيون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلكريم) عبد  دشرويظ  دلسيد 

ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلكريم) عبد  دشرويظ  دلسيد 

بلوك ب مد9ية) (728 رقم) عيودنه)د()
دلعيون) (72222 دلعيون) دلوحد  

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلكريم) عبد  دشرويظ  دلسيد 

بلوك ب مد9ية) (728 رقم) عيودنه)د()
دلعيون) (72222 دلعيون) دلوحد  

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)82.

682I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ارابيكا ستيل
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

دردبيك  ستيل شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 

دلسالم  رقم 38 دلط بق دلردبع ش رع 

موالي عبدهللا-كليز - 42222 مردكش 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.82323

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)24)اخيبر)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
»دق مة دلسالم))رقم)38)دلط بق دلردبع)

 42222 (- ش رع موالي عبدهللا-كليز)

مردكش دملغرب«)إلى)»تجزئة دلصيوبر)

 42222 (- ( (162 رقم) تج ري  محل 

مردكش))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111262.

683I

شركة دبهوش للخدم ت

SOCIETE NEXT CONCEPT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

شركة دبهوش للخدم ت

ش رع مكة عآ ر  دلص لحي دلط بق 

دالول رقم 24 دلعيون ، 72212، 

دلعيون دملغرب

  SOCIETE NEXT CONCEPT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلسآ ر  زنقة رقم 21 عآ ر  

دلحكونية شقة رقم 22 دلعيون - 

72222 دلعيون دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.16285
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بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تعيين) (2222 9ي 9ر) (15 دملؤرخ في)

مسير خد9د للشركة دلسيد) ()دلشيخ)

سيدي بوبكر ف طآة دلزهردء)كآسير)

وحيد.

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)123/2020.

684I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ارابيكا ستيل

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تغيير نش ط دلشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

دردبيك  ستيل شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي تجزئة 

دلصيوبر محل تج ري رقم 162 - 

42222 مردكش دملغرب.

تغيير نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.82323

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم تغيير) (2212 24)اخيبر) دملؤرخ في)

»مق ول في تسير) نش ط دلشركة من)

دلتجآيل) »ص لون  إلى) دلخدم ت«)

ودلحالقة للنس ء«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111262.

685I

ESPACE FINANCE

THP INDUSTRIE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

ESPACE FINANCE

 BD EMILE ZOLA 224

 RCE ALKARAM BUREAU

 BELVEDERE، 20100،

CASABLANCA MAROC

THP INDUSTRIE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 224BD EMILE ZOLA RCE

 ALKARAM BUREAU NUMERO

 2 BELVEDERE 204BD(EMILE

 ZOLA RCE ALKARAM BUREAU

 NUMERO 2 BELVEDERE 20100

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2213 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 
بآبلغ) دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (522.222« قدره)

»1.522.222)ارهم«)إلى)»2.222.222 

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2213)تحت رقم)22538217.

686I

ESPACE FINANCE

THP INDUSTRIE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

ESPACE FINANCE

 BD EMILE ZOLA 224

 RCE ALKARAM BUREAU

 ،BELVEDERE، 20100

CASABLANCA MAROC
THP INDUSTRIE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 
 224BD EMILE ZOLA RCE

 ALKARAM BUREAU NUMERO
 2 BELVEDERE 204BD(EMILE

 ZOLA RCE ALKARAM BUREAU
 NUMERO 2 BELVEDERE 20100

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.158553

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم) (2213 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 
بآبلغ) دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (522.222« قدره)
»1.522.222)ارهم«)إلى)»2.222.222 
مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)
دملقددر) دملحدا   دلشركة  ا9ون   مع 

و دملستحقة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 
اخيبر)2213)تحت رقم)22538217.

687I

FIDERSER

STE LARAZ PRO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

STE LARAZ PRO  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي خليل 
دلت زي نسيم عآ ر  26 دلشقة 28 
سيدي سليآ ن - 14222 سيدي 

سليآ ن دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

2835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. LARAZ PRO

ميعش) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

-دالشغ ل) دالفرشة) بيع  (- عق ري)

دملختلفة.

عيودن دملقر دالختآ عي):)حي خليل)

 28 دلشقة) (26 عآ ر ) نسيم  دلت زي 

سيدي) (14222 (- سليآ ن) سيدي 

سليآ ن دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 62.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد لحلو داريس):))122)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد لحلو داريس عيودنه)د()حي)

خليل دلت زي نسيم عآ ر )26)دلشقة)

سيدي) (14222 سيدي سليآ ن) (28

سليآ ن دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد لحلو داريس عيودنه)د()حي)

خليل دلت زي نسيم عآ ر )26)دلشقة)

سيدي) (14222 سيدي سليآ ن) (28

سليآ ن دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ( سليآ ن) بسيدي  دالبتددئية 

18)اخيبر)2212)تحت رقم)281.

688I
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SIGCOM

 STE GITE ALLAL FASSI AIT

AYOUB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

SIGCOM

2 ش رع دالم م علي دق مة ف س ، 

32222، ف س دملغرب

 STE GITE ALLAL FASSI AIT

AYOUB  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

 JAMAA : وعيودن مقره  دإلختآ عي

 AZZABA DOUAR AIT AYOUB

 KIYADAT(LOUATA(SEFROU  -

32222 صفرو  دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.1242

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

 STE GITE ALLAL FASSI AIT حل)

دملسؤولية) ذدت  شركة  ( (AYOUB

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 

 JAMAA AZZABA DOUAR AIT

 AYOUB KIYADAT LOUATA

دملغرب) ( )SEFROU)صفرو) ( -(30000

نتيجة ملش كل دقتص ا9ة).

و عين:

و) صبري  ( نعيآة) دلسيد) ()

 2 تجزئة ح خر دلشقة) (14 عيودنه)د()

3222)ف س دملغرب) ( عين عآير ف س)

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 JAMAA 2212)وفي) 12)اخيبر) بت ريخ)

 AZZABA DOUAR AIT AYOUB

 KIYADAT( LOUATA( SEFROU( -

32222)صفرو دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

12)اخيبر) بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2212)تحت رقم)229/2019.

682I

STE FIACCOF 

STE SB ASSURANCES SBAI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE SB ASSURANCES SBAI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : ودا شكو 

دلطريق دلرئيسية عين دلشك ك 

صفرو - 31222 صفرو دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.1173

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (13 دملؤرخ في)

 STE SB ASSURANCES SBAI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )

دلطريق) شكو  ودا  دإلختآ عي  مقره  

(- صفرو) دلشك ك  عين  دلرئيسية 

31222)صفرو دملغرب نتيجة لتردكم)

دلد9ون))وعجز في دملزدنية.

و عين:

و) دلسب عي  ( توفيق) دلسيد) ()
حي) وخد   زنقة  (67 رقم) عيودنه)د()

 33252 ميسور) بوطيب  سيدي 

ميسور دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

وفي ودا شكو) (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)

دلشك ك) عين  دلرئيسية  دلطريق 

صفرو)-)31222)صفرو دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2222)تحت رقم)16/2020.

622I

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة دلعيون دلس قية)

دلحآردء

BELKHAIR ATLAS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستثآ ر لجهة 
دلعيون دلس قية دلحآردء

صيدوق دلبر9د 2266 ، 72222، 
دلعيون دملغرب

BELKHAIR ATLAS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي ولي 

دلعهد ش رع دلقودت دملس عد  عآ ر  
24 رقم 12 - 72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
28815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 9وليوز) (17
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BELKHAIR ATLAS
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دالمن.

ولي) حي  (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلعهد ش رع دلقودت دملس عد  عآ ر )
24)رقم)12)-)72222)دلعيون دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دركيبي) خآ ل  سيدي  دلسيد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.222   :

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دركيبي) خآ ل  سيدي  دلسيد 
عيودنه)د()حي ولي دلعهد ش رع دلقودت)
 72222 12 24)رقم) دملس عد  عآ ر )

دلعيون دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دركيبي) خآ ل  سيدي  دلسيد 
عيودنه)د()حي ولي دلعهد ش رع دلقودت)
 72222 12 24)رقم) دملس عد  عآ ر )

دلعيون دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لعيون))بت ريخ)25)9وليوز)

2212)تحت رقم)1977/19.

621I

pouce(des(affaires

ITAL MOUB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

pouce(des(affaires
 Dar(salama(imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama
 imm 24 appt 09 Ain(sbaa

 Casablanca، 20350، casablanca
maroc

ITAL MOUB  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

 BD Bir وعيودن مقره  دإلختآ عي
 Anzaran(N 154, 3 eme(étage

 Maarif(CASABLANCA - MAROC
 casablanca 20300 casablanca

maroc
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

322673
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (16
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 ITAL (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. MOUB
 L a غرض دلشركة بإ9ج ز):)•)
 promotion a la construction

,d’immeubles
 Entrepreneur des (•
 travaux divers ou construction

,((tout corps d’état
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 La promotion (•
 immobilière toutes ses formes
 notamment les opérations de
 l’lotissement, de morcellement,
 de construction de la revente
 de( tous( immeubles( a( usage
 d’habitation professionnel,
 commercial, industriel et

.administratif
 Achat, vente de (•
 tous terrain et immeuble
 destiner( a( l’habitation( à( usage

.professionnel ou commercial
 Divers travaux (•

,d’aménagement
 L’entreprise de travaux (•
 de diverse construction de

bâtiment
 L’entreprise de la (•
 construction et de l’entretien de
 route et voie de communication,
 canalisation( d’eau( ,( d’égaux( ( et

.réseaux divers
 Tous les services de ( (•
 transports(et( logistique()routier,

     (maritime, aérien
; Import-export (•

 P r o d u c t i o n , (•
;élaboration et transformation

 commercialisation des (•
 produits( agroalimentaires( et

; agricoles
;consignation(location (•

 Représentation des (•
 sociétés( Marocaine( à( l’étranger
 et( des( sociétés( étrangères( au

; Maroc
 BD Bir (: عيودن دملقر دالختآ عي)
 Anzaran( N( 154,( 3( eme( étage
 Maarif(CASABLANCA(-(MAROC
 casablanca 22322 casablanca

.maroc
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 ABOU MOUSLIM دلسيد)

 81 عيودنه)د() (ABDELGHANI

 ALLEE DU CHANT D OISEAUX

 HERMITAGE CASABLANCA

.22222 casablanca maroc

 STAMBOULI REDA دلسيد)

 Rue ABDELHAK عيودنه)د()

 BENOU MAHYOU APT 13RES

 SAAD ALLAH OU  PALMIERS

.22222 casablanca maroc

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 ABOU MOUSLIM دلسيد)

 81 عيودنه)د() (ABDELGHANI

 ALLEE DU CHANT D OISEAUX

 HERMITAGE CASABLANCA

22222 casablanca  maroc

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

غشت)2214)تحت رقم)-.

622I

MARCHICA CONSEIL

OSSOD RIF TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، ش رع طوكيو، دلط بق 1، شقة 

1، دلي ظور. ، 62222، دلي ظور 

دملغرب

 OSSOD RIF TRAVAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي لعري 

دلشييخ ،ش رع حيف ء، رقم 15، 

دلي ظور. - 62222 دلي ظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.OSSOD RIF TRAVAUX
1.)مق ول) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دشغ ل دلبي ء.
2.)تج ر .

3.دستيردا و تصد9ر..
عيودن دملقر دالختآ عي):)حي لعري)
(،15 رقم) حيف ء،) ،ش رع  دلشييخ)

دلي ظور.)-)62222)دلي ظور دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: مح ول) بك ي  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد بك ي مح ول عيودنه)د()حي)
دبوعج خ )،دلي ظور.)62672)دلي ظور)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد بك ي مح ول عيودنه)د()حي)
دبوعج خ ،)دلي ظور.)62672)دلي ظور)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)25)نونبر)

2212)تحت رقم)3422.
623I

BCH3
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة
BCH3 شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 56 ش رع 

موالي 9وسف، دلط بق دلث لث، 
شقة14 - 22252 دلددر دلبيض ء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
453251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
.BCH3(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته
إستغالل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

مصحة دو عي ا .
56)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
دلث لث،) دلط بق  9وسف،) موالي 
دلبيض ء) دلددر  (22252 (- شقة14)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
((: دلعلمي) دلشريف  زينب  دلسيد  
52)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 52 ( (: بيدحآ ن) نج    دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلعلمي) دلشريف  زينب  دلسيد  
ش راونوري) زنقة  (15 عيودنه)د()
دلبيض ء) دلددر  (22412 دلودزيس)

دملغرب.
دلسيد  نج   بيدحآ ن عيودنه)د()
15)زنقة ش راونوري دلودزيس)22412 

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلعلمي) دلشريف  زينب  دلسيد  
ش راونوري) زنقة  (15 عيودنه)د()
دلبيض ء) دلددر  (22412 دلودزيس)

دملغرب
دلسيد  نج   بيدحآ ن عيودنه)د()
15)زنقة ش راونوري دلودزيس)22412 

دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 16 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727178.
624I
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P’REFERENCE CONSULTING

MAROC BOUTON
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

P›REFERENCE CONSULTING

 BD MOHAMED V.RUE

 BAPUME(N° 21 CITY(TOWER.

8EME ETAGE N°32 زنقة ب بوم 
رقم 21 سيتي ت ور. دلط بق دلخ مس 

.ش رع محآد دلخ مس دلددر 

دلبيض ء، 22322، دلددردلبيض ء 

دمغرب

MAROC BOUTON

 شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي موالي 
رشيد دلحي دلصي عي تجزئة 24 دلددر 

دلبيض ء دلددر دلبيض ء  22322 دلددر 

دلبيض ء  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

222522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ونيو) (17

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MAROC BOUTON

صيع) (- (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتسويق خآيع أنودع دالزردر.

-دالستيردا،)دلتصد9ر

عيودن دملقر دالختآ عي):)حي موالي)
رشيد دلحي دلصي عي تجزئة)24)دلددر)

دلبيض ء)دلددر دلبيض ء))22322)دلددر)

دلبيض ء))دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)دملغرب سية).

 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 2.222 ( (: موزي) محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

((: ( ( ( ( ( ( ( ( دلسيد حسن دلبدردري)
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.522

للحصة).
((: ( ( ( ( دالممي) دلكريم  دلسيد عبد 
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (1.522

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد محآد موزي))))))))))))عيودنه)د()
دلددر) (22322 زرهون) زنقة  (115

دلبيض ء)دملغرب.
دلسيد حسن دلبدردري))عيودنه)د()
 11 48)رقم) حي موالي عبد هللا زنقة)
دلددر) (22322 ( عين دلشق) (1 دلط بق)

دلبيض ء)دملغرب.
دالممي))))) دلكريم  عبد  دلسيد 
عآ ر )) دلشفش وني  دق مة  عيودنه)د()
12)ش رع دلشفش وني ع) رقم) (6 دلف)

س)))22322)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ( موزي) محآد  دلسيد 
دلددر) (22322 زرهون) زنقة  (115

دلبيض ء)دملغرب
دلسيد حسن دلبدردري))عيودنه)د()
 11 48)رقم) حي موالي عبد هللا زنقة)
دلددر) (22322 ( عين دلشق) (1 دلط بق)

دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 17 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ونيو)2212)تحت رقم)222522.

625I

SIGCOM

 STE CECILE IMPORT
EXPORT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

SIGCOM
2 ش رع دالم م علي دق مة ف س ، 

32222، ف س دملغرب
 STE CECILE IMPORT EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

 RDC : وعيودن مقره  دإلختآ عي

 LOTS AL HADIKA TRANCHE

 RTE DE MEKNES 247/N°1 Q3

FES  - 3000 ف س دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.52871

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)17)أكتوبر)2212)تقرر حل)

 STE CECILE IMPORT EXPORT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد  دلشريك 

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

 RDC LOTS AL HADIKA(دإلختآ عي

 TRANCHE(N°1(Q3/247(RTE(DE

MEKNES(FES((-(3000)ف س دملغرب)

نتيجة الزمة دقتص ا9ة).

و عين:

و) ( دلريفي) ( ( لطيفة) دلسيد) ()

ف س)) تغ ت  حي  (247 عيودنه)د()

() ( كآصفي) دملغرب  ف س  (32222

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 RDC وفي) (2212 أكتوبر) (17 بت ريخ)

 LOTS AL HADIKA TRANCHE 1

 Q3/247(RTE(DE(MEKNES(FES((-

3222)ف س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)93/020.

626I

COJUSOFI

SSY DESIGN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

COJUSOFI

 RESIDENCE(AL(FATH 217

 BD BRAHIM ROUDANI

 PROLONGE 1er(ETG(N°3 ،

20390، CASABLANCA(MAROC

SSY DESIGN شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 217 

تجزئة  دلفتح ش  رع إبردهيم رواد 

ني دلط بق 1 رقم 3 - 22322 دلددر 

دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 أكتوبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 SSY (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.DESIGN
دلد9كور) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

من خآيع دألنودع و بيع وشردء)خآيع)

دملفروش ت و دالث ت.

 217 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

رواد) إبردهيم  رع  ش   دلفتح  ( تجزئة)
دلددر) (22322 (- (3 رقم) (1 ني دلط بق)

دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلسيد  سالوي سلمى)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() سلمى  دلسيد  سالوي 
زنقة دبيي ل تجزئة دبيي ل دق مة) (85

دلددر دلبيض ء) (22121  4 علي ط بق)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() سلمى  دلسيد  سالوي 
زنقة دبيي ل تجزئة دبيي ل دق مة) (85

دلددر دلبيض ء) (22121  4 علي ط بق)

دملغرب.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)723224.

627I

MARCHICA CONSEIL

JAHID TRAV
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، ش رع طوكيو، دلط بق 1، شقة 

1، دلي ظور. ، 62222، دلي ظور 
دملغرب

JAHID TRAV شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلحي 
دلعسكري ،رقم 122، دلي ظور. - 

62222 دلي ظور دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
12435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 JAHID(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.TRAV
1.)مق ول) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دشغ ل دلبي ء.
دستيردا و تصد9ر مودا و دالت) (.2

دلبي ء..
دلحي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- دلي ظور.) (،122 ،رقم) دلعسكري)

62222)دلي ظور دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: زكآوت) محآد  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() زكآوت  محآد  دلسيد 
دلي ظور.) (،122 ،رقم) دلحي دلعسكري)

62222)دلي ظور دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() زكآوت  محآد  دلسيد 
دلي ظور.) (،122 ،رقم) دلحي دلعسكري)

62222)دلي ظور دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 12 بت ريخ) ( ب لي ضور) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)3538.

628I

MOUSSAOUI HAJJI

PALMARFOUD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
PALMARFOUD شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي طريق 
دلريص ني ع.ص.ز صيدوق دلبر9د 
258 أرفوا - 52222 أرفوا دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

13423
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PALMARFOUD
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دالستغالل)

دلفالحي).

دالرد�سي) تسيير  و  دستغالل 
دلزردعية

دلتج ر  في دملودا دلفالحية
طريق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلريص ني ع.ص.ز صيدوق دلبر9د)258 

أرفوا)-)52222)أرفوا دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
((: دلشيط) د9ت  دملصطفى  دلسيد 
522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة
دلسيد محآد عبد دلب ر بلحس ن):))
252)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

 252 ( (: بلحس ن) سعد  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلشيط) د9ت  دملصطفى  دلسيد 
عيودنه)د()رقم)4)زنقة توالل دلط ئردت)

دلرب ط)12212)دلرب ط دملغرب.
دلسيد محآد عبد دلب ر بلحس ن)
عيودنه)د()ش رع دلعيون دلحي دلجد9د)

أرفوا)52222)أرفوا دملغرب.
عيودنه)د() بلحس ن  سعد  دلسيد 
أرفوا) دلجد9د  دلحي  دلعيون  زنقة 

52222)أرفوا دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محآد عبد دلب ر بلحس ن)
عيودنه)د()ش رع دلعيون دلحي دلجد9د)

أرفوا)52222)أرفوا دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)26)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)07/2020.

622I

P’REFERENCE CONSULTING

MAROC BOUTON
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

P‘REFERENCE CONSULTING
 BD MOHAMED V.RUE

 BAPUME(N° 21 CITY(TOWER.
 8EME ETAGE N°32

زنقة ب بوم رقم 21 سيتي ت ور. 
دلط بق دلخ مس .ش رع محآد 

دلخ مس دلددر دلبيض ء، 22322، 
دلددردلبيض ء دمغرب

MAROC BOUTON      شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي موالي 
رشيد دلحي دلصي عي تجزئة 24 دلددر 

دلبيض ء - 22322 دلددردلبيض ء 
دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2217 9وليوز) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
حسن))))))) () ( دلسيد) تفويت 
دلبدردري)1.522)حصة دختآ عية من)
أصل)5.222)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()
محآد)))))))))))))موزي بت ريخ)22)9ونيو)

.2217
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 12 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 
9وليوز)2212)تحت رقم)22632612.
722I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 CENTRE MEDITERRANEE
 DE TRAITEMENT DE

 DECHETS INDUSTRIELS
CMTRADIN SARL

إعالن متعدا دلقردردت

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 CENTRE MEDITERRANEE DE
 TRAITEMENT DE DECHETS
 INDUSTRIELS »CMTRADIN
SARL« »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: 76 طريق 
تطودن  إق مة نبيل  دلط بق دالول 
رقم  23 - 22222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.24252
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بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2217)تم دتخ ذ) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

و) دلشريك  وف    تبوث  بعد 

بت ريخ) ( لركو) دحآد  دلسيد  ( دملسير)

برحآته) هللا  تغآده  (03/11/2017

تم توزيع)252)حصة دختآ عية)))دلتي)

دلورثة)) لف ئد   دملرحوم  9آتلكه   ك ن 

------- ( قشآير) ( فطيآة) دلسيد   ( (:

دلسيد) ( حصةدختآ عية) ( (------32

 ------------------88 ( لركو) محآد 

حصةدختآ عية دلسيد  بثيية))لركو--

44-------------------)حصةدختآ عية)

----------- لركو) مريم  دلسيد  

حصةدختآ عية) (----------44

--- ( دلحج جي) دلزهر   دلسيد  

حصةدختآ عية) (----------42

حصة) دملجآوع==========252)

نتيجة لذلك تم تغيير) ( ( ( ( ( دختآ عية)

دلق نون) من  دلس اس  دلفصل 

دألس �سي للشركة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

إض فة)) تم  دلشركة  مسير  وف    بعد 

دلسيد عبد هللا دلعلي تي))كآسير ث ني)

للشركة).

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:6 رقم) بيد 

في) دلشركة  ردسآ ل  حدا  م 9لي:)

دلى) مقسآة  ( ارهم) (122.222,22

))من فئة) ( ( ( ( 1222)حصة دختآ عية)

122,22)ارهم للحصة)

على) 9يص  دلذي  (:12 رقم) بيد 

و) دليزجي  دلسيد ن صف  9د9ر  م 9لي:)

كآسييرن) ( دلسيد عبد هللا دلعلي تي)

للشركة و ذلك ملد  غير محدوا )

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2218)تحت رقم)122122.

721I

عزيز دنفوح

 شركة تافياللت للتصدير 

و اإلستراد
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

عزيز دنفوح

52 زنقة دلزرقطوني درفوا، 52222، 

درفوا دملغرب

شركة ت فياللت للتصد9ر و دإلستردا 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : حي 

دمليقر  دلجرف - 52222 أرفوا 

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.8171

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (23 دملؤرخ في)

شركة ت فياللت للتصد9ر و دإلستردا)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )

مقره  دإلختآ عي حي دمليقر  دلجرف)

52222)أرفوا دملغرب نتيجة لتخلي) (-

خآيع مس همي دلشركة عن دلعآل).

و عين:

و) بلحسن  ( حسن) دلسيد) ()

أرفوا) (52222 دلجرف) عيودنه)د()

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

بت ريخ)23)9ي 9ر)2222)وفي حي دمليقر )

دلجرف)-)52222)أرفوا دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)21.

722I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 CENTRE MEDITERRANEE

 DE TRAITEMENT DE

 DECHETS INDUSTRIELS

»CMTRADIN SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 CENTRE MEDITERRANEE DE
 TRAITEMENT DE DECHETS
 INDUSTRIELS »CMTRADIN
SARL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 76 طريق 
تطودن  إق مة نبيل  دلط بق دالول 
رقم 23 - 22222 طيجة دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.24252
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 م رس) (25 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (1.222.222«
 1.322.222« إلى) ارهم«) (122.222«
تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9وليوز) (22 بت ريخ) ( دلتج رية بطيجة)

2212)تحت رقم)224864.

723I

LAMTAHRA(SARL-AU

 ملطهر  

LAMTAHRA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

LAMTAHRA(SARL-AU
 5AV,YOUSSEF IBNOU

 TACHEFINE ,2EME(ETAGE(N°3 ،
22222، طيجة دملغرب

 ملطهر  /LAMTAHRA شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 5,ش رع 
9وسف بن تشفين دلط بق دلث ني  

رقم 3 - 22222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

123127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):))ملطهر )

.LAMTAHRA/

دشغ ل) (- (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

تركيب))بالط و))دلرم م..

5,ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

9وسف بن تشفين دلط بق دلث ني))رقم)

3)-)22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلسيد محآد دالاري�سي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد محآد دالاري�سي عيودنه)د()

دق مة دليور بلوك)7عآ ر  س دلط بق)

 22222 1طريق تطودن) دالر�سي رقم)

طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد محآد دالاري�سي عيودنه)د()

دق مة دليور بلوك)7عآ ر  س دلط بق)

 22222 1طريق تطودن) دالر�سي رقم)

طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222524.

724I
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MOHAMED LAAGOUBI

BORGAI TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC

BORGAI TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 

دلسفلي رقم 4 تجزئة دلقرويين 

طريق عين دلشقف  - 32222  ف س 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

57421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2218 نونبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.BORGAI TRANS

دليقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي حي.

دلط بق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلسفلي رقم)4)تجزئة دلقرويين طريق)

عين دلشقف))-)32222))ف س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد خودا برك ي):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

 5 عيودنه)د() برك ي  خودا  دلسيد 
ف س) ( (32222 ( زنقة دلعيبر نرخس أ)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:
 5 عيودنه)د() برك ي  خودا  دلسيد 
ف س) ( (32222 ( زنقة دلعيبر نرخس أ)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2218)تحت رقم)3487.
725I

عزيز دنفوح

H 4 أشغال
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

عزيز دنفوح
52 زنقة دلزرقطوني درفوا، 52222، 

درفوا دملغرب
H 4 أشغ ل  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر أوالا 
معطلة عرب دلصب ح زيز  - 52222 

أرفوا دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.11453

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)26)9ي 9ر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
»قصر أوالا معطلة عرب دلصب ح زيز))
»طريق) إلى) أرفوا دملغرب«) (52222 (-
(- ( 1)دلحي دلصي عي أنزد) دلوطيية رقم)

82222)أك ا9ر))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)22.
726I

FIDUCIAIRE ASSISCOF

» دمليــ ر تريفالج« 

EL MANAR TREFILAGE 
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إنش ء)فرع ت بع للشركة

FIDUCIAIRE ASSISCOF

 23RUE MOSTAFA EL MAANI
 CASABLANCA ، 20090،

CASABLANCA MAROC
 EL MANAR  »دمليــ ر تريفالج «

TREFILAGE شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي  24 رقـم 
216. دأللفــــة H.H تجــزئة موالي 

دلته مي  - 22132 دلددر دلبيض ء.   
دملغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.235383
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)16)اخيبر)2212)تقرر إنش ء)
دلتسآية) تحت  ( للشركة) ت بع  ( فرع)
صي عة دملس مر ودألسالك ودألنسجة)
دلك ئن) و  دملتيوعة  ودلخراودت 
 3225 ب لعيودن اودر مددر  دلطريق)
ادءر  س حل أوالا حريز إقليم برشيد)
26122)برشيد دملغرب و دملسير من) (-

طرف دلسيد) ()دكي و حسن).
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 31 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725527.

727I

SOLUCIA EXPERTISE

TIC CONSULTING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
TIC CONSULTING شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  
ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 11 
زنقة عزيز بالل دلط بق دلخ مس، 
دملع ريف, دلددر دلبيض ء - 22332 

دلددر دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 TIC (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CONSULTING

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دستش ردت)

في نظ م دملعلوم ت.

 11 رقم) (: عيودن دملقر دالختآ عي)

دلخ مس،) دلط بق  بالل  عزيز  زنقة 

 22332 (- دلبيض ء) دلددر  دملع ريف,)

دلددر دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد محآد عشور زي ا):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

زي ا) عشور  محآد  دلسيد 

 44 رقم) (1 بين دملدن زنقة) عيودنه)د()

دلشقة)1)دلددر دلبيض ء)22332)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

زي ا) عشور  محآد  دلسيد 

 44 رقم) (1 بين دملدن زنقة) عيودنه)د()

دلشقة)1)دلددر دلبيض ء)22332)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 16 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727122.

728I
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سوم كيب

سوماكيب
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

سوم كيب
 MEKNES ، 50000، MEKNES

دملغرب
سوم كيب شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

3228، دمليطقة دلصي عية سيدي 
بوزيكري، طريق رقم 21، مكي س 
 MEKNES(SECTEUR(B 155 EL
 BASSATINE 50000 MEKNES

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.36477

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (27 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
من) أي  ارهم«) (1.422.222«
 2.222.222« إلى) ارهم«) (622.222«
مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)
مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)26.
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 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

MNM PALETTE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
 COMPETENCE succursale KSAR

EL KEBIR
 ROUTE DE LARACHE IMM
 BOUAABID 1ER(ETAGE(N°1

 KSAR(EL(KEBIR، 92150، KSAR
EL KEBIR maroc

MNM PALETTE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 
دلفردكية عرب و  سوق دألربع ء 
دلغرب - 14122 سوق دألربع ء 

دلغرب دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : في 
طور دإلنج ز

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 MNM(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.PALETTE
تسويق) (- (: غرض دلشركة بإ9ج ز)
دلصي ا9ق) أنودع  خآيع  وتصنيع 

ودلتعبئة ودلتغليف.
-)ت خر دلخشب ب لتقسيط.

-)تصنيع دلصي ا9ق دلخشبية.
-)دلتج ر  بصفة ع مة.

دلعآولة) (، دلتوزيع) (، دلتسويق) (-
دلتآثيل) (، دلتصد9ر) (، دالستيردا) (،
لجآيع) دلع مة  ودلتج ر   دلشحن  (،
(، دملودا) (، دمليتج ت) (، دملودا) (، دلسلع)
دألاودت ودملودا ذدت دلصلة) (، داالت)
ودحد ) بشكل مب شر أو غير مب شر بـ)
من دألشي ء)دملذكور  أعاله أو دلتي قد)

تعزز تيآية دلشركة.
خآيع) في  دألسهم  في  دملش ركة  (-
دملآ ثل أو ذي) دلشرك ت ذدت دل�سيء)

دلصلة..
اودر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دألربع ء) سوق  عرب و   دلفردكية 
دلغرب)-)14122)سوق دألربع ء)دلغرب)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد غيالن دلك س):))122)حصة)
بقيآة)1.222)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد غيالن دلك س عيودنه)د()حي)
عين ب ألزرق بني مك ا )22222)طيجة)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد غيالن دلك س عيودنه)د()حي)
عين ب ألزرق بني مك ا )22222)طيجة)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلغرب)) دالربع ء) بسوق  دالبتددئية 
رقم) تحت  (2222 9ي 9ر) (16 بت ريخ)

.09/2020
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Karism(consulting

AHRAM ASSOUAN CO
إعالن متعدا دلقردردت
Karism(consulting

 rue ennahas ennahaoui appt 6
 8 Maarif(casablanca، 20330،

Casablanca Maroc
AHRAM ASSOUAN CO »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: كيلو 

12  طريق دلجد9د  ليس سفة  حي 
دلحسني  - ٢٠٠٠٠ دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.     451355

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
2212)تم دتخ ذ) 31)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
قرر) (- دمل ل) رأس  زي ا   م 9لي:)
دمليعقد ) دلع مة  دلجآعية  دختآ ع 
م ل) رأس  زي ا   (12/31/2019 في)
 AHRAM(ASSOUAN(CO«« شركة)
(، ارهم) (3،900،000 بآبلغ) (SARL
ليصبح بذلك من)100،000)ارهم إلى)
4،000،000)ارهم بحلول دملس هآة)
ب زغ رد) للسيد  دلج ري  دلحس ب  في 

محآد.

على) 9يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

م 9لي:)-)دعتآ ا شرك ء)خدا.))9ودفق)

 12/31/2019 في) دلع م  دالختآ ع 

على مودفقة شرك ء)خدا في شخص:)

بآبلغ) دلد9ن  نور  ب زغرد  دلسيد 

142)سهم دلسيد ) 14.222)ارهم أو)

حجودني ميلوا  بآبلغ)7222)ارهم أو)

72)سهم.))وب لت لي)،)تم تعد9ل دمل اتين)

6)و)7)من دليظ م دألس �سي.)))9بلغ رأس)

ارهم) (4000،000.00 دلث بت) دمل ل 

)أربعة مال9ين ارهم()،)وهو مقسم إلى)

40،000)سهم بقيآة)122)ارهم لكل)

ب لك مل) مدفوع  (، ب لك مل) دشتردك 

بآ  9تي سب مع) ومخصص للشرك ء)

مس هآ تهم)،)أي):))1. 

 162  32 (.... محآد) ب زغ رد  دلسيد 

دلسيد ب زغ رد عبد دلحكيم) سهم)2.)

ب زغرد) دلسيد  (.3 سهم) (142  ........

 .4 سهم) (142 (.................. أحآد)

(...................... خآ ل) ب زغرد  دلسيد 

142)سهم)5.)دلسيد ب زغرد نور دلد9ن)

................. 142)سهم)6.)مددم ب زغرد)

 .……………….…………………72 توريه)

ه خر) ب زغرد  دلسيد   (.7 سهم)

مددم) (.8 سهم) (72  .....................

بزغردء)سآير )......................)72)سهم)

(................. مددم حجودني ميلوا ) (.2

.... 72)سهم

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

-)بيع دألسهم))الحظ دالختآ ع دلع م)

في)12/31/2019)قي م دلسيد ب زغ رد)

لص لح:) سهم  (18،360 ببيع) محآد 

ب زغ رد) دلسيد  لص لح  سهم  (3262

لص لح) سهم  (3262 (، دلحكيم) عبد 

سهم) (3262 (، أحآد) ب زغرد  دلسيد 

 3262 (، لص لح دلسيد ب زغ رد خآ ل)

سهم لص لح دلسيد ب زغرد نور دلد9ن)

1532)سهم لص لح دلسيد  ب زغرد) (،

سهم لص لح دلسيد ) (1532 (، توريه)

سهم لص لح) (1532 (، ه خر) ( ب زغ رد)

سهم) (1532 دلسيد  ب زغرد سآير  و)

لص لح دلسيد  حجودني ميلوا .

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
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على) 9يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 
م 9لي:)))))))))))))9بلغ رأس دمل ل دلث بت)
)أربعة مال9ين) ارهم) (4000،000.00
 40،000 إلى) مقسم  وهو  (، ارهم()
ارهم لكل مشترك) (122 سهم بقيآة)
ب لك مل)،)مدفوع ب لك مل ومخصص)
بآ  9تي سب مع مس هآ تهم) للشرك ء)
(...... دلسيد ب زغ رد دمحآد) (.1 ( ( أي) (،
ب زغ رد) دلسيد  (.2 سهم) ( ( (822  22
عبد دلحكيم)...3222)سهم)3.)دلسيد)
 .4 سهم) (3222 (.......... أحآد) ب زغرد 
 3222 ( (......... خآ ل) ب زغرد  دلسيد 

سهم دلسيد ب زغرد))))))
سهم) (3222    ..……………………
     1622 (.......... توريه) ب زغرد  مددم  (.6
(......... دلسيد  ب زغرد ه خر) (.7 سهم)
ب زغرد) دلسيد   (.8 سهم) ( ( ( ( (1622
سآير )........)1622)))))سهم)2.)دلسيد )

حجودني ميلواد).......)1622)))))سهم
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726324.
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 CENTRE MEDITERRANEE
 DE TRAITEMENT DE

 DECHETS INDUSTRIELS
CMTRADIN SARL

إعالن متعدا دلقردردت

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 CENTRE MEDITERRANEE DE
 TRAITEMENT DE DECHETS
 INDUSTRIELS »CMTRADIN
SARL« »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: 76 طريق 
تطودن  إق مة نبيل  دلط بق دالول 
رقم 23 - 22222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.24252

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
2212)تم دتخ ذ) 15)9وليوز) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)
قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
حول)))دلسيد محآد دليزجي) (1-
مجآوعة) ( دليزجي) ن صف  ( دلسيد) و 
)دلتي 9آتلك )) 3322))حصة دختآ عية)
مريم)) دلسيد    دلى  دلشركة  هذه  في 
دلسيد) حول  ب ملهدي.)-2)
 3322 مجآوعة) ( دلعلي تي) عبد هللا 
حصة دختآ عية دلتي 9آتلك))في هذه)
دلشركة دلى دلسيد   سكيية))ب ملهدي))
لحلو) سعد  دلسيد  حول  (3-
دختآ عية) حصة  (3322 مجآوعة)
دلتي 9آتلك))في هذه دلشركة دلى دلسيد))
-4)حول كل من) عآر ب ملهدي)))
دلسيد  فطيآة) دلسيد محآد لركو,)
دلسيد ) دلسيد  بثيية لركو,) قشآير,)
مريم لركو))و دلسيد  دلزهر  دلحج جي)
دختآ عية) حصة  (3322 ( مجآوعة)
دلى) دلشركة  هذه  في  9آتلكون  دلتي 

( دلسيد))محآد))ب ملهدي))•)
دلفصل) تغيير  تم  لذلك  نتيجة 
دلس اس من ق نون دألس �سي للشركة.
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
و) دلعلي تي  هللا  عبد  دلسيد  إق لة 
من مه مهآ )) ( ن صف دليزجي) ( دلسيد)
من) تعيين  و  للشركة  ( ( كآسير9ن)
خد9د دلسيد محآد ب ملهدي))كآسير))

للشركة و ذلك ملد  غير محدوا ).
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دالختآ عي) دلهدف  صي غة  إع ا   (-
فقط) 9جآع  دلذي  دلت لي  ب ليص 
شركة) (، دلعق ري) دلترويج  نش ط 

أعآ ل دلبي ء.
قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تغيير دالسم دالختآ عي للشركة)) (- ( (-
 PRICE PROMO ( ( خد9د) ب سم 

SARL
قردر رقم)5:)دلذي 9يص على م 9لي:)
-)تغيير دملقر))دالختآ عي للشركة)))دلى))
 ,1434 ( رقم) قطعة  نرخس  ( تجزئة)

زنقة دلس فط)))بيفس دملد9ية
قردر رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)

-)تغيير دلق نون دألس �سي للشركة.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)
دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
PRICE PROMO SARL(:(دلتسآية

بيد رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
(، دلعق ري) دلترويج  ش ط  (: دلهدف)

شركة أعآ ل دلبي ء.
بيد رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دملقر دالختآ عي):)تجزئة نرخس قطعة)
رقم))1434,)زنقة دلس فط))-)طيجة)-

بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)
حدا ردسآ ل دلشركة في)1.322.222 
مقسآة دلى)13222)حصة دختآ عية))
من فئة)122)ارهم للحصة))تخصص)

للشرك ء)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
غشت) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)225525.
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sabahinfo

شالة للخدمات
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc
ش لة للخدم ت شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ودخهة 
دملرس رقم 77  - 43222 قلعة 

دلسردغية دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.2277

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2212 نونبر) (22 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
دلشريك دلوحيد ش لة للخدم ت))مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
دملرس رقم) مقره  دإلختآ عي ودخهة 
77))-)43222)قلعة دلسردغية دملغرب)

نتيجة ل):)مي فسة.

ودخهة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
قلعة) (43222 (- ( (77 رقم) دملرس 

دلسردغية دملغرب.)
و عين:

دلعيي �سي) ( مد9جة) دلسيد) ()
 77 رقم) دملرس  ودخهة  عيودنه)د() و 
دملغرب) دلسردغية  قلعة  (43222

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
دملخ بر  و محل تبليغ دلعقوا))ودلوث ئق)

دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ ( دلسردغية) بقلعة   دالبتددئية 
رقم) تحت  (2212 اخيبر) (11  

.2019/771
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STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE SEA WINGS
INTERNATIONAL TRADING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، ف س دملغرب

 STE SEA WINGS
 INTERNATIONAL TRADING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

دلوف ء زنقة كولوني  1 دق مة ن بلس 
رقم 12 ف س - 32222 ف س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.51722
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (22 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
 STE SEA WINGS دلشريك دلوحيد)
  INTERNATIONAL TRADING
ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 
تجزئة دإلختآ عي  مقره   وعيودن 
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دق مة ن بلس) (1 زنقة كولوني ) دلوف ء) (
32222)ف س دملغرب) (- 12)ف س) رقم)
نتيجة ل):)دملي فسة و مص عب م ا9ة.
تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
دق مة ن بلس) (1 زنقة كولوني ) دلوف ء)
رقم)12)ف س)-)32222)ف س دملغرب.)

و عين:
و) هيشر  ( مصطفى) دلسيد) ()
دق مة) دبردزيلي   زنقة  (4 عيودنه)د()
 2 دلزهور) (2 رقم) ا  مدمل  مبروكة 
ف س دملغرب كآصفي) (32222 ف س)

) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)326/2020.
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N2M(CONSEIL-SARL

AGRITOTAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AGRITOTAL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي ودا 
دوزدج  دلعروي دلي ظور  - 62222 

دلي ظور دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.13345

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 23)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسآ له ) مبلغ  ( (AGRITOTAL
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
دلعروي) ( دوزدج) ودا  حي  دإلختآ عي 
دملغرب) دلي ظور  (62222 (- ( دلي ظور)
دلغرض دلتي ق مت) دنته ء) (: نتيجة ل)

من دخله دلشركة)).

و حدا مقر دلتصفية ب حي دوزدج)
دلي ظور) (62222 (- ( دلعروي دلي ظور)

دملغرب.)
و عين:

و) ( شعب ني) ( مرزق) دلسيد) ()
شيكر) بني  دحروي ن  اودر  عيودنه)د()
دملغرب) دلي ظور  (62222 ( دلي ظور)

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)12)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)45.
715I

CAFIGEC

FERROVIA MAINTENANCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 32
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
  FERROVIA MAINTENANCE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 528، زنقة 
كلآيآة ، بوركون - 22122 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.222421

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 FERROVIA دلوحيد) دلشريك  ذدت 
رأسآ له ) مبلغ  ( ( (MAINTENANCE
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
(، كلآيآة) زنقة  (،528 دإلختآ عي)
دلبيض ء) دلددر  (22122 (- بوركون)
و) م لية  أزمة  (: ل) نتيجة  دملغرب 

إقتص ا9ة.

(،528 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
زنقة كلآيآة)،)بوركون)-)22122)دلددر)

دلبيص ء)دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ()عروش))ن جي و عيودنه)د()
زنقة) ج  مجآوعة  دملي ر  تجزئة  (،22
دلددر دلبيض ء) (22122 بوزنيقة دنف )

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 16 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)723574.
716I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE MARRUECOS
TRANSPORTE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 STE MARRUECOS

TRANSPORTE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر 
ح �سي دلبيض مكتب رقم 2 

مرزوكة دلط وس دلردشد9ة - 52222 
دلردشد9ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
13513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MARRUECOS TRANSPORTE
دليقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي حي.
قصر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 2 رقم) مكتب  دلبيض  ح �سي 
مرزوكة دلط وس دلردشد9ة)-)52222 

دلردشد9ة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: نوغو) حآيد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() نوغو  حآيد  دلسيد 
ب ريس) (75226 ( 26)حي البي غرغودر)

فرنس .
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() نوغو  حآيد  دلسيد 
ب ريس) (75226 ( 26)حي البي غرغودر)

فرنس 
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)-.

717I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 SERVICE PIECES AUTO
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 SERVICE PIECES AUTO SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي دمليطقة  

دلحر   بطيجة قطعة رقم  14 - 
22222 طيجة دملغرب.
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حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.48783

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2212 نونبر) (12 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

  SERVICE PIECES AUTO SARL

مبلغ رأسآ له )54.522)ارهم وعيودن)

دلحر )) ( دمليطقة) دإلختآ عي  مقره  

 22222 (- (14 ( رقم) قطعة  بطيجة 

تحقيق) (: ل) نتيجة  دملغرب  طيجة 

على فسخ) دلهدف و ترد�سي دلشرك ء)

دملسبق.

و حدا مقر دلتصفية ب دمليطقة))

(- (14 ( رقم) قطعة  بطيجة  ( دلحر )

26222)طيجة دملغرب.)

و عين:

و) ( )ملوح) دلسيد محآد) دلسيد) ()

فرنس ) (.25882 فرنس ) عيودنه)د()

فرنس  كآصفي)) ()للشركة.

دلسيد) ())دلسيد خآ ل)))تآسآ ني))
دلبدوي))و عيودنه)د()ش رع دلسالم))رقم))

دملغرب كآصفي) طيجة  (22222  11

) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)ال حدوا)

مفروضة لهم

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (25 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)228331.

718I

fam(consulting

بيوتي و كنسيلتينغ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

fam(consulting

 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9

، 40000، marrakech(maroc

بيوتي و كنسيلتييغ شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 

دلث لث دق مة إليت 212 ش رع محآد 

دلخ مس مكتب 324 مردكش - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

122225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)بيوتي و)

كنسيلتييغ.

مركز) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

تجآيل.

دلط بق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلث لث دق مة إليت)212)ش رع محآد)

(- مردكش) (324 مكتب) دلخ مس 

42222)مردكش دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد  ميية دمليسور):))62)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

حصة) (42 ( (: سيب ) تيدي  دلسيد 

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دمليسور  ميية  دلسيد  

تسلط نت) (246 رقم) تك نة  اودر 

مردكش)42265)مردكش دملغرب.

دلسيد تيدي سيب  عيودنه)د()اودر)

مردكش) تسلط نت  (246 رقم) تك نة 

42265)مردكش دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دمليسور  ميية  دلسيد  

تسلط نت) (246 رقم) تك نة  اودر 

مردكش)42265)مردكش دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112221.
712I

 FICOZI«((FIDUCIAIRE(DE(COMPTABILITE 

»ZITOUNA

CAFE LE MOTARD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE(DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة دلقييطر  دلط بق دلسفلي 
رقم 13 دملد9ية دلجد9د  مكيـ س ، 

52222، مكي س دملغرب
CAFE LE MOTARD شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 37 

عآ ر  8 مرخ ن 2 مكي س - 52222 
مكي س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.43351
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر حل) (2212 نونبر) (21 دملؤرخ في)
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
 CAFE LE دلوحيد) دلشريك  ذدت 
MOTARD))مبلغ رأسآ له )122.222 
دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 
مكي س) (2 مرخ ن) (8 عآ ر ) (37 رقم)
(: مكي س دملغرب نتيجة ل) (52222 (-

إق ف دلنش ط دلتج ري.
 37 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)
 52222 (- 2)مكي س) 8)مرخ ن) عآ ر )

مكي س دملغرب.)
و عين:

رحيوي و) ( ( عبد دلع لي) دلسيد) ()
س) عآ ر   دليعيم  دق مة  عيودنه)د()
ش رع دملحطة م ج مكي س) (7 شقة)
() ( 52222)مكي س دملغرب كآصفي)

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
 37 :)رقم) دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)

عآ ر )8)مرخ ن)2)مكي س.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (11 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5556.
722I

 FICOZI«((FIDUCIAIRE(DE(COMPTABILITE 

»ZITOUNA

 AMAL LOUATI
CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE(DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة دلقييطر  دلط بق دلسفلي 
رقم 13 دملد9ية دلجد9د  مكيـ س ، 

52222، مكي س دملغرب
 AMAL LOUATI CONSULTING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلشقة 
رقم 1 مكرر دق مة ه خر و صف ء 

ش رع دليصر ا9ور دلسالم مكي س - 
52222 مكي س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.35523
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 11)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
 AMAL LOUATI دلوحيد) دلشريك 
رأسآ له ) مبلغ  ( (CONSULTING
مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222
1)مكرر دق مة) دإلختآ عي دلشقة رقم)
ا9ور) دليصر  ش رع  صف ء) و  ه خر 
مكي س) (52222 (- مكي س) دلسالم 
دلنش ط) إق ف  (: ل) نتيجة  دملغرب 

دلتج ري).
دلشقة) دلتصفية ب  مقر  و حدا 
صف ء) و  ه خر  دق مة  مكرر  (1 رقم)
(- ( ش رع دليصر ا9ور دلسالم مكي س)

52222)مكي س دملغرب.)
و عين:

و) دللودتي  ( دملصطفى) دلسيد) ()
 1 فتيحة) تجزئة  (64 رقم) عيودنه)د()
مكي س) (52222 حي دلتقدم مكي س)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
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وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلشقة) (: دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية)
صف ء) و  ه خر  دق مة  مكرر  (1 رقم)

ش رع دليصر ا9ور دلسالم مكي س

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (17 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)5567.

721I

FIDULIMAR

IMITG
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

IMITG  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : اودر 

دغ زون دليقوب - 47722 زدكور  

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.1727

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (13 دملؤرخ في)

دملسؤولية) ذدت  شركة  ( (IMITG

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر)
زدكور ) (47722 (- دليقوب) دغ زون 

قبل)) ( دلشركة) لحل  نتيجة  دملغرب 

دالودن.

و عين:

و) دلربيعي  ( 9وسف) دلسيد) ()

دليقوب)) دغ زون  اودر  عيودنه)د()
() ( زدكور  دملغرب كآصفي) (47722

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

اودر) وفي  (2222 9ي 9ر) (13 بت ريخ)
زدكور ) (47722 (- ( دليقوب) دغ زون 

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( دالبتددئية بزدكور )

2222)تحت رقم)446.

722I

EURO ACCOUNTING HOUSE

COTE POINT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

COTE POINT شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي متجر أ 
إق مة نور ش رع بئر دنزردن طريق 

مردكش  - 24222 دلجد9د   دملآلكة 
دملغربية 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
16172

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 اخيبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 COTE (: دإلقتض ء)بآختصر تسآيته )

.POINT
(- مقهى) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
ق عة دلش ي)-)مطعم)-)تج ر  مختلفة)

-)ألع ب دلي نصيب دلري �سي.
متجر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دنزردن طريق) بئر  نور ش رع  إق مة  أ 
دملآلكة) ( دلجد9د ) (24222 (- ( مردكش)

دملغربية).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد عالب دلشرقي):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد دتيولي سعيد):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلشرقي  عالب  دلسيد 
دلدهبي) ميصور  أحآد  زنقة  (.27

24222)دلجد9د  دملآلكة دملغربية.

عيودنه)د() سعيد  دتيولي  دلسيد 

 24222 دملي ر) حي  (7/2 ميطقة) (.22

دلجد9د  دملآلكة دملغربية.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلشرقي  عالب  دلسيد 
دلدهبي) ميصور  أحآد  زنقة  (.27

24222)دلجد9د  دملآلكة دملغربية

عيودنه)د() سعيد  دتيولي  دلسيد 

 24222 دملي ر) حي  (7/2 ميطقة) (.22

دلجد9د  دملآلكة دملغربية

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لجد9د ))بت ريخ)14)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)24682.

724I

 DEVELOP BUILD AND FACILITY

MANAGEMENT«DBFM(SARL(AU

 DEVELOP BUILD AND

FACILITY MANAGEMENT

DBFM SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 DEVELOP BUILD AND FACILITY

 MANAGEMENT«DBFM(SARL

AU

تجزئة عبددملومن62 تجزئة درض 

دلصغير دلط بق 2 ، 28822، 

دملحآد9ة دملغرب

 DEVELOP BUILD AND FACILITY

 MANAGEMENT« DBFM(SARL

AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة عبد 

دملومن 62 درض دلصغير، دلط بق 

دلث ني - 28822 دملحآد9ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

24275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

 DEVELOP BUILD AND FACILITY

 MANAGEMENT«( DBFM( SARL

.AU

دإلنع ش) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)
دلعق ري

تقد9م دلخدم ت.

تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلصغير،) درض  (62 دملومن) عبد 

دملحآد9ة) (28822 (- دلث ني) دلط بق 

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: دلخ و ) شرفة  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلخ و   شرفة  دلسيد  

دلط بق2  رقم331) دلصد9ق  تجزئة 

28822)دملحآد9ة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() دلخ و   شرفة  دلسيد  

دلط بق2  رقم331) دلصد9ق  تجزئة 

28822)دملحآد9ة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب ملحآد9ة))بت ريخ)14)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)84.

725I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

LE NIVOLET
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
LE NIVOLET شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي مكتب على 
9آين دملدمل دلرئي�سي مللكية  بييس 

-6ادئر  د9ت درير خآ عة غآ ت 
دلحوز مردكش - 42222 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
111321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (14
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 LE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.NIVOLET
دستئج ر) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)
آالت أو معددت لأللع ب أو دلري ضة)

:كودا),اردخة هودئية......
مكتب) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
مللكية)) دلرئي�سي  دملدمل  9آين  على 
بييس)-6ادئر  د9ت درير خآ عة غآ ت)
مردكش) (42222 (- مردكش) دلحوز 

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 GUICHON BERNARD دلسيد)
JULIEN CHARLES :  1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 GUICHON BERNARD دلسيد)
عيودنه)د() (JULIEN CHARLES
 France, 236 CHEMIN
 DES RUBELINES 73312
فرنس )) (CHINDRIEUX 65222

فرنس ).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 GUICHON BERNARD دلسيد)
عيودنه)د() (JULIEN CHARLES
 France, 236 CHEMIN
 DES RUBELINES 73312
فرنس )) (CHINDRIEUX 65222

فرنس )
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)121823.
726I

FIDUCO ATROU TANTAN

WALD AHL BELLA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN(TANTAN، 82010،

TAN-TAN(maroc
WALD AHL BELLA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 116 

بلوك ب حي دلصحردء - 82222 
ط نط ن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
5243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 WALD(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.AHL BELLA
دشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
ع مة)-)تفويض)-)دلتصد9ر))ودالستيردا

عيودن دملقر دالختآ عي):)رقم)116 
 82222 (- دلصحردء) حي  ب  بلوك 

ط نط ن دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دملحفوظ) بال  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() دملحفوظ  بال  دلسيد 
118)ش رع بئردنزردن))82222)ط نط ن)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() دملحفوظ  بال  دلسيد 
118)ش رع بئردنزردن))82222)ط نط ن)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
14)9ي 9ر) )بت ريخ) دالبتددئية بط نط ن)

2222)تحت رقم)7.
727I

AMDE

SOFTISSIME MAROC SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SOFTISSIME MAROC SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 

سآية،دق مة شهرزدا 3، دلط بق 
5،رقم 22،دليخيل،دلددردلبيظ ء   
دلددردلبيظ ء 22342 دلددردلبيظ ء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

451612

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOFTISSIME MAROC SARL

دإلستيردا) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ودلتصد9ر،دإلستش ر  في دملعلومي ت.
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلط بق) (،3 شهرزدا) سآية،دق مة 

22،دليخيل،دلددردلبيظ ء))) 5،رقم)

دلددردلبيظ ء) (22342 دلددردلبيظ ء)

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 SOFTISSIME MAROC دلشركة)

52  :)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة)

52)حصة) ( (: دلسيد دبردهيم دزري)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دزري  دبردهيم  دلسيد 

فرنس )22222)فرنس  فرنس .

 SOFTISSIME MAROC دلشركة)

فرنس ) (22222 فرنس ) عيودنه)د()

فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دزري) عبددلرحآ ن  دلسيد 

عبد) ش رع  (1 دملسير ) عيودنه)د()

  22222 دلددملة) دلشفش وني  هللا 

دلددملة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

(- بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

تحت رقم)-.

728I
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FIDALIC CONSEIL

PARAD PAPIER  
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDALIC CONSEIL

دالزاه ر دمتددا عآ ر  رقم 118 ، 

42222، مردكش دملغرب

  PARAD PAPIER  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  م 

شقة رقم 14 دلط بق دلث لث زدوية 

دبن نفيسية و دبو بكر دلصد9ق  - 

42222 مردكش   دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.72837

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)14)أكتوبر)2212)تقرر حل)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

   PARAD PAPIER ( ( دلشريك دلوحيد)

ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 

م) عآ ر   دإلختآ عي  مقره   وعيودن 

زدوية) دلث لث  دلط بق  (14 رقم) شقة 

(- ( دلصد9ق) بكر  دبو  و  نفيسية  دبن 

(: دملغرب نتيجة ل) ( ( مردكش) (42222

غي ب نش ط تج ري).

و حدا مقر دلتصفية ب عآ ر  م)

زدوية) دلث لث  دلط بق  (14 رقم) شقة 

(- ( ( دبو بكر دلصد9ق) دبن نفيسية و 

42222)مردكش دملغرب).)

و عين:

و) ( فردس) ( ( دملهدي) دلسيد) ()

 42222  228 رقم) دزيكي  عيودنه)د()

مردكش دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111326.

722I

FIDALIC CONSEIL

MARZOUQ NEW VISION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

FIDALIC CONSEIL

دالزاه ر دمتددا عآ ر  رقم 118 ، 

42222، مردكش دملغرب

  MARZOUQ NEW VISION

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  

دلعآردني دلرميلة رقم 14 - 42222 

مردكش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52183

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 23)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 MARZOUQ NEW(دلشريك دلوحيد

 12.222 رأسآ له ) مبلغ  ( ( (VISION

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 

(- (14 رقم) دلرميلة  دلعآردني  عآ ر  

(: ل) نتيجة  دملغرب  مردكش  (42222

غي ب نش ط تج ري).

عآ ر ) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 42222 (- (14 دلرميلة رقم) دلعآردني 

مردكش))دملغرب.)

و عين:

))مرزوق و) دلسيد) ()عبد دلجليل)

بلوك) دلجيوبية  دملحآد9ة  عيودنه)د()

137)رقم)11 42222)مردكش دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111323.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

EZTRAD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°42
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
EZTRAD  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر 
دلزوية دلجد9د  دلرتب دوفوس - 

52222 دلرشيد9ة دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري -.
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2222 9ي 9ر) (26 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
 15.222« أي من) ارهم«) (485.222«
عن) ارهم«) (522.222« إلى) ارهم«)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)16)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)28/20.

731I

IMODAB

اموداب
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

IMODAB
 46BD(ZERKTOUNI 2EME

 ETAGE(APPT 6 46BD
 ZERKTOUNI 2EME(ETAGE
 APPT 6، 20000، casablanca

MAROC
دموادب

  شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلرقم 

46 ش رع دلزرقطوني دلط بق دلث ني 
دلشقة 6 - 22222 دلددر دلبيض ء  

دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)دموادب

دالنع ش) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلعق ري.

دلرقم) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

دلث ني) دلط بق  دلزرقطوني  ش رع  (46

دلبيض ء)) دلددر  (22222 (- (6 دلشقة)

دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

((:( دلسيد محآد دلري حي دإلاري�سي)

522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

((: ب لبصري) دلرزدق  عبد  دلسيد 

522)حصة بقيآة)122)ارهم للحصة

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دإلاري�سي)) دلري حي  محآد  دلسيد 
28زنقة لبي ن حي دلقدس) عيودنه)د()

برشيد)21122)برشيد دملغرب.
ب لبصري) دلرزدق  عبد  دلسيد 
زنقة مكة حي) (161 دلرقم) عيودنه)د()

دلتيسير))1 21122)برشيد دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دإلاري�سي) دلري حي  محآد  دلسيد 
28زنقة لبي ن حي دلقدس) عيودنه)د()

برشيد)21122)برشيد دملغرب
ب لبصري) دلرزدق  عبد  دلسيد 
زنقة مكة حي) (161 دلرقم) عيودنه)د()

دلتيسير)21122)برشيد دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)-.

732I



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3872

GROUPE HASSOUNI INVEST

 GROUPE HASSOUNI

INVEST

إعالن متعدا دلقردردت

GROUPE HASSOUNI INVEST

 LOTISSEMENT(SAFA 2

 N°12 ETAGE 2  AIN(CHOCK

 CASABLANCA ، 20500،

Casablanca MAROC

 GROUPE HASSOUNI INVEST

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: تجزئة 

دلصف ء 2 رقم 12 دلط بق 2 عين 

دلشق  - 22522 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.383271

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

تم دتخ ذ) (2222 9ي 9ر) (26 دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

 422 تفويت دلسيد محآد دلحسوني)

 422 دصل) من  دختآ عية  حصة 

حصة لف ئد  دلسيد عزيز دلحسوني)

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة من)

دلى) محدوا   مسؤولية  ذدت  شركة 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد)

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة)

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

دلذي 9يص على) (:2-6-7 بيد رقم)

م 9لي:)دلتسآية-دلحصص-دلرأسآ ل

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 16 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727227.

733I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

BECHAR IMPORT EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

  BECHAR IMPORT EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 11 زنقة 
12 تجزئة 262ودا ف س  - 32222 

ف س دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
61563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. BECHAR IMPORT EXPORT
غرض دلشركة بإ9ج ز):)-دالستيردا)

و دلتصد9ر))ت خر أو وسيط(
-بيع و شردء)خآيع دنودع دالتودب و)

مودا دلخي طة
زنقة) (11 (: عيودن دملقر دالختآ عي)
 32222 (- ( 262ودا ف س) تجزئة) (12

ف س دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد عدو محآد):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() محآد  عدو  دلسيد 
دلجزدئر)28225)بش ر دلجزدئر.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() محآد  عدو  دلسيد 
دلجزدئر)28225)بش ر دلجزدئر

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)200/2020.
734I

FIDURIZK

VOLAILLE HADDAD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC
VOLAILLE HADDAD شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة بني 

مكس ل رقم 26 بنسليآ ن - 13222 
بنسليآ ن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
6242

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.VOLAILLE HADDAD
مربي) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

اودخن دلعلف وإنت ج))دلبيض.
زنقة بني) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
 13222 (- 26)بنسليآ ن) مكس ل رقم)

بنسليآ ن دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: دلع 9دي) دلحددا  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد دلحددا عبد دلصآد):))522 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد دلحددا دلع 9دي عيودنه)د()

بنسليآ ن) (26 زنقة بني مكس ل رقم)

13222)بنسليآ ن دملغرب.

دلصآد) عبد  دلحددا  دلسيد 

 26 زنقة بني مكس ل رقم) عيودنه)د()

بنسليآ ن)13222)بنسليآ ن دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلحددا دلع 9دي عيودنه)د()

بنسليآ ن) (26 زنقة بني مكس ل رقم)

13222)بنسليآ ن دملغرب

دلصآد) عبد  دلحددا  دلسيد 

 26 زنقة بني مكس ل رقم) عيودنه)د()

بنسليآ ن)13222)بنسليآ ن دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( سليآ ن) ببن  دالبتددئية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)10/2020.

735I

عبد دملجيد دلوداي

شركة النماء
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

عبد دملجيد دلوداي

ش رع موالي دسآ عيل درفوا درفوا، 

52222، درفوا دملغرب

شركة دليآ ء شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلعيون دلحي دلجد9د درفوا - 52222 

درفوا دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2125



3873 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2222 9ي 9ر) (14 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»822.222)ارهم«)أي من)»522.222 

عن) ارهم«) (1.322.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)16)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)32/2020.

736I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE LAAMOUM  CAR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL

71 ش رع محآد دلزرقطوني دق مة 

كوثر دلشقة 2 ، 32222، ف س 

دملغرب

STE(LAAMOUM  CAR شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلرقم 

38 ش رع محآد زنيبر حي ط رق 1  - 

32222 ف س دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52665

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

دلحسن عجور) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (522

522)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()هش م)

برص ت بت ريخ)11)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)134/020.

737I

mohammed boumzebra

AGRI SAFAA
شركة دلتض من

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

AGRI SAFAA شركة دلتض من

و عيودن مقره  دالختآ عي مركز 

دلتيآية دلزردعية 521 دلبردا9  - 

23222 دلفقيه بن ص لح .

تحويل دلشكل دلق نوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.287

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)26)اخيبر)2212)تم تحويل)

دلشكل دلق نوني للشركة من)»شركة)

دلتض من«)إلى)»شركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا «.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

ص لح)) بن  ب لفقيه  دالبتددئية 

رقم) تحت  (2212 اخيبر) (32 بت ريخ)

.1001/2019

738I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

HM2TP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 دلط بق 5 دلشقة 2 دق مة 

دلحرية ش رع فلسطين ، 32222، 

ف س دملغرب

HM2TP شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 81 تجزئة 

دهال دلط بق دالول  دلشقة 5 زودغة  - 

32222 ف س دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.42272

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)15)غشت)2212)تم))تحويل))

من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

»81)تجزئة دهال دلط بق دالول))دلشقة)

5)زودغة))-)32222)ف س دملغرب«)إلى)

(- ( دلضحى) (1 د تجزئة دلزيتون) (443«

FES 32222))دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

شتيبر) (16 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)2914/019.

732I

CRB CONSEIL

H&F ASSOCIATES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

رفع رأسآ ل دلشركة

CRB CONSEIL

حي دلهي ء ش رع دبن سيي  رقم 214 ، 

22282، دلددر دلبيض ء دملغرب

H&F(ASSOCIATES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 223،ش رع 

دلزرقطوني إق مة بن ه م دلط بق 3 - 

22252  دلددر دلبيض ء  دملغرب.

رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.223323

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

»222.222)ارهم«)أي من)»522.222 

عن) ارهم«) (722.222« إلى) ارهم«)

ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)

دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726734.

742I

FID PME

JAWHARA MARBER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FID PME
64 ش رع موالي علي دلشريف دلشقة 

6 تآ ر  ، 12222، تآ ر  دملغرب
JAWHARA MARBER شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي دسكيكآة  
 c6 تجزء  عب بو رقم 12 دملحل رقم

تآ ر  - 12222 تآ ر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.JAWHARA MARBER
دشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلرم م.
عيودن دملقر دالختآ عي):)دسكيكآة))
 c6 دملحل رقم) (12 تجزء  عب بو رقم)

تآ ر )-)12222)تآ ر  دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد د9ت دصح  حسن):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
حسن) دصح   د9ت  دلسيد 
عيودنه)د()تآ ر )12222)تآ ر  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
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حسن) دصح   د9ت  دلسيد 
عيودنه)د()تآ ر )12222)تآ ر  دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بتآ ر ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)2222.
741I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

د9فييترد موروكو

EVENTRA MOROCCO 
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

22 ش رع 9وسف إبن ت شفين رقم 
85 ، 22222، طيجة دملغرب
 EVENTRA د9فييترد موروكو

MOROCCO شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 
دلعربية دلسعوا9ة، دق مة دلعزيزية، 
دلط بق دلث لت، رقم 22 - 22222 

طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

123122
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)د9فييترد)

.EVENTRA MOROCCO(موروكو
غرض دلشركة بإ9ج ز):))-دألحددث)
ودليدودت) دلحفالت  ( وتيظيم)
ودملؤتآردت وخآيع دألحددث دملآ ثلة.

-دلتآثيل دلتج ري)..
ش رع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دق مة دلعزيزية،) دلعربية دلسعوا9ة،)
 22222 (- (22 رقم) دلث لت،) دلط بق 

طيجة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 22.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 
ارهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (51 ( (: بية) داريس  دلسيد 
بقيآة)222)ارهم للحصة).

دلسيد  سهيلة دملردك�سي دلوكيلي)):))
42)حصة بقيآة)222)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد داريس بية عيودنه)د()ش رع)
محآد دلخردز،)زنقة دالقددم،)رقم)25 

23222)تطودن دملغرب.
دلسيد  سهيلة دملردك�سي دلوكيلي))
(، دلخ مس) محآد  ش رع  عيودنه)د()
زنقة دلضحى،)رقم)76  23222)تطودن)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد داريس بية عيودنه)د()ش رع)
محآد دلخردز،)زنقة دالقددم،)رقم)25 

23222)تطودن دملغرب
دلسيد  سهيلة دملردك�سي دلوكيلي))
(، دلخ مس) محآد  ش رع  عيودنه)د()
زنقة دلضحى،)رقم)76  23222)تطودن)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222625.

742I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE JAD ADS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

دق مة س حة ف س دلط بق دالول 
مكتب رقم 1 ش رع دبردهيم روادني 
م.ج ف س ، 32222، ف س دملغرب

STE JAD ADS شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلشقة 
رقم 34 ش رع دالسكيدرية زنقة 

ميغود دلزهور 2 ف س - 32222 ف س 
دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.52757

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
) ()خودا دلغزودني)) تفويت دلسيد)
212)حصة دختآ عية من أصل)512 
ص حب) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 
طالل) بن  م لد  دالمير  دمللكي  دلسآو 
بن بدر بن سعوا بن عبد دلعزيز دل)

سعوا بت ريخ)12)اخيبر)2212.
) ()سفي ن مومو) تفويت دلسيد)
122)حصة دختآ عية من أصل)422 
ص حب) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 
طالل) بن  م لد  دالمير  دمللكي  دلسآو 
بن بدر بن سعوا بن عبد دلعزيز دل)

سعوا بت ريخ)12)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)117.
743I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

TRI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسآ ل دلشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
TRI شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلسالم 
كردج 2 بلوك F4 سفلي طريق 

إ9آوزدر ف س - 32222 ف س دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.45675

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
 52.222« أي من) ارهم«) (252.222«
عن) ارهم«) (322.222« إلى) ارهم«)
أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  ( (: طريق)

عينية.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)154/020.
744I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

MOON LIVING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

MOON LIVING شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

 RUE , وعيودن مقره  دإلختآ عي

AHMED(AKRAD-OASIS-

 CASABLANCA CASABLANCA

20000 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452781

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 اخيبر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MOON LIVING

نش ط) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلتج رية) ودملع مالت  دلعق ردت 

ودلترويج دلعق ري ودلتقسيم دلفرعي)

وإادر  دلتأخير وإادر  دلبض ئع وخآيع)

أو) مب شر  بشكل  دملرتبطة  دألنشطة 

غير مب شر ب لهدف دالختآ عي دملحدا)

على هذد دليحو.

إادر  خآيع) أو  أو حي ز   إنش ء) (-

دملنشآت دلتج رية ودلوك الت دلعق رية)

شردء) أو  ودستئج ر  (، (
ً
مج ن  وغيره  

خآيع دملب ني دلتي 9آكن دستخددمه )

بأي طريقة لغرض دلشرك ت.

للشرك ت) دلخدم ت  تقد9م  (-

ودإلادردت.
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دلعآلي ت) خآيع  (، عآوًم ) (-
أو) دمل لية  أو  دلتج رية  أو  دلصي عية 
دلتي) دلعق رية  أو  دمليقولة  أو  دملدنية 
قد ترتبط بشكل مب شر أو غير مب شر)
أو) أعاله  إليه   دملش ر  دألشي ء) بأحد 
ذدت) أو  دملش بهة  دألشي ء) بجآيع 

دلصلة أو دملتآآة.
 RUE (, (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
AHMED( AKRAD-OASIS-

 CASABLANCA CASABLANCA
.22222 CASABLANCA MAROC

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 
7.222.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:

 Mounia ALAOUI دلسيد )
KACIMI):)دلسيد  ميية علوي ق سمي))
دمللكية) بإحض ر  دلشركة  ق مت 
 »EREMENKO« دملسآ  ) ب لك مل 
وتقع في حي دلددر دلبيض ء-دلودحة) (،
وتتألف) (، أكردا) أحآد  ش رع  (، (6 (،
دإلخآ لية) مس حته   تبلغ  أرض  من 
مربًع ) متًرد  وثالثين  وتسعة  أربعآ ئة 
فيال) بييت  ودلتي  مربع() متر  (432(
تخضع) وكله   (، دلسكني) لالستخددم 
بقيآة) (C (/ (31.162 دألرض) لرقم 

7.222.222)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 Mounia ALAOUI دلسيد )
 Casablanca-24,()عيودنه)د(KACIMI
 rue Abou EL Mahassine
 Rouyani-Etage( 3( Appt( 5-Maarif

.22222 CASABLANCA MAROC
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 Mohammed ALAOUI دلسيد)
 Casablanca, عيودنه)د() (KACIMI
 Lot Tazi EL Miloudi, rue
 17( N°( 4-Californie( 20000

CASABLANCA MAROC
 Charifa ALAOUI دلسيد )
 Casablanca, MDEGHRI)عيودنه)د()
 Lot Tazi Miloudi, rue 17 N° 4
 Californie 22222 CASABLANCA

.MAROC

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726617.

745I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

PARNOUHA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA(MAHASSINE(APPT
 N°2 MASSIRA(I(C(MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

PARNOUHA شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دملسير  
3 محل رقم 2 رقم 736 مردكش - 

42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PARNOUHA
غرض دلشركة بإ9ج ز):)بيع دملودا و)

دملعددت دلطبية).
دملسير ) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- مردكش) (736 رقم) (2 رقم) محل  (3

42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: دلشيب) نه ا  دلسيد  
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() دلشيب  نه ا  دلسيد  
دملسير  ب رقم)522  42222)مردكش)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  مد9جة قرودش عيودنه)د()
دملسير  ب رقم)522  42222)مردكش)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
نونبر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2212)تحت رقم)122824.
746I

sabahinfo

صودال ترافوا
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

صوادل تردفود شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي ودخهة 
دملرس رقم 25 - 43222 قلعة 

دلسردغية دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.1783

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
دلشريك دلوحيد صوادل تردفود))مبلغ)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )
دملرس رقم) مقره  دإلختآ عي ودخهة 
43222)قلعة دلسردغية دملغرب) (-(25

نتيجة ل):))عدم تحقيق دلربح.
ودخهة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
قلعة) (43222 (- (25 رقم) دملرس 

دلسردغية دملغرب.)

و عين:
دلسيد) ()عبد دللطيف))دلحآزدوي))

 25 رقم) دملرس  ودخهة  عيودنه)د() و 

دملغرب) دلسردغية  قلعة  (43222

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ) ( دلسردغية) بقلعة  دالبتددئية 

28)9ي 9ر)2222)تحت رقم)2020/08.

747I

STE DAY FINANCE

 STE HAYAB CHENNANE
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

STE DAY FINANCE

س حة دلحرية دلرقم 13 دلط بق 

دلث ني دلفقيه بن ص لح ، 23222، 

دلفقيه بن ص لح دملغرب

 STE HAYAB CHENNANE SARL

AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 27 

دلزنقة 11 أوالا سيدي شي ن دلفقيه 

بن ص لح - 23222 دلفقيه بن ص لح 

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.1717

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

 STE HAYAB CHENNANE حل)

مسؤولية) ذدت  شركة  (SARL AU

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )

 11 دلزنقة) (27 مقره  دإلختآ عي رقم)

أوالا سيدي شي ن دلفقيه بن ص لح)

دملغرب) بن ص لح  دلفقيه  (23222 (-

نتيجة ألزمة دلقط ع.
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و عين:
و) دتريكي  ( أميآة) دلسيد) ()
شي ن) سيدي  أوالا  عيودنه)د()
دلرقم) (24 دلزنقة) (24 دلغربيين بلوك)
26 23222)دلفقيه بن ص لح دملغرب)

كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
 27 وفي رقم) (2212 25)اخيبر) بت ريخ)
دلزنقة)11)أوالا سيدي شي ن دلفقيه)
بن ص لح)-)23222)دلفقيه بن ص لح)

دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) ( دالبتددئية ب لفقيه بن ص لح)
27)9ي 9ر)2222)تحت رقم)05/2020.
748I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

TRANSLARBAA SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 EFFICAGEST CONSULTING
SARL AU

 Boulevard(AL(MAQDIS-
 Hay(El(Qods, 3ème(étage,
 Appartement 8 OUJDA ،
60000، OUJDA(MAROC

TRANSLARBAA SARL  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 241 
،  تجزئة دليصر دلط بق دلسفلي - 

65822 ت وريرت دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.1272

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2222 9ي 9ر) (27 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دسآ عيل) () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (522 سنيف)
دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222 أصل)
9ي 9ر) (27 بت ريخ) دبردهيم بشيري  () (

.2222
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
13)9ي 9ر) دالبتددئية بت وريرت))بت ريخ)

2222)تحت رقم)2020/06.
742I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

OLIVE HOUSE SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

 EFFICAGEST CONSULTING

SARL AU

 Boulevard(AL(MAQDIS-

 Hay(El(Qods, 3ème(étage,

 Appartement 8 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

OLIVE HOUSE SARL  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 422 ، 

تجزئة دملسير  - 65822 ت وريرت 

دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1243

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تعيين) (2222 9ي 9ر) (26 دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

لكح ل دحآد كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

13)9ي 9ر) دالبتددئية بت وريرت))بت ريخ)

2222)تحت رقم)2020/07.

752I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

GR-TRAM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

GR-TRAM  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

 PLACE وعيودن مقره  دإلختآ عي

 DES NATIONS AVENUE

 ABI DARDAE RESIDENCE

 BOUCHRA 1 ER(ETAGE(N°21

TANGER 90000 طتجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

123227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

GR- (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. TRAM

دشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبي ء)ودليقل دلوطني ودلدولي.

 PLACE (: دملقر دالختآ عي) عيودن 

 DES NATIONS AVENUE

 ABI DARDAE RESIDENCE

 BOUCHRA 1 ER ETAGE N°21

TANGER 22222)طتجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)دملغرب سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

2.222.222)ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
بويحي وي) رضودن  دلسيد 

عيودنه)د()بردنص تجزئة دلغرفة زنقة)
12)رقم)4 22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بويحي وي) رضودن  دلسيد 

عيودنه)د()بردنص تجزئة دلغرفة زنقة)
12)رقم)4 22222)طيجة))دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222525.

751I

rochdi conseil

SURTRAP TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة دلقودت دملس عد  رقم 143 
دلعيون ، 72222، دلعيون دملغرب

SURTRAP TRAVAUX شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 
دلعيون رقم 6 طرف 9ة - 72222 

طرفلية دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
23821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2218 م رس) (16
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SURTRAP TRAVAUX
و) دلبي ء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالشغ ل دملتعدا .
زنقة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 72222 (- طرف 9ة) (6 رقم) دلعيون 

طرفلية دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: دلسيد بوخآعة لب علي)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد بوخآعة لب علي عيودنه)د()
حي دلقدس تجزئة دلردحة رقم)1112 

72222)دلعيون دملغرب.
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ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد بوخآعة لب علي عيودنه)د()

حي دلقدس تجزئة دلردحة رقم)1112 

72222)دلعيون دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

22)م رس) بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2218)تحت رقم)625.

752I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

OLIVE HOUSE SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 EFFICAGEST CONSULTING

SARL AU

 Boulevard(AL(MAQDIS-

 Hay(El(Qods, 3ème(étage,

 Appartement 8 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

OLIVE HOUSE SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 422 ، 

تجزئة دملسير  - 65822 ت وريرت 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1243

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2222 9ي 9ر) (26 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

محآد لكح ل) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (222

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

9ي 9ر) (26 بت ريخ) دلكرتي  محجوبة 

.2222

محآد لكح ل) () ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختآ عية  حصة  (222

() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222

دحآد لكح ل بت ريخ)26)9ي 9ر)2222.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

13)9ي 9ر) دالبتددئية بت وريرت))بت ريخ)

2222)تحت رقم)2020/07.

753I

Ste ORIENTAL AUDIT

CONCASSAGE DU SABLE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC

CONCASSAGE DU SABLE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلزرقطوني عآ ر  دلبصردوي دلط بق 

دلث ني رقم 7 - 62222 وخد   

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.24211

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 22)شتيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (CONCASSAGE DU SABLE

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

دلزرقطوني) ش رع  دإلختآ عي  مقره  

عآ ر  دلبصردوي دلط بق دلث ني رقم)

7)-)62222)وخد ))دملغرب نتيجة ل):)

توقف طالب ت دلزب ئن).

ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دلزرقطوني عآ ر  دلبصردوي دلط بق)

دلث ني رقم)7)-)62222)وخد ))دملغرب.)

و عين:

عبد دلص اقي) ( دلهودري) دلسيد) ()

 62222 زنقة دلزي ني) (12 و عيودنه)د()

وخد ))دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

شتيبر) (22 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2212)تحت رقم)2715.

754I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

IMMO SAKAN AHARRAR
إعالن متعدا دلقردردت

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC

  IMMO SAKAN AHARRAR

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: 8 زنقة 

دلفردبي إق مة بالس م  بين دلط بقين 
رقم 5 - - طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.81543

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)26)اخيبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

من) دلشركة  تسآية  تغيير  ( م 9لي:)

إلى) (»IMMO SAKAN AHARRAR«

 »CREMERIE PLAZA«

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

 12.222« أي من) ارهم«) (122.222«

عن) ارهم«) (222.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.

على) 9يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 

تحويل دملقر دالختآ عي دلح لي) م 9لي:)
إق مة) دلفردبي  زنقة  (8« للشركة من)

 2222 (-(5 بالس م بين دلط بقين رقم)

اودر) »مسي نة  إلى) دملغرب«) طيجة 

دلرهرده مجآع سكني قودسم دلقطعة)

طيجة) (22222 (- 5أ)  5 اك ن رقم) (81

دملغرب«.

قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

»ميعش) من) دلشركة  نش ط  تغيير 

عق ري«)إلى)»مخبز  و حلوي ت«.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

على) 9يص  دلذي  (:3 رقم) بيد 

من) دلشركة  تسآية  تغيير  م 9لي:)

إلى) (»IMMO SAKAN AHARRAR«

 »CREMERIE PLAZA«

9يص على) دلذي  و7:) (6 رقم) بيد 
بآبلغ) دلشركة  رأسآ ل  رفع  م 9لي:)

من) أي  ارهم«) (122.222« قدره)

 222.222« إلى) ارهم«) (12.222«

تقد9م حصص) (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.

على) 9يص  دلذي  (:4 رقم) بيد 

تحويل دملقر دالختآ عي دلح لي) م 9لي:)
إق مة) دلفردبي  زنقة  (8« للشركة من)

 2222 (-(5 بالس م بين دلط بقين رقم)

اودر) »مسي نة  إلى) دملغرب«) طيجة 

دلرهرده مجآع سكني قودسم دلقطعة)

طيجة) (22222 (- 5أ)  5 اك ن رقم) (81

دملغرب«.

بيد رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

»ميعش) من) دلشركة  نش ط  تغيير 

عق ري«)إلى)»مقشد  وك فيتير9 «.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222511.

755I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

TEAM IMMOBILIERE
إعالن متعدا دلقردردت

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC

TEAM IMMOBILIERE »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: 8 زنقة 

دلفردبي إق مة بالس م  بين دلط بقين 
رقم 5 - - طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.82212
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بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2212)تم دتخ ذ) 26)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

 TEAM« من) دلشركة  تسآية  تغيير 

  »LA CASSATA«(إلى(»IMMOBILIER

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

 12.222« أي من) ارهم«) (222.222«

عن) ارهم«) (322.222« إلى) ارهم«)

أو) نقد9ة  حصص  تقد9م  (: طريق)

عينية.

على) 9يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 

تحويل دملقر دالختآ عي دلح لي) م 9لي:)
إق مة) دلفردبي  زنقة  (8« للشركة من)

 2222 (-(5 بالس م بين دلط بقين رقم)

اودر) »مسي نة  إلى) دملغرب«) طيجة 

دلرهرده مجآع سكني قودسم دلقطعة)

81)اك ن رقم)5 5أ)-)22222)طيجة

قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

»ميعش) من) دلشركة  نش ط  تغيير 

عق ري«)إلى)»مخبز  و حلوي ت«.

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

 TEAM« من) دلشركة  تسآية  تغيير 

 »LA CASSATA«(إلى(»IMMOBILIER

9يص على) دلذي  و7:) (6 رقم) بيد 
بآبلغ) دلشركة  رأسآ ل  رفع  م 9لي:)

من) أي  ارهم«) (222.222« قدره)

 322.222« إلى) ارهم«) (12.222«

تقد9م حصص) (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية

على) 9يص  دلذي  (:4 رقم) بيد 

تحويل دملقر دالختآ عي دلح لي) م 9لي:)
إق مة) دلفردبي  زنقة  (8« للشركة من)

بالس م بين دلط بقين

بيد رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

»ميعش) من) دلشركة  نش ط  تغيير 

عق ري«)إلى)»مخبز  و حلوي ت«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222512.

756I

excofi

 SOMMETS SENHAJA
TRAVAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

excofi

دلشق 3 عآ ر  لحب بي ش رع دلجوالن 

ليدو ف س ، 31222، ف س دملغرب

 SOMMETS SENHAJA TRAVAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 44 ش رع 

محآد دلسالوي - 32222 ف س 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

61527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOMMETS SENHAJA TRAVAUX

مق ولة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دألشغ ل) مق ولة  دلبض ئع//) نقل 

دملختلفة)//)تج ر  مودا دلبي ء).

44)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)

ف س) (32222 (- دلسالوي) محآد 

دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 1.222 ( (: خودا) زالميط  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() خودا  زالميط  دلسيد 
دنس)3)عآ ر )35)دلشقة)4)طريق عين)

دلشقف)32222)ف س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() خودا  زالميط  دلسيد 
دنس)3)عآ ر )35)دلشقة)4)طريق عين)

دلشقف)32222)ف س دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)167.

757I

BCNG

 CORPORATE MANAGERS
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

  CORPORATE MANAGERS SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 265،ش رع 
دلزرقطوني دلط بق 2 رقم22 دلددر 
دلبيض ء - 22252 دلددر دلبيض ء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453222
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 CORPORATE MANAGERS SARL
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دإلستش ر )

في دلتسيير.

(: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

 2 دلط بق) دلزرقطوني  265،ش رع 

رقم22)دلددر دلبيض ء)-)22252)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

52.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

((: هللا) بيعبد  نجيب  ( دلسيد)

42.522,22)حصة بقيآة)122)ارهم)

للحصة).

دلسيد  كريآة بيج مع):))522,22 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 425 (: نجيب بيعبد هللا) ( دلسيد) (

بقيآة)122)ارهم.

بقيآة) (5 (: دلسيد  كريآة بيج مع)

122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد))نجيب بيعبد هللا عيودنه)د()

54)تجزئة سالج ش رع دلحزدم دلكبير)

22252)دلددر دلبيض ء) دلددر دلبيض ء)

دملغرب.

دلسيد  كريآة بيج مع عيودنه)د()

54)تجزئة سالج ش رع دلحزدم دلكبير)

22252)دلددر دلبيض ء) دلددر دلبيض ء)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد))نجيب بيعبد هللا عيودنه)د()

54)تجزئة سالج ش رع دلحزدم دلكبير)

22252)دلددر دلبيض ء) دلددر دلبيض ء)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

بت ريخ ( دلبيض ء) ب لددر   دلتج رية 

 14)9ي 9ر)2222)تحت رقم)726851.

758I

fatima zahra

CASAPRONTA
 شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة
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fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
CASAPRONTA شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم أ 
ميفلوري 1 طريق صفرو تجزئة  

زهير    تجزئة رقم 32 ف س - 32262 
ف س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
52275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 9وليوز) (25
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.CASAPRONTA
دستغالل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)
منزل))دو ري ض)))للضي فة)/)مق ولة في)

دلد9كور.
أ) رقم  (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
ميفلوري)1)طريق صفرو تجزئة))زهير )))
ف س) (32262 (- ف س) (32 تجزئة رقم)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد  نودل حآ ني):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() حآ ني  نودل  دلسيد  
روم ) (26 تيردنو) ال  خيوف ني  بي زد 

د9ط لي )32214)روم  د9ط لي .
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() حآ ني  نودل  دلسيد  

روم ) (26 تيردنو) ال  خيوف ني  بي زد 

د9ط لي )32214)روم  د9ط لي 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9وليوز) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)2460/19.

752I

fatima zahra

 STE STATION AIN

KANSARA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

  STE STATION AIN KANSARA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

شهب ن لبجآ عة دلقروية عين 

قيصر   بونليو اودر شهب ن لبجآ عة 

دلقروية عين قيصر   بونليو 32222 

ف س دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32831

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 24)9وليوز) دملؤرخ في)

مسير خد9د للشركة دلسيد) ()معدر)

مونية كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9وليوز) (15 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)2381/19.

762I

fatima zahra

TRAVAUX M2KT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
TRAVAUX M2KT  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 2 

بلوك 6 حي دلنسيم بنسوا  ف س - 
32222 ف س دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.52317

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم) (2212 نونبر) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 
»222.222)ارهم«)أي من)»122.222 
عن) ارهم«) (1.222.222« إلى) ارهم«)
ا9ون) مع  مق صة  إخردء) ( (: طريق)
دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (26 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3907/019.

761I

fatima zahra

BSH TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
BSH TRAVAUX شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر  34 
شقة 3 تجزئة فضيلة طريق عين 
دلشقف ف س عآ ر  34 شقة 3 

تجزئة فضيلة طريق عين دلشقف 
ف س 32222 ف س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.56845

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
  BSH TRAVAUX دلوحيد) دلشريك 
مبلغ رأسآ له )52.222)ارهم وعيودن)
 3 شقة) (34 مقره  دإلختآ عي عآ ر )
دلشقف) عين  طريق  فضيلة  تجزئة 
ف س عآ ر )34)شقة)3)تجزئة فضيلة)
 32222 ف س) دلشقف  عين  طريق 
ف س دملغرب نتيجة ل):)عجز دلشركة)

عن دالستآردر في نش طه  دلتج ري.
عآ ر ) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
34)شقة)3)تجزئة فضيلة طريق عين)
ف س) (32222 دلشقف ف س دملغرب)

دملغرب.)
و عين:

و) عييتر   ( ( رشيد ) دلسيد) ()
تجزئة) (3 شقة) (34 عآ ر ) عيودنه)د()
ف س) دلشقف  عين  طريق  فضيلة 
() ( كآصفي) دملغرب  ف س  (32222

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3957/19.
762I

fatima zahra

BSH TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
BSH TRAVAUX  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : عآ ر  
34 شقة 3 تجزئة فضيلة طريق 

عين دلشقف ف س - 32222 ف س 
دملغرب.
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قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.56845

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

ذدت) شركة  ( (BSH TRAVAUX حل)

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد مبلغ رأسآ له )52.222)ارهم)

 34 وعيودن مقره  دإلختآ عي عآ ر )

عين) طريق  فضيلة  تجزئة  (3 شقة)

دلشقف ف س)-)32222)ف س دملغرب)

نتيجة لعجز دلشركة عن دالستآردر في)

نش طه  دلتج ري.

و عين:
و) عييتر   ( رشيد ) دلسيد) ()

تجزئة) (3 شقة) (34 عآ ر ) عيودنه)د()

ف س) دلشقف  عين  طريق  فضيلة 

() ( كآصفي) دملغرب  ف س  (32222

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

عآ ر ) وفي  (2212 اخيبر) (22 بت ريخ)

طريق) فضيلة  تجزئة  (3 شقة) (34

شقة) (34 عين دلشقف ف س عآ ر )

3)تجزئة فضيلة طريق عين دلشقف)

ف س)32222)ف س دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (11 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3974/2019.

763I

fatima zahra

STE ESPACE OUED SEBOU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

  STE ESPACE OUED SEBOU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر 

شهب ن دلجآ عة دلقروية 

عين قيصر   بونليو ف س اودر 
شهب ن دلجآ عة دلقروية عين 

قيصر   بونليو ف س 32222 ف س 
دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.41223
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 13)شتيبر) دملؤرخ في)
مسير خد9د للشركة دلسيد) ()شهوي)

سعيد كآسير وحيد
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
شتيبر) (25 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3026/019.
764I

fatima zahra

STE ESPACE OUED SEBOU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نش ط دلشركة)

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
 STE ESPACE OUED SEBOU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي اودر 
شهب ن دلجآ عة دلقروية عين 

قيصر   بونليو اودر شهب ن دلجآ عة 
دلقروية عين قيصر   بونليو 32222 

ف س دملغرب.
توسيع نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.41223

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 شتيبر) (13 في) دملؤرخ 
نش ط) إلى  دلت لية  دألنشطة  إض فة 

دلشركة دلح لي):
وشردء) مقهى/بيع  دستغالل 

مستلزم ت مودا دلبي ء..
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
شتيبر) (25 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3026/019.

765I

fatima zahra

STE SACCENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إنش ء)فرع ت بع للشركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
STE SACCENT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 34 

نجزئة دلوف ء دلحي دلصي عي  بنسوا  
ف س - 32222 ف س دملغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.26222
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 أكتوبر) (24 في) دملؤرخ 
تحت) ( للشركة) ت بع  ( فرع) إنش ء)
دلك ئن) و  (STE SACCENT دلتسآية)
 15 رقم) (3 ب لعيودن تجزئة دالنبع ت)
مركز زليليك ردس دمل  ف س) (1 قط ع)
ف س دملغرب و دملسير من) (32222 (-
طرف دلسيد) ()بييسف عبد دلرحيم.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
أكتوبر) (21 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)3355/019.
766I

fatima zahra

  STE FASSI NET
MULTISERVICE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
 STE(FASSI(NET  MULTISERVICE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 61 تجزئة 
دلقطب  دلحضري لط بق دلث ني  
بنسوا  ف س. - 32232 ف س 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.58342

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (26 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 STE FASSI دلوحيد) دلشريك  ذدت 

مبلغ) ( (NET  MULTISERVICE
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )

تجزئة دلقطب)) (61 مقره  دإلختآ عي)

دلحضري لط بق دلث ني))بنسوا  ف س.)

-)32232)ف س دملغرب نتيجة ل):)عجز)

نش طه ) في  دالستآردر  عن  دلشركة 

دلتج ري.

و حدا مقر دلتصفية ب)61)تجزئة)

دلث ني)) دلط بق  دلحضري  ( دلقطب)

بنسوا  ف س.)-)32232)ف س دملغرب.)

و عين:

و) دلكآ ز  ( حسن) دلسيد) ()
دملستقبل) حي  (61 رقم) عيودنه)د()

دملغرب) ف س  (32232 ف س) دملسير  

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)71/2020.

767I

fatima zahra

 STE FASSI NET
MULTISERVICE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

 STE FASSI NET MULTISERVICE

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
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وعيودن مقره  دإلختآ عي : 61 تجزئة 
دلقطب  دلحضري دلط بق دلث ني  
بنسوا  ف س. 61 تجزئة دلقطب  
دلحضري دلط بق دلث ني  بنسوا  

ف س. 32232 ف س دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.58342

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 26)اخيبر) دملؤرخ في)
 STE FASSI NET MULTISERVICE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد  دلشريك 
مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222
دلقطب)) تجزئة  (61 دإلختآ عي)
بنسوا ) ( دلث ني) دلط بق  دلحضري 
دلحضري) ( تجزئة دلقطب) (61 ف س.)
دلط بق دلث ني))بنسوا  ف س.)32232 
ف س دملغرب نتيجة لعجز دلشركة في)

دالستآردر في نش طه  دلتج ري.
و عين:

و) دلكعآ ز  ( حسن) دلسيد) ()
دملستقبل) حي  (61 رقم) عيودنه)د()
دملغرب) ف س  (32232 ف س) دملسير  

كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
 61 وفي) (2212 اخيبر) (26 بت ريخ)
تجزئة دلقطب))دلحضري لط بق دلث ني))
دلقطب)) تجزئة  (61 ف س.) بنسوا  
دلحضري لط بق دلث ني))بنسوا  ف س.)

32232)ف س دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)97/2020.
768I

SUD INVEST CONSULTING

سمارت سيتي تيكنولوجي
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

SUD INVEST CONSULTING
زنقة دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس 

 GUELIZ، 11 دلط بق 2 دلشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC

سآ رت سيتي تيكيولوجي شركة
 ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : زنقة 
دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس دلط بق 
2 دلشقة رقم 11 كليز - 42222   

مردكش دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.85867

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2218)تقرر حل) 13)اخيبر) دملؤرخ في)
سآ رت سيتي تيكيولوجي شركة ذدت)
رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222
دإلختآ عي زنقة دلقبط ن دريكي دق مة)
د9زيس دلط بق)2)دلشقة رقم)11)كليز)
نتيجة) دملغرب  مردكش  ( ( (42222 (-

لتوقف نش ط دلشركة.
و عين:

و) بورقيبة  ( محسن) دلسيد) ()
عيودنه)د()بلوك)e)رقم)321)حي دلهد )
() ( كآصفي) دملغرب  أك ا9ر  (82222

للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
زنقة) وفي  (2218 اخيبر) (13 بت ريخ)
دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس دلط بق)
  42222 (- كل) (11 رقم) دلشقة  (2

مردكش دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2212)تحت رقم)121631.

762I

SUD INVEST CONSULTING

LP ZAK
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

SUD INVEST CONSULTING
زنقة دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس 

 GUELIZ، 11 دلط بق 2 دلشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
LP ZAK شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : رقم 13 
ارب تزوڭرين ادر دلب ش   - 42222 

مردكش  دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.82457

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2218 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 

LP ZAK)شركة ذدت دملسؤولية) حل)

 12.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  

ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم)

13)ارب تزوڭرين ادر دلب ش ))-)42222 

مردكش))دملغرب نتيجة لتوقف نش ط)

دلشركة.

و عين:

و) كو�سى  ( زكري ء) دلسيد) ()

عيودنه)د()دملسير )2)حرف ا رقم)314  

42222))مردكش))دملغرب كآصفي)) ()

للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 13 وفي رقم) (2218 28)اخيبر) بت ريخ)

 42222 (- ( ارب تزوڭرين ادر دلب ش )

مردكش))دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

م رس) (27 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)123368.

772I

SUD INVEST CONSULTING

 PROTECTION ALARME
DOMOTIQUE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

SUD INVEST CONSULTING
زنقة دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس 

 GUELIZ، 11 دلط بق 2 دلشقة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

 PROTECTION ALARME

 DOMOTIQUE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : 21 ارب 

حربيل قصبة  - 42222 مردكش  

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.62527

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2216 نونبر) (28 في) دملؤرخ 

 PROTECTION ALARME حل)

ذدت) شركة  (DOMOTIQUE

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد مبلغ رأسآ له )12.222)ارهم)

ارب) (21 دإلختآ عي) مقره   وعيودن 

مردكش)) (42222 (- ( قصبة) حربيل 

دملغرب نتيجة لتوقف نش ط دلشركة.

و عين:

و) دلغزودني  ( ( فؤدا) دلسيد) ()

فرنس ) ( (78222 فرنس ) عيودنه)د()

فرنس  كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

ارب) (21 وفي) (2216 نونبر) (28 بت ريخ)

مردكش)) (42222 (- قصبة) حربيل 

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

16)غشت) بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)7228.

771I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

ANFA REALISATION 
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

BOUKHRIS &ASSOCIES

 IMM(BLUE(PAR(PARK, 5EME,

 ETAGE, AVENUE(HASSAN(II

 117 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 ANFA REALISATION  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي إق مة ردمي 

7 زنقة سبتة، دلط بق 2 دملكتب رقم 

8 - 22222  دلددر دلبيض ء  دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.434251

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تم تعيين) 13)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

MAGNIN(Régis))كآسير آمر

تبع  إلق لة مسير.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726262.

772I

دلعيون دستش ردت

WISSAL TEX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دلعيون دستش ردت
ش رع دالمير موالي عبد هللا رقم 

31 دلحي دملحآد دلعيون ، 72222، 
دلعيون دملغرب

WISSAL TEX شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 
دلوك لة بلوكEعآ ر  رقم 132 
دلط بق دالر�سي دلعيون دلعيون 

72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
32357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.WISSAL TEX
كل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
م 9تعلق ب لنش ط دلتج ري ودلفالحي)
دالستردا) (، ودلصي عي) ودلحدم تي 

ودلتصد9ر)
تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دلوك لة بلوكEعآ ر  رقم)132)دلط بق)
 72222 دلعيون) دلعيون  دالر�سي 

دلعيون دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد عبد هللا دلحدداي)):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

)دلسيد عبد هللا دلحدداي)):)1222 

بقيآة)122)ارهم.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلحدداي)) هللا  عبد  دلسيد 

 21 رقم) دلحرية  مد9ية  عيودنه)د()

دملحآد9ة))22652)دملحآد9ة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلحدداي)) هللا  عبد  دلسيد 

 1 رقم) دلحرية  مد9ية  عيودنه)د()

دملحآد9ة))22652)دملحآد9ة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)32.

773I

fatima zahra

STE RAYAN CERAME
إعالن متعدا دلقردردت

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

STE RAYAN CERAME »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: 717 حي 

دلوف ق بلوك ب طريق عين دلشقف 

ف س 717 حي دلوف ق بلوك ب طريق 

عين دلشقف ف س - ف س دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.43623

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

تم دتخ ذ) (2212 نونبر) (28 دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

م لد) دلسيد  دلشركة  مسير  وف   

دلبق لي.

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلشركة) م ل  ردس  تقسيم  ( دع ا )
على دلورثة على دلشكل دلت لي):)دميية)
عبد دلق ار بق لي) سهم،) (125 غب نو)
166)سهم،) 167)سهم،)حليآة ع ني)
زين دلع بد9ن) 271)سهم،) ري ن بق لي)

بق لي)271سهم).
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
)دميية) دلورثة) حصص  مجآل  بيع 
حليآة) بق لي،) دلق ار  غب نو،عبد 
دلع بد9ن) زين  بق لي،) ري ن  ع ني،)

بق لي(لص لح دلسيد هش م دمليتي.
على) 9يص  دلذي  (:4 رقم) قردر 
م 9لي:)تعين))هش م دمليتي مسير خد9د)

للشركة).
قردر رقم)5:)دلذي 9يص على م 9لي:)
و) ت خر  من  دلشركة  نش ط  تغيير 
دلى بيع) ( مق ول في دالشغ ل دملختلفة)

وشردء)مودا دلبي ء.
قردر رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير دليظ م دالس �سي للشركة)
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
بيد رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير نش ط دلشركة
بيد رقم)7:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلشركة) ردسآ ل  حصص  مجآل 

دصبحت للسيد هش م دمليتي.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (27 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)4270/019.

774I

SUD INVEST CONSULTING

MARRAKECH SCARVES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس 

 GUELIZ، 11 دلط بق 2 دلشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
MARRAKECH SCARVES شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

 FENDEQ وعيودن مقره  دإلختآ عي

 KEBBAJ BEN SALEH MAGASIN

 N° 2 MARRAKECH - 40000

مردكش دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.74842

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم)) (2212 نونبر) (22 في) دملؤرخ 

دلح لي) دالختآ عي  دملقر  ( تحويل)

 FENDEQ KEBBAJ« من) للشركة 

 BEN SALEH MAGASIN N° 2

مردكش) (MARRAKECH( -( 40000

 MOUASSINE« إلى) دملغرب«)

 RUE SIDI ABDELAZIZ N° 112

مردكش)) (MARRAKECH( -( 4000

دملغرب«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111245.

775I

SUD INVEST CONSULTING

 MAGHREB ANTI-USURE
CONSULTING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس 

 GUELIZ، 11 دلط بق 2 دلشقة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

 MAGHREB(ANTI-USURE

CONSULTING شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 RUE CAPITAINE ARRIGUI

 RESIDENCE(ISIS(N° 11 GUELIZ -

42222 مردكش دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.52583

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)24)اخيبر)2212)تم))تحويل))

من للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
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 RUE CAPITAINE ARRIGUI« (
 RESIDENCE(ISIS(N°(11(GUELIZ(-
42222)مردكش دملغرب«)إلى)»4)عآ ر )
(- مردكش) (2 دملح ميد) (3 إزاه ر) ( (13

42162)مردكش))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (32 بت ريخ) ( دلتج رية بآردكش)

2212)تحت رقم)112825.
776I

دئتآ نية بي ن حي ن

BENHILAL PLASTIQUE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

دئتآ نية بي ن حي ن
عرصة ملع ش طريق دملستواع 

دلبلدي رقم 147 مردكش ، 42222، 
مردكش مردكش

benhilal plastique شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي : طريق 

دملستواع دلبلدي رقم 147مردكش - 
42222 مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.22315
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
ذدت) شركة  (benhilal plastique
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي طريق)
(- 147مردكش) دملستواع دلبلدي رقم)
42222)مردكش دملغرب نتيجة لعدم)

دلعآل.
و عين:

هالل) بن  ( دملولى) عبد  دلسيد) ()
  36 رقم) زبير  ولد  ارب  عيودنه)د() و 
() ( 42222)مردكش دملغرب كآصفي)

للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
وفي عرصة) (2212 اخيبر) (22 بت ريخ)
دلبلدي رقم) دملستواع  ملع ش طريق 

147)-)42222)مردكش دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111216.
777I

FIDUFORM SARL

C.H.O INFO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
C.H.O INFO شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 

71 بلوك ب حي لالمريم - 13222 
دبنسليآ ن دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1221
دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تم)) (2212 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 
دلح لي) دالختآ عي  دملقر  ( تحويل)
حي) بلوك ب  (71 »رقم) من) للشركة 
لالمريم)-)13222)دبنسليآ ن دملغرب«)
زنقة) (54 رقم) دلسفلي  »دلط بق  إلى)
دبنسليآ ن)) (13222 (- ط رق دبن زي ا)

دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( سليآ ن) ببن  دالبتددئية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)23.
778I

FIDUFORM SARL

 STE AGRICULTURE
ECOLIGIQUE CONSULTING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
 STE AGRICULTURE

 ECOLIGIQUE CONSULTING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 112 

بلوك ب حي لالمريم  - 13222 

دبنسليآ ن دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2327

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2216)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

 STE( شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا

 AGRICULTURE ECOLIGIQUE

رأسآ له ) مبلغ  ( (CONSULTING

مقره ) وعيودن  ارهم  (15.222

حي) ب  بلوك  (112 رقم) دإلختآ عي 

لالمريم))-)13222)دبنسليآ ن دملغرب)

على) دلشركة  قدر   عدم  (: ل) نتيجة 

تحقيق دلهدف دالختآ عي.

رقم) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 13222 (- ( بلوك ب حي لالمريم) (112

دبنسليآ ن دملغرب.)

و عين:
دلهآزي) ( دللطيف) عبد  دلسيد) ()
حي) ب  بلوك  (112 رقم) عيودنه)د() و 

دبنسليآ ن دملغرب) (13222 ( لالمريم)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( سليآ ن) ببن  دالبتددئية 

اخيبر)2216)تحت رقم)636.

772I

 NOVADISPLAY(ex IMMO MAROC REAL(

ESTATE SERVICES

 IMMO MAROC REAL

ESTATE SERVICES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير تسآية دلشركة

 NOVADISPLAY(ex IMMO(

 MAROC REAL ESTATE

SERVICES

265, ش رع دلزرقطوني دلددردلبيض ء 

، 22242، دلددردلبيض ء دملغرب

 IMMO MAROC REAL ESTATE
SERVICES شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دالختآ عي 265 

ش رع دلزرقطوني، دلط بق2، رقم22 
دلددردلبيض ء - 22242 دلددردلبيض ء 

دملغرب.
تغيير تسآية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
341762

 بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)23)اخيبر)2212)تم تغيير)
IMMO(MA- »تسآية دلشركة من)
 »ROC REAL ESTATE SERVICES

. »NOVADISPLAY«(إلى
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)1187.
782I

 NOVADISPLAY(ex IMMO MAROC REAL(

ESTATE SERVICES

NOVADISPLAY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير نش ط دلشركة

 NOVADISPLAY(ex IMMO(
 MAROC REAL ESTATE

SERVICES
265, ش رع دلزرقطوني دلددردلبيض ء 

، 22242، دلددردلبيض ء دملغرب
NOVADISPLAY شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دالختآ عي 265 
ش رع دلزرقطوني، دلط بق2، رقم22 
دلددردلبيض ء - 22242 دلددردلبيض ء 

دملغرب.
تغيير نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.341762

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تغيير) (2212 23)اخيبر) دملؤرخ في)
نش ط دلشركة من)»:)مكتب دستش ر )
»مبرمج) إلى) لبيع أو تأخير دلعق ردت«)

كآبيوتر)،)محلل ومصآم«.
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)1187.

781I

 NOVADISPLAY(ex IMMO MAROC REAL(

ESTATE SERVICES

NOVADISPLAY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

 NOVADISPLAY(ex IMMO(

 MAROC REAL ESTATE

SERVICES

265, ش رع دلزرقطوني دلددردلبيض ء  

22242، دلددردلبيض ء دملغرب

NOVADISPLAY شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 265 

ش رع دلزرقطوني، دلط بق2، رقم22 

دلددردلبيض ء 265 ش رع دلزرقطوني، 

دلط بق2، رقم22 دلددردلبيض ء 

22242 دلددردلبيض ء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.341762

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

مصطفى) () ( دلسيد) تفويت 

دختآ عية) حصة  (25 عزيز) دلعلوي 

من أصل)25)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()

دملهدي دلعلوي عزيز بت ريخ)26)اخيبر)

.2212
تفويت دلسيد)) ()هش م دلبصيري)

 25 أصل) من  دختآ عية  حصة  (25

دملهدي) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلعلوي عزيز بت ريخ)26)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)1187.

782I

 NOVADISPLAY (ex IMMO MAROC REAL(

ESTATE SERVICES

NOVADISPLAY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

 NOVADISPLAY(ex IMMO(
MAROC REAL ESTATE SERVICES
265, ش رع دلزرقطوني دلددردلبيض ء 

، 22242، دلددردلبيض ء دملغرب
NOVADISPLAY  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 265 
ش رع دلزرقطوني، دلط بق2، رقم22 
دلددردلبيض ء 265 ش رع دلزرقطوني، 

دلط بق2، رقم22 دلددردلبيض ء 
22242 دلددردلبيض ء دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.341762

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 23)اخيبر) دملؤرخ في)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

دلعلوي عزيز دملهدي كآسير وحيد
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)1187.

783I

مق ولة وميد لألشغ ل دلعآومية

مقاولة وميد لألشغال العمومية
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مق ولة وميد لألشغ ل دلعآومية
اودر تودلت إغرم نوكددل ورزدزدت 
ورزدزدت، 45222، ورزدزدت دملغرب
مق ولة وميد لألشغ ل دلعآومية 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر تودلت 
إغرم نوكددل  ورزدزدت 45222 

ورزدزدت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)

دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

دإلقتض ء)بآختصر تسآيته ):)مق ولة)

وميد لألشغ ل دلعآومية.

دألشغ ل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دملختلفة وأشغ ل دلبي ء

إنج ز وتهيئة دملس ح ت دلخضردء

دألشغ ل دلكهرب ئية

أشغ ل دلتعد9ن.

اودر) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

تودلت إغرم نوكددل))ورزدزدت)45222 

ورزدزدت دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 85.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د()) ودمردن  محآد  دلسيد 

 45222 ( نوكددل) إغرم  تودلت  اودر 

ورزدزدت دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د()) ودمردن  محآد  دلسيد 

 45222 ( نوكددل) إغرم  تودلت  اودر 

ورزدزدت دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2222)تحت رقم)45.

784I

MJ MANAGEMENT SARL

URFA TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT SARL

 3RUE IBN TOUMART RES

 HIKMAT 2 ETGE(N°4 TANGER،

90000، TRANGER(MAROC

URFA TRANS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

دلدولة توسعة بن ا9ب ن رقم 65  - 

22222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

22117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 9وليوز) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 URFA (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

.TRANS

نقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملستخدمين.

تجزئة) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

(- ( (65 دلدولة توسعة بن ا9ب ن رقم)

22222)طيجة دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد دلعآيري))دلعي �سي):))1.222 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلعي �سي) ( دلعآيري) دلسيد 

 24 عيودنه)د()توسعة بن ا9ب ن زنقة)
رقم)23 22222)طيجة دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
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دلعي �سي) ( دلعآيري) دلسيد 

 24 عيودنه)د()توسعة بن ا9ب ن زنقة)

رقم)23 22222)طيجة دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9وليوز) (18 بت ريخ) ( دلتج رية بطيجة)

2212)تحت رقم)225114.

785I

MAROC CONTRACTING SARL AU

 MAROC CONTRACTING

SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

 MAROC CONTRACTING SARL

AU

 RUE DE BALAY RES AL 26

 ISTIKRAR(ETG 6 APPT 62 LA

 GIRONDE-CASABLANCA ،

20700، CASABLANCA(MAROC

 MAROC CONTRACTING SARL

AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع بالي 

دق مة دالستقردر 26 دلط بق1 شقة 

62 الخيروند دلددر دلبيض ء - 22722 

.CASABLANCA MAROC

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.277235

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.222.522«

»1.522.222)ارهم«)إلى)»2.522.522 

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 26 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726225.

786I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

REIZEN MSP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26
22252، دلددر دلبيض ء دملغرب
REIZEN MSP شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 26 ش رع 
مرس دلسلط ن دلط بق 1 شقة رقم 

3 - 22222 دلددر دلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452512
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (31
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.REIZEN MSP
ميظم) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دإلعالن ت
26)ش رع) عيودن دملقر دالختآ عي):)
مرس دلسلط ن دلط بق)1)شقة رقم)3 

-)22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 15.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 152 ( (: ادني) د9ت  سآير  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد دمين))حكيمي):))152)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد سآير د9ت ادني عيودنه)د()
 1 إق مة قصبة دمين مج) ( ليس سفة)
 22222   3 15)ط بق) )شقة) (5 عآ ر )

دلددر دلبيض ء)دملغرب.

دلسيد دمين))حكيمي عيودنه)د()حي)

12)ط بق دلسفلي) 15)رقم) ملي ء)بلوك)

ح م))22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() ص ئب  محآد  دلسيد 

رقم) (4 عآ ر ) (1 دلفددء) تع ونية 

دلددر) (22222 معروف) سيدي  (12

دلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد سآير د9ت ادني عيودنه)د()

 1 إق مة قصبة دمين مج) ( ليس سفة)

 22222   3 15)ط بق) )شقة) (5 عآ ر )

دلددر دلبيض ء)دملغرب

دلسيد دمين))حكيمي عيودنه)د()حي)

12)ط بق دلسفلي) 15)رقم) ملي ء)بلوك)

ح م))22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب

عيودنه)د() ص ئب  محآد  دلسيد 

رقم) (4 عآ ر ) (1 دلفددء) تع ونية 

دلددر) (22222 معروف) سيدي  (12

دلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726274.

787I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

FAHR INDUSTRY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

22252، دلددر دلبيض ء دملغرب

FAHR INDUSTRY شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 6 زنقة 

حلب حي  دلتيسير  - 26122 برشيد 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.11272

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر حل) (2212 نونبر) (25 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

  FAHR INDUSTRY(دلشريك دلوحيد

ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 
زنقة) (6 دإلختآ عي) مقره   وعيودن 

26122)برشيد) (- ( دلتيسير) ( حلب حي)

دملغرب نتيجة ل):)دلنش ط لم 9يطلق.
زنقة) (6 و حدا مقر دلتصفية ب)

26122)برشيد) (- ( دلتيسير) ( حلب حي)

دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ()دلطيب)))فهر و عيودنه)د()

برشيد) (26122 خ كآ ) تور  بير  اودر 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

اخيبر) (24 بت ريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2212)تحت رقم)4278.

788I

دئتآ نية بي ن حي ن

AMINE SHOPPING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

دئتآ نية بي ن حي ن

عرصة ملع ش طريق دملستواع 

دلبلدي رقم 147 مردكش ، 42222، 

مردكش مردكش

 amine(shopping

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي : عرصة 

ملع ش طريق دملستواع دلبلدي رقم 

147 عرصة ملع ش طريق دملستواع 

دلبلدي رقم 147 42222 مردكش 

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.22313
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دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر حل) (2212 نونبر) (13 دملؤرخ في)

ذدت) شركة  (amine( shopping

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دلوحيد 

دإلختآ عي) مقره   وعيودن  ارهم 

دملستواع) طريق  ملع ش  عرصة 

دلبلدي رقم)147)عرصة ملع ش طريق)

 42222  147 دلبلدي رقم) دملستواع 

بدد9ة) لعدم  نتيجة  دملغرب  مردكش 

دملشروع.

و عين:

زرودل) ( دمين) محآد  دلسيد) ()

طريق) دلحوتة  عرصة  عيودنه)د() و 

دملغرب) مردكش  (42222 تخزرين)

كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

عرصة) وفي  (2212 نونبر) (13 بت ريخ)

دلبلدي رقم) دملستواع  ملع ش طريق 

147)-)42222)مردكش دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111213.

782I

دئتآ نية بي ن حي ن

MOROCCO CULTURAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

دئتآ نية بي ن حي ن

عرصة ملع ش طريق دملستواع 

دلبلدي رقم 147 مردكش ، 42222، 

مردكش مردكش

morocco cultural  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي : عرصة 

ملع ش طريق دملستواع دلبلدي رقم 

147 عرصة ملع ش طريق دملستواع 

دلبلدي رقم 147 42222 مردكش 

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.23215

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (16 دملؤرخ في)
ذدت) شركة  ( (morocco cultural
رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
طريق) ملع ش  عرصة  دإلختآ عي 
عرصة) (147 رقم) دلبلدي  دملستواع 
دلبلدي رقم) دملستواع  ملع ش طريق 
مردكش دملغرب نتيجة) (42222  147

لعدم دلعآل.
و عين:

و) بال9   ( مصطفى) دلسيد) ()
دملي ر ) برج  (2 ملح ميد) عيودنه)د()
() ( 42222)مردكش دملغرب كآصفي)

للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
وفي عرصة) (2212 اخيبر) (16 بت ريخ)
دلبلدي رقم) دملستواع  ملع ش طريق 
عرصة ملع ش طريق دملستواع) (147
مردكش) (42222  147 رقم) دلبلدي 

دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111225.
722I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

RVZ MAROC
إعالن متعدا دلقردردت

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــ ء دلــآــردكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 خليز ، 42222، مردكش 
دملغرب

RVZ MAROC »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: ش رع 
دلق اسية وش رع دملعبد إق مة أميية 
مدمل أ3 دلط بق دلخ مس شقة رقم 
28 دلحي دلشتوي مردكش - 42222 

مردكش دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 
.42727

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
2212)تم دتخ ذ) 32)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

*)تزكية عآلية تفويت دلحصص دلتي)

بين) (2212 اخيبر) (32 بت ريخ) تآت 

دألشخ ص دلت لية أسآ ؤهم:))شركة)

 32 تفوت) (« (S.A.S » FRANFIOMA

حصة إلى دلسيد رشيد فهيم.)

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

من) للشركة  دلق نوني  دلشكل  تغيير 

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

ذدت دلشريك دلوحيد دلى شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا 

قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دعتآ ا دلق نون دالس �سي دملحين

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

من) للشركة  دلق نوني  دلشكل  تغيير 

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

ذدت دلشريك دلوحيد دلى شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا 

بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دعتآ ا دلق نون دالس �سي دملحين

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111162.

721I

FIDUFORM SARL

RIVER CAMP
إعالن حر

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

دملؤرخ في)22)من م ي)2212)تم تعيين)

كشريك) دلرحيم  عبد  زي ا  دلسيد 

للآسير لشركة تبع  لدلك تقرر تغيير)

من دلق نون دالس �سي و) (42 دلفصل)

تحيييه.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

من) (22 دالبتددئية ببنسليآ ن بت ريخ)

م ي)2212)تحت رقم)235/19.

722I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

RIAD ZANZIBAR
إعالن متعدا دلقردردت

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــ ء دلــآــردكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 خليز ، 42222، مردكش 
دملغرب

RIAD ZANZIBAR »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«
وعيودن مقره  دالختآ عي: ري ض 

دلزيتون دلجد9د  ارب سيدي  سعيد  
رقم 16  - 42222 مردكش دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.31245
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)18)اخيبر)2212
تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دعتآ ا دلق نون دالس �سي دملحين

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)
دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دعتآ ا دلق نون دالس �سي دملحين

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (12 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111163.
723I

BEST COMPTA SARL

ALUMINIUM AFEOUAT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

ALUMINIUM AFEOUAT شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي حي أعق رن 

رقم 128 ودا لو تطودن - 23252 
تطودن دملغرب.

حل شركة
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.14341

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 31)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
 ALUMINIUM دلوحيد) دلشريك 
 82.222 مبلغ رأسآ له ) ( (AFEOUAT
دإلختآ عي حي) ارهم وعيودن مقره  
(- تطودن) لو  ودا  (128 رقم) أعق رن 
(: ل) نتيجة  دملغرب  تطودن  (23252
مش كل دقتص ا9ة وعدم توفر دلخبر )

دلك فية في مج ل نش ط دلشركة.
حي)) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
(- تطودن) لو  ودا  رقم128) أعق رن 

23252)تطودن دملغرب.)
و عين:

و) أفلودط  ( ( مصطفى) دلسيد) ()
عيودنه)د()ش رع دلجيش دمللكي دق مة)
دملغرب) تطودن  (23222 ( دشبيلية)

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2234.
724I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

CAPPUCCINO YASSER
عقد تسيير حر ألصل تج ري
))دألشخ ص دلطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تج ري
CAPPUCCINO YASSER

 14 بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
علي) ( ( أعطى دلسيد) () (2222 9ي 9ر)
لشه ب دلح مل)) ()للبط قة دلوطيية)
ب لسجل) دملسجل  (P116224 ( ( رقم)
دلتج ري)28226)ب ملحكآة دالبتددئية)
لألصل) دلحر  دلتسيير  حق  بورزدزدت 
دلتج ري دلك ئن ب رقم)162)زنقة ت ز )
حي دلحسني)-)45222)ورزدزدت دملغرب)
() ( دحآد ص ا9ق دلح مل) للسيد) ()
للبط قة دلوطيية رقم)))P58837))ملد )
و) (2222 9ي 9ر) (14 2)سية تبتدئ من)
2222)مق بل مبلغ) 14)9ي 9ر) تنتهي في)

شهري)7.222))ارهم.
725I

ميي ر  فيي نس خروب

» لورسيا«
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

ميي ر  فيي نس خروب
52 ش رع موالي رشيد شقة رقم 
7 دلط بق دلردبع خليز مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب
» لورسي « شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي  61,ارب 
دلحآ م, مودسين, مردكش- دملد9ية - 

42222 مردكش دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.32855

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2222 9ي 9ر) (12 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دميل)) فيليب  () ( دلسيد) تفويت 
25)حصة دختآ عية من أصل) دووي)
125)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()بواوين)

بيير لفييور بت ريخ)12)9ي 9ر)2222.
دميل)) فيليب  () ( دلسيد) تفويت 
دووي)122)حصة دختآ عية من أصل)
125)حصة لف ئد ))دلسيد)) ()9 سين)

دلعطش ن بت ريخ)12)9ي 9ر)2222.
لوردنس خويل)) () ( تفويت دلسيد)
من) دختآ عية  حصة  (125 بييودط)
() ( دلسيد) ( 125)حصة لف ئد ) أصل)
9ي 9ر) (12 بواوين بيير لفييور بت ريخ)

.2222
د9فون خورج) () ( دلسيد) تفويت 
حصة) (125 تيريي) ( روني) ميشيل 
حصة) (125 أصل) من  دختآ عية 
لف ئد ))دلسيد)) ()بواوين بيير لفييور)

بت ريخ)12)9ي 9ر)2222.
تفويت دلسيد)) ()سيلفي ك رولين)
125)حصة دختآ عية) تيروودا) ( نت لي)
)دلسيد) 125)حصة لف ئد ) من أصل)
 12 بت ريخ) لفييور  بيير  بواوين  () (

9ي 9ر)2222.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111322.
726I

ميي ر  فيي نس خروب

لورسيا
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

ميي ر  فيي نس خروب

52 ش رع موالي رشيد شقة رقم 

7 دلط بق دلردبع خليز مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب

لورسي   شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي  61,ارب 

دلحآ م, مودسين, مردكش- دملد9ية - 

42222 مردكش دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32855

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تعيين) (2222 9ي 9ر) (12 دملؤرخ في)

دلسيد) ()) للشركة  خد9د  مسير 

لفييور بواوين بيير كآسير وحيد

تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111322.

727I

FIDALIC CONSEIL

MAPEL TRAVAUX
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FIDALIC CONSEIL

دالزاه ر دمتددا عآ ر  رقم 118 ، 

42222، مردكش دملغرب

  MAPEL TRAVAUX

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دلنهضة 

دملح ميد رقم 221 - 42222 مردكش  

دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.73722

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر حل) (2212 نونبر) (12 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
MAPEL TRAVAUX)))مبلغ رأسآ له )
مقره ) وعيودن  ارهم  (22.222
دإلختآ عي حي دلنهضة دملح ميد رقم)
221)-)42222)مردكش))دملغرب))نتيجة)

ل):)دنخف ض رقم دالعآ ل).
حي) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
 42222 (- (221 دلنهضة دملح ميد رقم)

مردكش دملغرب.)
و عين:

و) ع ال  ( ( زي ب ت) دلسيد) ()
كرير) بن  سخور  مركز  عيودنه)د()
42222)مردكش دملغرب))كآصفي)) ()

للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)11325.

728I

FIDALIC CONSEIL

 SYSTEM MANAGEMENT
 INFORMATIONS
TECHNOLOGY

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

FIDALIC CONSEIL
دالزاه ر دمتددا عآ ر  رقم 118 ، 

42222، مردكش دملغرب
 SYSTEM MANAGEMENT

 INFORMATIONS
TECHNOLOGY شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة 

ت سلط نت سيدي 9وسف بن علي 
رقم 336 - 42222 مردكش  دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.38327
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بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
 SYSTEM MANAGEMENT
 I N F O R M A T I O N S
رأسآ له ) مبلغ  ( (TECHNOLOGY
مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222
دإلختآ عي تجزئة ت سلط نت سيدي)
 42222 (- (336 9وسف بن علي رقم)
غي ب) (: ل) نتيجة  ( دملغرب) ( مردكش)

نش ط تج ري).
تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
علي) بن  9وسف  سيدي  ت سلط نت 
رقم)336))-)42222)مردكش))دملغرب).)

و عين:
و) ( طريق) حآر  ( س ر ) دلسيد) ()
سيدي) ت سلط نت  تجزئة  عيودنه)د()
 42222  336 رقم) علي  بن  9وسف 
مردكش))دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111324.

722I

FIDALIC CONSEIL

OISIS KHADAMATE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FIDALIC CONSEIL
دالزاه ر دمتددا عآ ر  رقم 118 ، 

42222، مردكش دملغرب
OISIS KHADAMATE   شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 
دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي اودر عين 
دلجد9د د9ت بوخعفر قي ا  سيدي 
عبد هللا غي ط - 42222 مردكش  

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.38223

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 27)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ) ( ( ( (OISIS KHADAMATE
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )
دلجد9د) عين  اودر  دإلختآ عي  مقره  
د9ت بوخعفر قي ا  سيدي عبد هللا)
دملغرب) ( مردكش) (42222 (- غي ط)

نتيجة ل):)غي ب نش ط تج ري).
و حدا مقر دلتصفية ب اودر عين)
سيدي) قي ا   بوخعفر  د9ت  دلجد9د 
مردكش)) (42222 (- ( غي ط) عبد هللا 

دملغرب).)
و عين:

و) ( دوخك) ( ( عبد دالاله) دلسيد) ()
ارب) دلعروس  ري ض  عيودنه)د()
مردكش) (42222  74 رقم) شنتوف 

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111318.
822I

MAROC CONSULTING

LUCA CENTER
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MAROC CONSULTING
 POSTE ALLAL ELFASSI
 BP 20445 DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LUCA CENTER شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 
دألول عآ ر  رقم 786 ، مكتب رقم 
2 ، دملس ر ، طريق دسفي مردكش - 

42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

121625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 LUCA (: دإلقتض ء)بآختصر تسآيته )

.CENTER
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دالستش ر )
دستش ردت) (، دلق نونية) (، دإلادرية)
دلضردئب)،)دملح سبة)،)دمل لية،)دإلادر )

،)دلتيظيم)،)دلتدقيق.
دلط بق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
مكتب رقم) (، (786 دألول عآ ر  رقم)
(- طريق دسفي مردكش) (، دملس ر) (، (2

42222)مردكش دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: دلسيد لكريد  عبددلعزيز)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
522)حصة) ( (: دلسيد علي دلعلوي)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عبددلعزيز) لكريد   دلسيد 
عآ ر ) دالزاه ر  (7 دلشقة) عيودنه)د()

دملنزه)2 42222)مردكش دملغرب.
عيودنه)د() دلعلوي  علي  دلسيد 
 42222  372 رقم) دلصفص ف 

مردكش دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عبددلعزيز) لكريد   دلسيد 
عآ ر ) دالزاه ر  (7 دلشقة) عيودنه)د()

دملنزه))42222)مردكش دملغرب
عيودنه)د() دلعلوي  علي  دلسيد 
 42222  372 رقم) دلصفص ف 

مردكش دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (28 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111286.

821I

BEST COMPTA SARL

CORDOBA CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

CORDOBA CAR شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلجيش دمللكي زنقة طريفة رقم 65 

تطودن - 23222 تطودن دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.12221

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

رأسآ له ) مبلغ  ( (CORDOBA CAR

مقره ) وعيودن  ارهم  (12.222

دإلختآ عي ش رع دلجيش دمللكي زنقة)

 23222 (- تطودن) (65 رقم) طريفة 

مش كل) (: ل) نتيجة  دملغرب  تطودن 

دلخبر ) على  توفر  وعدم  دقتص ا9ة 

دلك فية في مج ل نش ط دلشركة.

ش رع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 65 رقم) زنقة طريفة  دمللكي  دلجيش 

تطودن)-)23222)تطودن دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ()م لد))دلهاللي و عيودنه)د()

تطودن)) (23152 مرتيل) ( حي دلرميالت)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2228.

822I
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zarkal(&(associés

ARC EN CIEL DESIGN
إعالن متعدا دلقردردت

zarkal & associés
131 ش رع عبد دملومن دلط بق 6 رقم 
22 ، 22122، دلددر دلبيض ء دملغرب
ARC EN CIEL DESIGN »شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد«
وعيودن مقره  دالختآ عي: 12 زنقة 

دلحرية دلط بق  3 رقم 6 - 2222 دلدر 
دلبيض ء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.326773
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)22)اخيبر)2212
تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دنه ء)مه م دلسيد محآد دلدرق وي من)

مه مه كآسير للشركة
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تأكيد تعيين دلسيد 9ونس ن 9ت �سي)
ب ه  كآسير وحيد للشركة ألخل غير)

مسمى
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
على) 9يص  دلذي  (:14 رقم) بيد 
9ونس ن 9ت �سي) ( يعين دلسيد) م 9لي:)
ب ه )،)مغربي دلجنسية،))كآسير وحيد)

للشركة ألخل غير مسمى
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726365.
823I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE KHARMICH CAR SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

 STE KHARMICH CAR SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي تيزطوطين 

دملركز - 62222 دلي ظور دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
2222

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.KHARMICH CAR SARL
كردء) (* (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي ردت.
عيودن دملقر دالختآ عي):)تيزطوطين)

دملركز)-)62222)دلي ظور دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية سية).
 522.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
((: دلد9ن) نور  مرميش  دلسيد 
ارهم) (522 بقيآة) حصة  (1.222

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلد9ن) نور  مرميش  دلسيد 
 62222 دملركز) تيزطوطين  عيودنه)د()

دلي ظور دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلد9ن) نور  مرميش  دلسيد 
 62222 دملركز) تيزطوطين  عيودنه)د()

دلي ظور دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لي ضور))بت ريخ)13)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)54.

824I

LAARISS

 A & A SMARTPHONES
PARTS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تغيير تسآية دلشركة

LAARISS
 rue(aguelmane(sidi(ali(app 2 22
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
 A & A(SMARTPHONES(PARTS «

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دالختآ عي رقم 

113 تجزئة عين دلروز دلصخيردت - 
12252  دلصخيردت دملغرب .

تغيير تسآية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

126517
)بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
 A(&(A («« تغيير تسآية دلشركة من)
 IT« إلى) (»SMARTPHONES PARTS

. »INFO CONSEIL SARL AU
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
اخيبر) (12 بت ريخ) ( بتآ ر ) دالبتددئية 

2212)تحت رقم)368722246.

825I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE LEILA NEGOCE
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°62

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE LEILA NEGOCE SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي حي دملصلى 
دلرنقة 73 رقم 15 دلفقيه بن ص لح 
- 23222 دلفقيه بن ص لح دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

4341

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIETE LEILA NEGOCE SARL
دشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

متعدا .
عيودن دملقر دالختآ عي):)حي دملصلى)
دلرنقة)73)رقم)15)دلفقيه بن ص لح)-)

23222)دلفقيه بن ص لح دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: مكضومي) دحآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: مكظومي) م لد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد دحآد مكضومي عيودنه)د()
حي دملصلى دلرنقة)73)رقم)15)دلفقيه)
دلفقيه بن ص لح) (23222 بن ص لح)

دملغرب.
دلسيد م لد مكظومي عيودنه)د()
حي دملصلى دلرنقة)73)رقم)75)دلفقيه)
دلفقيه بن ص لح) (23222 بن ص لح)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دحآد مكضومي عيودنه)د()
حي دملصلى دلرنقة)73)رقم)15)دلفقيه)
دلفقيه بن ص لح) (23222 بن ص لح)

دملغرب
دلسيد م لد مكظومي عيودنه)د()
حي دملصلى دلرنقة)73)رقم)75)دلفقيه)
دلفقيه بن ص لح) (23222 بن ص لح)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) ( دالبتددئية ب لفقيه بن ص لح)
15)9ي 9ر)2222)تحت رقم)21/2020.
826I
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ZOHASI SAHARA

HEXAGONE DISTRI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص
ZOHASI SAHARA

123 ش رع مزودر، حي دلفتح، 
دلعيون، 72222، دلعيون دملغرب

HEXAGONE DISTRI شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة وليلي 
رقم 26 دلط بق دلث ني  حي مط 
دلرملة  72222 دلعيون دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.24237
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2222 9ي 9ر) (14 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
تفويت دلسيد)) ()9 سين دلخليدي)
أصل) من  دختآ عية  حصة  (522
() ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة  (1.222
9ي 9ر) (14 بت ريخ) دلحيآر  دملصطفى 

.2222
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( دالبتددئية ب لعيون)

2222)تحت رقم)136/2020.
827I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

مطعم ما جد ي
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري)

)دألشخ ص دملعيويون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري

مطعم م  خد ي
بآقت�سى))دلجآع دلع م دالستثي ئي)
 STE MAGDIE SARL AU لشركة)
:)د9ت بو) دلك ئن مقره  دالختآ عي ب)
  51225 (- ( دلح  خب) رزوين طريف 
دلح  خب))دملغرب دملؤرخ في)27)اخيبر)

2212)تقرر م 9لي:
فسخ عقد دلتسيير دلحر لألصل) (
رزوين) بو  د9ت  (: دلك ئن ب) دلتج ري 
طريف دلح  خب)-)51225)دلح  خب)
 STE(دملغرب)،)دملوقع من طرف شركة
MAGDIE SARL AU):)بصفته  م لكة)
لألصل دلتج ري و شركة س  ف دبرد)

هيم بصفته  مسير  حر .
828I

دئتآ نية بي ن حي ن

CAFE  AMICH
إعالن متعدا دلقردردت

دئتآ نية بي ن حي ن

عرصة ملع ش طريق دملستواع 

دلبلدي رقم 147 مردكش ، 42222، 

مردكش مردكش

CAFE     AMICH »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد«

وعيودن مقره  دالختآ عي: دلتوحيد 

دق مة ض1 دكيوا كليز مردكش - 

42222 مردكش دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.23271

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

دملؤرخ في)28)أكتوبر)2212

تم دتخ ذ دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير دلعيودن دلى سيدي 9وسف بن)

ب ب غآ ت) (221 علي ادر دلب روا  )

مردكش

قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تغيير دالسم دلى حآواي ك ر

وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)

بيد رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دسم دلشركة

بيد رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

عيودن دلشركة

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111382.

822I

BCNG

 BRIDGE

COMMUNICATIONS

SARL A.U 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 Bridge(communications(sarl(a.u
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 265،ش رع 
دلزرقطوني دلط بق 2 رقم22 دلددر 
دلبيض ء - 22252 دلددر دلبيض ء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
453223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 Bridge(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.communications sarl a.u
دلتودصل) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ودلسويق.
(: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 2 دلط بق) دلزرقطوني  265،ش رع 
رقم22)دلددر دلبيض ء)-)22252)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:
((: دلغجددمي) أم ل  ( دلسيد )
 122 بقيآة) حصة  (122.222,22

ارهم للحصة).
دلسيد ))أم ل دلغجددمي):)1.222 

بقيآة)122)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد))أم ل دلغجددمي عيودنه)د())
ادر) (32 تجزئة اومين او ادرب رقم)
بوعز  دليودصر دلددر دلبيض ء)22252 

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلغجددمي) أم ل  ( دلسيد )
عيودنه)د())تجزئة اومين او ادرب رقم)
32)ادر بوعز  دليودصر دلددر دلبيض ء)

22252)دلددر دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726848.
812I

SPIDER GARD

شركة سبايدر كارد
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SPIDER GARD
 RUE 90 N° 26 HAY(CHABAB
 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
شركة سب 9در ك را شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلرقم 26 
دلزنقة 22 حي دلشب ب دلقييطر  - 

14222 دلقييطر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

53285
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (16
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
شركة) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

سب 9در ك را.
دلحردسة) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

ودملردقبة.
عيودن دملقر دالختآ عي):)دلرقم)26 
(- دلقييطر ) دلشب ب  حي  (22 دلزنقة)

14222)دلقييطر  دملغرب.
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أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

دلشركة:)) رأسآ ل  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عالف) أمين  محآد  دلسيد 

 1215 دلرقم) (152 دلونقة) عيودنه)د()

 14222 دلقييطر ) دلنهضة  حي 

دلقييطر  دملغرب.

عيودنه)د() عالف  خآ ل  دلسيد 

دلشب ب) حي  (22 دلزنقة) (26 دلرقم)

دلقييطر )14222)دلقييطر  دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عالف) أمين  محآد  دلسيد 

 1215 دلرقم) (152 دلونقة) عيودنه)د()

 14222 دلقييطر ) دلنهضة  حي 

دلقييطر  دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)73253.

811I

I&I(LAW(FIRM(S.A.R.L

SOCIAL ACT LAB
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

I&I(LAW(FIRM(S.A.R.L

3، ش رع 2 م رس، إق مة مرو ، 

دلط بق دلردبع. ، 22422، دلددر 

دلبيض ء دملغرب

SOCIAL ACT LAB شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 42، زنقة 

خ ن خوريس، حي كوتيي، دلط بق 

دلس اس، شقة رقم 12 - 22262 

دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (31
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIAL ACT LAB
غرض دلشركة بإ9ج ز):)دستش ر ،)

اردس ت،)تكوين.
عيودن دملقر دالختآ عي):)42،)زنقة)
دلط بق) كوتيي،) حي  خوريس،) خ ن 
 22262 (- (12 رقم) شقة  دلس اس،)

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
522)حصة) ( (: دلسيد  ت خة مع ا)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() مع ا  ت خة  دلسيد  
دق مة دونزدك،)س2،)دلط بق دلث لث،)
دلددر) (22182 عين دلذئ ب) سيدب ا،)

دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() مع ا  ت خة  دلسيد  
دق مة دونزدك،)س2،)دلط بق دلث لث،)
دلددر) (22182 عين دلذئ ب) سيدب ا،)

دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727228.

812I

SOUSS-FISC(SARL

 SOCIETE DIKROMA
MENAGE SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE DIKROMA MENAGE
SARL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 111 
تجزئة دألم ن دلدشير  دلجه ا9ة - 
86362 دلدشير  دلجه ا9ة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

12723
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 SOCIETE DIKROMA MENAGE

.SARL
(، -شردء) (: بإ9ج ز) غرض دلشركة 
دمليتج ت) أنودع  خآيع  ،وتوزيع  بيع)

ودألاودت دملنزلية
دلعآلي ت) خآيع  ع مة  بصفة  -و 
دملتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر)

بأغردض دلشركة.
عيودن دملقر دالختآ عي):)رقم)111 
(- دلجه ا9ة) دلدشير   دألم ن  تجزئة 

86362)دلدشير  دلجه ا9ة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
حصة) (342 ( (: دلسيد اكر محآد)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
332)حصة) ( (: دلسيد اكر دلحسن)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
حصة) (332 ( (: دلسيد اكر رشيد)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() محآد  اكر  دلسيد 

دلدشير ) (13 رقم) دلسوق  س حة 

دلدشير ) (86362 دنزك ن) دلجه ا9ة 

دلجه ا9ة دملغرب.

عيودنه)د() دلحسن  اكر  دلسيد 

دلدشير ) (13 رقم) دلسوق  س حة 

دلدشير ) (86362 دنزك ن) دلجه ا9ة 

دلجه ا9ة دملغرب.

دلسيد اكر رشيد عيودنه)د()س حة)

دلجه ا9ة) دلدشير   (13 رقم) دلسوق 

دلجه ا9ة) دلدشير   (86362 دنزك ن)

دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() محآد  اكر  دلسيد 

دلدشير ) (13 رقم) دلسوق  س حة 

دلدشير ) (86362 دنزك ن) دلجه ا9ة 

دلجه ا9ة دملغرب

عيودنه)د() دلحسن  اكر  دلسيد 

دلدشير ) (13 رقم) دلسوق  س حة 

دلدشير ) (86362 دنزك ن) دلجه ا9ة 

دلجه ا9ة دملغرب

دلسيد اكر رشيد عيودنه)د()س حة)

دلجه ا9ة) دلدشير   (13 رقم) دلسوق 

دلجه ا9ة) دلدشير   (86362 دنزك ن)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( ب نزك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)87.

813I

COFISCOM

ORIENTALE EVASION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

ORIENTALE EVASION شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

)في طور دلتصفية(
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وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 12 
زنقة يعقوب دمليصور حي دلحسني  - 

63322 برك ن دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.1615

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 32)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ) ( (ORIENTALE EVASION
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسآ له )
مقره  دإلختآ عي رقم)12)زنقة يعقوب)
دمليصور حي دلحسني))-)63322)برك ن)
دملغرب نتيجة ل):)دالزمة دالقتص ا9ة).

 12 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)
(- ( زنقة يعقوب دمليصور حي دلحسني)

63322)برك ن دملغرب.)
و عين:

كريزوا) ( رين) ب تريك  دلسيد) ()
يعقوب) زنقة  (12 رقم) عيودنه)د() و 
برك ن) (63322 ( دمليصور حي دلحسني)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
دالزمة) (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 

دالقتص ا9ة)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)22/2020.

814I

mcmj entreprise

LA CITE DES JEUX
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 14

oujda ، 0، oujda(maroc
LA CITE DES JEUX شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 
دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة 
أزرو رقم ١ وخد  - 62222  وخد  

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32122

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (27 دملؤرخ في)

 LA شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

رأسآ له ) مبلغ  ( (CITE DES JEUX

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

(- وخد ) (١ دإلختآ عي زنقة أزرو رقم)

:)لم) 62222))وخد  دملغرب نتيجة ل)

تتحصل علي درض لبي ء)دملشروع.

و حدا مقر دلتصفية ب زنقة أزرو)

رقم)١)وخد )-)62222))وخد  دملغرب.)

و عين:

و) رحو  بن  ( ( ( دمين) دلسيد) ()

وخد ) (١ رقم) أزرو  زنقة  عيودنه)د()

() ( وخد  دملغرب كآصفي) ( (62222

للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)124.

815I

cofiber(sarl

دواجن ملوية
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

اودخن ملوية شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زدوية 

2، زنقة دلبلد9ة وطريق دلسعيد9ة 

دلط بق دلث ني مربوحة - 62322 

برك ن دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.1242

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)26)اخيبر)2212)تم))تحويل))
للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
وطريق) دلبلد9ة  زنقة  (،2 »زدوية) من)
مربوحة) دلث ني  دلط بق  دلسعيد9ة 
»اودر) إلى) دملغرب«) برك ن  (62322 (-
شع نين صيدوق دلبر9د)428)-)63323 

مددغ/برك ن))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (17 بت ريخ) ( ببرك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)26/2020.

816I

CABINET CRCOM

OMRANE EL YOUSFI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET CRCOM
 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، دملآلكة دملغربية
OMRANE EL YOUSFI شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

 LOT وعيودن مقره  دإلختآ عي
 26 MAG(N3 OUAFAE 4 RTE

 DE(SEFROU(FES  - 30000 FES
MAROC

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
61553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.OMRANE EL YOUSFI

مق ول) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
أعآ ل مختلفة أو إنش ءدت.

 LOT (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 26 MAG N3 OUAFAE 4 RTE
 DE( SEFROU( FES( ( -( 30000( FES

.MAROC
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: أحآد) لقصيبي  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() أحآد  لقصيبي  دلسيد 
 à(FES(N°(47(AVENUE(TAIF(HAY
 AMAL RTE SEFROU. 32222 FES

.MAROC
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() أحآد  لقصيبي  دلسيد 
 à(FES(N°(47(AVENUE(TAIF(HAY
 AMAL RTE SEFROU. 32222 FES

MAROC
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)125.

817I

دئتآ نية بوعرفة

 STE ANNASSIH
DROGUERIE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دئتآ نية بوعرفة
رقم42 زنقة دلددر دلبيض ء بوعرفة 
بوعرفة، 61222، بوعرفة دملغرب
 STE ANNASSIH DROGUERIE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع بير 
دنزدردن  - 61152 بني ت خيت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 



3823 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
742

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 اخيبر)
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ANNASSIH DROGUERIE
غرض دلشركة بإ9ج ز):)بيع خآيع)

م ا دلبي ء)و دلي ته.
عيودن دملقر دالختآ عي):)ش رع بير)
دنزدردن))-)61152)بني ت خيت دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 
ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد دلي صح عبد دلفت ح):))122 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلفت ح) عبد  دلي صح  دلسيد 
ت لسينت) ددلجد9د  حي  عيودنه)د()

61152)ت لسينت دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلفت ح) عبد  دلي صح  دلسيد 
ت لسينت) ددلجد9د  حي  عيودنه)د()

61152)ت لسينت دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بفجيج) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)03/2020.
818I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE LAAMOUM  CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 ش رع محآد دلزرقطوني دق مة 

كوثر دلشقة 2 ، 32222، ف س 

دملغرب
STE(LAAMOUM  CAR  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلرقم 
38 ش رع محآد زنيبر حي ط رق 1  - 

32222 ف س دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.52665

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 11)اخيبر) دملؤرخ في)
دلسيد) () للشركة  خد9د  مسير 

مخلص دملهدي))كآسير وحيد
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)134/020.
812I

عبد دملجيد دلوداي

شركة بيترابيل
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إنش ء)فرع ت بع للشركة

عبد دملجيد دلوداي
ش رع موالي دسآ عيل درفوا درفوا، 

52222، درفوا دملغرب
شركة بيتردبيل 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 144 ش رع 

محآد دلخ مس درفوا - 52222 
درفوا دملغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.2123
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)26)9ي 9ر)2222)تقرر إنش ء)
دلتسآية) تحت  ( للشركة) ت بع  ( فرع)
»ب حة) مركب) ب لعيودن  دلك ئن  و  (-
زد9د ) مركز  دلتف حة«) دالستردحة 
ميدلت) (54352 (- ميددت) عآ لة 
دملغرب و دملسير من طرف دلسيد) ()

بلحس ن عثآ ن.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)16)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)33/2020.
822I

secotrages(snc

RH HATITI TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

secotrages(snc
رقم 2 زنقة داريس دلي موري ب لعربي 

وخه عروس مكي س ، 52222، 

مكي س دملغرب

RH HATITI TRANS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم525 

عين دلشبيك ب.م.ع  - 52222 

مكي س دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

48835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 نونبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 RH (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.HATITI TRANS

نقل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملستخدمين لحس ب دلغير.
رقم525  (: عيودن دملقر دالختآ عي)

 52222 (- ( ب.م.ع) دلشبيك  عين 

مكي س دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد غزودلي حسن):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد غزودلي 9ونس):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() حسن  غزودلي  دلسيد 
ب.م.ع)) دلشبيك  عين  رقم525)

52222)مكي س دملغرب.

عيودنه)د() 9ونس  غزودلي  دلسيد 
ب.م.ع)) دلشبيك  عين  رقم525)

52222)مكي س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() حسن  غزودلي  دلسيد 
ب.م.ع)) دلشبيك  عين  رقم525)

52222)مكي س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دلتج رية بآكي س))بت ريخ)-)تحت رقم)

.4732

821I

LAMAIZI

AOUTIL BLANC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE
 20 B06 MARCHE(MOSQUEE

 LAMSALLA(AIN(CHOK ، 20150،
CASABLANCA MAROC

AOUTIL BLANC  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي 12 صبري 
بوخآعة دلط بق دالول دلشقة رقم 
6 ارب عآر دلددردلبيض ء - 22222 

دلددردلبيض ء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
452851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. AOUTIL BLANC



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   382(

دالستيردا) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)
و دلتصد9ر بصفة ع مة دلقي م بجآيع)

دلعآلي ت دلتج رية.
عيودن دملقر دالختآ عي):)12)صبري)
رقم) دلشقة  دالول  دلط بق  بوخآعة 
 22222 (- ارب عآر دلددردلبيض ء) (6

دلددردلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22سية سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد دوتيل رشيد):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() رشيد  دوتيل  دلسيد 
دق مة دلفراوس م س)15)رقم)7)داللفة)
دلددردلبيض ء) (22222 دلددردلبيض ء)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() رشيد  دوتيل  دلسيد 
رقم) (15 س) م  دلفراوس  دق مة 
 22222 دلددردلبيض ء) داللفة  (7

دلددردلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726653.

822I

STE CISS SARL

NAKHWA STYLE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
 CENTRE DES TRES PETITES
 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV
 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT(SAIS(FES،
30000، FES(MAROC

NAKHWA STYLE شركة
 ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ف س، 

ش رع موالي عبد هللا، طريق إموزدر 

بلد9ة س يس - 32222 ف س ف س

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

62222

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 9وليوز) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.NAKHWA STYLE

غرض دلشركة بإ9ج ز):)دلخي طة و)

دلخي طة دلتقليد9ة.

ف س،) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

طريق إموزدر) ش رع موالي عبد هللا،)

بلد9ة س يس)-)32222)ف س ف س.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 122 ( (: دعليودت) ن ا9ة  دلسيد  

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد  ن ا9ة دعليودت عيودنه)د()
زنقة)6)رقم)12)تجزئة دلض يعة تغ ت)

ف س)32222)ف س ف س.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  ن ا9ة دعليودت عيودنه)د()
زنقة)6)رقم)12)تجزئة دلض يعة تغ ت)

ف س)32222)ف س ف س

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

شتيبر) (23 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2212)تحت رقم)2788/019.

823I

TRANS IMMO SERVICE

TRANS IMMO SERVICE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

TRANS IMMO SERVICE
26 محج مرس دلسلط ن دلط بق 
1 رقم 3 ، 22222، دلددردلبيض ء 

دملغرب
TRANS IMMO SERVICE شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي  26 محج 
مرس دلسلط ن دلط بق 1 رقم 3 - 

22222 دلددر دلبيض ء دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
437335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 9ونيو) (14
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 TRANS(:( دإلقتض ء)بآختصر تسآيته

.IMMO SERVICE
وك لة) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

عق رية لبيع وشردء)وكردء)دلعق ردت.
عيودن دملقر دالختآ عي):))26)محج)
(- (3 رقم) (1 دلط بق) دلسلط ن  مرس 

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: سقردط) رشيد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د()) سقردط  رشيد  دلسيد 
  57 رقم) داللفة  حي  زيز  ودا  ش رع 

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء)
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د()) سقردط  رشيد  دلسيد 
  57 رقم) داللفة  حي  زيز  ودا  ش رع 

22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 27 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ونيو)2212)تحت رقم)727232.
824I

INJAZ TOOLS

انجاز تولز
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

INJAZ TOOLS
مقر دالختآ عي: دلجآ عة دلحضرية 
بني مك ا ، اودر دلعزيب، دلط بق 

دلث لث، عآ ر  E ، 90060، طـيـــجــة 
دملغرب

دنج ز تولز شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دلجآ عة 
دلحضرية بني مك ا ، اودر دلعزيب، 
دلط بق دلث لث، عآ ر  E طـيـــجــة 

22262 طـيـــجــة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
122211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
دنج ز) (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

تولز.
شردء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
آالت) إكسسودردت،) دألاودت،) وبيع 

صي عية و غيره 
آالت)  ِقير،)

َ
َعق

ْ
دل وبيع  شردء)

صي عية و غيره .
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دلعآلي ت) خآيع  ع م،) وبشكل 
دمل لية،) دلصي عية،) دلتج رية،)
دمليقولة و بجآيع أشك له ) دلعق رية،)
من بيع،)شردء،)دلتي له  عالقة مب شر )
دألس �سي) ب لنش ط  مب شر   غير  أو 
مآ ثل أو ملحق أو) للشركة أو ب�سيء)

متعلق 9آكن أن 9ف�سي إلى تطويره..
:)دلجآ عة) عيودن دملقر دالختآ عي)
دلعزيب،) اودر  مك ا ،) بني  دلحضرية 
طـيـــجــة) (E عآ ر ) دلث لث،) دلط بق 

22262)طـيـــجــة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 82.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
دلسيد شوقي هش م)):))122)حصة)

بقيآة)822)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() ( هش م) شوقي  دلسيد 
دلط بق دلث ني،)عآ ر ) ش رع دلزالقة،)
طـيـــجــة) (22262  22 رقم) دلزهور،)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() ( هش م) شوقي  دلسيد 
دلط بق دلث ني،)عآ ر ) ش رع دلزالقة،)
طـيـــجــة) (22262  22 رقم) دلزهور،)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)178.

825I

ficogedek(sarl(au

BELCOMEK SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

BELCOMEK SARL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 
)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 366 

تجزئة دلفتح توالل  - 52252 

مكي س دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.43215

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

2212)تقرر حل) 17)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ رأسآ له ) ( (BELCOMEK SARL

مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222

توالل)) دلفتح  تجزئة  (366 دإلختآ عي)

(: مكي س دملغرب نتيجة ل) (52252 (-

دنعددم دلنش ط دلتج ري.

 366 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

تجزئة دلفتح توالل))-)52252)مكي س)

دملغرب.)

و عين:

و) بليطر  ( بنس لم) دلسيد) ()

دوت الى) موحى  ارب  (25 عيودنه)د()

دملغرب) مكي س  (52252 محآد) بني 

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)31.

826I

TWIN HS

TWIN HS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

TWIN HS

13 زنقة دحآد دملج طي دق مة داللب 

ط بق 1 رقم 8 دملع ريف دلبيض ء 

13 زنقة دحآد دملج طي دق مة داللب 

ط بق 1 رقم 8 دملع ريف دلبيض ء، 

22332، دلددر دلبيض ء دملغرب

TWIN HS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 13 زنقة 
دحآد دملج طي دق مة داللب ط بق 
1 رقم 8 دملع ريف دلبيض ء دلددر 
دلبيض ء 22332 دلددر دلبيض ء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
453122

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 TWIN (: دإلقتض ء)بآختصر تسآيته )

.HS
مق ول) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دالشغ ل دملتعدا ).
زنقة) (13 (: عيودن دملقر دالختآ عي)
ط بق) داللب  دق مة  دملج طي  دحآد 
دلددر) دلبيض ء) دملع ريف  (8 رقم) (1
دلبيض ء) دلددر  (22332 دلبيض ء)

دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: عالوي) هش م  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د() عالوي  هش م  دلسيد 
دلدر) (2 دلبركة) (776 رقم) (46 زنقة)
دلبيض ء) دلددر  (22232 دلبيض ء)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() عالوي  هش م  دلسيد 
دلددر) (2 دلبركة) (776 رقم) (46 زنقة)
دلبيض ء) دلددر  (22232 دلبيض ء)

دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727252.

827I

مكتب دلتوتيق

BIJOUTERIE RIYANE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دلتوتيق

دق مة 9 سآيية 3 زنقة دبن دلعريف 

مكتب 5 دلط بق 2 دملع ريف دلددر 

دلبيض ء، 22122، دلددر دلبيض ء 

دملغرب

  BIJOUTERIE RIYANE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 11، 

زنقة عزيز بالل، دلط بق دلخ مس، 

دملع ريف، دلددر دلبيض ء. - 22332 

دلددر دلبيض ء دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. BIJOUTERIE RIYANE

شردء،) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دملجوهردت) أصي ف  خآيع  بيع،)

ودألحج ر) ودملجوهردت  ودلس ع ت 

دلكريآة ودلخزف ودلبلوردت)،)أعآ ل)

دستيرداه ) وكذلك  (، وهدد9 ) فيية 

وتصد9ره ..
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(،11 :)رقم) عيودن دملقر دالختآ عي)

دلخ مس،) دلط بق  بالل،) عزيز  زنقة 

 22332 (- دلبيض ء.) دلددر  دملع ريف،)

دلددر دلبيض ء)دملغرب).

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد  هيد دلدهبي)):))122)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() ( دلدهبي) هيد  دلسيد  

ارج ا) (3 زنقة دبو دلثور دق مة دملولد)

 22332 ( دملع ريف) (24 2)شقة) ط بق)

دلددر دلبيض ء)دملغرب)).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() ( دلدهبي) هيد  دلسيد  

ارج ا) (3 زنقة دبو دلثور دق مة دملولد)

 22332 ( دملع ريف) (24 2)شقة) ط بق)

دلددر دلبيض ء)دملغرب)

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 15 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727253.

828I

ATELIER MAGIQUE

ATELIER MAGIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

ATELIER MAGIQUE

3 زنقة عين دلعوا  بوركون ، 

22242، دلددردلبيض ء دملغرب

ATELIER MAGIQUE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي زدوية ش رع 

ط رق بن زي ا و ش رع دبودلق سم 

دلزهردوي دلددردلبيض ء - 21122 

دلددردلبيض ء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.282265

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)12)اخيبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
و ش رع) زي ا  بن  ط رق  »زدوية ش رع 
(- دبودلق سم دلزهردوي دلددردلبيض ء)
21122)دلددردلبيض ء)دملغرب«)إلى)»3 
 22242 (- زنقة عين دلعوا  بوركون)

دلددردلبيض ء))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 28 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)653.

822I

UPUPA EPOPS IMMO

UPUPA EPOPS IMMO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

UPUPA EPOPS IMMO
 BERRECHID, 05, RUE(AROZ
 ETAGE 02 HAY(EL(HOUDA ،
26100، BERRECHID(MAROC
UPUPA EPOPS IMMO  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 25 زنقة 
دالرز دلط بق 22 حي دلهد  - 26122 

برشيد دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
13332

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. UPUPA EPOPS IMMO
مستثآر) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

عق ري.

زنقة) (25 (: عيودن دملقر دالختآ عي)

دالرز دلط بق)22)حي دلهد )-)26122 

برشيد دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد عبد دلصآد مالح عيودنه)د()

22)حي دلهد ) زنقة دالرز دلط بق) (25

26122)برشيد دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عبد دلصآد مالح عيودنه)د()

22)حي دلهد ) زنقة دالرز دلط بق) (25

26122)برشيد دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ببرشيد))بت ريخ)-)تحت رقم)

.-

832I

SOUSS-FISC(SARL

SOCIETE BADABOUM
إعالن متعدا دلقردردت

SOUSS-FISC(SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

SOCIETE BADABOUM »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا «

وعيودن مقره  دالختآ عي: رقم 88 

زنقة ورززدت حي موالي رشيد دنزك ن  

- - دنزك ن  86152.

»إعالن متعدا دلقردردت«

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.12215

بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)

2212)تم دتخ ذ) 28)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلت لية:)

قردر رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)
دلسيد ) دلشريكة  وف    عن  إعالن 
سوزدن) فلورونس  كتر9ن  سيدوني 
(
ً
تبع  دلورثة  على  حصصه   توزيع  و 
9ي 9ر) (22 في) دملؤرخ  دإلردثة  لرسم 
2212)ب لشكل دألتي):)-)دلسيد سليم)
صوفية) دلسيد   ( ( حصة.) (3 ب ركة)

ب ركة)2)حصة.))
قردر رقم)2:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تفويت دلسيد سليم ب ركة)3)حصص)
حصص) (3 أصل) من  دختآ عية 
لف ئد  دلسيد   صوفية ب ركة بت ريخ)

28)من اخيبر)2212
قردر رقم)3:)دلذي 9يص على م 9لي:)
تعين دلسيد  صوفية ب ركة كآسير )

للشركة ملد  غير محدوا 
قردر رقم)4:)دلذي 9يص على م 9لي:)

تعد9ل دلق نون دألس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعد9ل مقتضي ت)

دليظ م دألس �سي دلت لية:)
بيد رقم)1:)دلذي 9يص على م 9لي:)

دلشكل دلق نوني للشركة
بيد رقم)6:)دلذي 9يص على م 9لي:)
و) دلشركة  حصص  توزيع  دع ا  

دلردسآ ل دلشركة
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( ب نزك ن) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)88.
831I

موثق

CASTELLO BUILDING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

موثق
322 ش رع دلزرقطوني ، دق مة 

بود�سي 4 دلط بق 2 دلددر دلبيض ء ، 
22222، دلددر دلبيض ء دملغرب

CASTELLO BUILDING شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلددر 
دلبيض ء تجزئة سآ ر  ش رع ولد 
دلدور  رقم 381 - 22222 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.



3825 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

رفع رأسآ ل دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.141147

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2222 9ونيو) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.222.222«

 1.122.222« إلى) ارهم«) (122.222«

تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9وليوز)2222)تحت رقم)336482.

832I

CARREFOUR DES MANAGERS

طهكيمتكس
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC

طهكيآتكس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

 rue 1 45 وعيودن مقره  دإلختآ عي

 etage 2 appt 3 tarik(alkhair(sidi

 bernoussi(casablanca 20600

casablanca دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

453212

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

طهكيآتكس.
دالستيردا) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)
ودلتآثيل) ودلبيع  ودلشردء) ودلتصد9ر 
ودلتج ر  ودلتوزيع ودلتسويق لجآيع)
دمليتج ت وبشكل أعم دلتج ر  بجآيع)
أشك له )،)مهآ  ك نت طبيعته  وأصله .

 rue 1 45(:(عيودن دملقر دالختآ عي
 etage(2(appt(3( tarik(alkhair( sidi
 bernoussi casablanca 22622

casablanca)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 122 ( (: حكيم) بوعبدهللا  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد بوعبدهللا حكيم عيودنه)د()
 2 رقم) (1 دلط بق) (2 دليور) دق مة 
برخة) عين  مريسك ل  رفي ل  ش رع 
دلددر دلبيض ء) (22322 دلددردلبيض ء)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد بوعبدهللا حكيم عيودنه)د()
 2 رقم) (1 دلط بق) (2 دليور) دق مة 
برخة) عين  مريسك ل  رفي ل  ش رع 
دلددر دلبيض ء) (22322 دلددردلبيض ء)

دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726856.
833I

SUD INVEST CONSULTING

GOMOCCO TRAVEL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

SUD INVEST CONSULTING
زنقة دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس 

 GUELIZ، 11 دلط بق 2 دلشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
GoMocco TRAVEL  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 MENARA وعيودن مقره  دإلختآ عي

 LOT(SAADA(IMM 159 4EME

 ETAGE(APPT(N° 9 MARRAKECH

40000 - مردكش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.25321

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تآت) (2212 اخيبر) (13 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

 MOHAMED () ( تفويت دلسيد)

حصة) (EL MEHDI SHAIT 252

حصة) (1.222 أصل) من  دختآ عية 

 AHMED SHAIT () ( )دلسيد) لف ئد )

بت ريخ)18)اخيبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

9ي 9ر) (27 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111246.

834I

LAMAIZI

TOP ACCESSOIRE ARABI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE(MOSQUEE

 LAMSALLA(AIN(CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

TOP ACCESSOIRE ARABI  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي  12 زنقة 

صبري بوخآعة دلط بق داول شقة 
رقم 6 ارب عآر دلددردلبيض ء - 

22282  دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

 TOP (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. ACCESSOIRE ARABI

دالستيردا) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

و دلتصد9ر بصفة ع مة دلقي م بجآيع)

دلعآلي ت دلتج رية.
12)زنقة) ( عيودن دملقر دالختآ عي):)

شقة) داول  دلط بق  بوخآعة  صبري 
(- دلددردلبيض ء) عآر  ارب  (6 رقم)

22282))دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد سك س رشيد):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: سعيد) سك س  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() رشيد  سك س  دلسيد 

عين) (71 ؤقم) (26 تجزئة دليصر زنقة)

دلددر) (22472 دلددردلبيض ء) دلشق 

دلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() سعيد  سك س  دلسيد 
حي دلرحآ ني زنقة)21)رقم)62)سيدي)

دلددر) (22422 دلبيض ء) دلددر  مومن 

دلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() رشيد  سك س  دلسيد 

عين) (71 ؤقم) (26 تجزئة دليصر زنقة)

دلددر) (22472 دلددردلبيض ء) دلشق 

دلبيض ء)دملغرب

عيودنه)د() سعيد  سك س  دلسيد 
حي دلرحآ ني زنقة)21)رقم)62)سيدي)

دلددر) (22422 دلبيض ء) دلددر  مومن 

دلبيض ء)دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726651.

835I



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3826

CARREFOUR DES MANAGERS

لركي سرفيس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC

لركي سرفيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

 rue 1 45 وعيودن مقره  دإلختآ عي

 etage 2 appt 3 tarik(alkhair(sidi

 bernoussi(casablanca 20600

دلددر دلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

لركي) (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

سرفيس.

دستيردا) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

وتوزيع وتسويق دملعددت وقطع دلغي ر)

االت) ودلخدم ت  ودالكسسودردت 

دلزردعية) وداالت  دلع مة  دألشغ ل 

ودلجردردت) ودلش حي ت  ودلجردردت 

ودملعددت) دملتددول  وآالت  ودلطرق 

دلهيدروليكية ودلهودئية

-)مدمة دلصي نة ومدمة دإلصالح

دستش ردت دلتدريب ودملس عد ) (-

دلفيية

-)شردء)وبيع ودستيردا داالت وقطع)

دلغي ر دلجد9د  ودملستعآلة

-)دستيردا وتصد9ر

-)دلعرض دلصي عي

دلزيوت دلصي عية.

-)تج ر  دلتجزئة وتج ر  دلجآلة.
 rue 1 45(:(عيودن دملقر دالختآ عي
 etage(2(appt(3( tarik(alkhair( sidi
 bernoussi casablanca 22622

دلددر دلبيض ء)دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
522)حصة) ( (: دلسيد 9ومي محآد)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: دلسيد لركي صالح دلد9ن)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد 9ومي محآد عيودنه)د()نور)
دلط بق دلسفلي) (32 كليفورني دق مة)
دلددر) (22472 دلشق) عين  (2 شقة)

دلبيض ء)دملغرب.
دلد9ن) صالح  لركي  دلسيد 
 12 رقم) مسوا9ة  حي  عيودنه)د()
دلددر) (22222 دلددردلبيض ء) 15سد 

دلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلد9ن) صالح  لركي  دلسيد 
 12 رقم) مسوا9ة  حي  عيودنه)د()
دلددر) (22222 دلددردلبيض ء) 15سد 

دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 14 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726843.

836I

fidcc

BEN HACHIMI FOODS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC
 BEN HACHIMI FOODS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 

دلتض من رقم  8و  12دألزهر سيدي 

دلبرنو�سي - 22622 دلددردلبيض ء 

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.242633

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم) (2212 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (1.222.222«

»4.222.222)ارهم«)إلى)»5.222.222 

تقد9م حصص) ( (: عن طريق) ارهم«)

نقد9ة أو عينية.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 32 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

اخيبر)2212)تحت رقم)725331.

837I

LAMAIZI

ENARMI LOGEMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE(MOSQUEE

 LAMSALLA(AIN(CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

ENARMI LOGEMENT  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 12 زنقة 

صبري بوخآعة دلط بق داول دلشقة 
رقم 6 ارب عآر دلبيض ء - 22282 

دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

452842

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

. ENARMI LOGEMENT

ميعش) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

عق ري ومآ رسة خآيع أشغ ل دلبي ء)

وكذدلك دالتج رفيه).
زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختآ عي)

صبري بوخآعة دلط بق داول دلشقة)
 22282 (- ارب عآر دلبيض ء) (6 رقم)

دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 632 ( (: زهير) عبددلكبير  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

222)حصة) ( (: دلسيد محآد زهير)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

 172 ( (: ( دلسيد عبددملجيد زهير)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() زهير  عبددلكبير  دلسيد 
 8 تجزئة) (2 زنقة) (2 دلتيسير) حي 
 22532 دلددردلبيض ء) (121 رقم)

دلددردلبيض ء)دملغرب.

عيودنه)د() زهير  محآد  دلسيد 

 11 دمروا) دق مة  ك لفورني   خي ن 

دلشق) عين  (2 شقة) سفلي  ط بق 

دلددردلبيض ء) (22472 دلددردلبيض ء)

دملغرب.

دلسيد عبددملجيد زهير))عيودنه)د()
دلرقم) (21 زنقة) (22 دملك نسة) تجزئة 

 22472 دلددردلبيض ء) بوسكور   (76

دلددردلبيض ء)دملغرب.

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د() زهير  عبددلكبير  دلسيد 
 8 تجزئة) (2 زنقة) (2 دلتيسير) حي 
 22532 دلددردلبيض ء) (121 رقم)

دلددردلبيض ء)دملغرب.
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عيودنه)د() زهير  محآد  دلسيد 

 11 دمروا) دق مة  ك لفورني   خي ن 

دلشق) عين  (2 شقة) سفلي  ط بق 

دلددر دلبيض ء) (22472 دلددردلبيض ء)

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726652.

838I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE TECHNI NETTOYAGE

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE TECHNI NETTOYAGE SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 124 ش رع 

عالل بن عبدهللا دلشقة 11 عآ ر  

بلحوسين وخد  - 62222 وخد  

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.32861

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تقرر حل) (2222 9ي 9ر) (22 دملؤرخ في)

 STE( شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا

TECHNI NETTOYAGE SARL))مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )

مقره  دإلختآ عي)124)ش رع عالل بن)

عآ ر  بلحوسين) (11 عبدهللا دلشقة)

62222)وخد  دملغرب نتيجة) (- وخد )

دلهدف دالختآ عي) عدم تحقيق  (: ل)

للشركة.

 124 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

 11 دلشقة) عبدهللا  بن  عالل  ش رع 

 62222 (- وخد ) بلحوسين  عآ ر  

وخد  دملغرب.)

و عين:
و) كبددني  ( دكردم) دلسيد) ()
 118 رقم) س 9كون  زنقة  عيودنه)د()
وخد )62222)وخد  دملغرب كآصفي)

) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)218.
832I

SUD INVEST CONSULTING

DORX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة دلقبط ن دريكي دق مة د9زيس 

 GUELIZ، 11 دلط بق 2 دلشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC

DORX شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية(
 N° 208 وعيودن مقره  دإلختآ عي
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI
 GHANEM ROUTE DE SAFI
 BUREAU 1ER(ETAGE(N° 12
MARRAKECH - 4000 مردكش 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.22427

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تقرر) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
  DORX دلوحيد) دلشريك  ذدت 
ارهم) (12.222 رأسآ له ) مبلغ 
 N° 228 دإلختآ عي) مقره   وعيودن 
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI
 GHANEM ROUTE DE SAFI
 BUREAU 1ER ETAGE N° 12
مردكش) (MARRAKECH( -( 4000

دملغرب نتيجة ل):)نه 9ة دلنش ط.

 N° 228 و حدا مقر دلتصفية ب)
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI
 GHANEM ROUTE DE SAFI
 BUREAU 1ER ETAGE N° 12
 42222 دملغرب) (MARRAKECH

مردكش دملغرب.)
و عين:

  MOHAMED دلسيد) ()
عيودنه)د() و  (GHANNAM
 LOGEMENT SOCIAUX N° 21
مردكش) (MARRAKECH 42222

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  
 N° (: ب لتصفية) دملتعلقة  دلوث ئق 
 228 QUARTIER INDUSTRIEL
 SIDI GHANEM ROUTE DE SAFI
 BUREAU 1ER ETAGE N° 12

MARRAKECH
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (13 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111212.

842I

fiduciairelaperformance

كلير افري
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

fiduciairelaperformance
 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc
كلير دفري  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 228 
حي حجو  ب م ع  مكي س - 52222 

meknes دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.28353

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تعيين) (2212 9ونيو) (12 دملؤرخ في)
مسير خد9د للشركة دلسيد) ()دلف ر )

ف طآة دلزهردء))كآسير وحيد.

تبع  إلق لة مسير.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
شتيبر) (18 بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)3732.

841I

ESPACE CONSULTING

مكتبة تسجيالت دار التوحيد
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 12

 BUREAUX(MENARA, VN ،
30000، FES(MAROC

مكتبة تسجيالت ادر دلتوحيد 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي  رقم 63 
؛ متجر2؛ زنقة 6؛ حي ودا ف س - 

32222 ف س دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.26222

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تقرر حل) 25)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
تسجيالت) مكتبة  دلوحيد  دلشريك 
 12.222 )مبلغ رأسآ له ) ادر دلتوحيد)
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي))رقم)
63)؛)متجر2؛)زنقة)6؛)حي ودا ف س)-)
32222)ف س دملغرب نتيجة ل):)عدم)

مراوا9ة دملشروع.
 63 )رقم) و حدا مقر دلتصفية ب)
(- ف س) ودا  حي  6؛) زنقة) متجر2؛) ؛)

32222)ف س دملغرب.)
و عين:

و) بوسآ ح  ( 9وسف) ( دلسيد) ()
عيودنه)د()ش رع وهردن؛)حي دلزهور1؛)
 322222 زنقة تلآس ن،)تجزئة لب بة)

ف س دملغرب كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
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ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)219/20.
842I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE 74 RENTCARS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE 74 RENTCARS شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي 74 محل 
تج ري 5 تجزئة زهر  مددئن 2 بلوك 
ب طريق عين دلشقف  - 32222 

ف س دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
61551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIETE 74 RENTCARS
كردء) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلسي ردت.
74)محل) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
بلوك) (2 5)تجزئة زهر  مددئن) تج ري)
 32222 (- ( دلشقف) عين  طريق  ب 

ف س دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسآ ل  مبلغ 

ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: شنيفة) هللا  عبد  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد عبد هللا شنيفة عيودنه)د()
13)غوبكس)52122)غوبكس فرنس .

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عبد هللا شنيفة عيودنه)د()
13)غوبكس)52122)غوبكس فرنس 

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بف س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)122.
843I

CABINET BADREDDINE

SCALIGERA EVENT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE
272 أ مسير  1 دق مة هني دلشقة 

رقم 1 ، 2، مردكش دملغرب
SCALIGERA EVENT شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(
وعيودن مقره  دإلختآ عي 2 حي ب او 
دلشقة رقم 1 دلط بق دالول دلعط وية 

- * قلعة دلسردغية دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.3627

دلشريك) قردر  بآقت�سى 
 2212 اخيبر) (22 في) دلوحيددملؤرخ 
مسؤولية) ذدت  شركة  حل  تقرر 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  
مبلغ) ( (SCALIGERA EVENT
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسآ له )
ب او دلشقة) حي  (2 مقره  دإلختآ عي)
(* (- دلعط وية) دالول  دلط بق  (1 رقم)
(: ل) نتيجة  دملغرب  دلسردغية  قلعة 
من دلق نون) (33 و) (32 طبق  للبيد9ن)

دالس �سي للشركة.
و حدا مقر دلتصفية ب)2)حي ب او)
دلشقة رقم)1)دلط بق دالول دلعط وية)

-)*)قلعة دلسردغية دملغرب.)

و عين:
بوخو و) ( ( عبد دلرحيم) دلسيد) ()
د9ط لي ) د9ط لي   (* د9ط لي ) عيودنه)د()

كآصفي)) ()للشركة.
وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) ( دلسردغية) بقلعة  دالبتددئية 
28)9ي 9ر)2222)تحت رقم)09/2020.

844I

 fiduciaire(tangeroise(d’expertise(comptable

sarl

 GLOBAL PROMOTION ET 
ÉQUIPEMENTS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

 fiduciaire(tangeroise(d‘expertise
comptable sarl

  22RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI(ETAGE(N°3 APPT
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 global(promotion(et 

équipements شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي مجآع 
دملجد بلوك 13 ط بق 2 رقم 11 
طيجة - 21222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

72525
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2217 9ي 9ر) (16
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
((: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)
 GLOBAL PROMOTION ET

.ÉQUIPEMENTS

شردء) ( (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
أعآ ل) و  دلبي ء) أعآ ل  دألرد�سي 

مختلفة.
مجآع) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 11 رقم) (2 ط بق) (13 بلوك) دملجد 

طيجة)-)21222)طيجة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
حصة) (52 ( (: د9ي و) فؤدا  دلسيد 

بقيآة)1.222)ارهم للحصة).
حصة) (52 ( (: رح ) محآد  دلسيد 

بقيآة)1.222)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد فؤدا د9ي و عيودنه)د()مجآع)
 11 رقم) (2 ط بق) (13 بلوك) دملجد 

طيجة)21222)طيجة دملغرب.
عيودنه)د() رح   محآد  دلسيد 
طيجة) (21222 دلصغير ) مغوغة 

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد فؤدا د9ي و عيودنه)د()مجآع)
 11 رقم) (2 ط بق) (13 بلوك) دملجد 

طيجة)21222)طيجة دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2217)تحت رقم)321.
845I

BAJI CONFECTION

KRONA TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد9د للشركة

BAJI CONFECTION
 QUARTIER BENI MAKADA,
 8 RUE(E, LOTISSEMENT(EL
 MIRADOR(N°6- ، 90000،

TANGER MAROC
KRONA TRANS  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 QUARTIER KSAIBI RUE A N°34
.- 90000 TANGER(Maroc
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تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.81252
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 17)اخيبر) دملؤرخ في)
مسير خد9د للشركة دلسيد) ()أشبهي)

سآية كآسير وحيد
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222621.
846I

BAJI CONFECTION

KRONA TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

BAJI CONFECTION
 QUARTIER BENI MAKADA,
 8 RUE(E, LOTISSEMENT(EL
 MIRADOR(N°6- ، 90000،

TANGER MAROC
KRONA TRANS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 QUARTIER KSAIBI RUE A N°34
 QUARTIER KSAIBI RUE A N°34

.90000 TANGER(Maroc
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.81252

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
زراوع) محآد  () ( دلسيد) تفويت 
 72 أصل) من  دختآ عية  حصة  (72
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()محآد أزدم)

ب جي بت ريخ)18)اخيبر)2212.
تفويت دلسيد)) ()عثآ ن دلش هد)
من) دختآ عية  حصة  (32 دلشنتوف)
() ( دلسيد) ( حصة لف ئد ) (32 أصل)
اخيبر) (18 بت ريخ) ب جي  أزدم  محآد 

.2212
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222621.

847I

BAJI CONFECTION

KRONA TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

BAJI CONFECTION

 QUARTIER BENI MAKADA,

 8 RUE(E, LOTISSEMENT(EL

 MIRADOR(N°6- ، 90000،

TANGER MAROC

KRONA TRANS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 

 QUARTIER KSAIBI RUE A N°34

 QUARTIER KSAIBI RUE A N°34

.90000 TANGER(Maroc

تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.81252

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)17)اخيبر)2212)تم))تحويل))

للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 

 QUARTIER KSAIBI RUE A« من)

 N°34 QUARTIER KSAIBI RUE A

 »N°34 22222 TANGER Maroc

 QUARTIER BENI MAKADA,« إلى)

 8 RUE E, LOTISSEMENT EL

 MIRADOR( N°62( -( 90000

.»TANGER  MAROC

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222621.

848I

BAJI CONFECTION

كرونا طرانس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير نش ط دلشركة

BAJI CONFECTION

 QUARTIER BENI MAKADA,

 8 RUE(E, LOTISSEMENT(EL

 MIRADOR(N°6- ، 90000،

TANGER MAROC

كرون  طردنس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي 

 QUARTIER KSAIBI RUE A N°34

.- 90000 TANGER(Maroc

تغيير نش ط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.81252

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

تم تغيير) (2212 17)اخيبر) دملؤرخ في)

دلوطني) »دليقل  من) دلشركة  نش ط 

»صي عة) إلى) للبض ئع«) دلدولي  و 

دمليتوخ ت دلنسيجية و دلخي طة«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222621.

842I

BAJI CONFECTION

KRONA TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير تسآية دلشركة

BAJI CONFECTION

 QUARTIER BENI MAKADA,

 8 RUE(E, LOTISSEMENT(EL

 MIRADOR(N°6- ، 90000،

TANGER MAROC

KRONA TRANS  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دالختآ عي 

 QUARTIER KSAIBI RUE A N°34

 QUARTIER KSAIBI RUE A N°34

.90000 TANGER(Maroc

تغيير تسآية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

81252

دلع م) دلجآع  بآقت�سى  (

اخيبر) (17 في) دملؤرخ  دإلستثي ئي 

تم تغيير تسآية دلشركة من) (2212

 BAJI« إلى) (« (KRONA TRANS«

. »CONFECTION

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222621.

852I

cafge

PUPPY’SHOUSE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

cafge

 Mustapha(el(maani، 234

20130، casablanca(maroc

PUPPY’SHOUSE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي 4 ش رع 

أبو سعيد سو�سي بوركون - 22222 

دلددردلبيض ء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

446557

بآقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)21 
تم إعددا دلق نون) (2212 من أكتوبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.PUPPY’SHOUSE

دلبيع)) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلحيودن ت) ودلتغد9ة  دلكآ لي ت 

دالليفة).

ش رع) (4 (: عيودن دملقر دالختآ عي)

 22222 (- أبو سعيد سو�سي بوركون)

دلددردلبيض ء)دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

522)حصة) ( (: ( دلسيد زي ا زبرق ن)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  سكيية))قيبر):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

دلسيد زي ا زبرق ن))عيودنه)د()126 

 17 شقة) (6 ط بق) نصير  بن  مو�سى 

كويتي))22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب).
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عيودنه)د() قيبر  ( سكيية) دلسيد  
 12 دلشقة) (2 زنقة عين دلشف ء) (72
دق مة ا9ي  بوركون))22322)دلبيض ء)

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد زي ا زبرق ن))عيودنه)د()126 
 17 شقة) (6 ط بق) نصير  بن  مو�سى 

كويتي)22222)دلددر دلبيض ء)دملغرب
دلسيد  سكيية))قيبر عيودنه)د()72 
زنقة عين دلشف ء)2)دلشقة)12)دق مة)
ا9ي  بوركون))22322)دلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 
رقم) تحت  (2212 أكتوبر) من  (28

.718222

851I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

ITALY MILLS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
ITALY MILLS  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
 IMM وعيودن مقره  دإلختآ عي

 GH-A, 6ème(étage(Bureau(n°43
 central(Park - Mohammedia -

28122 دملحآد9ة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

24277
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 ITALY (: بآختصر تسآيته ) دإلقتض ء)

. MILLS
خآيع) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

مدم ت دلتركيب دلصي عي
دلعآلي ت) خآيع  تيفيذ  9آكيه 
دلغرض) بهذد  دملرتبطة  أو  دملتودفقة 

دالختآ عي)،)على وخه دلخصوص:
تركيب دلهي كل دملعدنية ودملعددت)
دمليك نيكية ومردفق دإلنت ج دلصي عي)

حلول) (، دألن بيب) ولح م  تجآيع 
دلتخزين)؛

تركيب دملعددت دلكهرب ئية.
أعآ ل دلصي نة ودإلصالح)؛

تكييف مطوط دإلنت ج ودلتكليف)
دلتجآيع) دلجد9د  وكذلك  ب ملنشآت 
للآعددت) دلجد9د  ودلتركيب  ودليقل 

دملوخوا  مسبًق )؛
دملش ركة)،)مش ركة مب شر  أو غير)
مب شر  للشركة في خآيع دملع مالت)
وفي) دمليقولة  أو  دلعق رية  أو  دمل لية 
أو) دلتج رية  دملؤسس ت  خآيع 
بك ئن) تتعلق  قد  دلتي  دلصي عية 
ذي) أو  مش به  ك ئن  بأي  أو  دلشركة 
صلة)،)من دملحتآل أن تعزز دمتدداه)

أو تيآيته..
 IMM (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
 GH-A,(6ème(étage(Bureau(n°43
 central( Park( -( Mohammedia( -

28122)دملحآد9ة دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 FERRO GIULIANO دلسيد)
ارهم) (122 بقيآة) حصة  (:  1.222

للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
 FERRO GIULIANO دلسيد)
 IMM( GH-A,( 6ème عيودنه)د()
 étage( Bureau( n°43( central( Park
دملحآد9ة) (-(Mohammedia(28810

دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 FERRO GIULIANO دلسيد)

 IMM( GH-A,( 6ème عيودنه)د()

 étage( Bureau( n°43( central( Park

دملحآد9ة) (-(Mohammedia(28810

دملغرب

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب ملحآد9ة))بت ريخ)14)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)26.

852I

cafge

MAGRUS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

cafge

 Mustapha(el(maani، 234

20130، casablanca(maroc

MAGRUS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة  

محآد سآيحة دق مة خوهر   

دلط بق 6 رقم 35 - 22322 دلددر 

دلبيض ء دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.353251

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تآت) (2212 أكتوبر) (22 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):

  ALEKSANDR () ( تفويت دلسيد)

حصة) (BOGACHUK 1.222

حصة) (1.222 أصل) من  دختآ عية 

ع طف عبددالله) () ( دلسيد) ( لف ئد )

بت ريخ)22)أكتوبر)2212.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (

 24 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

أكتوبر)2212)تحت رقم)718157.

853I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SOULOUK
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY

 ALI CHERIF ERRACHIDIA

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE SOULOUK شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي قصر بني 

مو�سي مدغر  - 52222 دلرشيد9ة 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.12361

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

2212)تقرر حل) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

  STE SOULOUK دلوحيد) دلشريك 

ارهم) (122.222 رأسآ له ) مبلغ 

بني) قصر  دإلختآ عي  مقره   وعيودن 

دلرشيد9ة) (52222 (- مدغر ) مو�سي 

دي) مزدولة  عدم  (: ل) نتيجة  دملغرب 

نش ط من طرف))دلشركة.

و حدا مقر دلتصفية ب قصر بني)

دلرشيد9ة) (52222 (- مدغر ) مو�سي 

دملغرب.)

و عين:

و) دملسلوك  ( محآد) دلسيد) ()

مدغر ) مو�سي  بني  قصر  عيودنه)د()

كآصفي) دملغرب  دلرشيد9ة  (52222

) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)26)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)26.

854I
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

UK TRANS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

حل شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 ش رع ف س دلط بق دألول رقم 1 ، 

22222، طيجة دملغرب

UK TRANS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية(

وعيودن مقره  دإلختآ عي 41، ش رع 

دالوروكودي ، دملصلى - 22212 طيجة 

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.67623

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تقرر) (2212 غشت) (12 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

  UK TRANS دلوحيد) دلشريك  ذدت 

ارهم) (12.222 رأسآ له ) مبلغ 

ش رع) (،41 وعيودن مقره  دإلختآ عي)

دالوروكودي)،)دملصلى)-)22212)طيجة)

دملغرب نتيجة ل):)حل دملبكر للشركة.

و حدا مقر دلتصفية ب)41،)ش رع)

دالوروكودي)،)دملصلى))-)22212)طيجة)

دملغرب.)

و عين:

و) دلع فية  ( مصطفى) دلسيد) ()

دالوروكودي،) ش رع  (،41 عيودنه)د()

دملغرب) طيجة  (22212 دملصلى)

كآصفي)) ()للشركة.

وعيد دإلقتض ء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحي ت  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخ بر  

دلوث ئق دملتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

شتيبر) (25 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2212)تحت رقم)225876.

855I

STE SUD EST GESTION SARL

NOORROON
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
 IMM 99 APP 06 AV(MY

 ALI CHERIF ERRACHIDIA
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

NOORROON شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة ودا 
دلذهب رقم 324 - 52222 دلرشيد9ة 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.12281

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
) ()زهور م ضيري) تفويت دلسيد)
 42 أصل) من  دختآ عية  حصة  (15
نور دلد9ن) () ( دلسيد) ( حصة لف ئد )
اخيبر) (23 بت ريخ) دليدري  دغب لو 

.2212
تفويت دلسيد)) ()زهور))م ضيري)
 42 أصل) من  دختآ عية  حصة  (2
9ونس)) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

م ضيري بت ريخ)23)اخيبر)2212.
تفويت دلسيد)) ()زهور))م ضيري)
 42 أصل) من  دختآ عية  حصة  (5
زكري ء) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

م ضيري بت ريخ)23)اخيبر)2212.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)16)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)22.
856I

STE SUD EST GESTION SARL

NOORROON
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
 IMM 99 APP 06 AV(MY

 ALI CHERIF ERRACHIDIA
 ،ERRACHIDIA، 52000

ERRACHIDIA MAROC
NOORROON شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي تجزئة ودا 
دلذهب رقم 324 - 52222 دلرشيد9ة 

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.12281

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
دملؤرخ في)23)اخيبر)2212)تم))تحويل))
للشركة) دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
(- (324 »تجزئة ودا دلذهب رقم) من)
52222)دلرشيد9ة دملغرب«)إلى)»قصر)
دلعلوي) غريس  دعثآ ن  د9حيى  د9ت 
كلآيآة)-)52222)دلرشيد9ة))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لرشيد9ة))بت ريخ)16)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)22.
857I

ILIAS BOUJIDA

WARBATX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA
MAROC

WARBATX شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي : 23 

مشتل دملق ولة ت ز  دلعلي  - 35222 
ت ز  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

.2225
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)
مسؤولية) ذدت  شركة  (WARBATX
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
ارهم وعيودن) (12.222,22 رأسآ له )
مشتل دملق ولة) (23 مقره  دإلختآ عي)
دملغرب) ت ز   (35222 (- دلعلي ) ت ز  

نتيجة لعدم دملراوا9ة.

و عين:

و) دليددري  ( محآد) ( دلسيد) ()

 35222 دملق ومة) س حة  عيودنه)د()

ت ز  دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)

 23 وفي) (2212 اخيبر) (24 بت ريخ)

 35222 (- مشتل دملق ولة ت ز  دلعلي )

ت ز  دملغرب.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (22 بت ريخ) ( بت ز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)13.

858I

TY CONSULTING

GLOBAL OCCAZ
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسآ ل دلشركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

GLOBAL OCCAZ شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي   ش رع 

سيدي عبد دلرحآن إق مة ريو ، 

عين ا9 ب - 22182 دلددر دلبيض ء 

دملغرب.
رفع رأسآ ل دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.426221

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 

تم) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بآبلغ  دلشركة  رأسآ ل  رفع 

من) أي  ارهم«) (6.222.222«

 7.222.222« إلى) ارهم«) (122.222«

مق صة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم«)

مع ا9ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

 13 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726716.

852I



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   322(

FISCOMPTES

MAISON RGUIG
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة دبن رشد عآ ر  ب دلط بق 

دلث ني رقم 11 ، 62222، وخد  

دملغرب

MAISON RGUIG شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي سفلي 

ش رع دالمير موالي دلحسن دلرقم 

142  - 62222 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

34582

 24 عقد حر مؤرخ في) ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2212 اخيبر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 

(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.MAISON RGUIG

مخبز ) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلعج ئن) وبيع  ( حلوي ت) عصرية 

دلغذدئية ب لتقسيط.

سفلي) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 

ش رع دالمير موالي دلحسن دلرقم)142  

-)62222)وخد  دملغرب.

أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:

دلسيد))بالل درقيق):))1.222)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):

بالل درقيق عيودنه)د()حي) ( دلسيد)
دلتقدم تجزئة دلتيآية زنقة دليور رقم)

4 62222)وخد  دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بالل درقيق عيودنه)د()حي) ( دلسيد)
دلتقدم تجزئة دلتيآية زنقة دليور رقم)

4 62222)وخد  دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (14 بت ريخ) ( بوخد ) دلتج رية 

2222)تحت رقم)122.
862I

METROPOLE BUSINESS CENTER

TWENTYTWO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

52ش رع دلزرقطوني دلط بق3 ،  
رقم8  دلددر دلبيض ء ، 22362، دلددر 

دلبيض ء دملغرب
TWENTYTWO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : 52 ش رع 
زرقطوني دلط بق 3 رقم  8 - 22362 

دلددر دلبيض ء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.342423

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (32 في) دملؤرخ 
ذدت) شركة  (TWENTYTWO حل)
رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقره ) وعيودن  ارهم  (122.222
دإلختآ عي)52)ش رع زرقطوني دلط بق)
دلبيض ء) دلددر  (22362 (- (8 ( رقم) (3
دلك مل) للتوقف  نتيجة  دملغرب 

للنش ط.
و عين:

و) تآزكيد   ( ( سآير) دلسيد) ()
دلجياللي) دلح ج  زنقة  عيودنه)د()
 5 دلعوفير دق مة م لد ارج ب ط بق)
دلددر دلبيض ء) (-- دملع ريف) (38 شقة)

دملغرب كآصفي)) ()للشركة.

و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
بت ريخ)32)اخيبر)2212)وفي)52)ش رع)
زرقطوني دلط بق)3)رقم))8)-)--)دلددر)

دلبيض ء)دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 22 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)726475.
861I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LAGHRARI
 AGROALIMENTAIRE -

LAGRO SA
شركة دملس هآة

تغيير تسآية دلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش رع موريت ني  صيدوق دلبر9د 
2622 ، 42222، مردكش دملغرب

 LAGHRARI(
 AGROALIMENTAIRE - LAGRO

SA) شركة دملس هآة
وعيودن مقره  دالختآ عي   414 دلحي 
دلصي عي سيدي غ نم طريق دسفي  - 

42222 مردكش دملغرب.
تغيير تسآية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
8332

)بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تغيير) (2222 9ي 9ر) (21 في) دملؤرخ 
 LAGHRARI(« من) دلشركة  تسآية 
 AGROALIMENTAIRE( -( LAGRO
 MATAHINE BLADI(« إلى) (»(SA

. »(SA
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)111381.
862I

HORICOM

 SOCIETE TROPINA
TRAVAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE TROPINA TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي ش رع 3 

زنقة 4 حي دألطلس 1 سيدي بوزكري 
- 52222 مكي س دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
42122

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SOCIETE TROPINA TRAVAUX
أشغ ل) (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 

دلبي ء)دملختلفة.
 3 ش رع) (: عيودن دملقر دالختآ عي)
زنقة)4)حي دألطلس)1)سيدي بوزكري)

-)52222)مكي س دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (-

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
دلسيد سعيد دلقدوري عيودنه)د()
 52222 1 4)حي دألطلس) 4)زنقة) رقم)

مكي س دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد سعيد دلقدوري عيودنه)د()
 52222 1 4)حي دألطلس) 4)زنقة) رقم)

مكي س دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (15 بت ريخ) ( بآكي س) دلتج رية 

2222)تحت رقم)214.
863I



3223 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

أ ب دش مروك
APH MAROC 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تغيير نش ط دلشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

22 ش رع 9وسف إبن ت شفين 
رقم 85 ، 22222، طيجة دملغرب
 APH MAROC أ ب دش مروك
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دالختآ عي دق مة 
ري ض طآجة ، بلوك3 ، ط بق 3 
سيدي ق سم ، كزن 9ة  - 22222 

طيجة دملغرب.
تغيير نش ط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.22623

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تم تغيير) (2212 25)اخيبر) دملؤرخ في)
دالت) »تج ر   من) دلشركة  نش ط 
دالشغ ل)-)دستيردا و تسويق و تصد9ر)
دلي ت و دمليتوخ ت دملختلفة-)دشغ ل)
دلبي ء.«)إلى)»أعآ ل دلبي ء)خآيع دملهن)

ودألعآ ل دلتردبية ومختلف.
نقل دملودا و دلبض ئع«.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222648.
864I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

APH MAROC أ ب اش
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص
 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT
22 ش رع 9وسف إبن ت شفين رقم 

85 ، 22222، طيجة دملغرب
أ ب دش APH MAROC شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 
ري ض طآجة ، بلوك3 ، ط بق 3 
سيدي ق سم ، كزن 9ة - 22222 

طيجة دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.22623

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
تآت) (2212 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
دوش ن) حسن  () ( دلسيد) تفويت 
 32 أصل) من  دختآ عية  حصة  (22
حصة لف ئد ))دلسيد)) ()عبد دلكريم))

دوش ن))بت ريخ)24)اخيبر)2212.
دوش ن) حسن  () ( دلسيد) تفويت 
 32 أصل) من  دختآ عية  حصة  (12
دبردهيم)) () ( دلسيد) ( لف ئد ) حصة 

دلزليكي بت ريخ)24)اخيبر)2212.
دلحسن)) () ( دلسيد) تفويت 
من) دختآ عية  حصة  (35 دله شيمي)
() ( دلسيد) ( حصة لف ئد ) (35 أصل)
اخيبر) (24 بت ريخ) دلزليكي  ( دبردهيم)

.2212
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222648.
865I

STE FIDMEK

ROUIJEL PNEUMATIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

 ROUIJEL PNEUMATIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي 176 
مرخ ن 6 ب ب ميصور مكي س - 
52252 مكي س دملآلكة دملغربية
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 

48672
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
تم إعددا دلق نون) (2212 شتيبر) (16
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
(: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.ROUIJEL PNEUMATIQUE

و) -بيع  (: بإ9ج ز) دلشركة  غرض 
دصالح دلعجالت

-ميك نيك دلسي ردت.
 176 (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
(- مكي س) ميصور  ب ب  (6 مرخ ن)

52252)مكي س دملآلكة دملغربية.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 522 ( (: درويجل) محآد  ( دلسيد)

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
دلسيد عآ ا درويجل):))522)حصة)

بقيآة)122)ارهم للحصة).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
محآد درويجل عيودنه)د() ( دلسيد)
ب ب ميصور مكي س) (6 مرخ ن) (176

52252)مكي س دملآلكة دملغربية.
عيودنه)د() درويجل  عآ ا  دلسيد 
ب ب ميصور مكي س) (6 مرخ ن) (176

52252)مكي س دملآلكة دملغربية.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() درويجل  محآد  دلسيد 
ب ب ميصور مكي س) (6 مرخ ن) (176

52252)مكي س دملآلكة دملغربية
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
22)أكتوبر) بت ريخ) ( دلتج رية بآكي س)

2212)تحت رقم)4314.
866I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

د ب دش م روك
APH MAROC 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تعيين مسير خد9د للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

22 ش رع 9وسف إبن ت شفين رقم 
85 ، 22222، طيجة دملغرب

   APH MAROC د ب دش م روك
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 
ري ض طآجة ، بلوك3 ، ط بق 3 
سيدي ق سم ، كزن 9ة - 22222 

طيجة دملغرب.

تعيين مسير خد9د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.22623
بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
2212)تم تعيين) 25)اخيبر) دملؤرخ في)
دلسيد) ()) للشركة  خد9د  مسير 

دلزليكي))دبردهيم كآسير آمر
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (16 بت ريخ) ( بطيجة) دلتج رية 

2222)تحت رقم)222648.
867I

socomif sarl

STE LYAMAGRI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محآد دلحص لي عآ ر  35 شقة 

رقم 2 ، 14225، دلقييطر  دملغرب
STE LYAMAGRI شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي دلط بق 
دلسفلي رقم 25 دلزنقة 2 دملد9ية 

دلقد9آة دملالح  - 14222 دلقييطر   
دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
53282

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2222 9ي 9ر) (26
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 

دملحدوا  ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 STE (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.LYAMAGRI
دستئج ر) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

آالت زردعية.
دلط بق) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
دملد9ية) (2 دلزنقة) (25 رقم) دلسفلي 
دلقييطر )) (14222 (- ( دلقد9آة دملالح)

دملغرب).
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)
ارهم،)مقسم ك لت لي:

 522 ( (: ( بقد9ر) 9وسف  دلسيد 
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلسيد بوسله م كعبوش)
حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).

ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (- (
وصف ت ومودطن دلشرك ء):

عيودنه)د() بقد9ر  9وسف  دلسيد 
دلرت حة) حي  (13 دلزنقة) (34 رقم)

دحددف)53122)دزرو دملغرب).
كعبوش) بوسله م  دلسيد 
دملي صر )) دلقاللشة  اودر  عيودنه)د()

14222)دلقييطر ))دملغرب).
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د() بقد9ر  9وسف  دلسيد 
دلرت حة) حي  (13 دلزنقة) (34 رقم)

دحددف)53122)دزرو دملغرب)
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)15)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)73255.
868I

FIDU.PRO CONSULTING

MK SANTE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى ش رع دميل زوال و زنقة غيثل 
دلط بق11 رقم 22  دلددر دلبيض ء ، 

2، دلددر دلبيض ء دملغرب
MK SANTE شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي ملتقى  

ش رع إميل زوال وزنقة غيث ل دلط بق 
11دلرقم 22 دلددردلبيض ء - 2222 

دلددردلبيض ء  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
427557

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بآقت�سى)
دلق نون) إعددا  تم  (2218 أبريل) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألس �سي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

ب ملآيزدت دلت لية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسآية 
 MK (: تسآيته ) بآختصر  دإلقتض ء)

.SANTE
دلعي ادت) (: غرض دلشركة بإ9ج ز)

دلجردحية.
ملتقى)) (: دالختآ عي) دملقر  عيودن 
ش رع إميل زوال وزنقة غيث ل دلط بق)
 2222 (- دلددردلبيض ء) (22 11دلرقم)

دلددردلبيض ء))دملغرب.
أخله ) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)22)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسآ ل دلشركة:)

ارهم،)مقسم ك لت لي:
 1.222 ( (: كفيح) محآد  دلسيد 

حصة بقيآة)122)ارهم للحصة).
 122222 (: دلسيد محآد كفيح) (

بقيآة)122)ارهم.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

وصف ت ومودطن دلشرك ء):
عيودنه)د()) كفيح  محآد  دلسيد 
دلددردلبيض ء) (132 لوط ليآون فيال)

2222)دلددردلبيض ء)دملغرب.
ودلع ئلية) دلشخصية  دألسآ ء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د()) كفيح  محآد  دلسيد 
دلددردلبيض ء) (132 لوط ليآون فيال)

2222)دلددردلبيض ء)دملغرب
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
(- بت ريخ) ( دلبيض ء) ب لددر  دلتج رية 

تحت رقم)-.
862I

sofoget

ACHKID.AJI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
achkid.aji شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي  دلقييطر  
15 زنقة سبو مركز دلتشغيل الشوب 
مكتب رقم 2 دلط بق 5 - 14222  

دلقييطر  دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.51122

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
تآت) (2212 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

دملص اقة على):
ف طآة)) () ( دلسيد) تفويت 
دختآ عية) حصة  (1.222 دلصد9قي)
)دلسيد) 122)حصة لف ئد ) من أصل)
اخيبر) (22 بت ريخ) حيدر  ( مهدي) () (

.2212
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
 27 بت ريخ) ( ب لقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)73625.
872I

sofoget

ACHKID.AJI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد9د للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
achkid.aji  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي  دلقييطر  
غ لري تج رية دملحطة محل رقم ك 

3 - 14222  دلقييطر   دملغرب.
تعيين مسير خد9د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.51122

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
2212)تم تعيين) 27)اخيبر) دملؤرخ في)
مسير خد9د للشركة دلسيد) ())حيدر)

دبريك كآسير وحيد
تبع  لقبول دستق لة دملسير.

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
دالبتددئية ب لقييطر ))بت ريخ)22)9ي 9ر)

2222)تحت رقم)73821.
871I

sofoget

ACHKID.AJI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة
 sofogetKenitra,  37 rue

 mohamed qorri residence
 chaimae(bur(n° 2 et 3 ، 14000،

kenitra maroc
ACHKID.AJI شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقره  دإلختآ عي  دلقييطر  
15 زنقة سبو مركز دلتشغيل الشوب 
مكتب رقم 2 دلط بق 5 - 14222  

دلقييطر   دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.51122

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)22)اخيبر)2212)تم))تحويل))
دملقر دالختآ عي دلح لي للشركة من)»)
دلقييطر )15)زنقة سبو مركز دلتشغيل)
(- (5 دلط بق) (2 رقم) مكتب  الشوب 
(« إلى) دملغرب«) ( دلقييطر ) ( (14222
دلقييطر  غ لري تج رية دملحطة محل)
رقم ك)kenitra 14222(-(3))دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 17 بت ريخ) ( ب لقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2212)تحت رقم)73625.
872I

BLYSK COMPANY

بليسك كنباني
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية
BLYSK COMPANY

 RUE SIDI BENNOUR RSIDENCE
 ZAHRA(ETG 2 APT 12 ، 20300،

CASABLANCA MAROC
بليسك كيب ني شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقره  دإلختآ عي : زنقة 
سيدي بيور دق مة زهر  ط بق 2 

شقة 12 - 22322 دلبيض ء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري : 
.422417

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)
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2212)تقرر حل) 23)اخيبر) دملؤرخ في)
بليسك كيب ني شركة ذدت دملسؤولية)
 122.222 رأسآ له ) مبلغ  دملحدوا  
ارهم وعيودن مقره  دإلختآ عي زنقة)
سيدي بيور دق مة زهر  ط بق)2)شقة)
دملغرب نتيجة) دلبيض ء) (22322 (- (12

لبال عآل.
و عين:

و) عويوي  ( س مر) دلسيد) ()
 7 شقة) ك فرني   خوهر   عيودنه)د()
دملغرب) دلبيض ء) (25222 عين ددشق)

كآصفي)) ()للشركة.
و قد تم دنعق ا دلجآعية دلخت مية)
زنقة) وفي  (2212 اخيبر) (23 بت ريخ)
سيدي بيور دق مة زهر  ط بق)2)شقة)

12)-)22322)دلبيض ء)دملغرب.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
 16 بت ريخ) ( ب لددر دلبيض ء) دلتج رية 

9ي 9ر)2222)تحت رقم)727323.
873I

دملركز دملردك�سي لإلرش ا

TAHALIAS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختآ عي للشركة

دملركز دملردك�سي لإلرش ا
شقة رقم ٩ مدمل أ عآ ر  أنس 

م خوريل ش رع موالي عبد هللا ، 2، 
مردكش دملغرب

TAHALIAS شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقره  دإلختآ عي دق مة 
ت شفين 1 شقة س2 تجزئة 9 سآين  

- 42222 مردكش دملغرب.
تحويل  دملقر دالختآ عي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 
.86131

دلوحيد) دلشريك  قردر  بآقت�سى 
دملؤرخ في)22)اخيبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  دلح لي  دالختآ عي  دملقر 
تجزئة) شقة س2) (1 »دق مة ت شفين)
مردكش دملغرب«) (42222 (- ( 9 سآين)
دلجبيالت) خآ عة  نودجي  »اودر  إلى)
بن خرير)) (42222 (- سيدي بوعثآ ن)

دملغرب«.
ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 
9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112258.
874I

دملركز دملردك�سي لإلرش ا

TRAB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إض فة تسآية تج رية أو شع ر)

دملركز دملردك�سي لإلرش ا

شقة رقم ٩ مدمل أ عآ ر  أنس 
م خوريل ش رع موالي عبد هللا ، 2، 

مردكش دملغرب
TRAB »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا «
وعيودن مقره  دالختآ عي: رقم 
4 ارب دلقزا9ر ري ض دلعروس - 

42222 مردكش دملغرب.
»إض فة تسآية تج رية أو شع ر«
رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري: 

.2232347
بآقت�سى دلجآع دلع م دالستثي ئي)
تقرر) (2212 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

إض فة شع ر تج ري للشركة وهو:
ARBA’A CONCEPT

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم  (
9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112257.
875I

دملركز دملردك�سي لإلرش ا

TRAB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إنش ء)فرع ت بع للشركة

دملركز دملردك�سي لإلرش ا
شقة رقم ٩ مدمل أ عآ ر  أنس 

م خوريل ش رع موالي عبد هللا ، 2، 
مردكش دملغرب

TRAB شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقره  دإلختآ عي رقم 4 ارب 

دلقزا9ر ري ض دلعروس - 42222 

مردكش دملغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتج ري 

.41221

بآقت�سى دلجآع دلع م دإلستثي ئي)

دملؤرخ في)17)اخيبر)2212)تقرر إنش ء)

فرع))ت بع للشركة))تحت دلتسآية)-)و)

دلك ئن ب لعيودن طريق دمسفح سيدي)

عبد دلعزيز رقم)28))-)42222)مردكش)

دملغرب و دملسير من طرف دلسيد) ()

. TROMBETTA PAOLA

ب ملحكآة) دلق نوني  دإل9ددع  تم 

9ي 9ر) (26 بت ريخ) ( بآردكش) دلتج رية 

2222)تحت رقم)112257.

876I
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املحكمة التجارية  بأكادير
 ملف رقم : 22/2222

حس ب رقم  : 1274

تقد9م أصل تج ري حصة في شركة
في) دملؤرخ  دلعرفي  دلعقد  بآوخب 

قدم دلسيد محآد) (،2212 نونبر) (13

إازيم دملسجل ب لسجل دلتج ري رقم)

دملآلوك) دلتج ري  دالصل  (42848

حي) (226 زنقة) (36 برقم) ودلك ئن  له 

دلشركة) في  حصة  أك ا9ر  دلسالم 

ش.م.م) (STE SIMOID دملسآ  )

 12.374.522 برأسآ ل إخآ لي قدره)

ارهم،)حسب تقرير مردقبة دلحصص)

دلسيد دبردهيم دلعالوي دملؤرخ في)13 

نونبر)2212.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  دلضبط 

ضبط) بآكتب  تسجل  دلتعرض ت 

ب ملحكآة دلتج رية ب ك ا9ر ادمل أخل)

15)9وم  دملودلية للنشر  دلث نية طبق )

للآ اتين)84،)83)من مدونة دلتج ر .

دلنشر  دالولى
تحت خآيع دلتحفظ ت

رئيس مصلحة كت بة دلضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
 مكتب دلسجل دلتج ري

ملف عدا : 426/2218

حس ب مصو�سي : 1224 م 

تقد9م أصل تج ري كحصة في شركة
بآوخــب دلعقــد دلعرفــي دملــؤرخ فــي)

دلســيد ) قدمــت  (،2212 13نوفآبــر)

وفــ ء)دلعلمــي دلح لــة لبط قــة دلتعريــف)

دلوطييــة رقــم)D68212)خآيــع دألصــل)

 22 رقــم) (2 دلتجــ ري دلك ئــن ب لخيــ م)

دلتجــ ري) ب لســجل  ودملســجل  أك ا9ــر 

تحــت عــدا)22254)كحصــة فــي شــركة)

صيدليــة دلخيــ م دلحيصلــي.

وبذلــك فــإن رئيــس مصلحــة كت بــة)

دلضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن)

ضبــط) بآكتــب  تســجل  دلتعرضــ ت 

ادمــل) بأك ا9ــر  دلتج ريــة  دملحكآــة 

 (15( 9ومــ ) عشــر   دلخآســة  أخــل 

دملودليــة للنشــر  دلث نيــة طبقــ  للآــودا)

دلتجــ ر . مــن مدونــة  و124) (84 (،83

دلنشر  دلث نية
تحت خآيع دلتحفظ ت

عن رئيس مصلحة))ك تبة دلضبط)

محآد كهت ني

11 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدا : 2212/322

حس ب رقم : 1621
هبة أصل تج ري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى 

بآردكش) ومسجل  (2218 م رس) (32

دلسيد) وهب  (2218 أبريل) (4 بت ريخ)

خوهري أحآد شوقي دلح مل لبط قة)

 E 14242 ( رقم) دلوطيية  دلتعريف 

 18 رقم) 9 سآيية  بتجزئة  دلس كن 

دبيه) لف ئد   مردكش،) مزودر  عين 

دلسيد خوهري حآز  دلح مل لبط قة)

 EE332826 ( دلتعريف دلوطيية رقم)

دلك ئن) دلتج ري  دألصل  خآيع 

تجزئة) (7 ب ملركب دلتج ري أليلي رقم)

دلري ضية) دللودزم  لبيع  ودملعد  أليلي 

تحت) دلتج ري  ب لسجل  ودملسجل 
بجآيع عي صره دمل ا9ة) (41662 رقم)

ودملعيوية،)بآبلغ)122.222)ارهم.

أعاله) دملذكور  دلب ئع  ادئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض تهم  9تقدمود  أ9ن 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري  دلسجل 

بآردكش ادمل أخل 9بتدئ من ت ريخ)

دليوم) في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 

دلخ مس عشر من نشر دإلعالن دلث ني.

دإلعالن دلث ني
عن رئيس كت بة دلضبط

12 مكرر

دملحكآة دلتج رية بآردكش

ملف رقم : 2212/282

بيع أصل تج ري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بآقت�سى 

ومسجل بآردكش) (2212 أكتوبر) (4  

بت ريخ)18)أكتوبر)2212 :

مصطفى) دلسيد  (: دلسيد) ب ع 

أبريل) (23 بت ريخ) دملزادا  بوادرين 

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  (،1262

دلس كن) (، (E  127281 ( دلوطيية رقم)

بتجزئة دألطلس،)بلد9ة أمزميز،)إقليم)

دلحوز.

دلد9ب) حسن  (: دلسيد) لف ئد  

(،1275 9ي 9ر) (15 بت ريخ) دملزادا 

رقم)) دلوطيية  للبط قة  دلح مل 

أك ا9ر) بحي  دلس كن  (،E548785

إقليم) أمزميز،) بلد9ة  9وسف،) ن 9ت 

دلحوز،)خآيع دألصل دلتج ري دلك ئن)

دملركز،) أمزميز  دملركزية،) ب لسويقة 

كآقهى،) ودملعد  مردكش،) (- دلحوز)

تحت) دلتج ري  ب لسجل  ودملسجل 

رقم)123248)بجآيع عي صره دمل ا9ة)

كآ ) ارهم،) (8222 بآبلغ) ودملعيوية 

دلت لي):

مآسة آالف ارهم)»5222)ارهم«)

للآيقوالت دمل ا9ة وثالثة آالف ارهم)

»3222«)للآيقوالت دملعيوية.

أعاله) دملذكور  دلب ئع  ادئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض تهم  9تقدمود  أن 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري  دلسجل 

بآردكش ادمل أخل 9بتدئ من ت ريخ)

دليوم) في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 

دلخ مس عشر من نشر دإلعالن دلث ني.

دإلعالن دلث ني
عن رئيس كت بة دلضبط

13 مكرر

دملحكآة دلتج رية بآردكش

ملف رقم : 2212/317

حس ب رقم : 1573
بيع أصل تج ري

في) مؤرخ  موثق  عقد  بآقت�سى 

و) (2212 نوفآبر) (21 بني مالل بت ريخ)

2212)ب عت شركة ري ض) 2)ايسآبر)

نوم اس دملآثلة في شخص دلسيد9ن)

أالن دلح مل لجودز دلسفر رقم)) ( بيير)

ب سك ل) ودلسيد  (،X14118228

فرن�سي دلح مل لجودز دلسفر رقم))12 
أبوليون) شركة  لف ئد   (DA41222

م ريكة) دلسيد   شخص  في  دملآثلة 

رقم) دلسفر  لجودز  دلح ملة  ك تس 
دلتج ري) دألصل  خآيع  (2814222

ري ض) شنتوف  ارب  (56 دلك ئن)

كددر) ودملعد  مردكش،) (- دلعروس)
للضي فة ودملسجل ب لسجل دلتج ري))

عي صره) بجآيع  (22242 رقم) تحت 

 521.422 بآبلغ) ودملعيوية،) دمل ا9ة 

)مآس م ئة وودحد وأربعآ ئة) ارهم)

وتسعون ارهآ (.

أعاله) دملذكور  دلب ئع  ادئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض تهم  9تقدمود  أن 

دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري  دلسجل 

بآردكش ادمل أخل 9بتدئ من ت ريخ)

دليوم) في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 

دلخ مس عشر من نشر دإلعالن دلث ني.

دإلعالن دلث ني
عن رئيس كت بة دلضبط

14 مكرر

دملحكآة دلتج رية بآردكش

تقد9م أصل تج ري حصة في شركة
ملف رقم :  2212/312

حس ب رقم : 1577

 4 في) بآقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

بآردكش) ومسجل  (2212 ايسآبر)

قدم دلسيد) (2212 ايسآبر) (2 بت ريخ)

لبط قة) دلح مل  عطردوي،) هللا  عبد 

 II.  -  إعالنات قضائية
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 E442621 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
رقم) (2 تسلط نت) بتجزئة  ودلس كن 

 AUTO لشركة) مردكش  سيبع  (22

 ECOLE SABIL ANAJAH SARL AU

دلط بق) (: دلك ئن مقره  دالختآ عي في)

سيبع) (67 رقم) ورزدزدت  ارب  دألول 

مردكش في طور دلتأسيس.

دملسجل) دلتج ري  دألصل  خآيع 

دلك ئن ب لط بق) (124418 تحت رقم)

سيبع) (67 رقم) ورزدزدت  ارب  دألول 

ودملسجل))) كآقر  ودملعد  مردكش 

عي صره) بجآيع  دلتج ري  ب لسجل 

دمل ا9ة ودملعيوية كحصة في دلشركة)

قوم بآبلغ)12.222)ارهم.
فعلى ادئني مقدم دلحصة دملذكور)

إلى) بتصريح تهم  9تقدمود  أن  أعاله 

ب ملحكآة) دلتج ري  دلسجل  قسم 

دلتج رية بآردكش ادمل أخل 9بتدئ)

من ت ريخ نشر دإلعالن دالول وينتهي في)

دليوم دلخ مس عشر من نشر دإلعالن)

دلث ني.

دإلعالن دلث ني
عن رئيس كت بة دلضبط

15 مكرر

دملحكآة دلتج رية بآردكش

ملف رقم :  2212/322

حس ب رقم : 1576
بيع أصل تج ري

في) توثيقي  عرفي  عقد  بآقت�سى 

بآردكش) ودملسجل  (2212 م ي) (31

دلسيد) ب ع  (2212 9ونيو) (4 ت ريخ) في 

لبط قة) دلح مل  دلب ز  دملجيد  عبد 

 E222328 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
دلس كن بتجزئة دألف ف)1)رقم)1286 

سع ا  لف ئد  دلسيد م لد بن دلشيخ)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
بتجزئة) دلس كن  (Y218826 رقم)
خآيع) سع ا   (528 رقم) (2 داف ق)

دألصل دلتج ري دلك ئن تجزئة داف ف)
سع ا  ودملعد كآقهى) (1286 رقم) (1

تحت) دلتج ري  ب لسجل  ودملسجل 
بجآيع عي صره دمل ا9ة) (23262 رقم)

ودملعيوية بآبلغ)222.222)ارهم.

أعاله) دملذكور  دلب ئع  ادئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرض تهم  9تقدمود  أن 
دلتج رية) ب ملحكآة  دلتج ري  دلسجل 
بآردكش ادمل أخل 9بتدئ من ت ريخ)
دليوم) في  وينتهي  دالول  دإلعالن  نشر 
دلخ مس عشر من نشر دإلعالن دلث ني.

دإلعالن دلث ني
عن رئيس كت بة دلضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
 ملف رقم : 83/2212
حس ب رقم  : 2244

دلطرف دالول):
دلحسن دمزوك)

رقــم دلبط قــة دلتعريــف دلوطييــة):)
.JE65212

مغربي دلجنسية.
دلطرف دلث ني):)

دلحسن دلبيوحي.
رقــم دلبط قــة دلتعريــف دلوطييــة):)

.JE25125
مغربي دلجنسية.

دالصل دلتج ري):)دملودا دلغذدئية.
دلربــ ط حــي دلفتــح) (34 (: دلعيــودن)

.234 عآــ ر )
رقم دلسجل دلتج ري):)52242.

بآصلحــة) دلتعرضــ ت  وســتقبل 
دلســجل دلتجــ ري ب ملحكآــة دلتج ريــة)
ب لربــ ط دلــى غ 9ــة)15)9ومــ  مــن صــدور)

دالعــالن دلث نــي.
دإلعالن دألول

عن))رئيس مصلحة دلسجل دلتج ري

5 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تقد9م أصل تج ري كحصة
في شركة ذور دلتأسيس دلقض ئي

ملف عدا 2222/21
كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 
دلضبط ب ملحكآة دلتج رية بطيجة،)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بآقت�سى  أنه 
دلخبير) قدم  (،2212 ايسآبر) (31
دملح سب تي دلسيد محآد دبن دملخت ر)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
بطيجة ودلس كن  (K2364 رقم)

دوركيدي) فيال  عآ ر  سيدي  طريق  (
بطيجة) دلتج ري  ب لسجل  ودملسجل 
دلتج ري) أصله  (،27514 رقم) تحت 
دلك ئن بطيجة)15)ش رع إم م دألصيلي)
كحصة في شركة في) إق مة دلتك فل،)
 CABINET مسآ  ) دلتأسيس  طور 
 D’EXPERTISE COMPTABLE BEN

.MOHKTAR SARL AU
دلتج ري) دألصل  تقييم  تم  وقد 
 1.222.222 بقيآة) أعاله  دملذكور 
وعليه فإن خآيع دلتعرض ت) ارهم،)
تقدم بكت بة دلضبط بهذه دملحكآة)
من) دبتددء) 9وم   (15 أخل) ادمل 
 84 ت ريخ دلنشر دلث ني طبق  للفصل)

وم  9ليه من مدونة دلتج ر .
دلنشر  دألولى

عن رئيس كت بة دلضبط
مد9جة فردجي

12 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتطوان
مصلحة كت بة دلضبط
 مكتب دلسجل دلتج ري

إعالن ب لتي زل عن أصل تج ري
كت بــة) مصلحــة  رئيــس  يعلــن 
دلضبــط ب ملحكآــة دإلبتددئيــة بتطــودن)
مــن) (83 دلفصــل) تطبيقــ  ملقتضيــ ت 
 19-95 مدونــة دلتجــ ر  دلق نــون رقــم)
أنــه بآقت�ســى رســم تيــ زل دلــذي تلقــ ه)
دلعــدالن) (2212 ايســآبر) (23 بت ريــخ)
ودمحآــد) دلعســ تي  محآــد  دلســيد 
بقســم) لإلشــه ا  دمليتصبــ ن  دشــتتو 
دلتوثيق ب ملحكآة دإلبتددئية بتطودن،)
 446 رقــم) دألمــالك  بكيــ ش  دملضآــن 
6)نوفآبــر) 272)بت ريــخ) صحيفــة عــدا)

.2222
تيــ زل دلســيد محآــد دميــ ا دلح مــل)
(،L446338 رقــم) دلوطييــة  للبط قــة 
دميــ ا) كريــم  دلســيد  شــقيقه  لف ئــد  
رقــم) دلوطييــة  للبط قــة  دلح مــل 
فــي) دليصــف  خآيــع  عــن  (LF46121
دألصــل دلتجــ ري للــدك ن دلودقــع بشــ رع)
9 ســين) قيســ رية  دلخ مــس  محآــد 
دلفييــدق دملســجل ب لســجل دلتجــ ري)
تحــت بتطــودن  دإلبتددئيــة  ب ملحكآــة 

وهــو عبــ ر  عــن محــل) (،48686 رقــم) (
ب لتقســيط،) دلج هــز   دملالبــس  لبيــع 
وك فــة) ومردفقــه  مي فعــه  بجآيــع 

دملعيويــة. دمل ا9ــة  حقوقــه 
بآصلحــة) دلتعرضــ ت  وســتقبل 
دلســجل دلتجــ ري ب ملحكآــة دإلبتددئيــة)
915ومــ  مــن) بتطــودن وذلــك إلــى غ 9ــة)

صــدور دإلعــالن دلث نــي.
دلنشر  دألولى

توقيع))رئيس مصلحة))ك تبة دلضبط)

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مكتب دلسجل دلتج ري
إعالن ببيع أصل تج ري

إن رئيس مصلحة كت بة دلضبط)
ب ملحكآة دالبتددئية بتطودن.)تطبيق )
مدونة) من  (83 دلفصل) ملقتضي ت 
دلتج ر  دلق نون رقم)12.25.)يعلن أنه)
دلذي) دلعدلي  دلشردء) بآقت�سى رسم 
2216)دلعدالن) 25)9ي 9ر) تلق ه بت ريخ)
ودلسيد) دلعس تي  محآد  دلسيد 
لقسم) دلت بع ن  دشتتو  دمحآد 
ودملضآن) تطودن  ب بتددئية  دلتوثيق 
بكي ش دألمالك تحت رقم)422)بت ريخ)
محآد) دلسيد  ب ع  (2216 9ي 9ر) (25
لبط قة) دلح مل  دزن ك،) محآد  بن 
 L32512 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
خآيع دألصل دلتج ري بك فة عي صره)
دلتج ري) للآحل  ودملعيوية  دمل ا9ة 
دلودقع بش رع محآد بن عبد دلرحآن)
ودلخ ص) تطودن  مكرر  (12 رقم)
ب لتقسيط) دلج هز   دملالبس  ببيع 
ودملسجل تحت رقم)52162)ب ملحكآة)
دلسيد) لف ئد   بتطودن.) دالبتددئية 
دلحسين بن دحآد بن عزيز دلح مل)
رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبط قة 

.L325223
بآصلحة) دلتعرض ت  وستقبل 
دلسجل دلتج ري ب ملحكآة دالبتددئية)
9وم  من) (15 بتطودن وذلك إلى غ 9ة)

صدور دإلعالن دلث ني.
دالعالن دلث ني

رئيس مصلحة كت بة دلضبط

4 مكرر
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املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع رقم : 2212/252

حس ب مصو�سي رقم : 4127
بيع أصل تج ري

كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 
دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 
شردء) رسم  بآقت�سى  أنه  ب ملحآد9ة 
 72 كي ش) ( (522 رقم) تج ري  أصل 
بت ريخ)28)أغسطس)2212)ب ملحآد9ة)
دشترت دلسيد  رقية دملكب دلبط قة)
من دلسيد) (T 62756 ( دلوطيية رقم)
دلوطيية رقم)) دلبط قة  محآد ري ض 
دلتج ري) دألصل  خآيع  (T 12181
دلكت بة) نش ط  ملزدولة  دملخصص 
دلعآومية،)دملسجل ب لسجل دلتج ري)
ب ملحكآة دالبتددئية ب ملحآد9ة تحت)
رقم)22)دلك ئن بش رع سوس رقم)31 
وذلك بثآن إخآ لي قدره) دملحآد9ة،)

152.222)ارهم.
دلتعرض ت) خآيع  فإن  وعليه 
9جب أن تقدم إلى كت بة ضبط هذه)
من) 9وم   (15 أخل) ادمل  دملحكآة 

ت ريخ دلنشر دلث نية.
دإلعالن دلث ني

رئيس مصلحة))كت بة دلضبط

20 مكرر

دملحكآة دالبتددئية ب ملحآد9ة
ملف بيع رقم : 2212/264

حس ب مصو�سي رقم : 4334
بيع أصل تج ري

كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 
دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط 
ب ملحآد9ة أنه بآقت�سى عقد توثيقي)
ايسآبر) (4 بت ريخ) وسجل  ( أبرم)
دألصل) تفويت  تم  ب ملحآد9ة  (2212
مو�سى) دلسيد  طرف  من  دلتج ري 
  T 6532((بي ض دلبط قة دلوطيية رقم
لف ئد  دلسيد أحآد طلب وي دلبط قة)
دلوطيية رقم))T77826)خآيع دألصل)
دلتج ري تحت دسم كريآري دلفرح،)
دملسجل ب لسجل دلتج ري ب ملحكآة)
رقم) تحت  ب ملحآد9ة  دالبتددئية 
حش ا) فرح ت  بزنقة  دلك ئن  (2626
وذلك بثآن) عآ ر  دليبلي دملحآد9ة،)

إخآ لي قدره)622.222)ارهم.

دلتعرض ت) خآيع  فإن  وعليه 

9جب أن تقدم إلى كت بة ضبط هذه)

من) 9وم   (15 أخل) ادمل  دملحكآة 

ت ريخ دلنشر دلث نية.

دإلعالن دلث ني
رئيس مصلحة كت بة دلضبط

 21 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
رقم دلحس ب : 4653

إشع ر بيع أصل تج ري
يشهد رئيس مصلحة كت بة دلضبط)

ب ملحكآة دالبتددئية بسيدي سليآ ن.

بآقت�سى عقد محرر ث بت دلت ريخ)

بنيدر) دألست ذت ن  طرف  من  محرر 

مح ميت ن) مد9جة  وبنيدر  حليآة 

بذي) ودملسجل  دلقييطر   بهيئة 

بت ريخ) (1228 رقم) تحت   دملحكآة 

دلسيد) ب ع  (،2218 نوفآبر) (12

دلس كن) مصطفى حآوي بن بلعيد،)

سيدي) (16 رقم) (3 بلوك) ب م  بحي 

 D752276 رقم) وطييته  سليآ ن،)

للسيد  نجيد  دلروبيو بنت دمحآد،)

 2 عآ ر ) (6 بيتي) بإق مة   دلس كية 

وطييته) دلجد9د ،) سال  (342  رقم)

دلتج ري) دألصل  (،GA84882 رقم)

دلك ئن بحي دلسالم بلوك)18)رقم)18 

ب لسجل) ودملقيد  سليآ ن،) سيدي 

دلتحليلي ب ملحكآة دالبتددئية سيدي)

سليآ ن تحت رقم)5622)بثآن قدره)

62.222)ارهم.

دلب ئعين) ادئني  فعلى  وعليه 

لألصل دلتج ري دملذكور أن 9تقدمود)

بتعرض تهم إلى قسم دلسجل دلتج ري)

 15 بذي دملحكآة ادمل أخل أقص ه)

دإلعالن) صدور  نشر  ت ريخ  من  9وم  

مدونة) من  (84 للفصل) طبق   دلث ني 

دلتج ر .

دالعالن دلث ني
عن رئيس مصلحة كت بة دلضبط

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم دلسجل دلتج ري

إعالن عن بيع أصل تج ري 
يعلن رئيس مصلحة كت بة دلضبط)

ب ملحكآة دالبتددئية بسط ت.
رقم) تج ري  أصل  بيع  وقع  أنه 
لبيع) كآتجر  دملستغل  (12342
محآد) بش رع  دلك ئن  دملالبس 
 3 رقم) دلصب ح  قيس رية  دلخ مس 
دلسيد) دلب ئع  بين  ب لترد�سي  سط ت 
لبط قة) دلح مل  ميصف  زكري ء)
 AD133466 دلتعريف دلوطيية رقم)
دالواد9ة) كيش  حي  بتآ ر   ودلس كن 
 4 شقة) (2 دلط بق) دالسك ن  دق مة 
دلسيد  سكيية) ودملشتر9ة  (875 رقم)
دلتعريف) لبط قة  دلح ملة  دليويني 
ودلس كية) (X356712 رقم) دلوطيية 
دلرم ني) دلحرشية  حي  ب لخآيس ت 
1)ودلذي دنتقل بآوخب عقد) رقم ب)
 2212 2)أكتوبر) 8)و) رسمي دملؤرخ في)
ودملحرر من طرف دألست ذ ن جي أ9وب)
موثق بسط ت وذلك طبق  ملقتضي ت)
دلق نون دمليظم لبيع دألصل دلتج ري.

تقبل) دلتعرض ت  فإن  وعليه 
دالبتددئية) ب ملحكآة  دلضبط  بكت بة 
دلتج ري() دلسجل  )قسم  بسط ت)
وذلك ادمل أخل)15)9وم  دبتددء)من)

ت ريخ دلنشر  دلث نية.
دلنشر  دلث نية

رئيس مصلحة كت بة دلضبط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
مكتب دلسجل دلتج ري

إعالن عن بيع نصف أصل تج ري 
كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 
دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ببرشيد،)
 16 مؤرخ) عرفي  عقد  بآقت�سى  أنه 
فوت دلسيد سعيد) (،2225 ايسآبر)
دلتعريف) لبط قة  دلح مل  ط بي 
ودلس كن) (W25522 رقم) دلوطيية 
ضيعة حريزي) (3 طريق مردكش كلم)
برشيد،)للسيد9ن عبد دملجيد دلب هي)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
رقم)W4826)ودلس كن)52)زنقة قصر

)دلبديع حي دلري ض برشيد،)وبوشعيب)
دلتعريف) لبط قة  دلح مل  دواداس 
دلوطيية رقم)W52241،)دلس كن)51 
زنقة علي بن أبي ط لب برشيد،)نصف)
كآحطة) دملستغل  دلتج ري  دألصل 
لتوزيع دلوقوا،)مقهى،)مطعم،)ه تف)
دلغذدئية) ملودا  وبيع  خزدر،) عآومي،)
 STATION PETROM« ومطعم)
سط ت) بطريق  ودلك ئية  (»LAHRIZI
دمليطقة دلصي عية)9-45-46)برشيد،)
دلتج ري) ب لسجل  ودملسجل 
بثآن) وذلك  (،1832 رقم) تحت 
ارهم. (522.222 قدره) إخآ لي 
دلتعرض ت،) خآيع  فإن  وعليه 
(- تقدم بكت بة ضبط ه ته دملحكآة)
مكتب دلسجل دلتج ري)-)ادمل أخل)
مآسة عشر 9وم  من ت ريخ دلنشر )

دألولى ودلث نية.
دلنشر  دلث نية

عن رئيس مصلحة كت بة دلضبط

24 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالخميسات
ملف رقم : 12/2222
حس ب رقم : 7251

إعالن بيع أصل تج ري
بت ريــخ) توثيقــي  عقــد  بآقت�ســى 
ب عــت دلســيد  زهــر ) (2222 9ي 9ــر) (2
دلوطييــة) للبط قــة  دلح ملــة  دله كــور 
محآــد) للســيد  (X111772 رقــم)
ل.ب.ت.و) دلح مــل  فض لــي  نبيــل 
دلتجــ ري) I628284،دألصــل  رقــم)
للصيدليــة دلك ئيــة بتع ونيــة دلنهضــة)
دملســجل تحــت) دلخآيســ ت،) (25 رقــم)
دإلبتددئيــة) ب ملحكآــة  (33226 عــدا)
عي صرهآــ ) بجآيــع  ب لخآيســ ت،)
قــدره) بثآــن  ودملعيويــة  دمل ا9ــة 

522.222.22ارهــم.
لذلك فإن خآيع دلتعرض ت 9جب)
أن توضــع بكت بــة دلضبــط ب ملحكآــة)
أخــل) ب لخآيســ ت ادمــل  دإلبتددئيــة 
مآســة عشــرد 9ومــ  مــن ت ريــخ صــدور)

دلنشــر  دلث نيــة.
دلنشر  دألولى

عن))رئيس مصلحة))ك تبة دلضبط)

7 مكرر
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دملحكآة دإلبتددئية ب لخآيس ت
ملف رقم : 15/2222
حس ب رقم : 7223

إعالن بيع أصل تج ري
بت ريــخ) توثيقــي  عقــد  بآقت�ســى 
دلســيد ) ب عــت  (2222 9ي 9ــر) (6
للبط قــة) دلح ملــة  دشــآالل  لبنــى 
للســيد ) (Q182612 رقــم) دلوطييــة 
دلح ملــة ل.ب.ت.و) دشــآالل  صوفيــ  
دلتجــ ري) LC52212،دألصــل  رقــم)
للصيدلية دلك ئية بتجزئة دلبس تين)2 
رقــم)112)دلخآيســ ت،)دملســجل تحــت)
دإلبتددئيــة) ب ملحكآــة  (32128 عــدا)
عي صرهآــ ) بجآيــع  ب لخآيســ ت،)
قــدره) بثآــن  ودملعيويــة  دمل ا9ــة 

ارهــم. (322.222.22
لذلك فإن خآيع دلتعرص ت 9جب)
أن توضــع بكت بــة دلضبــط ب ملحكآــة)
أخــل) ب لخآيســ ت ادمــل  دإلبتددئيــة 
مآســة عشــرد 9ومــ  مــن ت ريــخ صــدور)

دلنشــر  دلث نيــة.
دلنشر  دألولى

)عن))رئيس مصلحة))ك تبة دلضبط)

8 مكرر

دملحكآة دإلبتددئية ب لخآيس ت
 ملف رقم : 17/2222
حس ب رقم  : 8225

بيع أصل تج ري
 7 بت ريخ) عرفي  عقد  بآقت�سى 
بلشهب)) دلسيد  ب ع  (2222 9ي 9ر)
دلوطيية) للبط قة  دلح مل  هللا  عبد 
للسيد أحآد ف رس) (XA72527 رقم)
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 
دلتج ري) دالصل  (،XA71823 رقم)
 12116 رقم) ق ا9ري  بتجزئة  دلك ئن 

حي دلرش ا تيفلت،)دملسجل تحت

دالبتددئية) ب ملحكآة  (45584 رقم) (
عي صرهآ ) بجآيع  ب لخآيس ت،)
 5.222 قدره) بثآن  ودملعيوية  دمل ا9ة 

ارهم.
لذلك ف ن خآيع دلتعرض ت 9جب)
ب ملحكآة) دلضبط  بكت بة  أن توضع 
أخل) ادمل  ب لخآيس ت  دالبتددئية 
دلنشر ) صدور  ت ريخ  من  9وم   (15

دلث نية.
دلنشر  دألولى

عن رئيس مصلحة كت بة دلضبط

15 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببنسليمان
ملف دلبيع):)2020/02

إعالن عن إشه ر أصل تج ري
يشــهد دمليتــدب دلقض ئــي دملكلــف)
ب لسجل دلتج ري ب بتددئية بنسليآ ن)
أنــه بيــ ءد علــى عقــد) ودملوقــع أســفله 
توثيقــي تلقــ ه ذ.)عبــد دلرحيــم دلحجلــي)
دملوثــق ببنســليآ ن بت ريــخ)22)ايســآبر)
ايســآبر) (32 ودملســجل بت ريــخ) (2212
2212،)ب عــت بآوخبــه دلســيد  دســية)
دلبوشــيخي بنــت ســليآ ن بط قتهــ  رقــم)
ا9ــ ر) ب لبيضــ ء) دلســ كية  (C247387
 3 ط بــق) (6 عآــ ر ) (4 ه) دألندلــس ج.)
للســيد) بوســكور  دليودصــر،) (13 رقــم)
محآــد دلشــت وي دبــن ســليآ ن بط قتــه)
TA122122)دلســ كن بحــي لاللــة مريــم)
بنســليآ ن،) (153 دلرقــم) ألــف  بلــوك 
دملعــد) دلتجــ ري  دألصــل  خآيــع 
كصيدليــة تحــت دســم صيدليــة ســليم)
68)مكــرر شــ رع دملســتقبل) دلك ئــن ب)
حــي عثآــ ن بوزنيقــة ودملقيــد ب لســجل)
ب بتددئيــة بنســيلآ ن تحــت) دلتجــ ري 
رقــم تحليلــي عــدا)8826)بثآــن إخآ لــي)

ارهــم. (672222.22 قــدره)

وعليــه تقبــل دلتعرضــ ت ب بتددئيــة)
شــعبة دلســجل دلتجــ ري) بنســليآ ن،)
9ومــ  دمل ليــة للنشــر ) (15 ادمــل أخــل)

دلث نيــة 
دلنشر  دألولى

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة كت بة دلضبط
ملف تيفيدي عق ري

 ملف رقم : 2218/85
حس ب رقم  : 232

دعالن عن بيع عق ر ب ملزدا دلعلني
لف ئد ):)شكيب بوخيد  عن أميه)

دملحجور ميتصر بوخيد .
دلد9ن) نور  دالست ذ  (: ن ئبهم)

دلط هري دملح مي ب لرب ط.
ضد):)حبيبة اويري وثرية اويري.

دلبوااللي) م لد  دالست ذ  (: ن ئبهآ )
دملح مي ب لرب ط.

كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 
دلضبط ب ملحكآة دالبتددئية ب لرب ط)
 5 أن سآسر  عآومية ستقع بت ريخ)
م رس)2222)على دلس عة)12))صب ح )
بق عة دلبيوع ت رقم)5)بهذه دملحكآة)

قصد بيع):
دلسيد) عليه  دملحجور  نصيب 
دملقدم) بودسطة  بوخيد   ميتصر 
من) بوخيد   شكيب  دلسيد  عيه 
 50/15972 رقم) دلعق ري  دلرسم 
126/1)سهم ودلعق ر عب ر  عن) وهو)
شقة مس حته )267)متر مربع ودلك ئية)
دلري ض) رح ب  دق مة  (23 ب لقط ع)
ب لط بق) (3 رقم) دلشقة  (12 عآ ر )
 3 دالر�سي حي دلري ض ودملتكونة من)
غرف وحآ م وص لون ومطبخ ميفتح)
وقد) وحآ م،) صغير   حد9قة  على 

حدا ثآن دنطالق دلبيع ب ملزدا دلعلني)
عرض) آمر  ارهم،) (26762 مبلغ) في 
9ؤا ) 32222)ارهم،) قدم فيه قدره)
ودخب) ( (% (3 دلثآن ح ال مع دض فة)

مزيية دلدولة ومص ريف دلتيفيذ.
تقد9م) أو  دملعلوم ت  وللآزيد من 
بآكتب) دالتص ل  9آكن  عروض 
72)بهذه) دلتيفيذ دملدني دلعق ري رقم)
(: دلتيفيذ) مأمور دخردءدت  دملحكآة،)

م لد نبيه.
عن رئيس مصلحة كت بة دلضبط

م لد نبيه

ميتدب قض ئي

14

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم : 2222/11

حس ب رقم : 2222/12767
إعالن عن بيع أصل تج ري 

طرف) من  موثق  عقد  بآقت�سى 
9ي 9ر) (2 في) دملوثق ملين ر�سى مؤرخ 
2222)ومسجل بت ريخ)3)9ي 9ر)2222.

عزدبي) ميير  محآد  (: دلسيد) ب ع 
زروق

لف ئد  دلسيد):)قسآ وي سعيد
دملعد) دلتج ري  دألصل  مجآوع 
 CAFE CHEZ( دملسمى) للآقهى 
تجزئة) (1 ب لعآ ر ) دلك ئن  ()NABIL
ودملقيد) تآ ر   (6-5-4 دلرقم) دلت كي 
ب لسجل دلتج ري تحت رقم)111662 
وبذلك) ارهم،) (522  222 بثآن قدره)
بآكتب) تسجل  دلتعرض ت  فإن 
بتآ ر ) دالبتددئية  ب ملحكآة  دلضبط 
مكتب دلسجل دلتج ري ادمل أخل)
15)9وم  دملودلي للنشر  دألولى ودلث نية.

دلنشر  دألولى 
عن رئيس مصلحة كت بة دلضبط

95 مكرر



عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) الجريدة الرسمية3232  

 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 
وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)
ايسآبر) (32 بت ريخ) (2019/2023
دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212
دمللكية) شه ا   ذي  لحرش  دملسمى 
دملتودخد ب لجآ عة) (16/60164 رقم)
ادئر ) دلصف صيف،) دلتردبية 
دلخآيس ت،) إقليم  دلخآيس ت،)
إلى) (2222 9ي 9ر) (23 من ت ريخ) دبتددء)
في) بحث علني  (2222 فبرد9ر) (3 غ 9ة)
شأن مشروع دلترميص بإنج ز ثقب)
سقي) أخل  من  ميه،) دمل ء) وخلب 
دلسيد) لف ئد   هكت ردت  (4 مس حة)
لبط قة) دلح مل  دلسآغولي سوفي ن 

.A423552(دلتعريف دلوطيية
21

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 
وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)
ايسآبر) (23 بت ريخ) (2019/1979
دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212
ذي شه ا  دمللكية) (1 دملسمى دلشبلي)
دملتودخد ب لجآ عة) (7/193961 رقم)
دحودز) ادئر   دلطيب،) أوالا  دلتردبية 
من ت ريخ) دبتددء) إقليم ف س،) ف س،)
9ي 9ر) (23 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (13
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز  دلترميص 
ميه،)من أخل سقي مس حة)1,2227 
هكت رد لف ئد  دلسيد سليم دلغآ ري)
دلتلآس ني دلح مل لبط قة دلتعريف)
ودلق صرين) (CD471871 دلوطيية)
وليي ) دلتلآس ني  دلغآ ري  ك مل 
سعيد) 9آثلهم  دلتلآس ني  دلغآ ري 
لبط قة) دلح مل  دلتلآس ني  دلغآ ري 

. CD471871(دلتعريف دلوطيية
22

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (24 بت ريخ) (2019/1982

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

دملسمى)»سعيد)1«)ذي شه ا  دمللكية)
دملتودخد ب لجآ عة) (67/12746 رقم)

دلتردبية آ9ت نعآ ن،)ادئر  دلح خب،)

ت ريخ من  دبتددء) دلح خب،)  إقليم 

9ي 9ر) (24 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

وخلب) ثقب  بإنج ز  دلترميص 

مس حة) سقي  أخل  من  ميه،)  دمل ء)
دملغدور) دلسيد  لف ئد   هكت ردت  (5

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  سعيد 

.D84324(دلوطيية

23

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (24 بت ريخ) (2019/1980

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

دملسمى)»دلخ لد9ة«)ذي عقد بيع رقم)

TF(N°82381/05)دملتودخد ب لجآ عة)

ب شوية عين) دلتردبية عين ت وخددت،)

دبتددء) دلح خب،) إقليم  ت وخددت،)

غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (14 ت ريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 9ي 9ر) (24

مشروع دلترميص بإنج ز ثقب وخلب)

مس حة) سقي  أخل  من  ميه،) دمل ء)

2,4224)هكت ر لف ئد  دلسيد دبردهيم)

شريفي علوي 9يوب عن بي ته شريفي)

سلمى) س ر ،) ف طآة،) هد ،) علوي 

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  ود9آ ن 

.C173582(دلوطيية

24

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (24 بت ريخ) (2019/1985

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

دملسمى)»رضودن)2«)ذي شه ا  دمللكية)

دملتودخد ب لجآ عة) (67/15849 رقم)

عين) ادئر   هللا،) حرز  آ9ت  دلتردبية 

دبتددء) دلح خب،) إقليم  ت وخددت،)

غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (14 ت ريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 9ي 9ر) (24

مشروع دلترميص بإنج ز ثقب وخلب)

مس حة) سقي  أخل  من  ميه،) دمل ء)

دلروكي) دلسيد  لف ئد   هكت ردت  (5

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  الله  عبد 

.D552382(دلوطيية

25

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (24 بت ريخ) (2019/1986

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

»دلحآري«)ذي شه ا  إادرية) دملسمى)

دملتودخد ب لجآ عة) (239/2019 رقم)

دلتردبية مج ط،)ادئر  أحودز مكي س،)

ت ريخ من  دبتددء) مكي س،)  إقليم 

9ي 9ر) (24 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

ميه،) دلترميص بحفر بئر وخلب دمل ء)

 2,4713 مس حة) سقي  أخل  من 

غوادن) دلسيد  لف ئد   هكت ردت 

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  دسليآ ن 

.PM827235(دلوطيية

26

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

رقم) لسبو  دمل ئي  دلحوض  وك لة 

 24 بت ريخ) (2019/1987 ح.ج)
سيجري) دلذي  (2212 ايسآبر)

»دوعآو) دملسمى) دلعق ر  على 

رقم) دمللكية  شه ا   ذي  (»1-1

ب لجآ عة) دملتودخد  (67/19492

أكوردي،) ادئر   جحجوح،) دلتردبية 

ت ريخ من  دبتددء) دلح خب،)  إقليم 

9ي 9ر) (24 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

ميه،) دلترميص بحفر بئر وخلب دمل ء)

 1,2252 مس حة) سقي  أخل  من 

هكت رد لف ئد  دلسيد أوغ نم داريس)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.D32378

27

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (24 بت ريخ) (2019/1988

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

شه ا ) ذي  دلددر«) »فددن  دملسمى)

دملتودخد) (11/2019 رقم) دالستغالل 

ادئر ) دلعيوصر،) دلتردبية  ب لجآ عة 

 صفرو،)إقليم صفرو،)دبتددء)من ت ريخ

9ي 9ر) (24 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز  دلترميص 

ميه،)من أخل سقي مس حة)2,5824 

هكت ردت لف ئد  دلسيد غد9وي علي)

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  معه  ومن 

.CB117865(دلوطيية

28
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وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (24 بت ريخ) (2019/1984

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

دملسمى)»تشوت عآروس«)ذي دلرسم)

دملتودخد) (57/10613 رقم) دلعق ري 

ادئر ) تكرير ،) دلتردبية  ب لجآ عة 

من ت ريخ دبتددء) إقليم دفردن،)  أزرو،)

9ي 9ر) (24 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز  دلترميص 

دملنزلي) دالستعآ ل  أخل  من  ميه،)

مس حة) وسقي  دمل شية  وأرودء)

دملدنية) دلشركة  لف ئد   هكت ر  (1

شخص) في  دزرو  مستقبل  دلفالحية 

مآثله  دلق نوني.

29

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (24 بت ريخ) (2019/1983

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

 V-97(دملسمى دلجي ن توسيع)-)قطعة

ذي دلرسم دلعق ري رقم)69/109255 

عين) دلتردبية  ب لجآ عة  دملتودخد 

دلشقف،) عين  ( ب شوية) دلشقف،)

 إقليم موالي يعقوب،)دبتددء)من ت ريخ

9ي 9ر) (24 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز  دلترميص 

ميه،)من أخل سقي مس حة)2,2232 

زينب) دكزي  دلسيد   لف ئد   هكت رد 

لبط قة) دلح مل  بيعزوز  دلد9ن  ونور 

CD26775 دلوطيية)  دلتعريف 

.C237243(و

30

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (31 بت ريخ) (2019/2012

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

دملسمى بالا محآد ذي دلرسم دلعق ري)

دملتودخد ب لجآ عة) (16/49832 رقم)

ادئر ) دلتردبية مآيس سيدي 9حيى،)

دبتددء) دلخآيس ت،) إقليم  تيفلت،)

غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23 ت ريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 فبرد9ر) (3

مشروع دلترميص بإنج ز ثقب وخلب)

مس حة) سقي  أخل  من  ميه،) دمل ء)

دلسيد عآر) لف ئد   هكت رد  (2,6378

دمعرص وسعيد  دبن دملب رك دلح مل)

 A242472(لبط قة دلتعريف دلوطيية

.D142824و

31

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (31 بت ريخ) (2019/2016

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

رسم) ذي  قجودن«) »فددن  دملسمى)

دملتودخد) (182 ص) (151 بعدا) شردء)

عالل) سيدي  دلتردبية  ب لجآ عة 

إقليم) دلخآيس ت،) ادئر   دملصدر،)

دلخآيس ت،)دبتددء)من ت ريخ)23)9ي 9ر)

2222)بحث) 3)فبرد9ر) 2222)إلى غ 9ة)

دلترميص) مشروع  شأن  في  علني 

من أخل) ميه،) بإنج ز بئر وخلب دمل ء)

لف ئد ) هكت رد  (2,85 مس حة) سقي 

دلوه ب) عبد  بوطيب  دلعربي  دلسيد 

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  بوطيب 

.X356832و(X281268(دلوطيية

32

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (31 بت ريخ) (2019/2009

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

عقد) ذي  قدور«) »ت غد   دملسمى)

دملتودخد) (321 ص) (274 بعدا) شردء)

ادئر ) دغزردن،) دلتردبية  ب لجآ عة 

دملنزل،)إقليم صفرو،)دبتددء)من ت ريخ)

فبرد9ر) (3 غ 9ة) إلى  (2222 23)9ي 9ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز  دلترميص 

 1,52 مس حة) سقي  أخل  من  ميه،)

هكت رد لف ئد  دلسيد محآد بوخيوف)

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  معه  ومن 

.CB212221(دلوطيية

33

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

 2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) (2019/2017

دملسمى) دلعق ر  على  سيجري  دلذي 

من ملك علي وقسو ذي) (A دلقطعة)

عقد) ذي  (16/25231 رقم) دملطلب 

صحيفة) (62 بعدا) ضآن  قسآة 

دلتردبية) ب لجآ عة  دملتودخد  (22

دلخآيس ت،) ادئر   دلغيدور،) سيدي 

ت ريخ من  دبتددء) دلخآيس ت،)  إقليم 

9ي 9ر) (27 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز  دلترميص 

ميه،)من أخل سقي مس حة)1)هكت رد)

وقسو) علي  محآد  دلسيد  لف ئد  

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.X16174

34

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

 2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ) (2019/2018

دملسمى) دلعق ر  على  سيجري  دلذي 

رقم) مطلب  ذي  حآ اي  بن  دلسوا 

16/4631)دملتودخد ب لجآ عة دلتردبية)

دلخآيس ت،) ادئر   دلغيدور،) سيدي 

ت ريخ من  دبتددء) دلخآيس ت،)  إقليم 

فبرد9ر) (3 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

دمل ء) وخلب  بئر9ن  بإنج ز  دلترميص 

 3 مس حة) سقي  أخل  من  منهآ ،)

زعبول) دلسيد  لف ئد   هكت ردت 

دلرحآ ن) عبد  وبنزعبول  داريس 

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.X65221(ورقم(G32611

35

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (31 بت ريخ) (2019/2015

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

شه ا ) ذي  تآريرت  فددن  دملسمى 

دملتودخد) (16/57633 رقم) دمللكية 

ب لجآ عة دلتردبية د9ت ميآون،)ادئر )

دلخآيس ت،) إقليم  دلخآيس ت،)

 2222 9ي 9ر) (23 ت ريخ) من  دبتددء)

بحث علني) (2222 فبرد9ر) (3 إلى غ 9ة)

بإنج ز) دلترميص  مشروع  شأن  في 

أخل) من  ميه،) دمل ء) وخلب  ثقب 

1,42)هكت ردت لف ئد ) سقي مس حة)

مليكة) وعليبو  نزهة  عليبو  دلسيد  

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.F242124و(F242123

36
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وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (31 بت ريخ) (2019/1993

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

دملسمى بالا دلزمورية ذي عقد شردء)

دملتودخد) (484 ص) (588 بعدا) ض 

دقوردر،) دغب لو  دلتردبية  ب لجآ عة 

دبتددء) إقليم صفرو،) ادئر  صفرو،)

غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23 ت ريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 فبرد9ر) (3

وخلب) بئر  بإنج ز  دلترميص  مشروع 

دمل ء)ميه،)من أخل دالستعآ ل دملنزلي)

هكت رد) (2,1614 مس حة) وسقي 

لف ئد  دلسيد  هالل مد9جة دلح مل)

.CB2527(لبط قة دلتعريف دلوطيية

37

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

ايسآبر) (31 بت ريخ) (2019/2021

دلعق ر) على  سيجري  دلذي  (2212

شردء) عقد  ذي  فييفد  دملسمى 

سبتآبر) (32 بت ريخ) عليه  مص اق 

دلتردبية) ب لجآ عة  دملتودخد  (2212

ادئر  كت مة،) عبد دلغ 9ة دلسودحل،)

ت ريخ من  دبتددء) دلحسيآة،)  إقليم 

فبرد9ر) (3 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

دلترميص بإنج ز بئر وخلب دمل ء)ميه،)

ودرودء) دملنزلي  دالستعآ ل  أخل  من 

دلعآ رتي) دلسيد  لف ئد   دمل شية 

لبط قة) دلح مل  معه  ومن  دمحآد 

.R135212(دلتعريف دلوطيية
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وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

 2019/2020 رقم) لسبو  دلحوض 

دلذي) (2212 ايسآبر) (31 ح.ج بت ريخ)

سيجر  على دلعق ر دملسمى)»مرزدق«)

 57/10337 رقم) دمللكية  ذي شه ا  

بن) دلتردبية  ب لجآ عة  دملتودخد 

دفردن،) إقليم  أزرو،) ادئر   صآيم،)

إلى) (2222 9ي 9ر) (23 من ت ريخ) دبتددء)

في) بحث علني  (2222 فبرد9ر) (3 غ 9ة)

شأن مشروع دلترميص بإنج ز ثقب)

أغردض) أخل  من  ميه  دمل ء) وخلب 

ودالستعآ ل) »دلرم م«) دلصي عة)

دملنزلي لف ئد  دلسيد ودنو نور دلد9ن،)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.D547826
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وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

 2019/2019 رقم) لسبو  دلحوض 

دلذي) (2212 ايسآبر) (31 ح.ج بت ريخ)

سيجر  على دلعق ر دملسمى)»ت كلآ ن«)

ذي مطلب رقم)16/35181)دملتودخد)

دلصف صيف،) دلتردبية  ب لجآ عة 

ادئر  دلخآيس ت،)إقليم دلخآيس ت،)

إلى) (2222 9ي 9ر) (23 من ت ريخ) دبتددء)

في) بحث علني  (2222 فبرد9ر) (3 غ 9ة)

شأن مشروع دلترميص بإنج ز ثقب)

وخلب دمل ء)ميه من أخل سقي مس حة)

عبد) دلسيد  لف ئد   هكت رد  (2,6726

دلح مل) دمل لك دلهودري ودم ل عدي،)

 D474547(لبط قة دلتعريف دلوطيية

.D521653(ورقم

40

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 
2019/3ج) وك لة دلحوض لسبو رقم)
دلذي سيجر ) (2212 9ي 9ر) (2 بت ريخ)
ذي) »مراهة«) دملسمى) دلعق ر  على 
 F/1051 رقم) دلعق ري  دلرسم 
بو) عين  دلتردبية  ب لجآ عة  دملتودخد 
إقليم) ادئر  دوالا خ مع ملطة،) علي،)
ت ريخ) من  دبتددء) يعقوب،)  موالي 
23)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)3)فبرد9ر)2222 
بحث علني في شأن مشروع دلترميص)
لف ئد ) سبو  ودا  من  دمل ء) بجلب 
معه،) ومن  دلعسري  محآد  دلسيد 
دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.C332545
41

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 
 2020/1 رقم) لسبو  دلحوض  وك لة 
دلذي) (2212 9ي 9ر) (2 بت ريخ) ح.ج 
»حسني) سيجر  على دلعق ر دملسمى)
دلتردبية) ب لجآ عة  دملتودخد  دلبقر«)
دلخآيس ت،) ادئر   9د9ن،) د9ت 
ت ريخ) من  دبتددء) دلخآيس ت،)  إقليم 
23)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)3)فبرد9ر)2222 
بحث علني في شأن مشروع دلترميص)
بإنج ز ثقب وخلب دمل ء)ميه من أخل)
لف ئد ) هكت ر  (2,72 مس حة) سقي 
دلح مل) حدو،) دلخآ ني  دلسيد 

.X11211(لبط قة دلتعريف دلوطيية
42

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)
 2019/2002 رقم) لسبو  دلحوض 
دلذي) (2212 ايسآبر) (31 ح.ج بت ريخ)
سيجر  على دلعق ر دملسمى)»د9ت بن)
عآر)9-36«)ذي دلرسم دلعق ري رقم)
K/1984)وعزدوي)1)ذي دلرسم دلعق ري)

05/39944)دملتودخد ب لجآ عة دلتردبية)

إقليم) أزرو،) ادئر   دملخفي،) سيدي 

 دفردن،)دبتددء)من ت ريخ)23)9ي 9ر)2222 

بحث علني) (2222 فبرد9ر) (3 إلى غ 9ة)

بإنج ز) دلترميص  مشروع  شأن  في 

ميه من أخل سقي) ثقب وخلب دمل ء)

مس حة)2,4817)هكت رد لف ئد  دلسيد)

محآد ادر�سي وليلى دلددبدي،)دلح مل)

 D812523(لبط قة دلتعريف دلوطيية

.PX823442و
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وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

 2019/2003 رقم) لسبو  دلحوض 

دلذي) (2212 ايسآبر) (31 ح.ج بت ريخ)

سيجر  على دلعق ر دملسمى)»بوكردر«)

 1416 رقم) دالستغالل  شه ا   ذي 

دملتودخد) (2212 أكتوبر) (14 بت ريخ)

ب لجآ عة دلتردبية د9ت ميآون،)ادئر )

دلخآيس ت،) إقليم  دلخآيس ت،)

 2222 9ي 9ر) (23 ت ريخ) من  دبتددء)

بحث علني) (2222 فبرد9ر) (3 إلى غ 9ة)

بإنج ز) دلترميص  مشروع  شأن  في 

ميه من أخل سقي) ثقب وخلب دمل ء)

هكت رد لف ئد  دلسيد) (1,52 مس حة)

لبط قة) دلح مل  بيعي�سى،) قبجوع 

.X72452(دلتعريف دلوطيية

44

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

 2019/2004 رقم) لسبو  دلحوض 

 2212 ايسآبر) (31 بت ريخ) ح.ج 

دملسمى) دلعق ر  على  سيجر   دلذي 

»فددن موالي عسو«)ذي عقد شردء)

دملتودخد) (344 ص) (242 بعدا) ض 

دلغيدور،) سيدي  دلتردبية  ب لجآ عة 

ادئر  دلخآيس ت،)إقليم دلخآيس ت،
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إلى) (2222 9ي 9ر) (23 دبتددء)من ت ريخ) (
في) بحث علني  (2222 فبرد9ر) (3 غ 9ة)
بئر) بإنج ز  دلترميص  مشروع  شأن 
وخلب دمل ء)ميه من أخل سقي مس حة)
دلسيد) لف ئد   هكت رد  (1,4562
لبط قة) دلح مل  كروم،) بيعي�سى 

.PM821623(دلتعريف دلوطيية
45

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)
 2019/2005 رقم) لسبو  دلحوض 
دلذي) (2212 ايسآبر) (31 ح.ج بت ريخ)
»سيدي) سيجر  على دلعق ر دملسمى)
رقم) مطلب  ذي  دلعسري«) محآد 
ب لجآ عة) دملتودخد  (16/29449
ادئر ) دلرزدق،) عبد  سيدي  دلتردبية 
دبتددء) دلخآيس ت،) إقليم  تيفلت،)
غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23 ت ريخ) من 
بحث علني في شأن) (2222 فبرد9ر) (3
وخلب) بئر  بإنج ز  دلترميص  مشروع 
مس حة) سقي  أخل  من  ميه  دمل ء)
2,2717)هكت رد لف ئد  دلسيد دساللو)
دلتعريف) لبط قة  دلح مل  سعيد،)

.XA5163(دلوطيية
46

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)
 2019/2006 رقم) لسبو  دلحوض 
 2212 ايسآبر) (31 بت ريخ) ح.ج 
دملسمى) دلعق ر  على  سيجر   دلذي 
دالستغالل) شه ا   ذي  »دلدليآية«)
ب لجآ عة) دملتودخد  (2019/19 رقم)
ادئر  موالي) دلتردبية سبت دألواد9ة،)
يعقوب،)إقليم موالي يعقوب،)دبتددء)
غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23 ت ريخ)  من 
3)فبرد9ر)2222)بحث في شأن مشروع)
ودا) من  ميه  دمل ء) بجلب  دلترميص 

مكس لف ئد  دلسيد عبدي محآد.
47

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)
 2019/2014 رقم) لسبو  دلحوض 
دلذي) (2212 ايسآبر) (31 ح.ج بت ريخ)
سيجر  على دلعق ر دملسمى)»خعفر«)
دملتودخد) (57/1998 ذي مطلب رقم)
ادئر ) دلتردبية بن صآيم،) ب لجآ عة 
من ت ريخ) دبتددء) إقليم دفردن،) أزرو،)
فبرد9ر) (3 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز  دلترميص 
 2,6427 ميه من أخل سقي مس حة)
بورميص) دلسيد  لف ئد   هكت رد 
دلتعريف) لبط قة  دلح مل  ق سم،)

.D132361(دلوطيية
48

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)
ح.ج) (2019/2 رقم) لسبو  دلحوض 
دلذي سيجر ) (2222 9ي 9ر) (2 بت ريخ)
بن) درب ن  »بول  دملسمى) دلعق ر  على 
EC7«)ذي دلرسم دلعق ري) سوا  س)
ب لجآ عة) دملتودخد  (69/2840 رقم)
دلتردبية ف س،)ادئر  زودغة بنسوا ،)
ت ريخ) من  دبتددء) ف س،)  إقليم 
فبرد9ر) (3 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
دلترميص بإنج ز ثقب وخلب دمل ء)ميه)
من أخل دلصي عة))محطة دلخدم ت)
 STE شركة) لف ئد   دلوقوا() لتوزيع 
WINIXO)في شخص مآثله  دلق نوني.
49

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر
دفتت ح دلبحث دلعلني

بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)
ح.ج) (2020/8 رقم) لسبو  دلحوض 
دلذي سيجر ) (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ)
على دلعق ر دلجآ عي دملدعو دلطي 9ر )

دلت بع) »دلطي 9ر «) دملسمى) ب ملك ن 

ذي) دلطي 9ر   دلساللية  للجآ عة 

شه ا  إادرية رقم)26)بت ريخ)21)9ي 9ر)

دلتردبية) ب لجآ عة  دملتودخد  (2212

بهت،) ادئر   قي ا  مخت ر،) درميالت،)

إقليم سيدي ق سم،)دبتددء)من ت ريخ)

فبرد9ر) (3 غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (23

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز  دلترميص 

ميه من أخل سقي مس حة)1)هكت رد)

لف ئد  دلسيد زغيين دلعربي،)دلح مل)

.G34125(لبط قة دلتعريف دلوطيية
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وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني

بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

ح.ج) (2020/6 رقم) لسبو  دلحوض 

دلذي سيجر ) (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ)

 »46 »دلكف ح) دملسمى) دلعق ر  على 

دلرسم) ذي  ق سم  بسيدي  دلك ئن 

دملتودخد) (30/5858 رقم) دلعق ري 

قي ا ) دشب ن ت،) دلتردبية  ب لجآ عة 

إقليم سيدي) زيردر  ادئر  دلشردرا ،)

9ي 9ر) (23 ت ريخ) من  دبتددء) ق سم،)

2222)بحث) 3)فبرد9ر) 2222)إلى غ 9ة)

دلترميص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثقب وخلب دمل ء)ميه من أخل)

سقي مس حة)5,7582)هكت رد لف ئد )

دلسيد بنهالل أحآد،)دلح مل لبط قة)

.G154172(دلتعريف دلوطيية
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وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

ح.ج) (2020/5 رقم) لسبو  دلحوض 

دلذي سيجر ) (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ)

خآ عة) دغالان  اودر  مسجد  قرب 

وقي ا  مقريص ت ذي شه ا  إادرية)

2223)بت ريخ)7)نوفآبر)2212)دملتودخد)

قي ا ) دلتردبية مقريص ت،) ب لجآ عة 

إقليم) مقريص ت،) ادئر   مقريص ت،)

9ي 9ر) (23 ت ريخ) من  دبتددء) وزدن،)

بحث) (2222 فبرد9ر) (3 إلى غ 9ة) (2222

دلترميص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثقب وخلب دمل ء)ميه من أخل)

ب مل ء) دغالان  اودر  مسجد  تزويد 

لف ئد  دقشيبل عبد دلسالم،)دلح مل)

.G47427 لبط قة دلتعريف دلوطيية)

52

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

ح.ج) (2020/9 رقم) لسبو  دلحوض 

دلذي سيجر ) (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ)

على دلعق ر دملسمى)»5«)دلك ئن بددئر )

وزدن دلجآ عة دلقروية دمج عر  ذي)

 30/24896 رقم) دلعق ري  دلرسم 

 2212 نوفآبر) (22 بت ريخ) وعقد كردء)

دملتودخد ب لجآ عة دلتردبية ملج عر ،)

إقليم) وزدن،) ادئر   دمج عر ،) قي ا  

وزدن،)دبتددء)من ت ريخ)23)9ي 9ر)2222 

بحث علني) (2222 فبرد9ر) (3 إلى غ 9ة)

بإنج ز) دلترميص  مشروع  شأن  في 

سقي) أخل  من  ميه  دمل ء) وخلب  بئر 

مس حة)1,5576)هكت رد لف ئد  دلسيد)

دلقربوعي عبد دلغني،)دلح مل لبط قة)

.GM125556(دلتعريف دلوطيية

53
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وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

ح.ج) (2020/10 رقم) لسبو  دلحوض 

دلذي سيجر ) (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ)

على دلقطعة دألرضية دملسآ  )»مرخة)

دلحي ني«)دلودقعة بدودر دغب لو خآ عة)

ترودل ذدت عقد بيع بت ريخ)4)أكتوبر)

دلتردبية) ب لجآ عة  دملتودخد  (2217

وزدن،) إقليم  وزدن،) ادئر   ترودل،)

إلى) (2222 9ي 9ر) (23 من ت ريخ) دبتددء)

علني) بحث  (2222 فبرد9ر) (3 غ 9ة)

بإنج ز  دلترميص  مشروع  شأن  في 

سقي) أخل  من  ميه  دمل ء) وخلب  بئر 

2,25)هكت رد لف ئد  دلسيد ) مس حة)

لبط قة) دلح ملة  دلخي ط،) فريد  

.GM122828 دلوطيية) دلتعريف 

54

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

ح.ج) (2020/11 رقم) لسبو  دلحوض 

دلذي سيجر ) (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ)

بقعة) »حددا «) دملسمى) دلعق ر  على 

تجزئة) ب لقييطر   دلك ئن  (2622

دلرسم) ذي  مهد9ة  طريق  حددا  

دملتودخد) (13/110013 دلعق ري رقم)

ب لجآ عة دلتردبية دلقييطر ،)دمللحقة)

5،)ادئر  أوالا دوخيه،)إقليم) دإلادرية)

9ي 9ر) (23 دبتددء)من ت ريخ) دلقييطر ،)

2222)بحث) 3)فبرد9ر) 2222)إلى غ 9ة)

دلترميص) مشروع  شأن  في  علني 

من) ميه  دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز 

دلخضردء) دملس ح ت  سقي  أخل 

مس حة)2,226)هكت رد لف ئد  دلسيد)

دعليوي عبد دلعزيز،)دلح مل لبط قة)

.AB32232(دلتعريف دلوطيية

55

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
بآوخب قردر أصدرته مد9ر  وك لة)

ح.ج) (2020/45 رقم) لسبو  دلحوض 
بت ريخ)12)9ي 9ر)2222)دلذي سيجر )

»دلغرسة) دملسآ  ) دألرضية  ب لقطعة 

ودملعروفة ب لك عة دلك ئية) دلفوقية«)

عقد) ذدت  دعج خر  اودر  بآزدرع 

دملتودخد) (1226 9ي 9ر) (4 بت ريخ) بيع 

ب لجآ عة دلتردبية بني كلة،)قي ا  بني)

كلة،)ادئر  وزدن،)إقليم وزدن،)دبتددء)

غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (32 ت ريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 فبرد9ر) (8

وخلب) بئر  بإنج ز  دلترميص  مشروع 

وإرودء) دلشرب  أخل  من  ميه  دمل ء)

دمل شية لف ئد  دلسيد غولي عبد هللا،)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.G124325

56

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

رقم) لسبو  دمل ئي  دلحوض  وك لة 

9ي 9ر) (2 بت ريخ) (2020/42 ح.ج)

دلقطعة) على  سيجر   دلذي  (2222

بتردب) دلدمي دلددر  دملسآ    دألرضية 

إادرية) شه ا   ذدت  دلحردقين  اودر 

ايسآبر) (32 بت ريخ) (5123 رقم)

دلتردبية) ب لجآ عة  دملتودخد   (2212

زومي،) ادئر   زومي،) زومي،قي ا  

 22 ت ريخ) من  دبتددء) وزدن،) إقليم 

 2222 7)فبرد9ر) إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر)

بحث علني في شأن مشروع دلترميص)

بإنج ز ثقب وخلب دمل ء)ميه،)من أخل)

دلشرب ودرودء)دمل شية لف ئد  شهبون)

دلتعريف) لبط قة  دلح مل  مصطفى 

.LC168272(دلوطيية

57

ميدوبية وك لة وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

2020/41)بت ريخ)2)9ي 9ر)2222)دلذي)

سيجر  على دمللك دملسمى كحيلي ذي)

بأحودز) دلك ئن  6626/ر  دملطلب رقم)

دلقييطر  دملتودخد ب لجآ عة دلتردبية)

ادئر ) دملي صر ،) قي ا   دملي صر ،)

دبتددء) دلقييطر ،) إقليم  بيآيصور،)

غ 9ة) إلى  (2222 9ي 9ر) (22 ت ريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 فبرد9ر) (7

مشروع دلترميص بإنج ز ثقب وخلب)

مس حة) سقي  أخل  من  ميه،) دمل ء)

1.52)هكت رد لف ئد  فيرنو عآر دلح مل)

.G11241(لبط قة دلتعريف دلوطيية

58

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

 2222 9ي 9ر) (12 بت ريخ) (2020/44

دلذي سيجر  على دلقطعة دألرضية)

فالحية دلك ئية بآزدرع قرية دلض وية)

بالا) دسآه   محآد  سيدي  قي ا  

دالستغالل) شه ا   ذدت  دلسآ ر 

 2222 9ونيو) (27 بت ريخ) (138 رقم)

دلتردبية سيدي) ب لجآ عة  دملتودخد  

محآد) سيدي  قي ا   لحآر،) محآد 

دلغرب،) دلثالث ء) ادئر  سوق  لحآر،)

إقليم دلقييطر ،)دبتددء)من ت ريخ)32 

 2222 8)فبرد9ر) إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر)

بحث علني في شأن مشروع دلترميص)

بإنج ز ثقب وخلب دمل ء)ميه،)من أخل)

سقي مس حة)2)هكت رد لف ئد  دلسيد)

لبط قة) دلح مل  دملصطفى  نوخدي 

.G125242(دلتعريف دلوطيية

59

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

2020/39)بت ريخ)2)9ي 9ر)2222)دلذي)

سيجر  على دلعق ر دلجآ عي دملدعو)

دلساللية) للجآ عة  دلت بع  الط   اوم 

 22 إادرية رقم) دلبردهآة ذي شه ا  

دملتودخد ) (2212 9وليو) (17 بت ريخ)

ب لجآ عة دلتردبية ع مر،)قي ا  ع مر)

ادئر  أحودز سال،))دبتددء)من ت ريخ)22 

 2222 7)فبرد9ر) إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر)

بحث علني في شأن مشروع دلترميص)

من) ميه،) دمل ء) وخلب  ثقب  بإنج ز 

 2.36 مس حة) وسقي  دلشرب  أخل 

هكت رد لف ئد  دلسيد دلعروبي دلعربي)

دلوطيية) دلتعريف  لبط قة  دلح مل 

.A583226

61

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو

ملخص قردر

دفتت ح دلبحث دلعلني
مد9ر ) أصدرته  قردر  بآوخب 

وك لة دلحوض دمل ئي لسبو رقم ح.ج)

دلذي) (2222 9ي 9ر) (3 بت ريخ) (2020/7

دألرض) دملسمى  دلعق ر  على  سيجر  

دلك ئية) دلجآوع  بالا  من  دلفالحية 

دلفوق نيين) دعآير   أوالا  بآزدرع 

 632 رقم) تحت  دلط لب  بير  خآ عة 

شه ا ) ذدت  (32 دإلادري) ب لتحد9د 

9ي 9ر) (31 بت ريخ) (65 رقم) إادرية 

دلتردبية) ب لجآ عة  دملتودخد  (2217

قي ا  ثكية بير دلط لب،) بير دلط لب،)

ادئر  دلشردرا ،)إقليم سيدي ق سم،))

إلى) (2222 9ي 9ر) (23 من ت ريخ) دبتددء)

في) بحث علني  (2222 فبرد9ر) (3 غ 9ة)

شأن مشروع دلترميص بإنج ز ثقب)

سقي) أخل  من  ميه،) دمل ء) وخلب 

هكت رد لف ئد  دلسيد) (3.52 مس حة)

لبط قة) دلح مل  أحآد  دلقدوري 

.F122216(دلتعريف دلوطيية
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3235 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

مندوبية وكالة الحوض املائي ألم 
الربيع

نظ م دملي ه
إعالن عن إخردء بحث

بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)
دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)
سيجري بآقر قي ا  س يس دبتددء)من)
26)9ي 9ر) 2212)إلى غ 9ة) 17)ايسآبر)
دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222
بحفر وخلب دمل ء،)لف ئد  دلسيد عبد)
دلحج) اودر  دلعيودن  حرك ت  دلرحيم 
إقليم) س يس  زدوية  خآ عة  بلعيد 
دمل ء) دملتعلق بحفر وخلب  دلجد9د ،)
من أخل دلسقي ب مللك دملدعو أرض)
 27 در) (32 مس حته) دلب لغة  دلحطة 
سيتي ر دلك ئن بجآ عة زدوية س يس))
قي ا  س يس ادئر  سيدي إسآ عيل)

إقليم دلجد9د .
لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)
ادئر ) س يس  قي ا   ( س يس) زدوية 

سيدي إسآ عيل إقليم دلجد9د .
63

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم 
دلربيع

نظ م دملي ه
إعالن عن إخردء بحث

بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)
دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)
دبتددء) شتوكة  قي ا   بآقر  سيجري 
غ 9ة) إلى  (2212 ايسآبر) (17 من)
مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26
لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)
دلسيد دلك بوس أبو سفي ن دلعيودن)
 25 ط) دلعق ا  محآوا  عب س  زنقة 
12)دلددر دلبيض ء،)دملتعلق بحفر) ش)
ب مللك) دلسقي  أخل  من  دمل ء) وخلب 
دملدعو أرض بومهردز دلب لغة مس حته)
دلك ئن) سيتي ر  (12 در) (33 هكت ر) (2
بجآ عة شتوكة))قي ا  شتوكة ادئر )

أزمور إقليم دلجد9د .
لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)
أزمور)) ادئر   شتوكة  قي ا   ( شتوكة)

إقليم دلجد9د .
64

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

بوعزيز) أوالا  قي ا   بآقر  سيجري 

ايسآبر) (17 من) دبتددء) دلشآ لية 

2212)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)2222)بحث)

وخلب) بحفر  دلترميص  مشروع  في 

عزيز ) دلكراي  دلسيد  لف ئد   دمل ء،)

دلفضية) دلسية  تع ونية  (3 دلعيودن)

دملتعلق بحفر وخلب دمل ء) ( دلجد9د ،)

من أخل دلسقي ب مللك دملدعو أرض)

 62 در) (83 دلب لغة مس حته) 9وسف 

عبد) موالي  بجآ عة  دلك ئن  سيتي ر 

دلشآ لية) بوعزيز  أوالا  قي ا   ( هللا)

ادئر  دلجد9د  إقليم دلجد9د .

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

قي ا  أوالا بوعزيز) ( موالي عبد هللا)

إقليم) دلجد9د   ادئر   دلشآ لية 

دلجد9د .

65

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)13)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)22)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

دلظهر ) اودر  دلعيودن  لعفو  دلعربي 

)دملتعلق بحفر) بوحآ م سيدي بيور،)

ب مللك) دلسقي  أخل  من  دمل ء) وخلب 

مس حته) دلب لغة  دلدهر   دملدعو 

دلك ئن) سيتي ر  (82 آر) (31 هكت ر) (1

بجآ عة بوحآ م))قي ا  بوحآ م ادئر )

سيدي بيور إقليم))سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م))قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم))سيدي بيور.

66

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

بوحآ م) قي ا   بآقر  سيجري 

إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر) (13 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (22

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

حي) دلعيودن  دلسب ق  حسن  دلسيد 

تآ ر ،)) (2388 دلرقم) دلعربي  دملغرب 

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلسقي ب مللك دملدعو دلتيرس دلب لغة)

88)سيتي ر) آر) (87 1)هكت ر) مس حته)

قي ا ) ( لعط طر ) بجآ عة  دلك ئن 

إقليم)) بيور  سيدي  ادئر   بوحآ م 

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

لعط طر ))قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم))سيدي بيور.

67

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) س يس  قي ا   بآقر  سيجري 

غ 9ة) إلى  (2212 ايسآبر) (17 من)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

اودر) دلعيودن  ن هي  ق سمي  دلسيد 

دلجد9د ،)) س يس  زدوية  عزي  أوالا 

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلحطة) أرض  دملدعو  ب مللك  دلسقي 

 26 آر) (14 3)هكت ر) دلب لغة مس حته)

سيتي ر دلك ئن بجآ عة زدوية س يس))

قي ا  س يس ادئر  سيدي إسآ عيل)

إقليم))دلجد9د .

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)
ادئر ) س يس  قي ا   ( س يس) زدوية 

سيدي إسآ عيل إقليم))دلجد9د .

68

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) لعون ت  قي ا   بآقر  سيجري 

غ 9ة) إلى  (2212 ايسآبر) (17 من)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

دلسيد عبد دله اي دلعآ ل دلعيودن)

اودر دملج ريج دلعون ت سيدي بيور،))

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلسقي ب مللك دملدعو دلحطة دلب لغة)

سيتي ر) (22 آر) (8 هكت ر) (8 مس حته)

قي ا ) ( دلك ئن بجآ عة بني تسيريس)

إقليم)) بيور  سيدي  ادئر   لعون ت 

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

ادئر ) لعون ت  قي ا   ( تسيريس) بني 

سيدي بيور إقليم))سيدي بيور.

69

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)16)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)25)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد ) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

ف طآة دلغودلي دلعيودن اودر دملغ ردت)

)دملتعلق بحفر) بوحآ م سيدي بيور،)

ب مللك) دلسقي  أخل  من  دمل ء) وخلب 

دملدعو بقعة دلحطة دلب لغة مس حته)

بوحآ م)) بجآ عة  دلك ئن  هكت ر  (24

بيور) سيدي  ادئر   بوحآ م  قي ا  

إقليم))سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م))قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم))سيدي بيور.
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عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3236

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

سيجري بآقر قي ا  بني مالل دبتددء)

من)16)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)25)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

بحفر وخلب دمل ء،)لف ئد  دلسيد عبد)

دمل لك دخي ح دلعيودن اودر دلسردولة)

بني هالل سيدي بيور،))دملتعلق بحفر)

ب مللك) دلسقي  أخل  من  دمل ء) وخلب 

دملدعو ض 9ة هالل دلب لغة مس حته)

سيتي ر دلك ئن) (22 آر) (24 ( هكت ر) (21

هالل) بني  قي ا   هالل  بني  بجآ عة 

ادئر  سيدي بيور إقليم))سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بني هالل قي ا  بني هالل ادئر  سيدي)

بيور إقليم))سيدي بيور.

71

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

سيجري بآقر قي ا  أوالا فرج دبتددء)

من)16)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)25)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

دملصطفى بريش دلعيودن اودر دلغودملة)

دملتعلق بحفر) ( أوالا دفرج دلجد9د ،)

ب مللك) دلسقي  أخل  من  دمل ء) وخلب 

دلب لغة) دلقويبع ت  أرض  دملدعو 

مس حته)3)هكت ر))72)آر)72)سيتي ر)

دلك ئن بجآ عة أوالا فرج))قي ا  أوالا)

إقليم)) إسآ عيل  سيدي  ادئر   فرج 

دلجد9د .

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

ادئر ) فرج  أوالا  قي ا   ( فرج) أوالا 

سيدي إسآ عيل إقليم))دلجد9د .

72

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) ملشرك  قي ا   بآقر  سيجري 

من)16)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)25)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

علي ربوح دلعيودن اودر لحيييين بني)

بحفر) دملتعلق  ( بيور،) سيدي  هالل 

ب مللك) دلسقي  أخل  من  دمل ء) وخلب 

 5 مس حته) دلب لغة  دلحفير  دملدعو 

33)آر دلك ئن بجآ عة ملشرك)) ( هكت ر)

قي ا  ملشرك ادئر  سيدي بيور إقليم))

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

ادئر  سيدي) قي ا  ملشرك  ( ملشرك)

بيور إقليم))سيدي بيور.

73

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

عآردن) أوالا  قي ا   بآقر  سيجري 

إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

معه) ومن  زلب ن  دلعزيز  عبد  دلسيد 

ر) دلي سآين  دلسالم  حي  دلعيودن 

دلددر) دأللفة  (12 شقة) (66 عآ ر ) (5

دملتعلق بحفر وخلب دمل ء) ( دلبيض ء،)

من أخل دلسقي ب مللك دملدعو خي ن ت)

دلورثة دلب لغة مس حته)4)هكت ر))48 

سيتي ر دلك ئن بجآ عة كد9ة) (76 آر)

قي ا  أوالا عآردن ادئر ) ( ( بني اغوغ)

سيدي بيور إقليم))سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

)قي ا  أوالا عآردن) ( كد9ة بني اغوغ)

ادئر  سيدي بيور إقليم))سيدي بيور.

74

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع
نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)
دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)
بوعزيز) أوالا  قي ا   بآقر  سيجري 
 2222 9ي 9ر) (17 دلشآ لية دبتددء)من)
في) بحث  (2222 9ي 9ر) (26 غ 9ة) إلى 
وخلب) بحفر  دلترميص  مشروع 
دمل ء،)لف ئد  دلسيد عبد هللا دلش 9بي)
دلعيودن اودر أوالا دملقدم موالي عبد))
دملتعلق بحفر وخلب) ( هللا دلجد9د ،)
ب مللك دملدعو) دلسقي  من أخل  دمل ء)
مس حته) دلب لغة  مو�سى  أوالا  أرض 
بجآ عة) دلك ئن  سيتي ر  (16 آر) (23
موالي عبد هللا))))قي ا  أوالا بوعزيز)
إقليم)) دلجد9د   ادئر   دلشآ لية 

دلجد9د .
لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)
موالي عبد هللا))))قي ا  أوالا بوعزيز)
إقليم)) دلجد9د   ادئر   دلشآ لية 

دلجد9د .
75

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع
نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)
دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،))
دبتددء) س يس  قي ا   بآقر  سيجري 
من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)
دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222
دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 
اودر) دلعيودن  حرك ت  دلجياللي 
دلجد9د ،) س يس  زدوية  دلكردطة 
أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 
دلسقي ب مللك دملدعو دلحيوط دلب لغة)
85)سيتي ر) در) (36 1)هكت ر) مس حته)
قي ا ) س يس  زدوية  بجآ عة  دلك ئن 
س يس ادئر  سيدي دسآ عيل إقليم)

دلجد9د .
لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)
ادئر ) س يس  قي ا   س يس  زدوية 

سيدي دسآ عيل إقليم دلجد9د .
76

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

عآردن) أوالا  قي ا   بآقر  سيجري 

إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

اودر) دلعيودن  خوداي  عزوز  دلسيد 

دلعودوخة دوالا عآردن سيدي بيور،)

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلسقي ب مللك دملدعو دلفيض دلب لغة)

مس حته)22)آر دلك ئن بجآ عة كد9ة)

ادئر ) أوالا عآردن  قي ا   اغوغ  بني 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

أوالا عآردن) قي ا   بني اغوغ  كد9ة 

ادئر  سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

77

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
ميدوب) أصدره  قردر  بآوخب 

دلربيع) ألم  دمل ئي  دلحوض  وك لة 

ب لجد9د ،)سيجري بآقر قي ا  أوالا)

 2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء) عآردن 

في) بحث  (2222 9ي 9ر) (26 غ 9ة) إلى 

مشروع دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

لف ئد  دلسيد عبد دللطيف دسط ر)

 2821 بقعة) (1 دلشطر) دلعيودن 

دلهردويين) دلعآردن  تجزئة  (1 دلط بق)

دملتعلق بحفر وخلب) دلددر دلبيض ء،)

ب مللك دملدعو) دلسقي  من أخل  دمل ء)

 3 هكت ر) (1 مس حته) دلب لغة  ت مد  

سيتي ر دلك ئن بجآ عة كد9ة) (76 در)

ادئر ) أوالا عآردن  قي ا   اغوغ  بني 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

أوالا عآردن) قي ا   بني اغوغ  كد9ة 

ادئر  سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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3237 الجريدة الرسميةعدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222) 

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
ميدوب) أصدره  قردر  بآوخب 

دلربيع) ألم  دمل ئي  دلحوض  وك لة 

ب لجد9د ،)سيجري بآقر قي ا  أوالا)

 2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء) عآردن 

في) بحث  (2222 9ي 9ر) (26 غ 9ة) إلى 

مشروع دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

لف ئد  دلسيد عبد دللطيف دزريويل)

دلعيودن)1428)تجزئة دلفتح مريبكة،)

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلسقي ب مللك دملدعو مزردر  دلب لغة)

سيتي ر) (5 در) (86 هكت ر) (1 مس حته)

قي ا ) عآردن  أوالا  بجآ عة  دلك ئن 

أوالا عآردن ادئر  سيدي بيور إقليم)

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

أوالا عآردن قي ا  أوالا عآردن ادئر )

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

79

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

عآردن) أوالا  قي ا   بآقر  سيجري 

إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

دلعيودن اودر) دلسيد سعيد بوكرين 

سيدي) عآردن  دوالا  دلصعيدالت 

من) دمل ء) دملتعلق بحفر وخلب  بيور،)

أرض) دملدعو  ب مللك  دلسقي  أخل 

 22 آر) (27 مس حته) دلب لغة  دلعين 

سيتي ر دلك ئن بجآ عة كرا9د قي ا )

أوالا عآردن ادئر  سيدي بيور إقليم)

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

ادئر ) عآردن  أوالا  قي ا   كرا9د 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

80

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

بحفر وخلب دمل ء،)لف ئد  دلسيد عبد)

دلرحيم يسين دلعيودن رقم)53،)زنقة)

وخلب) بحفر  دملتعلق  دلجد9د ،) ليل 

ب مللك دملدعو) دلسقي  من أخل  دمل ء)

 7 مس حته) دلب لغة  بلخي ط  أرض 

هكت ر)2)آر)22)سيتي ر دلك ئن بجآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.

81

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

سيجري بآقر قي ا  بني هالل دبتددء)

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

زنقة) (12 دلعيودن) دلزودن  سعيد 

بيور،) سيدي  دلشريف  علي  موالي 

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلعيب) خي ن  دملدعو  ب مللك  دلسقي 

سيتي ر) (82 در) (42 دلب لغة مس حته)

دلك ئن بجآ عة بني هالل قي ا  بني)

هالل ادئر  سيدي بيور إقليم سيدي)

بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بني هالل قي ا  بني هالل ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.

82

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

سيجري بآقر قي ا  دمطل)-)دلج برية)

إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

دلسيد عالل لبيض دلعيودن اودر دوالا)

علو دمطل سيدي بيور،)دملتعلق بحفر)

ب مللك) دلسقي  أخل  من  دمل ء) وخلب 

 33 دملدعو لعودمر  دلب لغة مس حته)

سيتي ر دلك ئن بجآ عة دمطل) (22 در)

دلج برية ادئر  سيدي) (- قي ا  دمطل)

بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

دلج برية ادئر ) (- دمطل قي ا  دمطل)

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

83

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

سيجري بآقر قي ا  دمطل)-)دلج برية)

إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

دلعيودن) صبري  هللا  عبد  دلسيد 

بيور،) سيدي  دلزرقطوني  ش رع  (56

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

مو�سى) فددن  دملدعو  ب مللك  دلسقي 

 75 آر) (72 2)هكت ر) دلب لغة مس حته)

سيتي ر دلك ئن بجآ عة دمطل قي ا )

دلج برية ادئر  سيدي بيور) (- دمطل)

إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

دلج برية ادئر ) (- دمطل قي ا  دمطل)

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

84

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

 12 دلعيودن) دلحسن بن دملصلوحية 

دملتعلق) عآ ر  دلفالحة سيدي بيور،)

دلسقي) أخل  من  دمل ء) وخلب  بحفر 

دلب لغة) بريكة  ف 9ض  دملدعو  ب مللك 

سيتي ر) (2 آر) (7 هكت ر) (1 مس حته)

قي ا ) لعط طر   بجآ عة  دلك ئن 

إقليم) بيور  سيدي  ادئر   بوحآ م 

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

لعط طر  قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

دملصطفى دلب ز دلعيودن اودر دلعث مية)

دملتعلق بحفر) بوحآ م سيدي بيور،)

ب مللك) دلسقي  أخل  من  دمل ء) وخلب 

دملدعو خي ن عس ل دلب لغة مس حته)

آر دلك ئن بجآ عة بوحآ م قي ا ) (12

إقليم) بيور  سيدي  ادئر   بوحآ م 

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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عدا)5526 - 3)خآ ا  دامر )1441 )22)9ي 9ر)2222)الجريدة الرسمية   3238

ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

 11 ه) ج  (2 دلعيودن) بلعوا  دلحسن 

دلددر دلبيض ء،) (1425 رقم) (4 عآ ر )

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلسقي ب مللك دملدعو دلك عة دلب لغة)

دلك ئن) سيتي ر  (52 آر) (7 مس حته)

بجآ عة بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر )

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

دوالا) دلعيودن  بط ش  دلحوسين 

بيور،) سيدي  بوحآ م  بوركيعة 

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلب لغة) بكر   دملدعو  ب مللك  دلسقي 

42)سيتي ر) آر) (13 1)هكت ر) مس حته)

قي ا ) بوحآ م  بجآ عة  دلك ئن 

إقليم) بيور  سيدي  ادئر   بوحآ م 

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

عآردن) أوالا  قي ا   بآقر  سيجري 

إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

هللا) ع شق  دلرحيم  عبد  دلسيد 

عآردن) دوالا  دلهالالت  اودر  دلعيودن 

وخلب) بحفر  دملتعلق  بيور،) سيدي 

ب مللك دملدعو) دلسقي  من أخل  دمل ء)

 2 مس حته) دلب لغة  (18 دلسعدلية)

هكت ر)62)آر)7)سيتي ر دلك ئن بجآ عة)

ادئر ) عآردن  أوالا  قي ا   كرا9د 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

ادئر ) عآردن  أوالا  قي ا   كرا9د 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

بوحآ م) قي ا   بآقر  سيجري 

إلى غ 9ة) (2222 9ي 9ر) (17 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2222 9ي 9ر) (26

لف ئد ) دلترميص بحفر وخلب دمل ء،)

دلعيودن) لبد9ن  بوشعيب  دلسيد 

اودر دلزويي ت بوحآ م سيدي بيور،)

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلسط ر ) بالا  دملدعو  ب مللك  دلسقي 

سيتي ر) (42 آر) (13 دلب لغة مس حته)

قي ا ) بوحآ م  بجآ عة  دلك ئن 

إقليم) بيور  سيدي  ادئر   بوحآ م 

سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

 32 اودر) دلعيودن  دلكريمي  سعيد 

دملتعلق) تجزئة دلرحآة سيدي بيور،)

دلسقي) أخل  من  دمل ء) وخلب  بحفر 

ب مللك دملدعو حآو بن دلط هر دلب لغة)

دلك ئن) سيتي ر  (63 آر) (16 مس حته)

بجآ عة بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر )

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

دلعيودن اودر دوالا) دلص في  دلف طمي 

سليآ ن بوحآ م سيدي بيور،)دملتعلق)

دلسقي) أخل  من  دمل ء) وخلب  بحفر 

دلب لغة) دلعركوب  دملدعو  ب مللك 

دلك ئن) سيتي ر  (22 آر) (76 مس حته)

بجآ عة بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر )

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

دبتددء) بآقر قي ا  بوحآ م  سيجري 

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

دوالا) اودر  دلعيودن  كريش  عالل 

دملتعلق) دفقير  بوحآ م سيدي بيور،)

دلسقي) أخل  من  دمل ء) وخلب  بحفر 

دلب لغة) حددا   غد9ر  دملدعو  ب مللك 

دلك ئن) سيتي ر  (2 آر) (52 مس حته)

بجآ عة بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر )

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

بوحآ م قي ا  بوحآ م ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وك لة دلحوض دمل ئي ألم دلربيع

نظ م دملي ه

إعالن عن إخردء بحث
بآوخب قردر أصدره ميدوب وك لة)

دلحوض دمل ئي ألم دلربيع ب لجد9د ،)

سيجري بآقر قي ا  بني هالل دبتددء)

من)17)9ي 9ر)2222)إلى غ 9ة)26)9ي 9ر)

دلترميص) مشروع  في  بحث  (2222

دلسيد) لف ئد   دمل ء،) وخلب  بحفر 

محآد ملغ ري دلعيودن تجزئة شرف)

دلدردركة أك ا9ر،) (45 دملسعواي رقم)

أخل) من  دمل ء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

دلسقي ب مللك دملدعو حدد9ة دلب لغة)

دلك ئن) سيتي ر  (4 آر) (66 مس حته)

هالل) بني  قي ا   لع مرية  بجآ عة 

ادئر  سيدي بيور إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع دمللف بآقر خآ عة)

لع مرية قي ا  بني هالل ادئر  سيدي)

بيور إقليم سيدي بيور.
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