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إعالن عن إ دفع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن فملنفعة فلعامة تق�سي بإنجاز 

مشروع فلنقل فلهيدرولي للفوسفاط من فملوقع فملنجمي فلكنتور إلى 

موقع آسفي وتنزع بلوآبه ملكية فلقطع فألرضية فلالزمة لهذف فلغرض 

3)3)بإقليم فليوسفية ...................................................................................

قرفر رقم 019/01) فلصا ر في 13  يسلرب 019) بإعالن أن فملنفعة فلعامة تق�سي 

بفتح طريق آلاعية من : إمي نتزركت فلكائنة بدوفر إغيبف، عرض ثالثة 

أمتار من كل آانب على طول 10 متبف بجلاعة تكلوت إقليم طاطا وبنزع 

))3)ملكية فلقطع فألرضية فلالزمة لهذف فلغرض.............................................

 (0(8 عد   فلرسلية  بالجريد0  فملنشور  فملرسوم  ملشروع  تعد لي  فستدرفك 

بتاريخ 9 نوفلرب 016) وفملعلن أنه من فملنفعة فلعامة إنجاز قنا0 فلجر 

فلجهوية لدفئر0 فلريف )آلاعة تروكوت إقليم فلدريوش)إلغاء فلقطع 

6)3)فألرضية من أصل فملشروع بسبب تغييب مسار فلقنا0 ...............................

فستدرفك تعد لي ملشروع فملرسوم فملنشور بالجريد0 فلرسلية عد  030) بتاريخ 

3) نوفلرب 016) وفملعلن أنه من فملنفعة فلعامة إنجاز قنا0 فلجر فلجهوية 

لدفئر0 فلريف )آلاعة أوال  أمغار إقليم فلدريوش)إلغاء فلقطع فألرضية 

360)من مشروع فملرسوم بسبب تغييب مسار فلقنا0 ...............................

 (0(3 عد   فلرسلية  بالجريد0  فملنشور  فملرسوم  ملشروع  تعد لي  فستدرفك 

بتاريخ ) أكتوبر 016) وفملعلن أنه من فملنفعة فلعامة تعزيز فالنتاج من 

باملاء فلصالح للشرب )آلاعة أغبال  أآل تقوية تزويد مركز أحفيب 

)36)علالة إقليم بركان) .................................................................................

 17 بتاريخ   (0(( عد   فلرسلية  بالجريد0  فملنشور  فملرسوم  مشروع  إلغاء 

ماي 017) صفحات )660 - 6603 - 6600  وفملعلن أنه من فملنفعة 

فلعامة تزويد فلدوفوير فلتابعة لجلاعة إآرماوس باملاء فلصالح للشرب 

363))آلاعة إآرماوس إقليم فلدريوش) ........................................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 لتزم فملعلنون في ميدفن فإلشهار فلقانوني إثبات هويتهم وفلسلطات فملسند0 إليهم.
وال تتحلل فإل فر0 أ ة مسؤولية فيلا  تعلق بلضلون فإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

SOCIETE SAM ING
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر) ((019 3)) يسلرب) بتاريخ)

فلشريك فلوحيد ما  لي):

كل) غياب  بعد  فلشركة  تصفية 

فألنشطة فبتدفء)من تاريخ)13) يسلرب)

.(019

كلصفي) سامر  محلد  تعيين 

للشركة.

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحد د 

كلحل) فملسبق  فلحل  موضوع 

للتصفية.)

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ بالرباط  فلتجارية   باملحكلة 

رقم) تحت  ((019 13) يسلرب)

.1038(1

1 P

SOCIETE BAZ ETTRI
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر) ((019 3)) يسلرب) بتاريخ)

فلشريك فلوحيد ما  لي):

كل) غياب  بعد  فلشركة  تصفية 

فألنشطة فبتدفء)من تاريخ)13) يسلرب)

.(019
عزوزي) محلد  فلطيب  تعيين 

كلصفي للشركة.

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحد د 

كلحل) فملسبق  فلحل  موضوع 

للتصفية.)

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ بسال  فالبتدفئية   باملحكلة 

)) نا ر)0)0))تحت رقم)))339.

2 P

ADARRUN
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر) ((019 3)) يسلرب) بتاريخ)

فلشريك فلوحيد ما  لي):
فإلغالق فلنهائي للشركة.

لذمة) فيه  رآعة  ال  كامل  إبرفء)
مصفي فلشركة محلد أمين بوفوس)

في كل مرفحل فلتصفية.
للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ بالرباط  فلتجارية   باملحكلة 

9) نا ر)0)0))تحت رقم)))1038.
3 P

UMA-INOV
SARL AU

RC(N° : 73121
ش.ذ.م.م

برأسلال 300.000  رهم
تعد ل

فلعام) فملحضر  بلقت�سى 
فلشركة) بلقر  فملنعقد  فالستثنائي 
019))قد تقرر فتخاذ)  وم)6) يسلرب)

فلقرفر بالتعد ل فلتالي):
على) فالآتلاعي  فلهدف  تعد ل 

فلشكل فلتالي):
فلتجار0 في فملوف  فلكيليائية.

فملقاولة في فلنظافة.

فملقاولة في فلغسيل.
ومستلزمات) فملعدفت  وبيع  شرفء)

فلغسيل.
فلخضرفء) فملساحات  فلبستنة،)
وفلجرحى  فجل) فملر�سى  وتنقيل 

فملستشفى.
فلقانون) من  (3 فلبند) تعد ل 

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) فلرباط  وم) فلتجاريةب 

0)0))تحت رقم)103910.
4 P

 STE MOUNJAZ
IMMOBILIER

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

وبشريك وحيد
تعد ل بالشركة

في فملؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
))) يسلرب)019))قرر مساهم شركة)
 STE MOUNJAZ IMMOBILIER
100.000) رهم) SARL AU)رأسلالها)

ما  لي):
قرر فلسيد علر فلحسني فلعلوي)
فآتلاعية) حصة  (((0 عن) فلتنازل 
100) رهم للوفحد0 لفائد0) من فئة)
فلحامل) شعيبي  أنس  فلسيد  اسر 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
عن) فلتنازل  وكذلك  (A70908(
 100 0)))حصة فآتلاعية من فئة)
 رهم للوفحد0 لفائد0 فلسيد محلد)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلربنو�سي 

.AA09671(فلوطنية رقم
فلجد د) فلتقسيم  أصبح  وبالتالي 
للرأسلال فالآتلاعي للشركة كالتالي):

 (00 فلسيد علر فلحسني فلعلوي)
 (0.000 بقيلة) فآتلاعية  حصة 
 رهم وفلسيد  اسر أنس شعيبي)0))  
 ((.000 بقيلة) فآتلاعية  حصة 
 ((0  رهم وفلسيد محلد فلربنو�سي)
 ((.000 بقيلة) فآتلاعية  حصة 

 رهم.

فلقانوني) فلشكل  تغييب  تم  كلا 
مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 
شركة) إلى  وحيد  وبشريك  محدو 0 

ذفت مسؤولية محدو 0.
للشركة) آد د  مسيب  إضافة  ثم 
فلحامل) شعيبي  أنس  فلسيد  اسر 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.A70908(
للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تغييب 
0)تجزئة فلكرفمة فلحاآب) :)فيال) من)
تجزئة رياض فألطلس) (107 رقم) (: إلى)

فلحاآب.
فألسا�سي) فلقانون  تغييب  تم  كلا 

للشركة.
علر) فلسيد  (: وفلتسييب) فلتوقيع 
أنس) وفلسيد  اسر  فلعلوي  فلحسني 
فملتعلقة) فلوثائق  لجليع  شعيبي 

بالشركة.
باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
17) نا ر) بتاريخ) بلكناس  فلتجارية 

0)0))تحت رقم)78).
5 P

STE SOGEFICOM

STE PHARMACIE EL ATTAR
SARL AU

فلعامة) فلجلعية  قرفر  بلقت�سى 
غيب فلعا  ة فملنعقد0  وم)3)) يسلرب)
 STE PHARMACIE EL(019))لشركة
ATTAR SARL AU)ومقرها فالآتلاعي)
فلدكارفت) آيني  8) وفر  زنقة) (( رقم)

فاس.
فلسيد) فلذفتي  فلشخص  تحويل 
معنوي) شخص  إلى  محلد  فلعطار 
 STE PHARMACIE EL فسم) تحت 

.ATTAR SARL AU
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100.000) رهم،) (: رأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم لكل وفحد0.
فلعطار) للسيد  فلتسييب وفإلمضاء)

محلد.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
 (0/(1( فلتجارية فاس وتحت رقم)

بتاريخ)16) نا ر)0)0).
6 P

STE SOGEFICOM

STE ARREIDA LAKHSSASSI
SARL AU

فلعامة) فلجلعية  قرفر  بلقت�سى 
غيب فلعا  ة فملنعقد0  وم)3)) يسلرب)
 STE ARREIDA لشركة) ((019
ومقرها) (LAKHSSASSI SARL AU
فملرآة) أ  (10 زنقة) (1 فالآتلاعي رقم)

فاس.
فلسيد0) فلذفتي  فلشخص  تحويل 
إلى) فلزهرفء) فاطلة  لخصا�سي 
 STE فسم) تحت  معنوي  شخص 
 PHARMACIE EL ATTAR SARL

.AU
100.000) رهم،) (: رأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم لكل وفحد0.
للسيد0) وفإلمضاء) فلتسييب 

لخصا�سي فاطلة فلزهرفء.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
 (0/19( فلتجارية فاس وتحت رقم)

بتاريخ))1) نا ر)0)0).
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 ENTREPRISE DES FUTURES
 GENERATIONS DES

TRAVAUX
Par(Abréviation(EFGT(SARL

ش.م.م
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : حي فلفتح رقم 111
فلطابق فلثاني توالل مكناس

فلسجل فلتجاري رقم : 36881
مكناس

فلعام) فلجلع  مدفوالت  بلقت�سى 
 ENTREPRISE لشركة) فالستثنائي 
 DES FUTURES GENERATIONS
 DES(TRAVAUX(-(Par(Abréviation
نوفلرب) (30 بتاريخ) ش.م.م،) (EFGT

019))تقرر ما  لي):

فملوففقة على حصيلة فلتصفية.
فلكلتا،) فمحلد  (: فلسا 0) إبرفء)
حلدفوي) وآلال  معاذ  بوعرف 
وال) شرط  بدون  للشركة  كلصفين 
قيد وإنهاء)فلتصفية بتاريخ)30)نوفلرب)

.(019
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
7) نا ر) بتاريخ) بلكناس  فلتجارية 

0)0))تحت رقم))).
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 ELEGANCE BEAUTEE PARIS
MARRAKECH

SARL AU
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : شارع 39
رقم 0)) سيتي موالي إسلاعيل

مكناس
فلسجل فلتجاري رقم : 09077

تأسيس
تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت)
بتاريخ بلكناس  فلوحيد   فلشريك 
فملليزفت) ذفت  ((019 17) يسلرب)

فمتية):
 ELEGANCE (: فلتسلية)

BEAUTEE PARIS MARRAKECH
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فلشريك) ذفت  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.
فستيبف ) (: فالآتلاعي) فلهدف 

وتصد ر موف  فلتجليل.
رقم) (39 شارع) (: فالآتلاعي) فملقر 
0)))سيتي موالي إسلاعيل مكناس.

في) حد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
إلى) مقسم  100.000) رهم  مبلغ)
100) رهم) فئة) من  حصة  (1000

للحصة للوفحد0.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتبقيم بالسجل فلتجاري للشركات.
:) تم تسييب فلشركة من) فلتسييب)
طرف فلسيد فلر فني توفيق فلحامل)
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.PX830631

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

8) نا ر) بتاريخ) بلكناس  فلتجارية 

في) وسجل  (109 رقم) تحت  (،(0(0

فلسجل فلتجاري تحت رقم)09077.
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MEZZOUI GOLD SERVICE 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 بلساهم وحيد
بتاريخ فلعرفي  للعقد   تبعا 

قوفنين) وضع  تم  (،(0(0 10) نا ر)

فلشركة ذفت فملليزفت فلتالية):

 MEZZOUI GOLD ( (: فلتسلية)

SERVICE

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وحيد.

فملوضوع):)

وآليع) فلطعام،) تقد م  متعهد،)

وآبات) وإعدف   فألطعلة،) أنوفع 

آاهز0،)وتقد م وآبات فلطعام.

جدمات فإلقامة.

وحفالت) فملؤتلرفت  تنظيم 

فالستقبال وفالحتفاالت فلرسلية.

مع) وجيام  سرف قات  فستئجار 

آليع فملعدفت.

وصيانة) وفلتنظيف  فلنظافة 

مختلف فملباني فلعامة وفلخاصة.

تطوير وصيانة فملرففق وفملساحات)

فلخضرفء)وفلحدفئق.

وتوزيع) وتسويق  وبيع  شرفء)

فملكتبية،) وفأل وفت  فملعدفت  ونقل 

وفألثاث) وفللوفزم  فلكلبيوتر  وأآهز0 

فلطباعة) وفللوفزم،) فملكتبي وفملعدفت 

أعلال فإلنشاءفت فلعامة) وفلورفقة،)

وآليع فملهن،)أعلال فلتطوير،)أعلال)

فلصحي،) فلصرف  فلعامة  فلحفر 

فلطرق،) فلشبكات فملختلفة،) فلطرق،)

فلهاتف،) فلكهرباء،) فلشرب،) مياه 

أعلال) فلصحية،) فلسباكة  أعلال 

فملقاوم) فلفوالذ  فلخشب،) نجار0 

للصدأ وفألملنيوم فلخ)...

فملقر فلرئي�سي):)فلوكالة)1)بلوك ف)
رقم)101)ف،)فلعيون.

بلبلغ) في  حد   (: فلرأسلال)
 1000 إلى) مقسلة  100.000) رهم 
وتللكها) 100) رهم  فئة) من  حصة 

بالكامل فلسيد0 نعيلة مزوي.
تسيب من طرف فلسيد0) (: فإل فر0)

نعيلة مزوي.
بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 )1) نا ر) بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  ((0(0/11(
رقم) فلتحليلي  فلرقم  تحت  فلتجاري 

.30038
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  وفن فألستاذ عبد فلعزيز زفهدي

موثق بالدفر فلبيضاء

أوس برومو
ش.م.م

رأسلالها : 800.000.)  رهم
مقرها فالآتلاعي بوآد0 )8 زنقة 

مرفكش
فلسجل فلتجاري رقم 0139)
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
(،(019 0)) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 
«أوس) فملسلا0) فلشركة  شركاء) قرر 

برومو«)ش.م.م،)ما  لي):
فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0 
إلى) 600.000.)) رهم،) من) لرفعه 
هذه) وتلت  800.000.)) رهم،)
فلزيا 0 بلبلغ)00.000).3) رهم،)عن)
من) فملقدمة  فلعينية  فلحصة  طريق 
طرف فلسيد عالل فلعلج،)فملتلثلة في)

فلعقارفت فمتية):
فلكائن) «فلكركور«) فملسمى) فمللك 
فلجعاونة،) أنجا ،) أهل  بوآد0،)
رقم) فلعقاري  فلرسم  موضوع 

.0(/60070
شكرون«) «بال   فملسمى) فمللك 
فلقروية) فلجلاعة  بوآد0  فلكائن 
سيدي  حي،)موضوع فلرسم فلعقاري)

رقم))70)7/)0.
رأسلال) في  فلزيا 0  لهذه  نتيجة 
تعد ل فلفصل) فلشركة قرر فلشركاء)
6)و7)من فلقانون فألسا�سي للشركة،)
وتم توقيع فلقانون فألسا�سي للشركة)

مؤرخ) توثيقي  عقد   بلقت�سى 

ب)0)) يسلرب)019).
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بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بلد نة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
وآد0،)بتاريخ)13) نا ر)0)0)،)تحت)

رقم))17.
لالستخالص وفلنشر
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 ACWA POWER
OUARZAZATE

 شركة مساهلة ذفت مجلس إ فر0 
آلاعية ومجلس رقابة

 بلغ رأسلالها 360.700.)3  رهم
فملقر فالآتلاعي : )6، شارع فملهدي 

بن بركة فلسوي�سي - فلرباط
فلسجل فلتجاري بالرباط

رقم )9796
تغييب فمللثل فلدفئم لعضو مجلس 

فلرقابة :
بلقت�سى مدفوالت مجلس فلرقابة)
بتاريخ))) يسلرب)019))تقرر ما  لي):

 ACWA(تغييب فمللثل فلدفئم لشركة
 POWER GLOBAL SERVICES LTD
 Lucas( Lambert فلسيد) وتعويض 
بالسيد) (Wilhelmus( Hautvast

با يس  رفجي.
فلرقابة مجلس   وبالتالي  تكون 

من):
فلسيد محلد عبد هللا أبو نيان،)

رئيس فملجلس.
 MASEN CAPITAL SA شركة)
فاطلة) فلسيد0  طرف  من  ملثلة 
شركة) فملجلس  عضو  حلدوش،)
(،ACWA POWER MAROC SARL
 Suntharesan طرف) من  ملثلة 

Padmanathan)عضو فملجلس.
 ACWA POWER شركة)
ملثلة) (،GLOBAL SERVICES LTD
من طرف فلسيد با يس  رفجي،)عضو)

فملجلس.
فنعقا ) عند  مهامهم  مد0  تنتهي 
وفلتي) ((0(0 في) فلعامة  فلجلعية 
فملالية) فلسنة  حسابات  في  ستبث 

فملنتهية في)31) يسلرب)019).
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)
رقم) تحت  (،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ)

.1039(9
من أآل فلتلخيص وفلنشر

مجلس فلرقابة
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 ACWA POWER

OUARZAZATE II
 شركة مساهلة ذفت مجلس إ فر0 

آلاعية ومجلس رقابة

 بلغ رأسلالها 91.854.874,09 

 رهم

فملقر فالآتلاعي : )6، شارع فملهدي 

بن بركة فلسوي�سي - فلرباط

فلسجل فلتجاري بالرباط
رقم 1307)1

تغييب فمللثل فلدفئم لعضو مجلس 

فلرقابة :

بلقت�سى مدفوالت مجلس فلرقابة)

بتاريخ))) يسلرب)019))تقرر ما  لي):

 ACWA(تغييب فمللثل فلدفئم لشركة

 POWER GLOBAL SERVICES LTD

 Lucas( Lambert فلسيد) وتعويض 

بالسيد) (Wilhelmus( Hautvast

با يس  رفجي.

فلرقابة مجلس   وبالتالي  تكون 

من):

فلسيد محلد عبد هللا أبو نيان،)
رئيس فملجلس.

 MASEN CAPITAL SA شركة)

فاطلة) فلسيد0  طرف  من  ملثلة 

شركة) فملجلس،) عضو  حلدوش،)

(،ACWA POWER MAROC SARL

 Suntharesan طرف) من  ملثلة 

Padmanathan)عضو فملجلس.

 ACWA POWER شركة)

ملثلة) (،GLOBAL SERVICES LTD

من طرف فلسيد با يس  رفجي،)عضو)

فملجلس.

فنعقا ) عند  مهامهم  مد0  تنتهي 

وفلتي) ((0(0 في) فلعامة  فلجلعية 

فملالية) فلسنة  حسابات  في  ستبث 

فملنتهية في)31) يسلرب)019).

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

رقم) تحت  (،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ)

.103960
من أآل فلتلخيص وفلنشر

مجلس فلرقابة
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 ACWA POWER

OUARZAZATE III
 شركة مساهلة ذفت مجلس إ فر0 

آلاعية ومجلس رقابة

 بلغ رأسلالها 71.543.075,29 

 رهم

فملقر فالآتلاعي : )6، شارع فملهدي 

بن بركة فلسوي�سي - فلرباط

فلسجل فلتجاري بالرباط

رقم )10890

تغييب فمللثل فلدفئم لعضو مجلس 

فلرقابة :

بلقت�سى مدفوالت مجلس فلرقابة)

بتاريخ))) يسلرب)019))تقرر ما  لي):

 ACWA(تغييب فمللثل فلدفئم لشركة

 POWER GLOBAL SERVICES LTD

 Lucas( Lambert فلسيد) وتعويض 

بالسيد) (Wilhelmus( Hautvast

با يس  رفجي وبالتالي  تكون مجلس)

فلرقابة من):

فلسيد محلد عبد هللا أبو نيان،)

رئيس فملجلس.

 MASEN CAPITAL SA شركة)

فاطلة) فلسيد0  طرف  من  ملثلة 

شركة) فملجلس،) عضو  حلدوش،)

(،ACWA POWER MAROC SARL

 Suntharesan طرف) من  ملثلة 

Padmanathan)عضو فملجلس.

 ACWA POWER شركة)

ملثلة) (،GLOBAL SERVICES LTD

من طرف فلسيد با يس  رفجي،)عضو)

فملجلس.

فنعقا ) عند  مهامهم  مد0  تنتهي 

وفلتي) ((0(0 في) فلعامة  فلجلعية 

فملالية) فلسنة  حسابات  في  ستبث 

فملنتهية في)31) يسلرب)019).

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

رقم) تحت  (،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ)

.103961
من أآل فلتلخيص وفلنشر

مجلس فلرقابة
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 ACWA POWER

OUARZAZATE IV
 شركة مساهلة ذفت مجلس إ فر0 

آلاعية ومجلس رقابة

 بلغ رأسلالها 00).3.613  رهم

فملقر فالآتلاعي : )6، شارع فملهدي 

بن بركة فلسوي�سي - فلرباط

فلسجل فلتجاري بالرباط

رقم )130)1

تغييب فمللثل فلدفئم لعضو مجلس 

فلرقابة :

بلقت�سى مدفوالت مجلس فلرقابة)

بتاريخ))) يسلرب)019))تقرر ما  لي):

 ACWA(تغييب فمللثل فلدفئم لشركة

POWER MAROC SARL))وتعويض)

 Lucas(Lambert(Wilhelmus(فلسيد

Hautvast)بالسيد با يس  رفجي.

فلرقابة مجلس   وبالتالي  تكون 

من):

 Suntharesan فلسيد)

رئيس) بصفته  (Padmanathan

فملجلس.

 MASEN CAPITAL SA شركة)

فاطلة) فلسيد0  طرف  من  ملثلة 

حلدوش،)عضو فملجلس.

 ACWA POWER شركة)

ملثلة) (،GLOBAL SERVICES LTD

هللا عبد  محلد  فلسيد  طرف   من 

أبو نيان،)عضو فملجلس.

 ACWA POWER شركة)

طرف) من  ملثلة  (،MAROC SARL

فلسيد با يس  رفجي،)عضو فملجلس.

فنعقا ) عند  مهامهم  مد0  تنتهي 

وفلتي) ((0(( في) فلعامة  فلجلعية 

فملالية) فلسنة  حسابات  في  ستبث 

فملنتهية في)31) يسلرب)1)0).

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

رقم) تحت  (،(0(( )1) نا ر) بتاريخ)

.10396(
من أآل فلتلخيص وفلنشر

مجلس فلرقابة
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ACWA POWER LAAYOUNE
 شركة مساهلة ذفت مجلس إ فر0 

آلاعية ومجلس رقابة

 بلغ رأسلالها 0.700)0.6  رهم

فملقر فالآتلاعي : )6، شارع فملهدي 

بن بركة فلسوي�سي - فلرباط

فلسجل فلتجاري بالرباط

رقم 1307)1

تغييب فمللثل فلدفئم لعضو مجلس 

فلرقابة :

بلقت�سى مدفوالت مجلس فلرقابة)

بتاريخ))) يسلرب)019))تقرر ما  لي):

 ACWA(تغييب فمللثل فلدفئم لشركة

وتعويض) (POWER MAROC SARL

 Lucas(Lambert(Wilhelmus(فلسيد

Hautvast)بالسيد با يس  رفجي.

فلرقابة مجلس   وبالتالي  تكون 

من):

 Suntharesan فلسيد)

مجلس) رئيس  (Padmanathan

فلرقابة.

 MASEN CAPITAL SA شركة)

فاطلة) فلسيد0  طرف  من  ملثلة 

حلدوش،)عضو فملجلس.

 ACWA POWER شركة)

ملثلة) (،GLOBAL SERVICES LTD

هللا عبد  محلد  فلسيد  طرف   من 

أبو نيان،)عضو فملجلس.

 ACWA POWER شركة)

طرف) من  ملثلة  (،MAROC SARL

فلسيد با يس  رفجي،)عضو فملجلس.

فنعقا ) عند  مهامهم  مد0  تنتهي 

وفلتي) ((0(( في) فلعامة  فلجلعية 

فملالية) فلسنة  حسابات  في  ستبث 

فملنتهية في)31) يسلرب)1)0).

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

رقم) تحت  (،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ)

.103963
من أآل فلتلخيص وفلنشر

مجلس فلرقابة
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 STE ACWA POWER

BOUJDOUR
شركة مساهلة

ذفت مجلس إ فر0 آلاعية ومجلس 
رقابة

 بلغ رأسلالها : 0.000)1.7  رهم

فملقر فالآتلاعي : )6، شارع فملهدي 

بن بركة، فلسوي�سي - فلرباط

فلسجل فلتجاري بالرباط 
رقم 1309)1

تغييب فمللثل فلدفئم لعضو مجلس 
فلرقابة

بلقت�سى مدفوالت مجلس فلرقابة)

بتاريخ))) يسلرب)019))تقرر ما  لي):

لشركة) فلدفئم  فمللثل  تغييب 

 ACWA POWER MAROC SARL

 LUCAS LAMBERT(وتعويض فلسيد

WILHELMUS  HAUTVAST)بالسيد)

با يس  رفجي وبالتالي  تكون مجلس)

فلرقابة من):

 SUNTHARESAN فلسيد)

رئيس) بصفته  (PADMANATHAN

مجلس فلرقابة.

 MASEN CAPITA SA شركة)

فاطلة) فلسيد0  طرف  من  ملثلة 

حلدوش،)عضو فملجلس.

 ACWA POWER شركة)

GLOBAL SERVICES LTD)ملثلة من)

طرف فلسيد محلد عبد هللا أبو نيان،)

عضو فملجلس.

 ACWA POWER MAROC

فلسيد) طرف  من  ملثلة  (SARL

با ريس  رفجي،)عضو فملجلس تنتهي)

فلجلعية) فنعقا   عند  مهامه  مد0 

في) ستبث  وفلتي  ((0(( في) فلعامة 

في فملنتهية  فملالية  فلسنة   حسابات 

 31) يسلرب)1)0).

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

رقم) 0)0)تحت  )1) نا ر) بتاريخ)

.103960
من أآل فلتلخيص وفلنشر

مجلس فلرقابة

17 P

STE RYAMEDIS

SARL AU

رأسلالها : 1.000.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : حي فلحلضيات 1) 

شارع عبد فلوفحد فملرفك�سي فلرباط

RC(N° 98937

تعيين مسيب آد د للشركة
قررت فلجلعية غيب فلعا  ة بتاريخ)

16) يسلرب)019))ما  لي):

عزيز) فلسيد  فستقالة  قبول 

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  علار 

كلسيب) منصبه  من  (N°U((617

للشركة.

تعيين فلسيد0 فر وس فآرينيجة)

 H38(983(فلحاملة للبطاقة فلوطنية

كلسيب0 للشركة ملد0 غيب محد 0.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

تحت) ((0(0 )) نا ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)103776.
بلثابة مقتطف وبيان

فملسيب

18 P

 STE BATI TERRE

INGENIERIE

ش.م.م.ش.و

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : علار0 0، شقة  

رقم ))، زنقة فلدفر فلبيضاء فلطابق 

1، حسان - فلرباط

فلعام) فلجلع  مدفولة  بلقت�سى 

أعاله) فملذكور0  للشركة  فالسثتنائي 

بتاريخ)9))نوفلرب)019))تقرر ما  لي):

تفويت حصص فلشركة):

قرر فلسيد هشام كحوز صاحب)

أسهله) آليع  بيع  سهم،) (1000

 BATI TERRE فلتي  للكها في شركة)

إلى) ش.م.م.ش.و  (INGENIERIE

 1000 بلعدل) فلفتاح  عبد  فلسا ح 

سهم.

كحوز،) هشام  فلسيد  فستقالة 

فلفتاح) عبد  فلسا ح  فلسيد  وتعيين 

غيب) لفتب0  للشركة  وحيد  كلسيب 

محدو 0.

تغييب بنو  فلقانون فألسا�سي.

إتلام) أآل  من  فلتفويض 

فإلآرفءفت فلالزمة.

تم فإل دفع فلقانوني ملحضر فلجلع)

فلعام فالستثنائي باملحكلة فلتجارية)

0)0))تحت) 17) نا ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)13998.

19 P

STE JWD LA REFERENCE

SARL

تفويت فلحصص

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 )) يسلرب)019))تقرر ما  لي):

فلشريك) قرر  (: حصص) تفويت 

تفويت) وهاب  آوف   فلسيد  فلوحيد 

100) رهم) فئة) من  حصة  (000

للحصة فلوفحد0 إلى فلسيد0 بوطالب)

غيثة.

فالآتلاعي) فلنشاط  توسيع 

للشركة.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

فملسؤولية ذفت) من شركة محدو 0 

محدو 0) شركة  إلى  وحيد  شريك 

فملسؤولية.

تحد ث فلقانون فلدفجلي للشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 

بتاريخ) بالرباط  فلتجارية  باملحكلة 

فلسجل) رقم  تحت  ((0(0 17) نا ر)

فلتجاري)1)3.
ملخص قصد فلنشر

20 P
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STE MONDIAL PAREBRISE
SARLAU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
ذفت شريك وحيد

فلرأسلال : 100.000  رهم
علار0 )، فلشقة 3، حي ضا ة عوف 

أكدفل - فلرباط
س,ت 781))1
بيع فلحصص
تغييب فملسيب

وتحويل فلشركة إلى
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت شريك وحيد
فملسجل) فلعرفي  فلعقد  بلوآب 
بالرباط تم شرفء) ((0(0 )1) نا ر) في)
في) وفملتلثلة  فلشركة  حصص  كل 
1000)حصة من طرف فلسيد0 رآاء)
فحسين فلتي عينت مسيب0 وفلشريكة)
وتحد ث) تغييب  تم  حيث  فلوحيد0 

فلقانون فلعام للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0(0 )1) نا ر) فلتجارية بالرباط في)

تحت رقم)0)1039.
21 P

 STE AFRICA BUSINESS
DEVLOPEMENT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
ذفت شريك وحيد

فلرأسلال : 100.000  رهم
تجزئة فملجد رقم  )1، فلحي فلصناعي 

ح ي م - فلرباط
س,ت 71)99

فلتصفية فملسبقة للشركة
في) فملؤرخ  فلعرفي  فلعقد  بلوآب 
)1) نا ر)0)0))قرر فلشريك فلوحيد)
فلتصفية فملسبقة للشركة فبتدفء)من)

هذف فلتاريخ.
عين فلسيد زكرياء)فلفتيحي مصفيا)
للشركة مع إعطائها أوسع فلسلطات)

للوصول إلى فلحل فلنهائي للشركة.
تجزئة) ( في) فلتصفية  مقر  حد  
فلصناعي فلحي  (،1( ( رقم)  فملجد 

)ح ي م)-)فلرباط.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
0)0))تحت) )1) نا ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)6)1039.
22 P

STE SG BEN
SARL

ENSEIGNE
VILLA ARALIA

تعيين مسيب
فملؤرخ) فملحضر  بلقت�سى  ( (- (1
بالرباط بتاريخ)19) يسلرب)019))قرر)
فلجلع فلعام فلعا ي فملنعقد بشكل)
 SG BEN شركة) لشركاء) عا ي  غيب 
ش.م.م.)فملقدر رأسلالها ب)100.000 
شارع) فلكائن مقرها بالرباط،)  رهم،)
فألمم فملتحد0 رقم)0))أكدفل فملسجلة)
بالسجل فلتجاري بالرباط تحت رقم)
عائشة) فلسيد0  تعيين  (103.91(
أوال ) زنقة  بالرباط  فلقاطنة  بنعرفة 
للبطاقة) وفلحاملة  ((0 رقم) آرفر 
غيب) ملد0  (A3000(9 رقم) فلوطنية 
سيسيب) فصاعدف  فمن  من  محدو 0 
ثالثة مسيب ن وهم) (SG BEN شركة)
فلسيد عبد فلرحلان بنعرفة وفلسيد0)
فوزية فا�سي فلفهري وفلسيد0 عائشة)

بنعرفة.
فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- ((
ضبط فملحكلة فلتجارية بالرباط  وم)

10) نا ر)0)0))تحت رقم)103930.
لإلشار0 وفلنشر

فملسيب):)بنعرفة عبد فلرحلان

23 P

 STE LE DOMAINE DES 4
SAISONS

SARL
نقل فملقر فالآتلاعي

قرر فلجلع فلعام غيب عا ي) ( (- (1
بتاريخ))8))نوفلرب)019))لشركاء)شركة)
 LE DOMAINE DES 0 SAISONS
 10.000 فملقدر رأسلالها ب) ش.م.م.)
بالرباط،) مقرها  فلكائن    رهم،)
فلطابق) (( شقة) مهدي  علار0  (8
وفملسجلة صفرو  ساحة  فلسفلي 

)بالسجل فلتجاري بالرباط تحت رقم)
فالآتلاعي) فملقر  تحويل  (13(.7(9
للشركة من فلعنوفن فملذكور أعاله إلى)
 وفر فلجياهنة فلسهول سال فلجد د0)
من) ((0( وعلى إثر ذلك عدل فلفصل)

فلقانون فلتأسي�سي للشركة.
فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- ((
ضبط فملحكلة فلتجارية بالرباط  وم)

9) نا ر)0)0))تحت رقم)103861.
لإلشار0 وفلنشر

فملسيب):)فمنسة إ ناس فعلار

24 P

STE TR COM
SARL AU

فملؤرخ) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
019))قرر شركاء) 16) يسلرب) بتاريخ)
شركة)TR COM SARL AU)فملسجلة)
تحت رقم)07)79)باملحكلة فلتجارية)

بالرباط فلتعد الت فلتالية):
بلقت�سى) (: رفع رأس مال فلشركة)
فلجلع فلعام قرر شركاء)فلشركة رفع)
10.000) رهم) رأس مال فلشركة من)
إلى)1.000.000) رهم مقسم كلا  لي):

 1.000.000 (: عبد فلرحيم برفش)
 رهم.

:)بلقت�سى فلجلع) تلد د فلنشاط)
تلد د) فلشركة  شركاء) قرر  فلعام 

نشاطها بإضافة):
مقاول فلتبكيبات فلكهربائية.

مقاول أعلال مختلفة.
.MT/BT(فألعلال فلكهربائية

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  ((0(0 10) نا ر) بتاريخ)

.1039(6
25 P

STE TRAITEUR EL HASINI
SARL

فلتصفية فلنهائية للشركة
فاتح) مدفولة  بلقت�سى  ( (- (1
نوفلرب)019))صا ق مساهلو شركة)
ش.م.م.) (TRAITEUR EL HASINI
100.000) رهم) رأسلالها فالآتلاعي)
فلرحلة) حي  بسال،) مقرها  فلكائن 

فملسجلة) (،688 رقم) باء) سكتور 
رقم) تحت  بسال  فلتجاري  بالسجل 
فلشركة) بلقر  وفملنعقد0  (((9(1
على حسابات فلتصفية وعلى تقرير)
فلكاملة) فلربفء0  فعطوف  فملصفي 
وفلنهائية لللصفي تم نطقوف باإلغالق)

فلنهائي لعلليات فلتصفية.
فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- ((
بسال  وم) فلتجارية  فملحكلة  ضبط 
6)) يسلرب)019))تحت رقم)33900.

لإلشار0 وفلنشر
فملصفي):)عبد فلسالم فلحسيني

26 P

STE MEFTAH REZK
SCI

رأسلال فلشركة : 100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : 18 شارع فلسطين 

بطانة - سال
فلسجل فلتجاري : 0831)

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
بتاريخ)31) يسلرب)019))قرر ما  لي):

فلحل فملسبق للشركة.
محلد) نجيب  فمغار  تعيين 

كلصفي للشركة.
بالعنوفن) فلتصفية  مقر  تحد د 
(- بطانة) فلسطين  شارع  (18 (: فلتالي)

سال.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 33970 فالبتدفئية بسال تحت فلرقم)

بتاريخ)16) نا ر)0)0).
27 P

STE FREYSSIMA
س,ت فلرباط رقم 73.101
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة

تخفيض رأس فملال معلل بالخسائر
تعد ل فملوففق للقانون فألسا�سي 

للشركة
1)-))بلوآب محضر فلجلع فلعام)
أكتوبر) (7 ب) فملنعقد  فالستثنائي 
فلرئيس) قرفرفت  ومحضر  ((019
بالشركة) (،(019 نوفلرب) ((8 بتاريخ)
 FREYSSIMA فملبسطة) فملساهلة 
ومقرها) 300.000) رهم  رأسلالها)
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زنقة محلد) (13 فالآتلاعي بالرباط،)

بالفرج،) أحلد  شارع  إسحاق،) فبن 

سوي�سي تقرر ما  لي):

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة لرفعه)

إلى)6.300.000)) رهم نقدف.

إلى) فملال  رأس  من  فلتخفيض 

0.000)9.0) رهم معلال بالخسائر.

تعد ل للقانون فألسا�سي للشركة)

بالتوففق.

فلقانوني) فإل دفع  إنجاز  تم  ( (- ((

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

بالرباط في))1) نا ر)0)0))تحت رقم)

.103967

28 P

STE LEXPUB CONSULTING
SARL AU

فلسجل فلتجاري رقم 7701)

بلقت�سى فملحضر فلرسمي فملؤرخ)

في  ومه)6) نا ر)0)0))بلد نة فلرباط)

لشركة) فلوحيد  فلشريك  قرر  لقد 

 LEXPUB CONSULTING SARL AU

فلسيد سعيد) وتحد د  فلشركة  حل 

فلنهائي) فلفسخ  بلهام  فلدفئم  عبد 

للشركة.
شارع) (96 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

محلد فلخامس فلدفر فلحلرفء)سال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) في) بلد نة سال  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)33987.

29 P

STE PROFESSORAT
SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد

فملقر فالآتلاعي : فلشقة 0، زنقة 

لقصر فلليلون -فلرباط

فلسجل فلتجاري : 101073 فلرباط

فلجلع) من  قرفر  صدور  عقب 

)) يسلرب) بتاريخ) فالستثنائي  فلعام 

حل) فلوحيد  فلشريك  قرر  ((019

شركة وتصفيتها فبتدفء)من))) يسلرب)

.(019

عن) فملسؤول  يعين  فلعام  فلجلع 

تصفية فلشركة جالل مد0 فلتصفية)
فلسيد فرج مهدي فلقاطنة ب)7،)زنقة)

عنتب بن شدف  شارع محلد فلسا س)

فلرباط،) (- فلسوي�سي) إقامة جد جة،)

إلنهاء) فلصالحيات  كل  وإعطاء)

تحقيق) للشركة  فلجارية  فلعلليات 

فملوآو فت و فع فلخصوم.

(،0 مقر فلتصفية فلكائن بالشقة)
زنقة لقصر فلليلون،)فلرباط هذف هو)

فلعنوفن فلذي  جب إرسال فملرفسالت)

فلوثائق) إجطار  سوف  تم  وفلتي 

فملتعلقة بالتصفية.

تم فإل دفع فلقانوني فملتعلق بحل)

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلشركة 

تحت) ((0(0 )1) نا ر) بالرباط  وم)
رقم)97).

فملتعلق) فلقانوني  فإل دفع  سيتم 

فملحكلة) لدى  فلشركة  بتصفية 

فلتجارية بالرباط,

30 P

STE ESPOIRE IMMO
ش.م.م.

9)، شارع فلزرقطوني فلطابق فلثالث 
رقم 8 - فلدفر فلبيضاء

تفويت حصص فآتلاعية
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

31) يسلرب) بتاريخ) في فلدفر فلبيضاء)

 ESPOIRE IMMO لشركة) ((019

ش.م.م.)تقرر ما  لي):

تفويت)00))حصة فآتلاعية من)

طرف فلسيد بو ريقة جالد وفلسيد)

أحلد) فلسيد  لصالح  أمين  بو ريقة 

مغامر.

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فلبيضاء) فلدفر  في  فملؤرخ  فالستثنائي 

لشركة) ((019 31) يسلرب) بتاريخ)
تقرر) ش.م.م.) (ESPOIRE IMMO 

ما  لي):

فملصا قة على تفويت)00))حصة)

فآتلاعية من طرف فلسيد بو ريقة)

لصالح) أمين  بو ريقة  وفلسيد  جالد 

فلسيد أحلد مغامر.

جالد) بو ريقة  فلسيد  فستقالة 

مهامهلا) من  أمين  بو ريقة  وفلسيد 

كلسيب ن.

تعيين فلسيد أحلد مغامر فملسيب)

فلوحيد للشركة.

تغييب فلقانون فألسا�سي للشركة.

فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- ((

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

فلبيضاء)بتاريخ))1) نا ر)0)0))تحت)

رقم)9)71)7.
بيان مختصر

31 P

STE RAFI ZONE SUD
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

RC : 30503

تم بالعيون بتاريخ))1) نا ر)0)0) 

إنشاء)شركة بالخصائص فلتالية):

 STE RAFI ZONE (: فلتسلية)

.SUD SARL

توزيع فملوف  فلغذفئية،) (: فلنشاط)

فلحليب) وشرفء) ببيع  ما  تعلق  كل 

وفلنقل) فلبضائع  نقل  ومشتقاته،)

لحساب فلغيب.

)E1)تجزئة) :)رقم) فملقر فالآتلاعي)

فلوكالة)01)بلوك)E)فلعيون.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.

100.000) رهم) (: فملال) رأس 

1000)حصة كل وفحد) مقسلة على)

100) رهم آليعها في ملك):

(: ضالع) مصطفى  محلد  فلسيد 

0)8)حصة.

فلسيد علر ضالع):)0)1)حصة.

ضالع) علر  فلسيد  (: فلتسييب)

عين كلسيب وحيد للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بالعيون) فالبتدفئية  باملحكلة 

رقم) تحت  ((0(0 16) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/1(9
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ASSISTANCE ISAAFKOM
 SARL

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH

RC : 30523

تم بالعيون بتاريخ)16) نا ر)0)0) 

إنشاء)شركة بالخصائص فلتالية):

 ASSISTANCE (: فلتسلية)

.ISAAFKOM SARL

فلخاص) فلنقل  (: فلنشاط)

باإلسعافات ونقل فملر�سى وفملوتى.

فملقر فالآتلاعي):)زنقة وف  فلكبيب،)

حي فلشهدفء،)فلعيون))1،)فلعيون.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.

1.000.000) رهم) (: فملال) رأس 

مقسلة على)10000)حصة كل وفحد)

100) رهم آليعها في ملك):

 (000 هللا) معطى  حلز0  فلسيد 

حصة)؛

فلسيد بوآلعة فلكر)000))حصة.

فلتسييب):)فلسيدفن بوآلعة فلكر)

كلسيبفن) عينا  هللا  معطى  وحلز0 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية   باملحكلة 

17) نا ر)0)0))تحت رقم)0/103)0).
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 WINNERS INTERNATIONAL

ACADEMY PRIVE
SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 100.000  رهم

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر في) (- (1

تم وضع فلنظام) (،(019 17) يسلرب)

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ومليزفتها):

تسمى) فلشركة  (: فلتسلية)

 WINNERS INTERNATIONAL

شركة) (ACADEMY PRIVE SARL

محدو 0 فملسؤولية.
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فملوضوع):)غرض هذه فلشركة):
فستشارفت في فلتسييب.

فملقر فالآتلاعي) (: فملقر فالآتلاعي)
 وآد بالقصر فلكبيب،)فلشقة رقم)0،)
شارع) (،1 علار0 رقم) فلطابق فلثاني،)

فلنصر،)فلقصر فلكبيب.
فملد0):)مد0 حيا0 فلشركة محدو 0)

في)99)سنة.
رأس فملال):)حد  رأسلال فلشركة)
100.000) رهم مقسم على) في مبلغ)
1000)حصة فآتلاعية من فئة)100 
 رهم وفلتي ستوزع حسب مساهلة)

فلشركاء)في فلرأس فملال كلا  لي):
 6(0 فلسيد فلحدرفني عبد فلغني)

حصة)؛
 3(0 فلجياللي) فلكريني  فلسيد 

حصة.
عبد) فلحدرفني  فلسيد  (: فلتسييب)
فلغني تم تنصيبه مسيب وحدي ملد0)

غيب محدو 0.
))-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
في) فلكبيب  بالقصر   فالبتدفئية 
 03( رقم) تحت  ((019 17) يسلرب)

وتحت رقم فلسجل فلتجاري)13)).
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صوفا  كوم

مكتب فلحسابات وفلجبا ات وفستشار0)

فملقاوالت

)),)زنقة أبي شعيب فلدكالين حي فلليلون،)

فلرباط

فلهاتف):)76 79 73/ 60 )1 70 37)0

فلفاكس):)00 81 )7 37)0

ميزون كروب
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

لشريك وحيد
 قدر رأسلالها ب : 10.000  رهم

فلعنوفن : إقامة روزفلينا، علار0 رقم 
)، شقة رقم 18، زنقة بروميليا، 

قطاع 11، حي فلرياض
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
19) يسلرب)019))بالرباط تم تأسيس)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0  قدر)
ويوآد) 10.000) رهم  رأسلالها)
(: فلتالي) بالعنوفن  فالآتلاعي  مقرها 
شقة) (( رقم) علار0  روزفلينا،) إقامة 
رقم)18،)زنقة بروميليا قطاع)11،)حي)

فلرياض.

فلتسلية):)«ميزون كروب«.
فلهدف):)فإلنعاش فلعقاري.

روزفلينا) إقامة  (: فالآتلاعي) فملقر 
زنقة) (،18 رقم) شقة  (( رقم) علار0 
فلرياض،) حي  (،11 قطاع) بروميليا،)

فلرباط.
فملد0):)مد0 فلشركة)99)سنة فبتدفء)

من  وم فلتأسيس.
حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
فلرأسلال فالآتلاعي في)10.000) رهم)
فآتلاعية) حصة  (100 إلى) مقسم 

بلقدفر)100) رهم لكل حصة.
فلسيد فلخنيزفن عبد فلعزيز محلد)

مالك ل)100)حصة.
فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب.
تم تعيين فلسيد) (: تسييب فلشركة)
فلعزيز محلد كلسيب) فلخنيزفن عبد 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.
توزيع فألرباح):)من فألرباح فلصافية)
تؤجذ))%)لتكوين فالحتياط فلقانوني)

وفلباقي  وزع بين فلشركاء.
تم فإل دفع فلقانوني باملركز فلجهوي)
تحت) ((0(0 1)) نا ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)369)10.
لالستشار0 وفلتنبيه

صوفا  كوم
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 AIDA LA CHAMBRE DES
PETITS CASABLANCA

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بتاريخ) فلشركاء) قرفر   بلوآب 
6))فربف ر)019))تقرر تأسيس شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 وتبعا لذلك)
فإنها تتكون من فلسيد0 عا د0 شرف بي)

بوهالي وفلسيد0 نوفل فلقا ري.
 AIDA (: فلشركة) تسلية 
 LA CHAMBRE DES PETITS

.CASABLANCA
نشاط فلشركة):)

بيع وشرفء)ألعاب فألطفال)؛
فلتجار0 في فملوف  وفملالبس فملتعلقة)

باألطفال.
فملعاريف،) إقامة  (: فلشركة) مقر 

فسحاق) وفبو  فلرو فني  فبرفهيم 

فلدفر) (،(0000 فملعاريف) ماروني،)

فلبيضاء.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

إحدفثها فلفعلي.

100.000) رهلا) (: فملال) رأس 

 100 حصة بقيلة) (100 مقسم على)

 رهم للحصة فلوفحد0.

:)فلسيد0 عا د0) فلتسييب وفلتوقيع)

شرف بي بوهالي.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

فلتجارية بالرباط بتاريخ)8) نا ر)0)0) 

تحت رقم)609))0.
وهذف بلثابة مقتطف وبيان
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STE WESTEROS TRANS
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) قد  بلكناس،) ((019 نوفلرب) (((

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة تحلل)

فلخصائص فلتالية):

 STE WESTEROS (: فلتسلية)

.TRANS SARL

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدو 0.

نقل فلبضائع) (: فلهدف فالآتلاعي)

لحساب فلغيب،)فالستيبف  وفلتصد ر.

رأس فملال):)100.000) رهم مقسلة)

100) رهم) حصة من فئة) (1000 إلى)

للحصة فلوفحد0 مقسلة كالتالي):

شيشة هشام)00))حصة)؛

بوحية كريم)00))حصة.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فلثاني،) فلطابق  (: فملقر فالآتلاعي)

(،0 بلوك) (1 ر) ط  (،110 رقم) فملنتزه 

مجاط.

بوحية) شيشة هشام،) (: فلتسييب)

كريم.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
 (019 بلكناس بتاريخ فاتح  يسلرب)

تحت رقم)08983
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STE RIWAK JEBLI
SARL AU

 RUE NAHDA RESIDENCE ISRAE
 BOUTIQUE(N°1 SOUK(EL

ARBAA DU GHARB
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
فلقانون) وضع  ((019 أكتوبر) ((3
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فالبتدفئية) باملحكلة  فملحدو 0 
تحلل) وفلتي  فلغرب  فألربعاء) بسوق 

فلخصائص فلتالية):
.STE RIWAK JEBLI(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

رأس فملال):)حد  في)100.000) رهم)
قسلة فآتلاعية) (1000 مقسلة إلى)

من فئة)100) رهم.
فلهدف):)بيع فملالبس فلجاهز0.

فملقر فالآتلاعي:)حي نهضة،)إقامة)
فألربعاء) سوق  (1 رقم) محل  إسرفء،)

فلغرب.
فلتسييب):)غزالن فلرميلي.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فألربعاء) بسوق  باملحكلة  فلضبط 
فلغرب بالسجل فلتجاري رقم)6037) 

بتاريخ)13)نوفلرب)019).
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STE OMITI
SARL AU

تعد الت قانونية
قرر) ((0(0 17) نا ر) بتاريخ) (- (1

فلشريك فلوحيد للشركة ما  لي):
من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 
000.000.)) رهم إلى)0.000.000) رهم.

تم بكتابة) (: فإل دفع فلقانوني) (- ((
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 17) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/100
39 P
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Etude(Maitre(ASMA(ABDI
NOTIARE

GENISYS
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة) (1999 سبتلرب) (6

ذفت فملسؤولية محدو 0 تتليز بلا  لي):
(: فالآتلاعية) فلتسلية  (- (1

.GENISYS SARL
:) فجل) فلشركة) موضوع  (- ((
مختلف) تنفيذ  وجارآه،) فملغرب 
فملستلزمات) وتوزيع  وتركيب  أعلال 
فلتصد ر) علليات  آليع  فملكتبية،)

وفالستيبف .
 3 فلسالمة) (: فملقر فالآتلاعي) (- (3
فلدفر) (،(( بلوك ن رقم) (9 مجلوعة)

فلبيضاء.
 100.000 (: رأسلال فلشركة) (- (0

 رهم مقسلة إلى)1000)سهم.
هللا) عبد  فلسيد  (: فلتسييب) (- ((

فعلاملي.
باملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع  (- (6
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

.99(39
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KALESI D’AMENAGEMENT
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) بالرباط  ((0(0 9) نا ر) بتاريخ)
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

فملحدو 0 بشريك وفحد.
 KALESI (: فلتسلية)

.D’AMENAGEMENT
فلهدف):)مقاول في فلبناء)وفألشغال)

فملختلفة.
موالي) شارع  (: فلتجاري) فلعنوفن 
فلحسن فألول،)إقامة عيبو ي،)طابق)

0،)فلشقة)6)،)تلار0.
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)
في)100.000) رهم مقسلة إلى)1000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة.
تم تعيين فلسيد محلد) (: فلتسييب)
غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  فملساوي 

محدو 0.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فلتجاري) فلسجل  في  فلتقييد  تم 

بتاريخ) (1(9313 رقم) تحت   تلار0 

10) نا ر)0)0).
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PACIFIC DESIGN
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) بالرباط  ((0(0 9) نا ر) بتاريخ)

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

فملحدو 0 بشريك وفحد.

.PACIFIC DESIGN(:(فلتسلية

أنوفع) آليع  في  مقاول  (: فلهدف)

أشغال فلنجار0 وفألشغال فملختلفة.

أوال ) :) وفر  فلتجاري) فلعنوفن 

عامر،)تلار0.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

 100 إلى) مقسلة  10.000) رهم  في)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة.

تم تعيين فلسيد بوعز0) (: فلتسييب)

غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  فلعامري 

محدو 0.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فلتجاري) فلسجل  في  فلتقييد  تم 

بتاريخ) (1(9307 رقم) تحت   تلار0 

10) نا ر)0)0).

42 P

STE AZAHOURE FOOD
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تلار0 بتاريخ)8) نا ر)0)0))تم تأسيس)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0.

 STE AZAHOURE (: فلتسلية)

.FOOD

فلهدف فالآتلاعي):

فلحبوب) أنوفع  آليع  بائع 

وفلقطاني)؛

فلتغذ ة فلعامة)؛

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتي لها فرتباط مباشر أو غيب مباشر)
بأحد فألهدفف فملذكور0 أعاله وفلتي)
من شأنها فملساهلة في إنلاء)فلشركة.

(،(01 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
(،( تجزئة) (،( سكتور) فلطابق فألول،)

فملعلور0،)تلار0.
فملد0 فالآتلاعية):)99)سنة فبتدفء)
من فلتأسيس فلنهائي أي تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)
فألولى فلتي تبتدئ من تاريخ فلتسجيل)

في فلسجل فلتجاري.
100.000) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم للحصة فلوفحد0.
تسيب فلشركة من) (: تسيب فلشركة)
محلد) لحسن  ف تو  فلسيد  طرف 
بصفته مسيبف للشركة وذلك ملد0 غيب)

محدو 0.
كلا تقرر بالتعهد باإلمضاء)للسيد)

ف تو لحسن محلد.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني بكتابة فلضبط لدى فملحكلة)
 1(9337 فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم)

بتاريخ)0)) نا ر)0)0).
43 P

STE AFOUS LKHIRE
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تلار0 بتاريخ)8) نا ر)0)0))تم تأسيس)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0.
.STE AFOUS LKHIRE(:(فلتسلية

فلهدف فالآتلاعي):
فلحبوب) أنوفع  آليع  بائع 

وفلقطاني)؛
فلتغذ ة فلعامة)؛

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتي لها فرتباط مباشر أو غيب مباشر)
بأحد فألهدفف فملذكور0 أعاله وفلتي)
من شأنها فملساهلة في إنلاء)فلشركة.

(،(01 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
(،( تجزئة) (،( سكتور) فلطابق فألول،)

فملعلور0،)تلار0.

فملد0 فالآتلاعية):)99)سنة فبتدفء)
من فلتأسيس فلنهائي أي تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)
فألولى فلتي تبتدئ من تاريخ فلتسجيل)

في فلسجل فلتجاري.
100.000) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم للحصة فلوفحد0.
تسيب فلشركة من) (: تسيب فلشركة)
برفهيم) لحسن  ف تو  فلسيد  طرف 
بصفته مسيبف للشركة وذلك ملد0 غيب)

محدو 0.
كلا تقرر بالتعهد باإلمضاء)للسيد)

ف تو لحسن برفهيم.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني بكتابة فلضبط لدى فملحكلة)
 1(9339 فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم)

بتاريخ)0)) نا ر)0)0).
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STE BTSCA
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تلار0)
تأسيس) تم  ((0(0 10) نا ر) بتاريخ)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0.
.STE BTSCA(:(فلتسلية

فلهدف فالآتلاعي):
فألشغال فلعامة وفلبناء)؛

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتي لها فرتباط مباشر أو غيب مباشر)
بأحد فألهدفف فملذكور0 أعاله وفلتي)
من شأنها فملساهلة في إنلاء)فلشركة.

حي) (،1600 رقم) (: فملقر فالآتلاعي)
فملغرب فلعربي،)تلار0.

فملد0 فالآتلاعية):)99)سنة فبتدفء)
من فلتأسيس فلنهائي أي تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)
فألولى فلتي تبتدئ من تاريخ فلتسجيل)

في فلسجل فلتجاري.
100.000) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم للحصة فلوفحد0.
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فلشركة) تسيب  (: فلشركة) تسيب 
بوعلو   وسف) فلسيد  طرف  من 
بصفته مسيبف للشركة وذلك ملد0 غيب)

محدو 0.
كلا تقرر بالتعهد باإلمضاء)للسيد)

بوعلو   وسف.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني بكتابة فلضبط لدى فملحكلة)
 1(933( فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم)

بتاريخ)0)) نا ر)0)0).
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STE SAMBATRAV
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تلار0 بتاريخ)9) نا ر)0)0))تم تأسيس)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0.
.STE SAMBATRAV(:(فلتسلية

فلهدف فالآتلاعي):
فألشغال فلعامة وفلبناء)؛

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتي لها فرتباط مباشر أو غيب مباشر)
بأحد فألهدفف فملذكور0 أعاله وفلتي)
من شأنها فملساهلة في إنلاء)فلشركة.

حي) (،1(01 رقم) (: فملقر فالآتلاعي)
فملغرب فلعربي،)فملسيب0))،)تلار0.

فملد0 فالآتلاعية):)99)سنة فبتدفء)
من فلتأسيس فلنهائي أي تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)
فألولى فلتي تبتدئ من تاريخ فلتسجيل)

في فلسجل فلتجاري.
100.000) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم للحصة فلوفحد0.
تسيب فلشركة من) (: تسيب فلشركة)
طرف فلسيد سلاللي سعيد وفلسيد)
مسيبفن) بصفتهلا  هللا  عبد  بدف 

للشركة وذلك ملد0 غيب محدو 0.
كلا تقرر بالتعهد باإلمضاء)للسيد)

سلاللي سعيد وفلسيد بدف عبد هللا.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني بكتابة فلضبط لدى فملحكلة)
 1(9301 فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم)

بتاريخ)0)) نا ر)0)0).
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STE ERMOBAT
SARL AU

فملسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  ((0(0 10) نا ر) بتاريخ)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
تحلل) وفلتي  فلوحيد  فلشريك  ذفت 

فلخصائص فلتالية):
.STE ERMOBAT(:(فلتسلية

فلصفة فلقانونية):)شركة محدو 0)
فملسؤولية بشريك وحيد.

أشغال فلبناء) (: فلهدف فالآتلاعي)
وجدمات متنوعة.

رأسلال فلشركة):)100.000) رهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم للحصة فلوفحد0.
 1000 فلرقيق) فاطلة  فلسيد0 

حصة.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة.
عقبة،) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 
علار0)06،)فلشقة))،)أكدفل،)فلرباط.

فملسيب):)فاطلة فلرقيق.
 10(383 فلتجاري) فلسجل  رقم 
برقم فلتقييد بدفاتر فلسجل فلتجاري)
تحت رقم)87733)باملحكلة فلتجارية)

بالرباط.
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 STE AGRO CHEHBOUNE
FERTILIZER

SARL AU
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي :  وفر أوال  فعكيل، 
سيدي و فر موالي بوسلهام، إقليم 

فلقنيطر0
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
)1) نا ر)0)0))تم إنشاء)شركة ذفت)

فملليزفت فلتالية):
 STE AGRO (: فلتسلية)

.CHEHBOUNE FERTILIZER

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فلشريك) ذفت  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.
فلكيليائية) موف   بيع  (: فملوضوع)

بالتقسيط.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.
:) وفر أوال  فعكيل،) فملقر فلرئي�سي)
إقليم) بوسلهام،) موالي  و فر  سيدي 

فلقنيطر0.
فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة) (1000 على) مقسم   رهم 
فآتلاعية بقيلة)100) رهم للحصة.

شهبون فحلد)1000)حصة.
تم إسنا ها إلى شهبون) (: فإل فر0)

فحلد.
فلسنة فلحسابية):)تبتدئ من فاتح)

 نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
لدى فملحكلة فالبتدفئية بسوق أربعاء)
تحت) ((0(0 0)) نا ر) بتاريخ) فلغرب 

رقم)0)0)/10.
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 ENGINEERING TRAINING
CONSULTING

SARL
رأسلالها : 10.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : زفوية زنقة غاندي 
ولبنان، إقامة فاتن، علارC 0 مكتب 

)، فلقنيطر0
سجل تجاري : 1)390

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
بتاريخ))1) يسلرب)019))تقرر ما  لي):
تفويت) على  باإلآلاع  فملصا قة 
69)حصة كانت في ملك فلسيد حسن)

بلويز لفائد0 فلسيد زكرياء)بلويز.
تفويت) على  باإلآلاع  فملصا قة 
1)حصة كانت في ملك فلسيد حسن)

بلويز لفائد0 فلسيد0 ف لان علجي.
مسيب) بلويز  زكرياء) فلسيد  تعيين 

آد د للشركة.
بلويز رقم) فلسيد حسن  فستقال 
من) (G87(39 فلوطنية) فلبطاقة 

مهامه كلسيب للشركة.

وتعد ل فلنظام فألسا�سي للشركة)
وفقا لللتغيبفت فلسالفة فلذكر.

فلقانوني) فإل دفع  إنجاز  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  بكتابة 
بالقنيطر0 بتاريخ)9) نا ر)0)0))تحت)

رقم)73891.
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MC KARAM
SARL

RC : 103199
Lapidation(totale

للجلع) فلعرفي  فملحضر  حسب 
بتاريخ) فملؤرخ  فالستثنائي   فلعام 
 MC» لشركة) ((019 نوفلرب) (13
رأسلال  ذفت   »KARAM SARL
مقرها  فلتي  توفآد  10.000  رهم 
م  ي  ح   3 فضافي   0 فمل   (( رقم   :

فلرباط، تقرر ما  لي :
فلحساب  على  فملصا قة   -  1
فلختامي لللد0 فملتبفوحة ما بين فاتح 

 نا ر 019) إلى 31 أكتوبر 019).
فلحساب  على  فملصا قة   -  (
نوفلرب  فاتح  من  للتصفية  فلختامي 

019) إلى 31 أكتوبر 019).
فلتصفية  عللية  جتم   -  3

وفإلقفال فلنهائي للشركة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بالرباط بتاريخ 6  نا ر 0)0) 

تحت رقم 103900.
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SOCIETE ZAKANE
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوحيد
فلسجل فلتجاري رقم : 801))

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
مناقشة) تلت  ((019 9) يسلرب)
عام) آلع  ملحضر  فألساسية  فلنقط 

للشركة ملخصة كالتالي):
تحويل) قرر  فلوحيد  فلشريك 
 7 رقم) من  للشركة  فالآتلاعي  فملقر 
 1 فلكرفمة) تاكنة وزنقة غلار0  زنقة 
زنقة شعيب) ((0 فلخليسات إلى رقم)

فلدكالي فلخليسات.
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تعد ل) قرر  فلوحيد  فلشريك 

بإضافة) للشركة  فالآتلاعي  فلغرض 

فأل وفت) تاآر  (: فلتالي) فلنشاط 

وفلعقاقيب) فألآهز0  وتاآر  فلحد د ة 
فلحرفسة ومقاول) وحذف شركة بناء)

في فلزرفعة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

 10 بتاريخ) (9 بالخليسات تحت رقم)

 نا ر)0)0).
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مكتب فالستشارFIDUTEMA(0)ش.م.م
رقم)136)شارع فلقاهر0 كومطرفف)1،)تلار0

TRANSPORT HAKOM
SARL AU

إعالن عن فلزيا 0 في رأسلال فلشركة
في))) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) قررت  (،(019 16) يسلرب)

 TRANSPORT HAKOM SARL AU

ش.م.م ذفت فلشريك فلوحيد ما  لي):
1)-)زيا 0 في رأسلال فلشركة فلذي)

وتلت) 000.000.)) رهم  ب)  قدر 

ليصبح) 3.000.000) رهم  إضافة)

8.000.000) رهم.

فألسا�سي) فلقانون  تحيين  (- ((

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((0(0 ( 13) نا ر) بتاريخ)

.103891

52 P

مكتب فألستاذ أناس فلبوعناني

موثق

00،)شارع محلد   بوري،)مكتب رقم)1))بجانب)

مصرف فملغرب)،)فلقنيطر0

MANAZIL SEBOU
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بيع حصص
بلقت�سى عقد رسمي حرر بد وفن)

فملوثق) فلبوعناني،) أناس  فألستاذ 

19) يسلرب) و) (( بتاريخ) بالقنيطر0 

حصص تفويت  عقد  تم  (،(019

)«منازل سبو«،)ذفت رأسلال  قدر ب)
10.000) رهم وفلتي مقرها فالآتلاعي)
غاندي،) زنقة  (،9 فلبيضاء،) بالدفر 
فلسيد) فوت  حيث  (،16 رقم) شقة 
طارق معتوق للسيد0 غزالن فلجوطي)
حصة) (100 حيدو،) حنان  وفلسيد0 
لكل) حصة  ((0 بتقد ر) فآتلاعية 

منهلا.
طارق) فلسيد  إقالة  تلت  وقد 
وتعيين) للشركة  كلسيب  معتوق 
وحنان) فلجوطي  غزالن  فلسيدفت 
حيدو كلسيبتان آد دتان ملد0 غيب)

محد 0 وفلتوقيع باسلهن.
باملحكلة) فلتجاري  فلسجل 
رقم) تحت  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

.07(07
لالستخالص وفلبيان

فألستاذ أناس فلبوعناني

53 P

 CABINET JAOUAD HAMDI
D’EXPERTISE COMPTABLE

»C.J.H.E.C«
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
مقرها فالآتلاعي : 61، زنقة موالي 
عبد فلرحلان، إقامة منات هللا ) 

مكتب رقم 0 فلقنيطر0
فلسجل فلتجاري رقم )9)36 

فلقنيطر0
تحيين نشاط فلشركة

فلعام) فلجلع  محضر  على  بناء)
 (( بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي 
 CABINET لشركة) ((019 نوفلرب)
 JAOUAD HAMDI D’EXPERTISE
شركة) (»COMPTABLE »C.J.H.E.C
بشريك) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد،)تقرر ما  لي):
تحيين نشاط فلشركة كالتالي):

محاسب معتلد من طرف فلدولة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
 (019 0)) يسلرب) بالقنيطر0 بتاريخ)

تحت رقم)73709.
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 IMMOBILIERE HAMAM

AQAR

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : زنقة 03)، رقم 1)، 

مجلوعة 11، فلقنيطر0

تحويل فملقر فالآتلاعي
بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب))

تقرر) ((019 أكتوبر) (9 فلعا ي بتاريخ)

ما  لي):

فملقر) تحويل  على  فملصا قة 

من) فملذكور0  للشركة  فالآتلاعي 

فلعنوفن فلقد م):)زنقة)03)،)رقم)1)،)

مجلوعة)11،)فلقنيطر0.

بن) إقامة  (: فلجد د) فلعنوفن  إلى 

وشالة،) غاندي  زنقة  زفوية  علر،)

مكتب رقم))1)-)فلقنيطر0.

فلقانون) من  (0 فلفصل) تغييب 

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

73887)بتاريخ)9) نا ر)0)0).
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 GHARB INDUSTRIE ET

AGRICOLE

»GIA«

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : زفوية زنقة 6، رقم 

30، شارع موالي  وسف رقم 6)1، 

بلوك A، إقامة مروى، فلقنيطر0

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى  (

 (019 13) يسلرب) بالقنيطر0 بتاريخ)

لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 

ذفت) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فملوفصفات فلتالية):

 GHARB INDUSTRIE(:(فلتسلية

.»ET AGRICOLE »GIA

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
مسؤولية محدو 0.

فملقر فالآتلاعي):)زفوية زنقة)6،)رقم)
(،1(6 شارع موالي  وسف رقم) (،30

بلوك)A،)إقامة مروى،)فلقنيطر0.
فملعدفت) بيع  (: فلشركة) موضوع 

فلصناعية.
بيع فمالت فلفالحية.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
 100 1.000)حصة بقيلة) مقسم إلى)
بكاملها،) محرر0  للوفحد0،)  رهم 
مكتتبة وموزعة على فلشركاء)كالتالي):
فلسيد ملسيح أحلد):)0)))حصة.
فلسيد فرتوتي محلد):)0)0)حصة.

فملد0):)99)سنة.
أسند إلى فلسيد ملسيح) (: فلتسييب)

أحلد وفلسيد فرتوتي محلد.
فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر))إلى)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)3971))بتاريخ))1) نا ر)0)0).
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EL WAZZANI AUTOWORLD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

 بشريك وحيد 
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : شارع فبا حنيني 
فلقومية، بئب فلرفمي، بقعة رقم 11، 

متجر رقم )، فلقنيطر0
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى  (
بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 
فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):
 EL WAZZANI (: فلتسلية)

.AUTOWORLD
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.
: شارع فبا حنيني  فملقر فالآتلاعي)
فلقومية، بئب فلرفمي، بقعة رقم 11، 

متجر رقم )، فلقنيطر0.
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موضوع فلشركة):)فملقاولة في فلنقل)

سيار0) طاك�سي،) بوفسطة  فلجلاعي 

لنقل فألشخاص حسب فلرغبة.

فلسيارفت فلجد د0 أو) بيع أآزفء)

فملستعللة بالتقسيط.

بيع أآزفء)فلدرفآات بالتقسيط.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

 100 1.000)حصة بقيلة) مقسم إلى)

بكاملها،) محرر0  للوفحد0،)  رهم 

مكتتبة وموزعة على فلشركاء)كالتالي):

 1000 (: بوعيا ي) مرف   فلسيد 

حصة.

فملد0):)99)سنة.

مرف ) فلسيد  إلى  أسند  (: فلتسييب)

فلحامل) مغربي  فلجنسية  بوعيا ي.)

.GM111370(للبطاقة فلوطنية رقم

فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر))إلى)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)
رقم))399))بتاريخ)16) نا ر)0)0).
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SOCIETE HIMAT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

 بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلطابق فألر�سي، 

فملغرب فلعربي، بلوك D، رقم 083، 

مرآب رقم 1، فلقنيطر0

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى  (

بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

 SOCIETE HIMAT (: فلتسلية)

.SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فملقر فالآتلاعي): فلطابق فألر�سي، 

فملغرب فلعربي، بلوك D، رقم 083، 

مرآب رقم 1، فلقنيطر0.

في) فملقاولة  (: فلشركة) موضوع 
أشغال فلبناء.

منعش عقاري.
بيع موف  فلبناء.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
 100 1.000)حصة بقيلة) مقسم إلى)
بكاملها،) محرر0  للوفحد0،)  رهم 
مكتتبة وموزعة على فلشركاء)كالتالي):

 1000 (: بضري) محلد  فلسيد 
حصة.

فملد0):)99)سنة.
أسند إلى فلسيد محلد) (: فلتسييب)
فلحامل) مغربية،) فلجنسية  بضري،)

.JB0(7(3((للبطاقة فلوطنية رقم
فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر))إلى)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)3993))بتاريخ)16) نا ر)0)0).
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M Y L ENGINEERING
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
 بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : زنقة M، رقم )1 

فال فلوري - فلقنيطر0
تأسيس

)بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بلصالح تصحيح) ((019 )1) يسلرب)
تم) فلقنيطر0  ملد نة  فإلمضاءفت 
إعدف  فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

باملوفصفات فلتالية):
.M Y L ENGINEERING(:(فلتسلية
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.
فملقر فالآتلاعي): زنقة M، رقم )1 

فال فلوري،)فلقنيطر0.
في) فلغرض من فلشركة  (: فلهدف)
مباشر) بشكل  جارآه،) أو   فملغرب 
أو غيب مباشر،)سوفء)لنفسها أو لغيبها)

أو مساهلة في):

وفلتحقيقات) للدرفسات  مكتب 

وفلبحوث.

فلتجار0.

أو) فملختلفة  فألعلال  في  مقاول 

فلبناء.

فلعلليات) آليع  عام،) وبشكل 

فلصناعية،) فملالية،) فلتجارية،)

وفلخدماتية،) فلحرفية،) فلعقارية،)

وفملرتبط) فلشركة،) لحساب  آليعها 

بشكل مباشر أو غيب مباشر بالهدف)

فالآتلاعي لتطوير فلشركة.

فملد0):)حد ت مد0 فلشركة في)99 

سنة منذ تاريخ فلتأسيس.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

 100 1.000)حصة بقيلة) مقسم إلى)

موزعة) فلوفحد0،) للحصة   رهم 

كالتالي):

 100.000 (: فلسيد رشيد فلعسال)

 رهم)1000)حصة).

فلسيد) (: فلوحيد) فلشريك 
مجلوعه) ما  فلعسال  لتلك  رشيد 

 1000 يعا ل) ما  100.000) رهم 

حصة فآتلاعية.

فلشركة يسيبها فلسيد) (: فلتسييب)
رشيد فلعسال وذلك ملد0 غيب محد 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني بلصلحة فلسجالت فلتجارية)

)1) نا ر) بتاريخ) فلقنيطر0  ملد نة 

0)0))تحت رقم))397).
لإل دفع وفلبيان
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R.H.A CONSEIL
 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها : 10.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : شارع فألميب0 اللة 

عائشة، علار0 0)/6)، فلهدى رقم 

)3، فلقنيطر0

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى  (

بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

ذفت فملوفصفات فلتالية):

.R.H.A CONSEIL(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0.

فملقر فالآتلاعي): شارع فألميب0 اللة 

فلهدى رقم   ،(6/(0 عائشة، علار0 

)3، فلقنيطر0.

موضوع فلشركة):)فستغالل مركز)

فالتصال.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

10.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

 100 بقيلة) حصة  (100 إلى) مقسم 

بكاملها،) محرر0  للوفحد0،)  رهم 

مكتتبة وموزعة على فلشركاء)كالتالي):

فلسيد فرشتالي حلز0):)00)حصة.

فيليب) روبان  آانسينس  فلسيد 

مارسيل):)00)حصة.

فلسيد شفيقي أمين):)0))حصة.

فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)أسند إلى فلسيد فرشتالي)

فلحامل) فرنسية،) فلجنسية  حلز0،)

(،11C1(0970 رقم) فلسفر  لجوفز 

فيليب) روبان  آانسينس  وفلسيد 

رقم) فلسفر  لجوفز  فلحامل  مارسيل،)

شفيقي) وفلسيد  (،10C18(8960

فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم) أمين،)

.G0(6030

فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر))إلى)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)
رقم)3981))بتاريخ))1) نا ر)0)0).
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SOCIETE SAMTER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

 بشريك وحيد

فملقر فالآتلاعي : )8، فلحي فلصناعي 

- فلقنيطر0

تحويل فملقر فالآتلاعي
بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب)

(،SOCIETE SAMTER(فلعا ي لشركة

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد تقرر ما  لي):
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فملقر) تحويل  على  فملصا قة 
من) فملذكور0  للشركة  فالآتلاعي 
فلعنوفن فلقد م):))8،)فلحي فلصناعي)

-)فلقنيطر0.
(،(( بقعة) (: فلجد د) فلعنوفن  إلى 

فلعصام،)طريق طنجة)-)فلقنيطر0.
فلقانون) من  (0 فلفصل) تغييب 

فألسا�سي للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

8)739)بتاريخ))1) نا ر)0)0).
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SFNE TRANS
 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها : 100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : بلوك A، رقم )30، 

فوال  فوآيه، فلقنيطر0
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى  (
بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

ذفت فملوفصفات فلتالية):
.SFNE TRANS SARL(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
مسؤولية محدو 0.

رقم) (،A بلوك) (: فالآتلاعي) فملقر 
)30،)فوال  فوآيه،)فلقنيطر0.

موضوع فلشركة):)فملقاولة في نقل)
فملستخدمين.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محرر0) للوفحد0،) 100) رهم  بقيلة)
بكاملها،)مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):
 (00 (: مجدوب) سفيان  فلسيد 

حصة.
 (00 (: فلسيد رشيد آ ت فبورحو)

حصة.
فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)أسند إلى فلسيد سفيان)
فلحامل) فلجنسية مغربية،) مجدوب،)
 G((6713 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
وفلسيد رشيد آ ت فبورحو،)فلجنسية)
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  مغربية،)

.G010010(رقم
فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر))إلى)

31) يسلرب.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)))39))بتاريخ)13) نا ر)0)0).
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STE PORTE 
DE LA CHAPELLE

SARL AU
)1، زنقة صربي بوآلعة فلطابق 

فألول، رقم 6، فلدفر فلبيضاء
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلدفر فلبيضاء)بتاريخ)0)) نا ر)019)،)
تم وضع فلقانون فلتأسي�سي لشركة)
بلشارك) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد ذفت فملليزفت فلتالية):
فلتسلية):)بورت  و لشبيل.

فستيبف ،) (: فالآتلاعي) فلهدف 
تصد ر،)توزيع وفملتاآر0 في كل قطع)

فلنسيج.
تحويل) صناعة،) جياطة،) نسج،)
فملالبس) قطع  آليع  في  وفلتجار0 

فلجاهز0.
شرفء،) تحويل،) صناعة،) نسج،)
سرفويل،) (: بيع لكل أصناف فأللبسة)
مالبس) مالبس  فجلية،) مالبس،)
للرآال،) وغيبها  أقلصة  جارآية،)
ما  تعلق) وكل  وفألطفال  للنساء)

باأللبسة.
طباعة) صباغة،) نسج،) حياكة،)

كل ما  تعلق باألقلشة وفلنسيج.
وفملتاآر0) توزيع  بيع،) شرفء،)
وتصد ر لكل قطع فلنسيج،)فألقلشة،)
فألولية) فملوف   فأل وفت،) فملالبس،)
لصناعة) فلالزمة  وفالكسسوفرفت 

فملالبس).
فستيبف ،)تصد ر.

فملتاآر0 بصفة عامة.
فلعلليات) كل  عامة  وبصفة 
فملالية،) فلصناعية،) فلتجارية،)
بطريقة) فملرتبطة  وفملنقولة  فلعقارية 
من) بأي  مباشر0  غيب  أو  مباشر0 
فألهدفف فملبينة أعاله وفلتي تلكن من)

تنلية فلشركة.

فملقر فالآتلاعي):))1،)زنقة صربي)
بوآلعة،)فلطابق فألول،)رقم)6،)فلدفر)

فلبيضاء.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.
محد ) فلرأسلال  (: فلرأسلال)
 100 إلى) مقسلة  10.000) رهم  في)
للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 
فلوفحد0 آليعها محرر0 ومسند0 إلى)

فلسيد فسلاعيل جالد)100)حصة.
فلقانوني) لالحتياط  (%( (: فألرباح)
سوفء) فلشركاء) تقد ر  وفلباقي حسب 

 وزع أو  نقل.
مسيب) بصفة  تعيين  (: فلتسييب)
فلسيد) محد 0  غيب  وملد0  للشركة 

فسلاعيل جالد.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
فلبيضاء)بتاريخ)13) نا ر)0)0))تحت)

رقم)6618)7.
بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجاري 

.7((783
بيان مختصر
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JYKAR
SARL

9)، شارع الزرقطوين، طابق 3، رقم 8، 
الدار البيضاء

السجل التجاري : 441839
تفويت فلحصص فالآتلاعية

فستقالة وتعيين مسيب
فملصا قة على فلقانون فألسا�سي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فلدفر)
(،(019 6)) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)
لشركة آيكار شركة ذفت فملسؤولية)
100.000) رهم) رأسلالها) فملحدو 0 

تقرر ما  لي):
تفويت)0)))حصة فآتلاعية من)
لفائد0) فلرفجي  زكرياء) فلسيد  طرف 

فلسيد  وسف فلرفجي.
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فالستثنائي فملنعقد في فلدفر فلبيضاء)
لشركة) ((019 6)) يسلرب) بتاريخ)
فملسؤولية) ذفت  شركة  «آيكار«)
100.000) رهم) رأسلالها) فملحدو 0 

تقرر ما  لي):

فلحصص) تفويت  إقرفر 

فالآتلاعية.

فستقالة فلسيد زكرياء)فلرفجي من)

مهامه كلسيب للشركة.

تعيين فلسيد  وسف فلرفجي مسيب)

وحيد للشركة ملد0 غيب محد 0.

فلسيد) بتوقيع  فلشركة  فلتزفم 

 وسف فلرفجي.

من) و03) (7 (،6 فلفصول) تغييب 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

فملصا قة وفقرفر فلقانون فألسا�سي)

فلجد د.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

(،(0(0 13) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)8)66)7.
بيان مختصر
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شركة اوطو سيبايس ساحل
ش م م بلشارك وحيد

تجزئة مستقبل، بقعة رقم 3، 

فلطابق 1، حد فلسوفلم، برشيد

فلسجل فلتجاري : 1)))

حل مسبق للشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي فملنعقد في برشيد بتاريخ)

«أوطو) لشركة) (،(019 10) يسلرب)

ذفت) شركة  ساحل«) سيبفيس 

فملسؤولية فملحدو 0 بلشارك وحيد،)
تقرر) 100.000) رهم،) رأسلالها)

ما  لي):

فلحل فملسبق للشركة.

تعيين فلسيد موالي عبد فلرزفق)

فألشهب فإل ري�سي مصفي للشركة.

فلشركة) تصفية  مقر  تحد د 

بقعة رقم) تجزئة مستقبل،) بربشيد،)

3،)فلطابق)1،)حي فلسوفلم.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بربشيد)

بتاريخ)10) نا ر)0)0)،)تحت رقم)36.
بيان مختصر
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YAJABAR
SARL

رقم 0))، شارع فلسلار0 حي فإلذفعة 
عين فلشق، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 108703
نقل فملقر فالآتلاعي للشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فالستثنائي فملنعقد في فلدفر فلبيضاء)
لشركة) (،(019 3)) يسلرب) بتاريخ)
فملسؤولية) ذفت  شركة  « اآبار«)
 (.000.000 رأسلالها) فملحدو 0،)

 رهم تقرر ما  لي):
إلى) للشركة  فالآتلاعي  فملقر  نقل 
شارع لال  اقوت) (61 (: فلعنوفن فلتالي)
))رقم) زفوية مصطفى فملعاني فلطابق)

)6،)فلدفر فلبيضاء.
تغييب فلفصل)0)«مقر فلشركة«)من)

فلقانون فألسا�سي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
0)0)،)تحت) 6) نا ر) فلبيضاء)بتاريخ)

رقم)969))7.
بيان مختصر
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MINERALOGIC
فلسجل فلتجاري : 7)31)0

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلبيضاء) بالدفر  ((0(19 8))نوفلرب)
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  إعدف   تم 
باملليزفت) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلتالية):
.MINERALOGIC(:(فلتسلية

فلنوع):)شركة محدو 0 فملسؤولية.
فلهدف):) تلثل هدف فلشركة.

فلفيز ائية) للخصائص  مخترب 
وفلبيئية) وفملعدنية  وفلكيليائية 
وفملعا ن) وفلتببة  فملياه  وتحليالت 

وفلهوفء.
و رفسة) فلتعد ن  هندسة  مكتب 

فلهندسة فلبيئية.
فلخامات) وتسويق  تدوير  إعا 0 
لالستب ف ) فلقابلة  فلتعد ن  ونفا ات 
أنوفع) وآليع  فلصناعية  وفملعا ن 

فملنتجات فلصناعية فملصنعة.

فلتعد ن) في  فملستلر  فلتكوين 

وإعا 0 فلتدوير.

محج مرس) ((6 (: فملقر فالآتلاعي)

(،3 فلشقة) فلطابق فألول،) فلسلطان،)

فلدفر فلبيضاء.

فملد0):)99)سنة فبتدفء)من تقييدها)

في فلسجل فلتجاري.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

 1000 100.000) رهم مقسم إلى) في)

للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0 موزعة على فلشركاء):

فلسيد وفحي عبد فلرزفق،)فلحامل)

 P(00(38 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

وفلقاطن ب أوال  حلدفن إقامة فملزفر)

شارع)0))غشت فلطابق)0)رقم)11)بني)

مالل بنسبة)330)حصة.

فلحامل) بوزحزفح حسن،) فلسيد 

 F((907( رقم) فلوطنية  للبطاقة 

وفلقاطن ببلجيكا بنسبة)300)حصة.

فلحامل) أنس،) فركان  فلسيد 

 EE036(96 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

 17 رقم) فلزيتونة  بتجزئة  وفلقاطن 

فمرشيش مرفكش بنسبة)330)حصة.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلحامل) فلسيد ن وفحي عبد فلرزفق،)

 P(00(38 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

وفلقاطن ب أوال  حلدفن إقامة فملزفر)

 11 رقم) (0 فلطابق) غشت  ((0 شارع)

فلحامل) بني مالل وبوزحزفح حسن،)

 F((907( رقم) فلوطنية  للبطاقة 

غيب) ملد0  وذلك  بلجيكا  وفلقاطن 

محدو 0.

بشكل) ملزمة  فلشركة  تكون 

صحيح بتوقيع فحد مسيبيها.

فلقانوني) فإل دفع  تم  (: فلتسجيل)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

تسجيلها) وتم  ((0(0 )1) نا ر)  وم)

رقم) تحت  فلتجاري  بالسجل 

.0(31(7
لإل دفع وفلنشر
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SEKA IT
فلسجل فلتجاري : ))18)0

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 
من مشتبك وفحد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلبيضاء) بالدفر  ((019 17) يسلرب)
تم وضع فلقوفنين فألساسية لشركة)
محدو 0 فملسؤولية من مشتبك وفحد)

ذفت فملليزفت فلتالية):
.SEKA IT(:(فلتسلية

فلنوع):)شركة محدو 0 فملسؤولية)
من مشتبك وفحد.

:) تلثل هدف فلشركة في) فلهدف)
جدمات تطوير فلنظم فملعلوماتية.

تطبيقات) وتسويق  ونشر  إنتاج 
وبرفآت فالجتبفع وحلول) فلربمجيات،)

تكنولوآيا فملعلوميات.
فلكلبيوتر) نظم  في  فالستسار0 

وفلربمجيات.
نظم) هندسة  في  فالستشار0 

فملعلوميات.
محج مرس) ((6 (: فملقر فالآتلاعي)
(،3 فلشقة) فلطابق فألول،) فلسلطان،)

فلدفر فلبيضاء،)أنفا.
فملد0):)99)سنة فبتدفء)من تقييدها)

في فلسجل فلتجاري.
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)
 100 إلى) مقسم  10.000) رهم  في)
للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 
فلوحيد) للشريك  موزعة  فلوفحد0 
فلحامل) فبرفهيم  فلحاج  فبن  فلسيد 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
إقامة) (( ب) وفلقاطن  (PO803009

لهوت  و آيان)00))0)فرنسا.
:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فلحامل) فبرفهيم  فلحاج  فبن  فلسيد 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
إقامة) (( ب) وفلقاطن  (PO803009
00))0)فرنسا وذلك) لهوت  و آيان)

ملد0 غيب محدو 0.
فلقانوني) فإل دفع  تم  (: فلتسجيل)
بالدفر) لالستثلارفت  فلجهوي  باملركز 
فلبيضاء) وم)6)) يسلرب)019)،)وتم)
تسجيلها بالسجل فلتجاري تحت رقم)

.0(18((
لإل دفع وفلنشر
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شركة كونكاسور زعيب

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فملقر : بلوك أ، علار0 أ، شقة رقم 

03 حد قة زيلور 1،  اسلين 0، 

فلخليسات

فلتأسيس
فلتأسيس) قانون  ملقتضيات  تبعا 

تم) (،(019 مارس) (8 بتاريخ) فملؤرخ 

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

محدو 0،)ذفت فلخصائص فلتالية):

فإلسم فلقانوني للشركة):

شركة كونكاسور زعيب شركة ذفت)

مسؤولية محدو 0.

فلهدف):)تهدف فلشركة إلى):

فستغالل فملقالع.

بيع موف  فلبناء.

علار0) أ،) بلوك  (: فملقر فالآتلاعي)

(،1 حد قة زيلور) (،03 شقة رقم) أ،)

 اسلين)0)فلخليسات.

فملد0):)99)سنة.

رأس فملال):)10.000) رهم مقسم)

100) رهم) بقيلة) حصة  (100 إلى)

للحصة فلوفحد0.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.

عبد) فلسيد  يعترب  (: فلتسييب)

فلقانوني) «فملسيب«) فملجيد فلبويرماني)

للشركة.

فألرباح) من  :) خصم  فألرباح)

كا جار) (%( قدره) ما  فلصافية 

قانوني إذف ما كان هذف فألجيب أقل من)

على) فلباقي  ويوزع  فملال،) رأس  عشر 

فلحصص فلقانونية للشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

ملد نة) فالبتدفئية  باملحكلة  فلقانوني 

فلخليسات  وم)10)مارس)019).

فلسجل فلتجاري رقم)9)87).
مسيب فلشركة
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شركة كريباهت
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فملقر : شارع أبو رفكرفك حدفئق 
زمور ) علار0 ب رقم 7 حي فلزهرفء 

فلخليسات
فلتأسيس

فلتأسيس) قانون  ملقتضيات  تبعا 
تم) (،(0(0 3) نا ر) بتاريخ) فملؤرخ 
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

محدو 0،)ذفت فلخصائص فلتالية):
شركة) (: للشركة) فلقانوني  فالسم 
مسؤولية) ذفت  شركة  كريباهت 

محدو 0.
فلهدف):)تهدف فلشركة إلى):
فستغالل فلكريان وفملحاآر.

فملقر فالآتلاعي):)شارع أبو رفكرفك)
حي) (7 علار0 ب رقم) (( حدفئق زمور)

فلزهرفء)فلخليسات.
فملد0):)99)سنة.

رأس فملال):)10.000) رهم مقسم)
100) رهم) بقيلة) حصة  (100 إلى)

للحصة فلوفحد0.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.
يعترب فلسيد فلبويرماني) (: فلتسييب)

ر�سى)«فملسيب«)فلقانوني للشركة.
فألرباح) من  :) خصم  فألرباح)
)%)كا جار قانوني) فلصافية ما قدره)
إذف كان هذف فألجيب أقل من عشر رأس)
فلحصص) على  فلباقي  ويوزع  (، فملال)

فلقانونية للشركة.
باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلخليسات  وم) ملد نة  فالبتدفئية 
 (0 رقم) تحت  (،(0(0 17) نا ر)

فلسجل فلتجاري رقم))893).
مسيب فلشركة
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LIGORIA IMMOBILIER
SARL

تاسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 بلسؤول وفحد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 )) نا ر)
باملوفصفات) فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية):

 LIGORIA (: فلتسلية)
.IMMOBILIER SARL

فملقر فلتجاري):)))ب   عبد هللا بن)
))شقة)  اسين علار0 بليدون فلطابق)

رقم)))فلدفر فلبيضاء.
فلهدف فلتجاري):)منعش عقاري.

أشغال مختلفة.
 100.000 في) محد   (: فلرأسلال)
حصة) (1000 إلى) مقسلة   رهم 

كلا  لي):
 (00 سويني) مصطفى  فلسيد 

حصة.
فلسيد فلشرقي سويني)00))حصة.
فملد0):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
سويني) مصطفى  (:  فلتسييب)

أو فلشرقي سويني.
فملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع 
سجل) فلبيضاء،) بالدفر  فلتجارية 

تجاري رقم)9)9))0.
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LIN-H SERVICE
تكوين شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0
 (( تبعا لعقد عرفي بالرباط  وم)
ذفت) شركة  إنشاء) تم  (،(019  نا ر)
فملليزفت) ذفت  محدو 0،) مسؤولية 

فلتالية):
فسم) أجذت  فلشركة  (: فالسم)

.LIN-H SERVICE
فلخاصة) فألعلال  كل  فألهدفف 

بالبناء.
فملالية) فلتجارية،) فلعلليات  كل 
فملرتبطة) وفلصناعية،) وفلعقارية 
بأهدفف) مباشر0  غيب  أو  مباشر0 

فلشركة.
شارع) (10 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

فلجزفئر فلشقة))1)حسان فلرباط.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.
رأسلال):)حد  في)100.000) رهم)
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
كلها محرر0 نقدف من طرف فلشركاء):

 80.000 حبيب) فبرفهيم  فلسيد 
 رهم.

 (0.000 زوهاري) نجا0  فلسيد0 

 رهم.

فلسنة) (: فالآتلاعية) فلسنة 

فالآتلاعية تبتدئ من فاتح  نا ر إلى)

غا ة)31) يسلرب من كل سنة.

فلتسييب):)فلشركة مسيب0 من طرف)

فلسيد فبرفهيم حبيب.

فألرباح):)بعد جصم))%)لالحتياط)

فلقانوني،)فلباقي  وزع أو  ؤآل حسب)

قرفرفت فلجلعية فلعامة فلعا  ة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فملحكلة) ملثلة  لدى  فلقانوني 
فلجهوي) فالستثلار  بلركز  فلتجارية 

فلرباط بتاريخ)13)فربف ر)019).
عن فلنسخة وفلنص
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فألستاذ محلد علي فبرطاح

موثق بالدفر فلبيضاء
)7،)زنقة أبو فلعالء)زهر،)حي فملستشفيات،)رقم)

00،)فلدفر فلبيضاء

 TAIF NADIA شركة
PHARMACIE TAIF

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 3.300.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 
زنقة )0، رقم 17، فملسيب0 03، حي 

موالي رشيد، سيدي عثلان

فلسجل فلتجاري رقم )831))

تلقاه) رسمي  عقد  بلقت�سى 

موثق) فبرطاح،) علي  محلد  فألستاذ 

31) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء،) بالدفر 

019)،) تضلن):

فلحصص) مجلوع  تفويت 

حصة) (33.000 في) فالآتلاعية 

نا  ة) فلسيد0  طرف  من  فآتلاعية 

طائف لفائد0 فلسيد0 نا  ة لحلو في)

 TAIF NADIA PHARMACIE(:(شركة

TAIF،)شركة ذفت مسؤولية محدو 0)

بشريك وحيد.

طائف) نا  ة  فلسيد0  فستقالة 

للشركة وتعيين) من مهامها كلسيب0 

وحيد0) مسيب0  لحلو  نا  ة  فلسيد0 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 
(،7(6086 تحت رقم) (،(0(0 6) نا ر)
6) نا ر) بتاريخ) بالتغييب  وفلتصريح 

0)0)،)تحت رقم)))3.
للنسخة وفلبيان

فألستاط محلد علي فبرطاح
)موثق بالدفر فلبيضاء
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فألستاذ محلد علي فبرطاح
موثق بالدفر فلبيضاء

)7،)زنقة أبو فلعالء)زهر،)حي فملستشفيات،)رقم)
00،)فلدفر فلبيضاء

 PHARMACIE AICHA شركة
CASABLANCA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
بشريك وحيد

رأسلالها : 3.900.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 

167، شارع مو ي بوكيتا
فلسجل فلتجاري رقم 1)0)30

تلقاه) رسمي  عقد  بلقت�سى 
موثق) فبرطاح،) علي  محلد  فألستاذ 
30) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء،) بالدفر 

019)،) تضلن):
فلحصص) مجلوع  تفويت 
حصة) (39.000 في) فالآتلاعية 
محلد) فلسيد  طرف  من  فآتلاعية 
حلز0) إ لان  فالنسة  لفائد0  بلدي،)
 PHARMACIE AICHA شركة) في 
ذفت) شركة  (،CASABLANCA

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.
فستقالة فلسيد محلد بلدي))من)
مهامها كلسيب للشركة وتعيين فمنسة)
للشركة) ف لان حلز0 مسيب0 وحيد0 

ملد0 غيب محدو 0.
تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 
 يسلرب)019)،)تحت رقم)7)6))7،)
وفلتصريح بالتغييب بتاريخ)31) يسلرب)

019)،)تحت رقم)38137.
للنسخة وفلبيان

فألستاذ محلد علي فبرطاح
)موثق بالدفر فلبيضاء

74 P



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   198(

فألستاذ محلد علي فبرطاح

موثق بالدفر فلبيضاء
)7،)زنقة أبو فلعالء)زهر،)حي فملستشفيات،)رقم)

00،)فلدفر فلبيضاء

شركة شوبان املهدي كاروسري
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 90.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : 1)-09، زنقة بين 
فلويدفن،  رب فلجد د

فلدفر فلبيضاء
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد رسمي تلقاه فألستاذ)
بالدفر) موثق  فبرطاح،) علي  محلد 
فلبيضاء،)بتاريخ)11)أبريل)019)،)تم)
إنشاء)فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
وحيد،) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

تتليز بالخصائص فلتالية):
فملهدي) شركة شوبان  (: فلتسلية)
مسؤولية) ذفت  شركة  كاروسري،)

محدو 0 بشريك وحيد.
فلشركة كلا هو) هدف  (: فلهدف)

فلحامل في فملغرب وفلخارج.
وتغييب) تركيب  فصالح،)
فلسيارفت،) وقطع  فكسسوفرفت 

صباغة وغسل فلسيارفت.
زنقة) (،09-(1 (: فالآتلاعي) فملقر 
فلدفر) فلجد د،) فلويدفن،) رب  بين 

فلبيضاء.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

فلشركة في مبلغ)90.000) رهم.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)
ويلكن) فلتجاري  بالسجل  تقييدها 
طبقا) مسبقا  حلها  أو  تلد دها 
في) عليها  فملنصوص  لللقتضيات 
فألسا�سي) فلقانون  في  أو  فلقانون 

للشركة.
من) مسيب0  فلشركة  (: فلتسييب)
طرف فلسيد فملهدي شوبان وملد0 غيب)

محدو 0.
مد0 فلشركة):)حد ت في)99)سنة.

تعو  إ فر0 فلشركة ملد0) (: فإل فر0)
غيب محد 0 للسيد فملهدي شوبان.

فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)
إلى)31) يسلرب في كل سنة.

بالسجل) فلشركة  تقييد  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلتجاري 

(،(019 أكتوبر) (9 بتاريخ) فلبيضاء)
تجاري) سجل  (،716310 رقم) تحت 

عد )000999.
للنسخة وفلبيان

فألستاط محلد علي فبرطاح
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KREALISM
SARL

 RUE(JILALI(AL(ORAIBI 8 EME

ETAGE 18 20100 CASABLANCA

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

10) يسلرب) بتاريخ) فلعا ي  فلغيب 

019))لشركة كريالزم):

تم فلحل فملسبق لشركة كريالزم)

وتعيين فلسيد أمين فلشهب كلصفي)

 16 رقم) فالآتلاعي  بلقرها  للشركة 
رقم) (8 فلطابق) فالريبي  آاللي  شارع 

0100)18)بالدفر فلبيضاء.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

16) نا ر)0)0)،)تحت رقم)1610.
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BOULAALAM-MOSAIQUE
ش م م

مركز كهف فلنسور، جنيفر0

فلتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 9) نا ر)

ذفت مسؤولية محدو 0 باملوفصفات)

فلتالية):

BOULAALAM-(فلتسلية):)شركة

.MOSAIQUE

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدو 0.

كهف) مركز  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلنسور،)جنيفر0.

فلغرض):)مستغل مقلع.

 100.000 في) حد   (: فلرأسلال)

1000)حصة موزعة)  رهم موزع إلى)

على فلشكل فلتالي):

فملصطفى فلوففي)00))حصة.

محلد فلوففي)00))حصة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)

وفلسيد) فلوففي  فملصطفى  فلسيد 

محلد فلوففي وذلك ملد0 غيب محد 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)

بخنيفر0بتاريخ) فالبتدفئية  باملحكلة 

رقم) تحت  (،(0(0 )1) نا ر)

رقم) فلتجاري  فلسجل  (،(0(0/10

.3187
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PARABOX
ش م م

تجزئة فملهتدون رقم 18، جنيفر0

فلتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((0(0 6) نا ر)  

ذفت مسؤولية محدو 0 باملوفصفات)

فلتالية):

.PARABOX(فلتسلية):)شركة

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدو 0.
تجزئة فملهتدون) (: فملقر فالآتلاعي)

رقم)18،)جنيفر0.

وتخزين) بيع  شرفء،) (: فلغرض)

وفلشبه) طبية  فلشبه  فملنتوآات 

وفلتسويق،) فلبضائع  نقل  صيدلية،)

فستيبف  وفلتصد ر.

 (00.000 في) حد   (: فلرأسلال)

000))حصة موزعة)  رهم موزع إلى)

على فلشكل فلتالي):
زيا  برحو)1000)حصة.

آوف  بومعز0)1000)حصة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)

غيب) ملد0  وذلك  برحو  زيا   فلسيد 

محدو 0.

تم لدى كتابة) (: فإل دفع فلقانوني)

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بخنيفر0)

رقم) تحت  (،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ)

رقم) فلتجاري  فلسجل  ((0(0/1(

.3189
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STE LASFAL-ETUDE
أ )) حي أشبارو حي فلنسيم، جنيفر0

غيب) فآتلاع  محضر  بلقت�سى 

تم) (،(019 أكتوبر) ((( بتاريخ) عا ي 

فتخاذ فلقرفر فلتالي):

فلتشطيب فلكلي على فلشركة.

تم لدى كتابة) (: فإل دفع فلقانوني)

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بخنيفر0)

رقم) تحت  (،(019 13) نا ر) بتاريخ)

رقم) فلتجاري  بالسجل  ((0(0/1(

.(891
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STE IKRAMER
ش م م ش و

رأسلالها فالآتلاعي : 70.000) 

 رهم

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

IKRAMER)ش م) فالستثنائي لشركة)

م ش و فملنعقد  وم))) يسلرب)019)،)

لقد تقرر ما  لي):

من) فلشركة  مال  رأس  في  زيا 0 

70.000)) رهم) إلى) 10.000) رهم 

فلجاري) فلحساب  جالل  مج  من 

للشركاء)بلبلغ)60.000)) رهم.

حصة فآتلاعية فلتي) (13(0 بيع)

فلسيد محلد كري ب) كانت بحوز0 

فلسيد) لصالح  للحصة  100) رهم 

لحسن كري.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تعد ل 

من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

إلى شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

ذفت فلشريك فلوحيد.

فلتسييب):)حيث تقرر كلسيب آد د)

للشركة فلسيد لحسن كري.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فلتجارية) لللحكلة  فلضبط  كاتب 

3) نا ر) بتاريخ) (3( بفاس تحت رقم)

.(0(0
لالعالن وفلنشر
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1983 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

EDIFICES DE MEKNES
ش م م ذفت شريك وحيد

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

 EDIFICES DE لشركة) فالستثنائي 

MEKNES)ش م م ش و فملنعقد  وم)

)) يسلرب)019)،)لقد تقرر ما  لي):

تعيين لعشوري رشيد مسيب وحيد)

للشركة.

من) فآتلاعية  حصة  (100 بيع)

ب) برقية  موحى  حصص  مجلوع 

فلسيد) لصالح  للحصة  100) رهم 

لعشوري رشيد.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 

من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

ذفت فلشريك فلوحيد إلى شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فلتجارية) لللحكلة  فلضبط  كتابة 

بتاريخ (1867( رقم) تحت   بلكناس 

 10) نا ر)0)0).
لالعالن وفلنشر
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مكتب فألستاذ عا ل فلشهدي،)موثق بالرباط

شارع فألبطال،)إقامة زهار شقة رقم))1)فلطابق)

فلثاني)0)،)فلرباط

 STE EUROPEAN INSTITUTE

 OF CHARTERED

ACCOUNTANTS SARL
حرر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بلكتب فألستاذ عا ل فلشهدي،)موثق)

(،(019 30) يسلرب) بتاريخ) بالرباط 

تم تاسيس فلشركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0 ذفت فلخصوصيات فلتالية):

 STE EUROPEAN (: فلتسلية)

 INSTITUTE OF CHARTERED

.ACCOUNTANTS SARL

ذفت) فلشركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

 CENTRE DE (: فلهدف)

.BUSINESS

فملد0):)99)سنة.

فلرباط،) (: فالآتلاعي) مقرها 

وزنقة) عليب  ولد  فال  شارع  أكدفل،)

بهت))B 3،)فلطابق فلثاني وفلثالث.

فلرفسلال):)100.000) رهم.

محلد) فقبال  فلسيد  (: فلتسييب)

آافيد.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  وتم 

10) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فالبتدفئية 

رقم) فلتجاري  فلسجل  في  ((0(0

.10((8(
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OSCULTA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت شريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 6) بلوك 

) علار0 0، فملسيب0 3 حي يعقوب 

فملنصور، فلرباط

بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي حرر 

فلقانون) وضع  تم  (،(0(0 3) نا ر)

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

وذفت شريك وحيد جاصياتها كالتالي):

م) م  ش  (OSCULTA (: فلتسلية)

وذفت شريك وحيد.

فلهدف):)للشركة فألهدفف فلتالية):

فلبناء)وفألشغال فملختلفة.

أشغال فلتهيئة وتتبع فلورشات.

أشغال فلتز ين وفلعلار0.

فملد0):)99)سنة.

فيلا) محد   (: فلشركة) رفسلال 

إلى) مقسم  100.000) رهم  قدره)

100) رهم) فئة) من  حصة  (1000

للوفحد0،)كلها ملنوحة للسيد ملغاري)

محلد.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

بالرباط.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.10(301
بلثابة مقتطف وبيان
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البرواان
مخترب فملنتجات فلصيدلية لشلال 

ففريقيا

شركة مساهلة
رأسلالها : 70.000.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : 38-37 كاليفورنيا 

- كار ن الكولين II فلطابق فلسفلي، 

فلدفر فلبيضاء

محضر مدفوالت فلجلع فلعام 

فلعا ي بتاريخ 3)  يسلرب 019)

مدفوالت) محضر  بلقت�سى 

فلجلع فلعام فلعا ي للشركة بتاريخ)

3)) يسلرب)019)،)تقرر ما  لي):

عزل فلسيد0 نا  ة عيوش،)فبتدفء)

من فليوم كلسيب0 للشركة.

صالحيات.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

(،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)7108)7.

بكتابة) بالتعد ل  فلتصريح  تم 

بتاريخ) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

)1) نا ر)0)0))تحت رقم)1039)من)

فلسجل فلتبتيبي.
لللقتطف وفلبيان

فلرئيس فملد ر فلعام
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ائتامنية ميسيون كونساي

مركز الحديقة 8، زاوية شارع عيل يعتة وزنقة خالد 

ابن الوليد 8.5 كلم، عني السبع - الدار البيضاء

LEADER WASH
تعد الت في فلقانون فألسا�سي

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلوآب 

بتاريخ) (LEADER WASH لشركة)

0) يسلرب)019)،)فقد تقرر ما  لي):

فلشركة) رفسلال  في  فلزيا 0 

من) لرفعه  00.000).)) رهم  بلبلغ)

 (.000.000 إلى) 00.000).)) رهم 

 رهم.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) في) فلتجارية بالدفر فلبيضاء)

0)0)،)تحت رقم)6810)7.
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فئتلانية ميسيون كونساي
مركز فلحد قة)8،)زفوية شارع علي يعتة وزنقة)

جالد فبن فلوليد)).8)كلم،)عين فلسبع)-
)فلدفر فلبيضاء

KALDERA
قفل فلتصفية للشركة

لشركة) فلوحيد  فلشريك  إن 
19) ونيو) بتاريخ) قرر  (KALDERA

019))ما  لي):
فلنهائي) فلحساب  على  فملوففقة 

للتصفية ومعا نة قفلها.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
في) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 
رقم) تحت  (،(019 ))أغسطس)

.710066
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CABINET OFISCONSEIL

 SIEGE(:(IMM(2J8(BUREAU(N°1((BIS

PASSAGE ENAKHIL

AV MOHAMED V RABAT MAROC

R.C(N°(:(105850

IF(N°(:(15297297

PATENTE(:(25151175

ICE(:(001684619000042

 STE TRANSPORT
 AMASSINE

SARL AU
تغييبفت مختلفة

على فثر مدفوالت فلجلعية فلعامة)
 1( بتاريخ) فملنعقد0  فالستثنائية 
شركة) مساهلو  قرر  (،(019 نونرب)
 TRANSPORT AMASSINE SARL

AU)فلتغييبفت فلتالية):
من) فلشركة  فالسم  تغييب 
 TRANSPORT AMASSINE SARL
 TRANSPORT AMASSINE فلى) (AU

.TOURS SARL AU
تغييب فملقر فالآتلاعي):)من بيزنيس)
 3( علار0 أبرون فلطابق ثاني رقم ب)
شارع فال ولد عليب وزنقة وف  بهت)
فلتالي) فلعنوفن  فلى  فلرباط  أكدفل 
 ( مكرر) (17 رقم) شقة  (((8 علار0)
محلد) شارع  فلنخيل  بساتين  مرور 

فلخامس فلرباط.
فال دفع) تم  (: فلقانونية) فلصفة 
فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)
رقم) تحت  (،(0(0 16) نا ر) بتاريخ)

.103980
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   1980

 STE EURO -TEMSAMANE

TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : حي فوال  لحسن 

بوشوفف رقم 83) فلناظور

ليوم) فلتأسي�سي  فلعقد  بلقت�سى 

7)) يسلرب)019).

فملسؤولية) ذفت  شركة  قوفنين 

املحدودة وفملتليز0 بلا  لي):

 EURO شركة) (: فلتجاري) فالسم 

TEMSAMANE TRANS)ش.م.م.

فلعنوفن فلتجاري):)حي فوال  لحسن)

بوشوفف رقم)83))فلناظور.

نقل فلبضائع) (: فلنشاط فلتجاري)

لحساب فلغيب.

فملد0):)99)سنة.

100.000) رهم) (: فلرفسلال)

 100 حصة بقيلة) (100 موزعة على)

 رهم للحصة لصالح):

فلسيد فؤف  فلقدوري)00))حصة.

بلقا�سي) فلحسن  ف ي  فلسيد 

00))حصة.

فؤف ) فلسيد ن  عين  (: فلتسييب)

بلقا�سي) وفلحسن  ف ي  فلقدوري 

مسيب ن للشركة ملد0 غيب محدو 0.

فلربح) من  (% (( تخصم) (: فالرباح)

فلصافي من أآل فالحتياط فلقانوني.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

10) نا ر) (: بالناظور  وم) فالبتدفئية 

0)0)،)تحت رقم)60.
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 STE 2IT&C
SARL

تم تأسيس شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فملوفصفات فلتالية):

فلتسلية):)شركة)2IT&C))ش.م.م.

فملقر):)1))ساحة أبو بكر فلصد ق،)

شقة رقم)8،)فكدفل فلرباط.

فالستشار0 في) (: فلنشاط فلتجاري)

فلتدبيب.

فلخدمات فملعلوماتية.
فملد0):)99)سنة.

رفسلال):)100.000) رهم،)مقسم)
فلى)1000)حصة من فئة)100) رهم،)

مؤ فت وموزعة على):
 000 شيكي) نوفل  محلد  فلسيد 

حصة.
 600 وليد) محلد  اسين  فلسيد 

حصة.
نوفل) محلد  للسيد  (: فلتسييب)

شيكي وللسيد محلد  اسين وليد.
بالسجل) تم  فلقانوني  فال دفع 
فلتجاري لللحكلة فلتجارية بالرباط،)

تحت رقم)381)10.
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STE EMMEL GROUP
 SARL AU

تم تأسيس شركة ذفت مسؤولية)
ذفت) وفحد  بشريك  محدو 0 

فملوفصفات فلتالية):
 EMMEL شركة) (: فلتسلية)

GROUP)))ش.م.م.ش.و.
فملقر):)1))ساحة أبو بكر فلصد ق،)

شقة رقم)8،)فكدفل فلرباط.
فلنشاط فلتجاري):))تاآر فالستيبف )

وتصد ر.
فملد0):)99)سنة.

رفسلال):)100.000) رهم،)مقسم)
فلى)1000)حصة من فئة)100) رهم،)
ف ليل) فلسيد  فلى  كاملة،) مؤ ف0 

روماريك ف وفر  موفال.
للسيد ف ليل روماريك) (: فلتسييب)

ف وفر  موفال.
بالسجل) تم  فلقانوني  فال دفع 
فلتجاري لللحكلة فلتجارية بالرباط،)

تحت رقم)373)10.
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STE FLYO CAR
 SARL

ومحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
0)) يسلرب) بتاريخ) حرر  شفوي 
ذفت) شركة  تأسيس  تم  (،(019
بالخصائص) محدو 0  مسؤولية 

فلتالية):

 FLYO ش.م.م.) (: فلتجاري) فالسم 
.CAR

فستئجار) (: فالآتلاعي) فلهدف 
فلسيارفت بدون سائق.

100.000) رهم مقسم) (: رأسلال)
100) رهم) بقيلة) حصة  (1000 فلى)

للحصة فلوفحد0،)مقسلة كاالتي)):
 1000 (.... فلسيد فحللو�سي كريم)

حصة.
تجزئة) (9(9-( (: فالآتلاعي) فملقر 

فيال سال فلجد د0 سال.
فلتسييب):)فلسيد فحللو�سي كريم.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية بسال،)تحت رقم))3398.

بلثابة مقتطف وبيان
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 STE JDR RENT A CAR
SARL AU

 SIEGE : N°2 C(LOTS(RIAD
 YASSMINE RTE AIN CHKEF

MAG 2 FES
RC(N° : 61555

IF(N° : 39499776
TP  N°: 13001919
CNSS : 1787044

فستدرفك جطأ وقع بالجريد0 
فلرسلية

بالجريد0) وقع  جطأ  فستدرفك 
فلرسلية عد )96)))بتاريخ)9)) نا ر)

.(0(0
بدال من فلتسييب للسيد0 مد حة)

ضرفوي.
 قرأ فلسيد0 مد حة فلدرفوي.

فلباقي بدون تغييب
92 P

Me. KAMAL BENTOUMI

NOTAIRE

 BOULEVARD HASSAN II (EME ETAGE 0(

CASABLANCA

TEL(:(05.22.20.27.30

0(.((.(0.(8.86

kamalbentoumi@gmail.com

 STE BAYLASAN REAL
ESTATE DEVELOPEMENT

SARL AU
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثق) بنتومي،) كلال  فالستاذ 
))) وليو) بتاريخ) بالدفرفلبيضاء،)
قرر فلشريك فلوحيد فلسيد (،(019

فلحق) عبد  فلرحلن  عبد  لؤي  (
مسؤولية) ذفت  شركة  في  حسن 
100.000) رهم،) محدو 0،)رأسلالها)
بالدفرفلبيضاء،) فالآتلاعي  مقرها 
فلطابق) فملومن،) عبد  شارع  ((0(
بالسجل) مسجلة  (،( رقم) فلسفلي،)
تحت) بالدفرفلبيضاء) فلتجاري 
: ما  لي) (،RC  03(601 رقم)
تسييب) صالحيات  تفويض  قرفر 
فلشركة للسيد أحلد سالم،)فلحامل)
(،BH(0673 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلبنكية. فلعلليات  باستثناء)
أحلد) فلسيد  لهذف  صبح  وتبعا 
بحيث  كون) فلشركة  مسيب  سالم 
بحضور أو  لوحده  فلتسييب  حق   له 
فلقانوني) فمللثل  مع  باشتبفك  أو  (
للشركة في))شخص فلسيد لؤي عبد)
باستثناء) فلحق حسن  فلرحلن عبد 

فلعلليات فلبنكية.
لدى) فلقانوني  فال دفع  تم 
باملحكلة) فلضبط  كتابة 
بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 
رقم) تحت  (،(019 0)) يسلرب)

.00(11119109309
للخالصة وفلبيان

  وفن فالستاذ كلال بنتومي
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STE SJMFLEX MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت شريك وحيد
رفسلالها : 300.000 أورو

مقرها فلرئي�سي : تجزئة   بلوك أ 1 
بقعة 0) باملنطقة فلحر0 للتصد ر 

لطنجة 90100 طنجة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تلت) (،(019 نونرب) (1( فملؤرخ بتاريخ)
فملصا قة من طرف فلشريك فلوحيد)
للشركة)SJMFLEX POROCCO)ذفت)
مسؤولية محدو 0 ذفت شريك وحيد)

على فلقرفرفت فلتالية):
تم فجبار فلجلع فلعام فالستثنائي)
بدفع)3/))فملتبق من رفسلال فلشركة)
))) ونيو) بتاريخ) ((00.000 بلبلغ)
فلشها 0) تاكيد  تحت  وذلك  (،(019
سبتلرب) (16 فلبنكية فلصا ر0 بتاريخ)

.(019



198( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

أشار فلجلع فلعام فالستثنائي بأن)
 300.000 فلبالغ) فلشركة  رأسلال 

أورو لقد تم  فعه بالكامل.
قرر) فالستثنائي  فلعام  فلجلع 
من فلقانون) (7 وفملا 0) (6 تغييب فملا 0)
وفقا) تحد ثه  مع  للشركة  فالسا�سي 

للتغييبفت فملوضوعة.
فملا 0))6:

يساهم فلشريك فلوحيد للشركة)
أورو) (300.000 قدره) نقدي  بلبلغ 
فلشركة) رفسلال  الصدفر  فملقابلة 

بالكامل،)وذلك كلا  لي):
 300.000  SJM COLT فلشركة)

أورو.
فملا 0)7):

تم تحد د رأسلال فلشركة))بلبلغ)
 30.000 أورو مقسلة إلى) (300.000
تم) وفلتي  أورو  (10 بقيلة) سهلا 

تخصيصها على فلنحو فلتالي):
 3000.000  .......  SJM CO LT

سهلا.
تلثل) أورو  (300.000 (: فملجلوع)

رفسلال فلشركة بالكامل.
للشركة) فلوحيد  فلشريك  يعلن 
و فعها) فالسهم  آليع  باصدفر 
أورو وفلتي) (300.000 بالكامل مقابل)
(: فلوحيد) للشريك  تخصيصها  تم 

.SJM CO LT(فلشركة
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
30) يسلرب) فلتجارية بطنجة بتاريخ)

019)،)تحت رقم))900.
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STE ROUK SOLUTION
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،(019 )) يسلرب) بتاريخ) بالرباط 
فلتاسي�سي) فلقانون  صياغة  تلت 
بشريك) فملسؤولية  محدو 0  لشركة 

وحيد،)لها فلخصائص فلتالية):
 STE ROUK (: فلتسلية)

.SOLUTION
فلحفالت،) تنظيم  (: فلهدف)
فملعدفت،) فالثاث،) بيع  فالتصاالت،)

فلتجهيزفت فملكتبية وفلكلبيوتر.

زنقة فالشعري) (» فملقر فالآتلاعي)
أكدفل) (0 رقم) فلشقة  (10 فلعلار0)

فلرباط.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تاسيس فلشركة.
فلرفسلال):)حد  رفسلال فلشركة)

في مبلغ)100.000) رهم.
فال فر0):)عهد تسييب فلشركة فلسيد)

فاروق فلجطاري.
من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.
وتسجيل) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة)
16) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

0)0)،)تحت رقم)336.
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STE TRANSGESCO
SARL

فلتصفية فملبكر0
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
لشركة) ((019 سبتلرب) (10 بتاريخ)

.TRANSGESCO SARL
تجزئة) (09( فالآتلاعي) مقرها 
فلسعا 0 فملحلد ة بالسجل فلتجاري)

ملد نة فملحلد ة تحت رقم)9)9)1.
قرر ما  لي):

فلحل فملبكر للشركة أعاله فبتدفء)
من تاريخ)10)سبتلرب)019).

باملحلد ة) فلتصفية  تعيين محل 
LES BLEUTS)،)17،)فقامة  اسلينة)

.GH1
فال ري�سي) ليلى  فلسيد0  تعيين 

مصفية للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 (( بتاريخ) باملحلد ة  فالبتدفئية 

أكتوبر)019)،)تحت رقم)1976.
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STE BLANC CAHS
SARL AU

فلعام) فلجلع  محضر  على  بناء)
فلتاسي�سي فملنعقد بتاريخ)6)) يسلرب)
10) نا ر) بتاريخ) وفملسجل  (،(019
0)0)،)تحت رقم)33))بسيدي قاسم)
فملسؤولية) ذفت  شركة  فنشاء) تم 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملحدو 0 

وفلخاصيات فلتالية):

 BLANC CASH (: فالسم فلتجاري)
.SARL AU

فملوضوع):)تحويل فالموفل.
فملقر فلتجاري):)حي فبن سينا شارع)

فلورو  رقم)78))سيدي قاسم.
فملد0):)99)سنة.

فلرأسلال):)100.000) رهم.
فلتسييب):)بشرى فلعشعوش)1000 

حصة.
وقد تم فال دفع فلقانوني باملحكلة)
 (0(0 0)) نا ر) بتاريخ) فالبتدفئية 
بسيدي قاسم،)تحت رقم)0)0)/19.
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 STE CHAOUI BELMIR
ASSURANCE

SARL
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : KM 2, 5 LOCAL
 N°9 PEPINIERE(DES(JEUNES
 PROMOTEURS ROUTE DE

KENITRA SALE
RC(N°: 18695 SALE

فلعام) فلجلع  محضر  أعقاب  في 
شلاعو) ف ري�سي  لشركة  فالستثنائي 
فملسؤولية) محدو 0  شركة  للتأمين 
فقد) بسال،) ((019 نونرب) (19 بتاريخ)

تقرر ما  لي):
تم بيع فلحصص:

بلوآب) بو ر0  بيع  ف م  فلسيد 
آليع) ((019 نونرب) (19 بتاريخ) عقد 
شركة) في  فلتي  للكها  فلحصص 
تقدر) وفلتي  للتأمين  ف ري�سي شلاعو 
حصة لصالح فلسيد رشيد) ((00 ب)
بو ر0 فلذي  حلل فلجنسية فملغربية)
فلحامل) (16/0(/1967 فملز ف  بتاريخ)
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
)X6((0)فلقاطن بشارع فلكندي رقم)

0)حي فملزرعة تابريكت سال.
 (00 (: فآلالية فلحصص فملحولة)

حصة بقيلة)0.000)) رهم.
شركة) من  فلشركة  فسم  تغييب 
شركة) فلى  للتأمين  شلاعو  ف ري�سي 

فلشاوي بامليب للتامين.

من) بو ر0  ف م  فلسيد  فستقالة 

منصبه كلسيب لشركة.

فسكرفم) كوثر  فلسيد0  تعيين 

كلسيب0 أآيب0 لشركة وفلسيد رشيد)

لها الآل غيب) بو ر0 كلسيب مشارك 

بتوقيع) فلشركة  ربط  وتم  محدو  

منفصل.

من) ( و16) (7 (،6 (،( تعيدل فملوف )

فلنظام فالسا�سي.

سجل) في  تم  فلقانوني  فال دفع 

بتاريخ بسال  فالبتدفئية   فملحكلة 

 8) نا ر)0)0)،)تحت رقم)33903.
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مكتب فالستاذ شقرون مصطفى

موثق

مقرها):)16)شارع محلد فلخامس مكناس

الشركة املغربية لالجور 

والسيباميك

»صوما بريك«

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

توسيع هدف فلشركة
من) حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

مصطفى،) شقرون  فالستاذ  طرف 

أكتوبر) (17 بتاريخ) بلكناس  موثق 

019)،)قرر مساهلو فلشركة فملسلا0)

فلشركة فملغربية لالآور وفلسيبفميك)

بريك«) «صوما  با جاز) ش.م.م.)

 (1.000.000 رفسلالها) ش.م.م.،)

 رهم،)كيلومتب)0)طريق موالي ف ريس)

ما  لي):

وذلك) فلشركة  هدف  توسيع 

«فستغالل) فلتالي) فلهدف  باضافة 

صناعة) أآل  من  فلصلصال  مقالع 

فالآور.

كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)

بتاريخ)16) يسلرب)019).
للخالصة وفالشهار

فالستاذ شقرون مصطفى

99 P



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   1986

 STE DROGUERIE RAMA
COULEUR

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : فقامة فملوحد ن 
0 فلجد د0

فلسجل فلتجاري رقم : 91)9
فلتعريف فلضريبي رقم : 9331)100
محضر فلجلع فلعام فلغيب فلعا ي 

بتاريخ 3)  يسلرب 019)
ملحق بتاريخ 6  نا ر 0)0) ملحضر 
فلجلع فلعام فلغيب فلعا ي بتاريخ 3) 

 يسلرب 019)
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
(» فلشركة) لشركاء) فلعا ي  فلغيب 
عقاقيب رما مولور«)ش.ذ.م.م.)فملنعقد)
019))وفلذي قرر) 3)) يسلرب) بتاريخ)

فيه ما  لي):
معا نة تفويت مجلوع فلحصص)
فلتي تكون فلرفسلال فالآتلاعي وهي)
طرف) من  فآتلاعية  حصة  (1000
فلسيد) لفائد0  فمزيل  عثلان  فلسيد 
هالل) جليل  وفلسيد  فمزيل  عي�سى 
0))حصة فآتلاعية للوفحد) بلعدل)

منهلا.
للرأسلال) آد د  تقسيم 

فالآتلاعي.
تعد ل فلقانون فالسا�سي فملرتبط.

محد ) (: فالآتلاعي) فلرفسلال 
مقسم) 100.000) رهم  مبلغ) في 
بقيلة) فآتلاعية  حصة  (1000 فلى)
100) رهم للحصة فلوفحد0 مكتتبة)
على) موزعة  نقدف  بالكامل  ومحرر0 
فلشركاء)حسب حصصهم لالشخاص)

فلطبيعية فالتية):
 (00 (..... فمزيل) عي�سى  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
 (00 (......... هالل) جليل  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
حصة) (1000 (....... فملجلوع)

فآتلاعية.
فمزيل) عثلان  فلسيد  فستقالة 
وتعيين) للشركة،) كلسيب  مهامه  من 
فلسيد عي�سى فمزيل،)فلحامل لبطاقة)
 B0(0077 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
بصفته فملسيب فلوحيد للشركة ملد0)3 

سنوفت.

تبني قانون أسا�سي آد د.

صالحيات.

6) نا ر) بتاريخ) فمللحق  بلقت�سى 

فلغيب) فلعام  فلجلع  ملحضر  ((0(0

«عقاقيب رما) فلشركة) فلعا ي لشركاء)

 (3 فملنعقد بتاريخ) مولور«)ش.ذ.م.م.)

019))وفلذي تم فيه تعد ل)  يسلرب)

ما  لي):

فلسجل) في  مسجلة  فلشركة  فن 

فلتجاري فملأجوذ لدى كتابة فلضبط)

تحت) باملحكلة فالبتدفئية فلجد د0،)

فلتحليلي) فلسجل  من  (9(91 رقم)

وليس فملأجوذ من فملحكلة فلتجارية)

فحدفث) تم  حيث  بالدفرفلبيضاء،)

فملذكور) فملحضر  في   باآة  جطأ 

 (3 في) فلعا ي  غيب  فلعام  لالآتلاع 

 يسلرب)019).

فلقرفر فلخامس لالآتلاع فملذكور)

وفلذي تم صياغته على فلنحو فلتالي):

تبني) فلتحويل،) (: ففلقرفر فلخامس)

قانون أسا�سي آد د.

فلعامة) فلجلعية  فآتلاع  يعا ن 

غيال فلعا  ة تحول فلشركة فلى شركة)

ويتبنى) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

قانون أسا�سي آد د للشركة في شكل))

محدو 0،) مسؤولية  ذفت  شركة 

تبني) فلتحويل،) (: فلخامس) فلقرفر 

قانون أسا�سي آد د ملحضر فلجلع)

فلعام فملذكور.

كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

بالجد د0 بتاريخ)9) نا ر)0)0)،)تحت)

رقم)0660).

بكتابة) بالتعد ل  فلتصريح  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

بالجد د0 بتاريخ)9) نا ر)0)0)،)تحت)

رقم)3))من فلسجل فلتبتيبي.
لللقتطف وفلبيان
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STE YADIS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

مساهلو) عرفي  عقد  بلوآب 
31) يسلرب) بتاريخ) (YADIS شركة)
019)،)فآتلاعا لتأسيس شركة وتم)

فالتفاق على ما  لي):
.STE YADIS(:(تسلية فلشركة

ذفت) شركة  (: فلشركة) نوعية 
مسؤولية محدو 0 ذفت شريك وحيد.

فملد0):)99)سنة.
فلقنيطر0 تجزئة) (: فملقر فالآتلاعي)
 1 رقم) شقة  فقامة  اسلين،) ((9

فملغرب فلعربي منطقة س.
رفسلال):)حد  في)100.000) رهم)
مقسلة فلى)1000)حصة بقيلة)100 

 رهم لكل حصة.
فقبال) فلسيد0  (: فملساهلون)
فوريل�سي وتللك)100)%)من رفسلال)

فلشركة أي)1000)حصة.
نقل) في  مقاولة  (: فلنشاط)
فملستخدمين،)مقاولة في نقل فلسياح،)

مقاولة في نقل فلسلع.
تسييب فلشركة مفوض) (: فلتسييب)
للسيد ف ريس لحسب فلذي له كافة)

فلصالحيات وتلثيل فلشركة.
وقد تم فال دفع فلقانوني باملحكلة)
9) نا ر) بالقنيطيب0  وم) فالبتدفئية 

0)0)،)تحت رقم))7389.
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STE NIZAR FER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

تاسيس شركة
)عقد عرفي حرر بتاريخ) بلقت�سى)
31) يسلرب)019)،)تم تاسيس شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 وفلتي تحلل)

فلخصائص فلتالية):
 STE NIZAR (: فلشركة) تسلية 

.FER
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدو 0.
في) محد   (: فالآتلاعي) فلرفسلال 
 1000 فلى) مقسم  100.000) رهم 
100) رهم) حصة فآتلاعية من فئة)

للوفحد0.

فلريفي) فؤف   فلسيد  (: فلشركاء)

ويللك)30)%)من رفسلال فلشركة أي)

300)حصة.

 %  70 فلسيد0 با ي مريم وتللك)

من رفسلال فلشركة أي)700)حصة.

موف ) بيع  (: فالآتلاعي) فلهدف 

مقاولة في فالشغال فملختلفة) فلبناء،)

وفلبناء)ومقاولة في نقل فلسلع.

فلقنيطر0 زفوية) (: فملقر فالآتلاعي)

فلخطاب) وعلر  فلفطوفكي  حلان 

فلشقة رقم)13)فقامة غيثة.

فلسنة) تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 31 في) وتنتهي  فاتح  نا ر  فملالية من 

تبتدئ) فالولى  فلسنة  ماعدف   يسلرب 

من تاريخ فلتسجيل.

فملد0):)99)سنة.

فؤف ) فلسيد  تعيين  (: فلتسييب)

غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  فلريفي 

محدو 0.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

9) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0  فالبتدفئية 

0)0)،)تحت رقم)73893.

102  P

STE HYGIENE LIN SERVICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بشريك وحيد

تاسيس شركة
عقد) عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

 HYGIENE LIN شركة) مساهلو 

SERVICE))بتاريخ)0)) يسلرب)019)،)

فآتلاعا لتاسيس شركة وتم فالتفاق)

على ما  لي):

 STE HYGIENE (: تسلية فلشركة)

.LIN SERVICE

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

فملد0):)99)سنة.

 (3 فلقنيطر0) (: فالآتلاعي) فملقر 

11)مكتب) شارع أنوفل علار0 فلوري)

رقم)0)ميلوز0.
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في) حد   (: فالآتلاعي) فلرفسلال 

 1000 فلى) مقسلة  100.000) رهم 

100) رهم) حصة فآتلاعية من فئة)

لكل حصة.

:)فلسيد فملالحي طارق) فملساهلون)

من رأسلال فلشركة) (% (100 ويللك)

أي)1000)حصة.

تنظيف) في  مقاولة  (: فلنشاط)

وفآهات فملتاآر وفملنازل.

مقاولة في تشجيب وصيانة فلحدفئق)

وفلشوفرع.

فملختلفة) فالشغال  في  مقاولة 

وفلبناء.

تسييب فلشركة مفوض) (: فلتسييب)

كافة) له  فلذي  طارق  فملالحي  للسيد 

فلصالحيات وتلثيل فلشركة.

وقد تم))فال دفع فلقانوني باملحكلة)

9) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0  فالبتدفئية 

0)0)،)تحت رقم)73890.

103  P

STE SOGEFICOM
SARL AU

فلعامة) فلجلعية  قرفر  بلقت�سى 

 (3 فملنعقد0  وم) فلعا  ة  فلغيب 

 STE لشركة) ((019  يسلرب)

 ARREIDA LAKHSSASSI SARL

زنقة) (1 ومقرها فالآتلاعي رقم) (،AU

10)بلوك أ فملرآة فاس.

فلسيد0) فلذفتي  فلشخص  تحويل 

لخصا�سي فاطلة فلزهرفء)فلى شخص)

 STE ARREIDA فسم) تحت  معنوي 

.LAKHSSASSI SARL AU

100.000) رهم،) (: رأسلال)

فئة) من  حصة  (1000 فلى) مقسلة 

100) رهم لكل وفحد0.

للسيد0) وفالمضاء) فلتسييب 

لخصا�سي فاطلة فلزهرفء.

تم فال دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

 (0/19( رقم) تحت  فاس  فلتجارية 

بتاريخ))1) نا ر)0)0).

104 P

STE EFIBEC
 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES
CONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES

 SIEGE(:(IMM(AARAB(APPT(1(AV
MOHAMED V TAZA AL JADIDA

STE NAANWAY
رفسلال : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : فيال  ي فريز رقم 
6 زنقة مكناس تاز0

تاسيس شركة
جاص) توقيع  ذي  عقد  بلوآب 
فلشريك) ((0(0 10) نا ر) بتاريخ)
 NAANWAY SARL فلوحيد للشركة)

AU)ما  لي):
نقل فملقر فالآتلاعي للشركة من)
غينة) فقامة  تللسان  زنقة  (1( رقم)
فملد نة فلجد د0 مكناس فلى فلعنوفن)
زنقة) (6 رقم) فريز  فيال  ي  فلتالي 

مكناس تاز0.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
بتاز0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
وبتاريخ) ((0(0/17 رقم) ف دفع  تحت 

13) نا ر)0)0).
بلثابة مقتطف وبيان
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STE MT BEAUTY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
مقرها فالآتلاعي : فقامة فملنار زفوية 
زنقة قا�سي عياض وموريطانيا رقم 

) مرفكش
رفسلال فلشركة : 100.000  رهم

تاسيس شركة
بتأسيس) عرفي  عقد  بلقت�سى 
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 
ماي) ((8 بشريك وفحد فملؤرخ بتاريخ)
018))بلرفكش بلثابة فلقانون شركة)
بشريك) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد مليزفتها كلا  لي):
 STE MT BEAUTY(:(فسم فلشركة
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد.
وبيع) شرفء) (: فلشركة) غرض 

فالمالك فلعقارية.

فقامة فملنار زفوية) ( (: مقر فلشركة)
وموريطانيا عياض  قا�سي   زنقة 

)رقم)))مرفكش.
مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

 وم تأسيسها.
رفسلال) حد   (: فلشركة) رفسلال 
مقسم) 100.000) رهم  في) فلشركة 
على)1000)حصة من فئة)100) رهم)
للوفحد0 وهذه فلحصص موزعة على)

فلشكل فلتالي):
 1000 (.... ماريا) تقليد  فلسيد0 

حصة.
فملجلوع)...)1000)حصة.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد0 تقليد)
ملد0) للشركة  فلوحيد0  فملسيب0  ماريا 

غيب محد 0.
فال دفع) تم  ( فلقانوني) فال دفع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
بتاريخ بلرفكش  فلتجارية   فملحكلة 
 ))) وليو)018)،)تحت رقم)96918.
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STE NOUVEL ACCORD

محاسب معتلد من طرف فلدولة

 6)3)فلحي فلصناعي سيدي غانم مرفكش

STE DIGIEXPERTS
شركة محدو 0 فملسؤولية 

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
13) يسلرب)019)،)تم تحرير فلقانون)
فالسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

بالخصائص فلتالية):
.STE DIGIEXPERTS((:(فلتسلية

سوفء) فلشركة  هدف  (: فلهدف)
لصالحها) بالخارج  أو   باملغرب 

أو لصالح فلغيب هو):
فستشار0 وتكوين.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)
فلتقييد بالسجل فلتجاري.

فملقر فالآتلاعي):)شارع موالي عبد)
فلطابق فالول) (( هللا علار0 أحالم ب)

رقم)0)مرفكش.
رأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
100.000) رهم مقسلة) فلشركة هو)
1000)سهم قيلة فلسهم فلوفحد) فلى)
بالكامل) محرر0  100) رهم  هي)

ومقسلة كالتالي):

فلسيد فلعولي هشام)..)700)سهم.
 (00 (... فلسيد فبو حد فة زكرياء)

سهم.
فلسيد0 بوضرفضر حسناء)...)100 

سهم.
:)من طرف فلسيد) تسييب فلشركة)
حد فة) فبو  وفلسيد  هشام  فلعولي 
أحد) بتوقيع  فلشركة  تسيب  زكرياء،)

فملسيب ن).
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
31) يسلرب من نفس)  نا ر وتنتهي في)

فلسنة.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلضبط لللحكلة فلتجارية بلرفكش)
رقم) تحت  (،(0(0 )1) نا ر)  ومه)

.111(9(
تحت) مسجل  (: فلتجاري) فلسجل 

رقم)101771)بلد نة مرفكش.
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STE NOUVEL ACCORD

محاسب معتلد من طرف فلدولة

مقرها):)6)3)فلحي فلصناعي سيدي غانم)

مرفكش

 STE GLOBAL EDUCATION
 AND CONSULTING

CENTER PRIVE
شركة محدو 0 فملسؤولية 

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
13) يسلرب)019)،)تم تحرير فلقانون)
فالسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

بالخصائص فلتالية):
 STE GLOBAL ( (: فلتسلية)
 EDUCATION AND CONSULTING

.CENTER PRIVE
سوفء) فلشركة  هدف  (: فلهدف)
لصالحها بالخارج  أو   باملغرب 

)أو لصالح فلغيب هو):
مكتب  رفسات وفستشار0.

تاريخ) من  سنةفبتدفء) (99 (: فملد0)
فلتقييد بالسجل فلتجاري.

فملقر فالآتلاعي):)شارع موالي عبد)
هللا علار0 أحالم ب)))فلطابق فألر�سي)

رقم)1،))مرفكش.
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رأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
100.000) رهم مقسلة) فلشركة هو)
1000)سهم قيلة فلسهم فلوفحد) فلى)
بالكامل) محرر0  100) رهم  هي)

ومقسلة كالتالي):
فلسيد فلعولي هشام)..)700)سهم.

 (00 (... فلسيد فبو حد فة زكرياء)
سهم.

فلسيد0 بوضرفضر حسناء)...)100 
سهم.

:)من طرف فلسيد) تسييب فلشركة)
حد فة) فبو  وفلسيد  هشام  فلعولي 
أحد) بتوقيع  فلشركة  تسيب  زكرياء،)

فملسيب ن).
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
31) يسلرب من نفس)  نا ر وتنتهي في)

فلسنة.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلضبط لللحكلة فلتجارية بلرفكش)
رقم) تحت  (،(0(0 10) نا ر)  ومه)

.1111((
تحت) مسجل  (: فلتجاري) فلسجل 

رقم)9)1016)بلد نة مرفكش.
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STE BUSINESS PARTNERS
SARL AU

زيا 0 في رفسلال فلشركة
فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
(،(019 16) يسلرب) بتاريخ) فلعا ي 
 BUSINESS لشركة) فلشريك  فان 
شركة) (، (PARTNERS SARL AU
رفسلالها) محدو 0،) مسؤولية  ذفت 
فالآتلاعي) ومقرها  10.000) رهم 
مكناس) طريق  (3 منتزه) تجزئة  (370

فاس،)قرر ما  لي):
ب) فلشركة  رفسلال  في  فلزيا 0 
 10.000 100.000) رهم لينتقل من)
بخلق) 0.000)1) رهم  فلى)  رهم 
1000)حصة آد د0 مرقلة من)101 
فلى)00)1)عن طريق فالرباح فملتبفكلة)

بالشركة.
كتابة) لدى  تم  فلقانوني  فال دفع 
بفاس) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (،(0(0 16) نا ر) بتاريخ)

.(18/(0(0
فملسيب
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STE LUXOR CAFE
SARL

فعالن بالتوقيع
فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
 (019 13) يسلرب) بتاريخ) فلعا ي 
(،LUXOR CAFE(فان فلشركاء)لشركة
شركة محدو 0 فملسؤولية،)رفسلالها))
000.000.)) رهم ومقرها فالآتلاعي)
319)حي بدر طريق عين سلن فاس،)

قرروف ما  لي):
فيلا  خص فلتوقيع فان فلشركة)
من) لكل  فالحا ي  بالتوقيع  ملتزمة 
فلسيد محلد فبن علي عبو فلحامل)
  C10((1 لبطاقة فلتعريف فلوطنية)
لبطاقة) فلحامل  عبو  فالله  عبد  فو 

.C67(088(فلتعريف فلوطنية
كتابة) لدى  تم  فلقانوني  فال دفع 
بفاس) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ)10) نا ر)0)0).
فملسيب
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 EL HAMOUMI
 DISTRIBUTION

SARL
A ASSOCIE UNIQUE

 ADRESSE : IMM 268 GH 4
 ETAGE 1 APPT 5 OLIVERAIE 1

DOHA FES
RC 40491 / T.P.N 13075107

 I.F.N 14404750
C.N.S.S(N 9423815

ICE : 000515169000043
حل شركة

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
 (019 31) يسلرب) بتاريخ) فلعا ي 
 EL لشركة) فلوحيد  فلشريك  فإن 
 HAMOUMI DISTRIBUTION
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 
شريك وحيد رأسلالها)0.000)) رهم)
ومقرها فالآتلاعي):)فلشقة))1)علار0)
تجزئة فلزيتون مجلوعة فلضحى) (3(

فاس قرر ما  لي):
 EL HAMOUMI شركة) حل 
محدو 0) شركة  (DISTRIBUTION

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.

محلد) فلحلومي  فلسيد  تسلية 
رقم) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
 EL لشركة) كلصفي  (C9697(9
 HAMOUMI DISTRIBUTION
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

شريك وحيد.
بلقرها) فلشركة  حل  تم  قد 
 3( علار0) (1( فلشقة) (: فالآتلاعي)
فلضحى) مجلوعة  فلزيتون  تجزئة 

فاس.
لدى) تم  قد  فلقانوني  فلوضع  إن 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 
تحت) ((0(0 )1) نا ر) بتاريخ) بفاس 

رقم)0/187)0.
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 EL HAMOUMI
 DISTRIBUTION

SARL
A ASSOCIE UNIQUE

 ADRESSE : IMM 268 GH 4
 ETAGE 1 APPT 5 OLIVERAIE 1

DOHA FES
RC 40491 / T.P.N 13075107

 I.F.N 14404750
C.N.S.S(N 9423815

ICE : 000515169000043
تصفية شركة

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
 (019 31) يسلرب) بتاريخ) فلعا ي 
 EL لشركة) فلوحيد  فلشريك  فإن 
 HAMOUMI DISTRIBUTION
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 
شريك وحيد رأسلالها)0.000)) رهم)
ومقرها فالآتلاعي):)فلشقة))1)علار0)
تجزئة فلزيتون مجلوعة فلضحى) (3(

فاس قرر ما  لي):
فملصا قة على فلحصيلة فإلآلالية)

للتصفية.
إبرفء)فملصفي وإعفائه من مهامه.

 EL شركة) تصفية  إنهاء)
 HAMOUMI DISTRIBUTION
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

شريك وحيد.

لدى) تم  قد  فلقانوني  فلوضع  إن 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

تحت) ((0(0 17) نا ر) بتاريخ) بفاس 
رقم)30)/0)0.

112 P

F.M.H TISSU
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : RDC 294 A(LOT

STAR SAKAN BENSOUDA FES

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفاس)
0)0))تم وضع قانون) 6) نا ر) بتاريخ)

مسؤولية) ذفت  لشركة  أسا�سي 

محدو 0 بشريك وحيد وفلتي تحلل)

فلخصائص فلتالية):

 F.M.H TISSU SARL (: فلتسلية)

.A. AU

فستيبف    : فالآتلاعي  فلهدف 

فألثوفب وفلنسيج وبيعها بالجللة.
 100.000 في  حد    : فملال  رأس 

1000 حصة من  إلى   رهم مقسلة 

فئة 100  رهم موزعة كالتالي :

فلد ن  عز  للسيد  حصة   1000

فلشرفبي.

فلطابق  فاس   : فالآتلاعي  فملقر 

فلسفلي 90) أ تجزئة سطار سكن بن 

سو 0.

فلشرفبي،) فلد ن  عز  (: فملسيب)

فاتح  نا ر) بتاريخ  مز ف   مغربي،)

رقم) فلوطنية  للبطاقة  حامل  (1980

 0(0 بفاس) فلقاطن  (CD10679

تجزئة رياض فلياسلين س طريق عين)

فلشقف.

فإن) فالآتلاعي  للتوقيع  بالنسبة 

بالتوقيع) ملزمة  ستكون  فلشركة 

فلشرفبي،) فلد ن  للسيد عز  فألحا ي 

فاتح  نا ر) بتاريخ  مز ف   مغربي،)

رقم) فلوطنية  للبطاقة  حامل  (1980

 0(0 بفاس) فلقاطن  (CD10679

تجزئة رياض فلياسلين س طريق عين)

فلشقف.

مد0 فلشركة : 99 سنة.
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من  تبتدئ   : فالآتلاعية  فلسنة 
فاح  نا ر إلى غا ة 31  يسلرب من كل 

سنة.
بكتابة  تم  فلقانوني  فإل دفع 
بفاس فلتجارية  باملحكلة   فلضبط 
بالسجل   (0(0 0)  نا ر  بتاريخ 

فلتحليلي رقم : 89)61.
فملسيب
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ايديا للتجهيز
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت شريك وحيد 
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 بلقت�سى فلقرفر فلجلاعي فالستثنائي
بتاريخ فملنعقد  فلوحيد   للشريك 
9) يسلرب)019))لشركة ف د ا للتجهيز)
بلقرها فالآتلاعي):)رقم)79)شارع فبن)
فلشريك) قرر  فلرباط  أكدفل  سينا 

فلوحيد ما  لي):
للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 
فبن) شارع  (79 برقم) حاليا  فملوآو  
031)حي) سينا أكدفل فلرباط إلى رقم)

فلفر وس تلار0.
فلنظام) تحيين  تم  لذلك  نتيجة 

فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  ((0(0 9) نا ر) بتاريخ)

.10387(
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EL HACHIMI SERVICES
SARL AU

 DENOMINATION DE LA
SOCIETE

 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
مد نة) في  مسجل  ((016  يسلرب)
فلقنيطر0 قد تم تأسيس شركة ذفت)
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد):
 EL (: للشركة) فلقانوني  فالسم 

.HACHIMI SERVICES SARL AU
بيع) (: فالآتلاعي) فلهدف 

مستحضرفت فلتجليل.

رأسلال فلشركة):)100.000) رهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم للحصة فلوفحد0 ويللكها)

كلها فلسيد فلهاشمي عزيز.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

 (8 رقم) مربوكة  تجزئة  (: فملقر)

فلقنيطر0.

فملسيب):)فلسيد فلهاشمي عزيز.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

بلد نة فلقنيطر0 تحت رقم)06763.
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  وفن فألستاذ0 حفضاني فلوذغيبي سناء

16)زنقة إقامة لكسوريا فلطابق فلثاني زفوية)

فلهاشمي فلفياللي))تدفرت))وزنقة ف زير حي)

لكخيط فلدفر فلبيضاء

 LA SOCIETE PARTNER

 MAGHREB DISTRIBUTION

PARMADIS
فملصا قة على هبة فلحصص 

فالآتلاعية
ملحضر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
حرر) فلذي  فالستثنائي  فلعام  فلجلع 
بد وفن فألستاذ0 حفضاني فلوذغيبي)

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  موثقة  سناء)

تلت فملصا قة على) ((019 أكتوبر) (8

للشركة) فالآتلاعية  فلحصص  هبة 

 LA SOCIETE PARTNER فملسلا0)

 MAGHREB DISTRIBUTION

شركة ذفت فملسؤولية) (PARMADIS

 10.000.000 رأسلالها) فملحدو 0 

فالآتلاعي) مقرها  وفلكائن   رهم 

سيدي) شارع  (80 فلبيضاء) بالدفر 

قدرها) بوسيجور  فلرحلان  عبد 

فلسيد) فلتي  للكها  حصة  (1(.(00

فلسيد0 لفائد0  فلسعدي   محلد 

اللة) فلسيد0  فلسعدي،) كلثوم  أم 

نرمان) وفمنسة  فلسعدي  فدوى 

فلسعدي.

من) (7 و) (6 رقم) فلبند ن  تعد ل 

فلنظام فألسا�سي للشركة.

فلبند)6):)فملساهلات):

فلشركاء)حسب مساهلتهم فلجد ):

فلسعدي) فدوى  اللة  فلسيد0 

1.666.600) رهم.

فلسعدي) كلثوم  أم  فلسيد0 

1.666.700) رهم.

فلسعدي) نرمان  فمنسة 

1.666.700) رهم.

 (.(00.000 كلو) غزالن  فلسيد0 

 رهم.

كلو) فملالك  عبد  فلسيد 

1.000.000) رهم.

 1.(00.000 كلو) نجية  فلسيد0 

 رهم.

فملجلوع):)10.000.000) رهم.

فلبند)7):)فلرأسلال فالآتلاعي):

في) فملال  رأس  تعيين  تم 

إلى) وتنقسم  10.000.000) رهم 

تبلغ) فسلية  بقيلة  حصة  (10.000

100) رهم لكل منهم فملدفوعة بشكل)

كامل وفملخصصة للشركاء)كالتالي):

فلسعدي) فدوى  اللة  فلسيد0 

16.666)حصة.

فلسعدي) كلثوم  أم  فلسيد0 

16.667)حصة.

 16.667 فلسعدي) نرمان  فمنسة 

حصة.

 ((.000 كلو) غزالن  فلسيد0 

حصة.

 10.000 فلسيد عبد فملالك كلو)

حصة.

 1(.000 كلو) نجية  فلسيد0 

حصة.

فملجلوع):)100.000)حصة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 (019 17) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)3716)7.
لالستخالص وفلنشر

116 P

  وفن فألستاذ0 حفضاني فلوذغيبي سناء

16)زنقة إقامة لكسوريا فلطابق فلثاني زفوية)

فلهاشمي فلفياللي))تدفرت))وزنقة ف زير حي)

لكخيط فلدفر فلبيضاء

 LA SOCIETE LES QUATRE

ROSES
SARL

فملصا قة على هبة فلحصص 
فالآتلاعية

رفع رأسلال فلشركة
للجلع) عرفي  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ فملنعقد  فالستثنائي   فلعام 

019))قرر شركاء)فلشركة) )1)فربف ر)

 LA SOCIETE LES QUATRE(0فملسلا

ROSES SARL)شركة ذفت فملسؤولية)

 3.000.000 رأسلالها) فملحدو 0 

فالآتلاعي) مقرها  وفلكائن   رهم 

سيدي شارع  (80 فلبيضاء)  بالدفر 

عبد فلرحلان بوسيجور ما  لي):

فلحصص) هبة  على  فملصا قة 

فلتي) حصة  ((( قدرها) فالآتلاعية 

في) فلسعدي  محلد  فلسيد   للكها 

فلشركة فملذكور0 لفائد0):

 9 فلسعدي) كلثوم  أم  فلسيد0 

حصص.

فمنسة نرمان فلسعدي)8)حصص.

 8 فلسعدي) فدوى  اللة  فلسيد0 

حصص.

رأسلال) رفع  على  فملصا قة 

إلى) 10.000) رهم  من) فلشركة 

3.000.000) رهم.

من) (7 و) (6 رقم) فلبند ن  تعد ل 

فلنظام فألسا�سي للشركة.

فلبند)6):)فملساهلات):

فلشركاء)حسب مساهلتهم فلجد ):

فلسعدي) كلثوم  أم  فلسيد0 

1.000.000) رهم.

فلسعدي) نرمان  فمنسة 

1.000.000) رهم.

فلسعدي) فدوى  اللة  فلسيد0 

1.000.000) رهم.

فملجلوع):)3.000.000) رهم.
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فلبند)7):)فلرأسلال فالآتلاعي):

تم تعيين رأس فملال في)3.000.000 

حصة) (30.000 إلى) وتنقسم   رهم 

100) رهم) تبلغ) فسلية  بقيلة 

كامل) بشكل  فملدفوعة  منهم  لكل 

وفملخصصة للشركاء)كالتالي):

فلسعدي) كلثوم  أم  فلسيد0 

10.000)حصة.

 10.000 فلسعدي) نرمان  فمنسة 

حصة.

فلسعدي) فدوى  اللة  فلسيد0 

10.000)حصة.

فملجلوع):)30.000)حصة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلبيضاء)بتاريخ)18) ونيو)019))تحت)
رقم)871)70.

لالستخالص وفلنشر
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  وفن فألستاذ0 حفضاني فلوذغيبي سناء

16)زنقة إقامة لكسوريا فلطابق فلثاني زفوية)

فلهاشمي فلفياللي))تدفرت))وزنقة ف زير حي)

لكخيط فلدفر فلبيضاء

 LA SOCIETE PARTNER

 MAGHREB DISTRIBUTION

PARMADIS
فملصا قة على هبة فلحصص 

فالآتلاعية
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

على) فملصا قة  تلت  ((011 فربف ر)

للشركة) فالآتلاعية  فلحصص  هبة 

 LA SOCIETE PARTNER فملسلا0)

 MAGHREB DISTRIBUTION

شركة ذفت فملسؤولية) (PARMADIS

 10.000.000 رأسلالها) فملحدو 0 

فالآتلاعي) مقرها  وفلكائن   رهم 

80)شارع سيدي عبد) بالدفر فلبيضاء)

 1(.(00 قيلتها) بوسيجور  فلرحلان 

اللة) فلسيد0  تللكها  فلتي  حصة 

محلد) فلسيد  لفائد0  ملرفني  فطومة 

فلسعدي.

من) (7 و) (6 رقم) فلبند ن  تعد ل 

فلنظام فألسا�سي للشركة.

فلبند)6):)فملساهلات):

فلشركاء)حسب مساهلتهم فلجد ):

فلسعدي) فدوى  اللة  فمنسة 

0.000)).1) رهم.

فلسعدي) كلثوم  أم  فلسيد0 

0.000)).1) رهم.

فلسعدي) نرمان  فمنسة 

0.000)).1) رهم.

فلسعدي) محلد  فلسيد 

0.000)).1) رهم.

 (.(00.000 كلو) غزالن  فلسيد0 

 رهم.

كلو) فملالك  عبد  فلسيد 

1.000.000) رهم.

 1.(00.000 كلو) نجية  فلسيد0 

 رهم.

فملجلوع):)10.000.000) رهم.

فلبند)7):)فلرأسلال فالآتلاعي):

في) فملال  رأس  تعيين  تم 

إلى) وتنقسم  10.000.000) رهم 

تبلغ) فسلية  بقيلة  حصة  (10.000

100) رهم لكل منهم فملدفوعة بشكل)

كامل وفملخصصة للشركاء)كالتالي):

فلسعدي) فدوى  اللة  فمنسة 

00).)1)حصة.

فلسعدي) كلثوم  أم  فلسيد0 

00).)1)حصة.

 1(.(00 فلسعدي) نرمان  فمنسة 

حصة.

 1(.(00 فلسعدي) محلد  فلسيد 

حصة.

 ((.000 كلو) غزالن  فلسيد0 

حصة.

 10.000 فلسيد عبد فملالك كلو)

حصة.

 1(.000 كلو) نجية  فلسيد0 

حصة.

فملجلوع):)100.000)حصة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 (019 أغسطس) ((8 بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)8)1)71.
لالستخالص وفلنشر
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POWER SEC
SARL AU

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 بلساهم وفحد

تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ)10) نا ر)
تم وضع قوفنين فلشركة ذفت) ((019

فملليزفت فلتالية):
 POWER SEC SARL (: فلتسلية)

.AU
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.
فملوضوع):)جدمات فلحرفسة.

فملقر فلرئي�سي):)بلد نة فلوفاق رقم)
G8(0)نوع))HE)فلعيون.

فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى)  رهم مقسلة 
بالكامل) ويللكها  100) رهم  فئة)

فلسيد حليد فلزيتي.
فلسيد) طرف  من  تسيب  (: فإل فر0)

حليد فلزيتي.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 17) نا ر) بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  ((0(0/101
رقم) فلتحليلي  فلرقم  تحت  فلتجاري 

.30(19
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MAXMOBILE
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 بلساهم وفحد
9) نا ر) تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ)
تم وضع قوفنين فلشركة ذفت) ((019

فملليزفت فلتالية):
.MAXMOBILE(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.

وتسويق) وبيع  شرفء) (: فملوضوع)
فلكلبيوتر) وأآهز0  فملكتبية  فملعدفت 
وفملعدفت) وفألثاث  فملكتبية  وفللوفزم 

فملكتبية.
أآهز0) أنوفع  آليع  وتسويق  بيع 

فلكلبيوتر وفلربمجيات.
0))شارع مكة حي) (: فملقر فلرئي�سي)
 1( فلطابق فألول مكتب رقم) فلفتح 

فلعيون.

فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى)  رهم مقسلة 
بالكامل) ويللكها  100) رهم  فئة)

فلسيد فضلي بن فلطالب.
فلسيد) طرف  من  تسيب  (: فإل فر0)

فضلي بن فلطالب.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 17) نا ر) بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  ((0(0/139
رقم) فلتحليلي  فلرقم  تحت  فلتجاري 

.30(1(
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HMD PRESTATIONS
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 بلساهم وفحد
تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ)10) نا ر)
تم وضع قوفنين فلشركة ذفت) ((0(0

فملليزفت فلتالية):
.HMD PRESTATIONS(:(فلتسلية
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.
فملوضوع):)

مختلف فألنشطة فملرتبطة بالبناء.
فلطرقات،) فلتصريف،) أشغال 
فلهاتف) شبكات  فلصحي،) فلصرف 

وفملاء)وأشغال فلتهيئة فلعامة.
أشغال تجار0 فلخشب وفألليلنيوم)

....)إلخ.
فملقر فلرئي�سي):)فلوحد0 إقامة رقم)

)6)تجزئة أ رفك فلعيون.
فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى)  رهم مقسلة 
بالكامل) ويللكها  100) رهم  فئة)

فلسيد حليد فلزيتي.
فلسيد) طرف  من  تسيب  (: فإل فر0)

حليد فلزيتي.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 17) نا ر) بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  ((0(0/100
رقم) فلتحليلي  فلرقم  تحت  فلتجاري 

.30(17
121 P
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 CONFORT QUATRE

SAISONS
فلصفة) فكتساب  تم  بالعيون 

فملعنوية باملوفصفات فلتالية):

 CONFORT QUATRE(:(فلتسلية

.SAISONS

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

زنقة) مكرر  ((( (: فالآتلاعي) فملقر 

عدن حي موالي رشيد فلشطر فلثاني)

فلعيون.

وفلتصد ر) فالستيبف   (: فألنشطة)

فلهندسة) وأشغال  وفلتهيئة  وفلبناء)

فملدنية.

فلرأسلال):)100.000) رهم مكونة)

من)1000)حصة بلائة  رهم للحصة.

فلتسييب وفلتوقيع فالآتلاعي):)يعهد)

للسيد علي فلعلاري وفعتلا  توقيعه)

فملنفر  ملد0 غيب محد 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  بلصلحة  فلقانوني 

باملحكلة) فلتجاري  فلسجل  بلكتب 

8) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/38.
رقم فلسجل فلتجاري)30361.
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BCHM SERVICES
فلصفة) فكتساب  تم  بالعيون 

فملعنوية باملوفصفات فلتالية):

.BCHM SERVICES(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فلوكالة) تجزئة  (: فالآتلاعي) فملقر 
فلثاني) فلطابق  (1(0 رقم) (D بلوك) (1

فلعيون.

فملختلفة) فألشغال  (: فألنشطة)

وجدمات فلتهيئة.

فلرأسلال):)100.000) رهم مكونة)

من)1000)حصة بلائة  رهم للحصة.

فلتسييب وفلتوقيع فالآتلاعي):)يعهد)

وفعتلا ) (AYAD BOUCHAM للسيد)

توقيعه فملنفر  ملد0 غيب محد 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  بلصلحة  فلقانوني 

باملحكلة) فلتجاري  فلسجل  بلكتب 

نوفلرب) ((9 فالبتدفئية بالعيون بتاريخ)

0)0))تحت رقم)907/19).

رقم فلسجل فلتجاري)9997).
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VALORIS CORPORATE

FINANCE
SOCIETE ANONYME

AU(CAPITAL(DE 300.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 355 ROUTE(EL

JADIDA CASABLANCA

RC : 416541 CASABLANCA

IF : 31828862

زيا 0 رأس فملال
فلغيب) فلعام  فلجلع  قرفر  بلوآب 

فلبيضاء) فلدفر  في  فملؤرخ  فلعا ي 

مساهمي) قرر  ((019 أكتوبر) (31 في)

 VALORIS CORPORATE شركة)

مجهولة) شركة  وهي  (FINANCE

مقرها) 300.000) رهم  رأسلالها)

))3)طريق فلجد د0 فلدفر) (: فلرئي�سي)

فلبيضاء)ما  لي):

بـ) فلشركة  رأسلال  زيا 0 

من) لرفعه  1.700.000) رهم 

 (.000.000 إلى) 300.000) رهم 

قيلتها) آد د0  أسهم  بإنشاء)  رهم 

جالل) من  بالكامل  مدفوعة  فملالية 

 مج فألرباح فملحتجز0.

 تم تنفيذ هذه فلزيا 0 في رأسلال)

 17.000 إصدفر) فلشركة عن طريق 

100) رهم) (: فسلية) بقيلة  سهم 

للسهم فلوفحد.

فلنظام) من  (7 فملا 0) تعد ل 

فألسا�سي للشركة.

فلسجل) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاري للشركة باملحكلة فلتجارية)

 (019 13)نوفلرب) للدفر فلبيضاء) وم)

تحت رقم)0100)7.
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RGL
فلشركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي
تغييب فلفصل 0 من فلقانون فألسا�سي
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

 (01( 10) ونيو) بتاريخ) فملؤرخ 

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 
فلتجاري) بالسجل  فملسجلة  (RGL

تحت فلرقم فلتحليلي) للدفر فلبيضاء)

137917)قرر فلشركاء)ما  لي):

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

فلبيضاء) بالدفر  فلكائن  فلعنوفن  من 

إلى) فنفا  غي  زنقة  ي  فلصول  فيال 

فلعنوفن فلكائن بالدفر فلبيضاء)شارع)

يعقوب فملنصور زنقة فلحاج فلجياللي)

 16 رقم) فألر�سي  فلطابق  فلعفيب 

فملعاريف فمتدف .

من) (0 فلفصل) تغييب  وبالتالي 

فلقانون فألسا�سي.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

للدفر) فلتجارية  فملحكلة  ضابطة 

 (01( أغسطس) (9 بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)1)1)0).
من أآل فلنسخة وفإلشار0

فملسيب

125 P

ASDOR TRAVAUX MAROC
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة) ((019 16) يسلرب)

بشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

وحيد وفلتي تحلل فلخصائص فلتالية):

 ASDOR TRAVAUX (: فلتسلية)

.MAROC

.SARL AU : فلصفة فلقانونية

في) مقاول  (: فالآتلاعي) فلهدف 

زرفعة وصيانة فلحدفئق.

أعلال مختلفة وفلبناء.

فلتنظيف.
100.000) رهم) (: فملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم للحصة فلوفحد0 موزعة)

بين فلشركاء)على فلشكل فلتالي):

 1000 فصدور) جليل  فلسيد 
حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)
فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألول تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فملقر فالآتلاعي):)67)حي فلنهضة)) 

إضافية فلرباط.
فملسيب):)فلسيد جليل فصدور.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 
.10(((9
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ايديكسكوم
فلعام) فلجلع  محضر  على  بناء)
16) يسلرب) في) فملؤرخ  فالستثنائي 
فلوحيد لشركة) فلشريك  قرر  ((019
فيد كسكوم ش.ذ.م.م ش.و فملسجلة)
 (0777 بالسجل فلتجاري تحت رقم)
فلرفع من رأسلالها بلا قدره) بفاس 
طريق  مج) عن  0.000)6) رهم 
فلرأسلال) ليصل  فلحسابية  فألرباح 
هذف) 0.000)7) رهم،) قدره) ما  إلى 
مع تعد ل فصول فلقانون فألسا�سي)

للشركة فملتعلقة بهذه فلعللية.
وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
7)) يسلرب) بتاريخ) بفاس  فلتجارية 

019))تحت رقم)019/0383).
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فلشركة فالئتلانية للتسييب وفلحسابات

LITTE PIG AND CO مقهى
SARL

10A سال فلجد د0 علار0 1 رقم
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
بلوآبه) تم  ((019 30) يسلرب)

تأسيس شركة فلسالفة فلذكر):
من) 100.000) رهم  (: فملال) رأس 
فئة)100) رهم للسهم موزعة كالتالي):

علا  آبور)00))سهم.
 اسين آبور)00))سهم.

1 علار0) فلجد د0  سال  (:  فملقر)
رقم أ)10.
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فلهدف):)مقهى.
فلسيد) طرف  من  فلشركة  تسيب 

علا  آبور.
فألرباح):)بعد جصم)%))لالحتياط)
حسب) فلشركاء) على  فلباقي  وزع 

أسهلهم.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
 (0(0 0) نا ر) فالبتدفئية بسال  ومه)

تحت رقم))0/1).
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AYMEN STYLE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

مجلوعة فلتقدم فملجلوعة فلسكنية
17-) فلطابق فلثاني

سيدي فلربنو�سي - فلدفر فلبيضاء
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 
13) يسلرب)019))تم تأسيس شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 وفلتي تتليز)

بالخصائص فلتالية):
 AYMEN (: فلقانونية) فلتسلية 

STYLE
فلغرض فالآتلاعي):

مقاول في إنتاج فلنسيج.
فلتجار0 في آليع أنوفع فلنسيج.

تجار0 وتصنيع آليع آالت وموف )
فلنسيج.

فلتجار0 في فملالبس.
فلتجار0 فلعامة.

فالستيبف  وفلتصد ر.
فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فملنقولة) فملالية  فلصناعية  فلتجارية 
مباشر0 بصفة  فملتصلة   وفلعقارية 
على) فلقا ر0  أو  مباشر0  غيب  أو  (

فملساهلة في تطوير فلشركة.
فملقر فالآتلاعي):)مجلوعة فلتقدم)
فلطابق) (17-( فلسكنية) فملجلوعة 
فلدفر) (- فلربنو�سي) سيدي  فلثاني 

فلبيضاء.
سنة فبتدفء) (99 (: فملد0 فلقانونية)

من  وم فلتأسيس فلنهائي للشركة.

 100.000 في) حد   (: فلرأسلال)
حصة) (1000 إلى) مقسم  وهو   رهم 
فآتلاعية من فئة)100) رهم للحصة)
وحررت) فكتتبت  كلها  فلوفحد0،)

بأكللها،)وتخص):
مغربي) فلشافعي،) أ لن  فلسيد 
أغسطس) (10 في) مز ف   فلجنسية،)
فلقاطن بحي فلسعا 0 فلزنقة) (،1997
)))فلرقم)6))سيدي فلربنو�سي،)فلدفر)

فلبيضاء.
تسيب فلشركة ملد0 غيب) (: فلتسييب)

محدو 0،)من طرف):
مغربي) فلشافعي،) أ لن  فلسيد 
أغسطس) (10 في) مز ف   فلجنسية،)
فلقاطن بحي فلسعا 0 فلزنقة) (،1997
)))فلرقم)6))سيدي فلربنو�سي،)فلدفر)

فلبيضاء.
منفر ) بتوقيع  فلشركة  تسيب 

لللسيب.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
تحت) ((019 18) يسلرب) في) فلبيضاء)

رقم)3800)7.
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GRIZEM
SARL AU

عقد كرفء تسييب حر ألصل تجاري
حر) تسييب  كرفء) عقد  بلقت�سى 
نوفلرب) (( بتاريخ) مربم  تجاري  ألصل 
رقم) تحت  بالرباط  سجل  ((018

7700،)أمر فستخالص):)7839.
 PARFAIT DELICES(فكتبت شركة
 GRIZEM SARLAU(من شركة(SARL
 7(983 (: فلتجاري) سجلها  رقم 
وفلكائن) 0.000)) رهم  ورأسلالها)
فلكريم) عبد  زنقة  (0( ب) مقرها 
فلقبيبات) (،1 رقم) محل  فلد وري 
مسيبتها) في شخص  وفمللثلة  فلرباط 
فلسيد0 مهليل ماآد0 فلحاملة لبطاقة)
 CB839(8 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
فألصل) لجليع  فلحر  فلتسييب  لغرض 
بالعنوفن) بالرباط  فملستغل  فلتجاري 
ومطعم) ملقهى  وفملعد  أعاله  فملذكور 
وفملسجل باملحكلة فلتجارية بالرباط

عناصره) بجليع  (7(983 رقم) تحت 
أربع) ملد0  وذلك  وفملعنوية  فملا  ة 
في) تبتدئ  إذ  تلقائيا  تجد   سنوفت 
فاتح أكتوبر)018))وتنتهي في سبتلرب)

.(0((
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ALGAPHYT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة) تم إنشاء) (،(019 نوفلرب) ((8
ذفت مسؤولية محدو 0 بالخصائص)

فلتالية):
فالسم فلقانوني):)«ألكفيت«)شركة)

محدو 0 فملسؤولية.
مقر فلشركة ك علار0)30،)فلشقة)
فلوكيلي،) أحلد  موالي  شارع  (،8

حسان،)فلرباط.
فلغرض من فلشركة):

لحسابها) سوفء) فلشركة  غرض 
في) أو نيابة عن أطرفف أجرى،)سوفء)

فملغرب أو في بلدفن أجرى.
فلزرفعة وجاصة فستغالل آليع)

فألرف�سي فلزرفعية وتنليتها.
فستغالل وإ فر0 أي مزرعة إلنتاج)
وفلجسيلية) فملجهرية  فلطحالب 
وزرفعتها وتعبئتها وتسويقها في كل من)

فملغرب وفلخارج.
وتجهيز) وتعبئة  وتجهيز  إنتاج 
وفستيبف  وتصد ر وفستغالل وتسويق)
وفلخارآية) فلدفجلية  فألسوفق  في 

لجليع فملنتجات فلزرفعية.
وفملوف ) فملدجالت  وفستيبف   شرفء)
فلخام وآليع فملوف  وفأل وفت فلالزمة)
فملذكور0) فملنتجات  وتصنيع  إلنتاج 

أعاله.
بيع) أو  على  فلحصول  أو  فلشرفء)
فلتبا ل أو  فملساهلة  أو  تأآيب   أو 
أو) فجتبفع  برفء0  أي  فستغالل  أو  (
ترجيص أو وكالة أو حصرية أو إ دفع)

أو فمتياز فيلا  تعلق بهدف فلشركة.
فملعامالت) آليع  عام،) وبشكل 
فملدنية،) فملنقولة،) غيب  أو  فملنقولة 
فلتي) وفلصناعية  فملالية  فلتجارية،)
ترتبط بصور0 مباشر0 أو غيب مباشر0)
باملوضوع فالآتلاعي أو فلتي  رجح أن)

تعزز تنليته.

رأسلال فلشركة حد  في)100.000 
سهم) (1000 إلى) مقسومة   رهم،)
بالكامل) مدفوع  100) رهم،) بقيلة)
بلا  تناسب مع) ومخصص للشركاء)

مساهلاتهم،)وهي):
 اسر مدكوري.

فإل فر0):)تدفر فلشركة من قبل):
من) مدكوري،) حاتم  فلسيد 
لبطاقة) حامل  فملغربية،) فلجنسية 
إ330131  رقم  فلوطنية  فلتعريف 
رياض) لوت  ((( فلقطاع) في  ويقيم 
(،B(شقة))،)حي رياض،)فلعطور بلوك

فلرباط.
مركز) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فالستثلار 

0)0))تحت رقم)))3)10.
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RST CONSULTING
SARL AU
تصفية

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 RST بالرباط) ((019 مارس) (18

.CONSULTING SARL AU
سجلها) 10.000) رهم  رأسلالها)
 1( )13687)مقرها ب) فلتجاري رقم)
أكدفل فلرباط) (0 شارع فألبطال رقم)

قرر ما  لي):
قفل فلتصفية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0(0 )1) نا ر) بالرباط) فلتجارية 

فلرقم)3)1039.
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SMART BYTE
SARL AU

في) فالستثنائي  فلعام  للجلع  تبعا 
محدو 0) للشركة  فالآتلاعي  فملقر 

مسؤولية لشريك وحيد قرر ما  لي):
تجزئة) (0 (: فالآتلاعي) فملقر  تغييب 
 1 فلشقة) رياض أهل سال علار0 و0)

تابريكت سال.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0(0 16) نا ر) بالرباط) فلتجارية 

فلرقم)103980.
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SOCIETE LAPINS VERT
SARL AU

ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) بالرباط،) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ)

إنجاز فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

فلشريك) وذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد مليزفتها كالتالي):

 SOCIETE LAPINS (: فلتسلية)

VERT SARL AU

فألهدفف فالآتلاعية):

أشغال مختلفة بصفة عامة كل)

فلعلليات فملرتبطة باملجال فلفالحي.

بتببية) فملتعلقة  فلعلليات  كل 

فألرفنب.

فملتعلقة) فألشغال  آليع 

بالخدمات فلفالحية.

فلفالحية) فلخدمات  أنوفع  آليع 

فملتعلقة بتطوير فلنسل.

10.000) رهم) (: رأسلال فلشركة)

مقسلة إلى)100)حصة من فئة)100 

 رهم للحصة فلوفحد0 في ملكية):

محلد فمجد  فلحيدفن   فلسيد 

علي):)100)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

:) وفر فلعوفمر أم) فملقر فالآتلاعي)

عز0)«فملكيطيعة«)فلصخيبفت تلار0.

فلسيد فلحيدفن فمجد) (: فلتسييب)

محلد علي ملد0 غيب محد 0 فلحامل)

 A3177((( رقم) فلسفر  لجوفز 

 3 شقة) (1003 علار0) ب  وفلساكن 

أوال  زعيب عين عو 0 تلار0.

تم فإل دفع فلقانوني للشركة لدى)

فملحكلة فالبتدفئية في تلار0 تحت رقم)

9303)1) وم)0)) نا ر)0)0).

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
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 ENVIPROTEC SERVICE ET

CONSULTING
SARL

عنوفن فلشركة : 30 فلرقم 8 زنقة 

موالي فحلد فلوكيلي حسان فلرباط

فلسجل فلتجاري : 1)08)1

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 (019 أكتوبر) (9 في) فالستثنائي 

 ENVIPROTEC SERVICE بلؤسسة)

مؤسسة) (ET CONSULTING SARL

ذفت مسؤولية محدو 0 قرر ما  لي):

بيع أسهم فلشركة.

من) فلقد م  فلشريك  فستقالة 

فلشركة.

تعيين فلشريك فلجد د.

من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 

10.000)إلى)100.000) رهم.

تسلية مسيب فلشركة.

فلتغييب فلقانوني ذفت فلصلة.

فملحكلة) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بالرباط تحت رقم)103790 

وتحت فلرقم فلتبتيبي)03.
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ECHCHAFII DISTRIBUTION
SARL AU

عنوفن فلشركة : زنقة فلتوففق
رقم 7) نهضة لعيا د0 سال

فلسجل فلتجاري : 1733)

فلجلع) محضر  بلقت�سى 

نوفلرب) ((0 في) فالستثنائي  فلعام 

 ECHCHAFII بلؤسسة) ((019

DISTRIBUTION SARLAU)مؤسسة)

ذفت مسؤولية محدو 0 قرر ما  لي):

مليكة) فلشافعي  فلسيد  فستقالة 

من إ فر0 فلشركة.

كلال) فملسعو ي  فلسيد  تعيين 

مسيب فلشركة.

فلتغييب فلقانوني ذفت فلصلة.

فملحكلة) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 30003 رقم) تحت  بسال  فالبتدفئية 

وتحت فلرقم فلتبتيبي)9).
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تريفيت
TRIFIT SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : 8)-6)، شارع
عبد فللطيف بن قدور فلدفر فلبيضاء
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
غيب فلعا ي للشركة فملسلا0 تريفيت)
7)) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد  (TRIFIT

019)،)تقرر ما  لي):
فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0 
100.000) رهم مقسلة) لرفعه من)
100) رهم) بقيلة) حصة  (1000 إلى)
كاملة) مدفوعة  فلوفحد0  للحصة 
لرفعه بلا قدره)1.100.000) رهم إلى)
 11.000 00.000).1) رهم باكتتاب)
100) رهم) بقيلة) آد د0  حصة 
عن) (1(000 إلى) (1001 من) مرقلة 
طريق فلتعويض عن فلد ون فلسائلة)
فملنتسبون) فلتي  قيلها  وفملدفوعة 

ضد فلشركة.
بلا) فلشركة  رأسلال  تخفيض 
من) لنقله  1.100.000) رهم  قدره)
 100.000 إلى) 00.000).1) رهم 

 رهم.
فملتعلق برأس) (6 فلبند رقم) تغييب 

فملال.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
تحت) ((0(0 8) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

رقم)6316)7.
قصد فلنشر وفإلعالن
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باتيسطوندينك
BATISTANDING

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 9.000.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : زنقة جليد

بن فلوليد شقة ) إقامة قرطبة
كليز - مرفكش

غيب) فلعامة  فلجلعية  بلقت�سى 
)) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد0  فلعا  ة 
«باتيسطوند نك«،) للشركة) ((019

فقد تقرر ما  لي):

فستقالة فلسيد فملهدي بن فملليح)
من منصبه كلسيب للشركة.

تعيين فلسيد محلد علي بن فملليح)
شارع) ورياغل  بني  زنقة  (0  قطن)
فلحامل) فلرباط  فلسا س  محلد 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
A301788)مسيبف وحيدف للشركة ملد0)

غيب محد 0.
فلقانون) من  (13 فلبند رقم) تغييب 

فألسا�سي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلرفكش)
رقم) تحت  ((0(0 1)) نا ر) بتاريخ)

.111078
قصد فلنشر وفإلعالن
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لوكام
LOCAM

شركة محدو 0 فملسؤولية
ذفت شريك وحيد

رأسلالها : 9.000.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : رقم 9 زنقة كرفت�سي

فلطابق فلثاني، فلدفر فلبيضاء
للشركة) فلشركاء) قرفر  بلقت�سى 
بالدفر) فملنعقد  «لوكام«) فملسلا0)
 (019 )1) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

فقد تقرر ما  لي):
فلك�سي) مارتنس  فلسيد  قبول 
ميشال آنيور سامي)-)فمنسة شرين)
مرينة أميب0 مارتنس وفلسيد0 حنان)

مكوفر كشركاء.
بلا) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 
من) لرفعه  3.000.000) رهم  قدره)
 0.000.000 إلى) 1.000.000) رهم 
 رهم باكتتاب)30.000)حصة بقيلة)
عن) مدفوعة  للحصة  100) رهم 

طريق حوفلة بنكية كلا  لي):
ميشال) فلك�سي  مارتنس  فلسيد 

آنيور سامي):)00).13)حصة.
أميب0 مرينة  شرين   فمنسة 

مارتنس):)00).13)حصة.)
 3.000 (: مكوفر) حنان  فلسيد0 

حصة.)
فملجلوع):)30.000)حصة.
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ذفت) فملسؤولية  محدو 0  تحويل 
محدو 0) شركة  إلى  وحيد  شريك 

فملسؤولية ذفت شركاء.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
فلبيضاء)بتاريخ)1)) نا ر)0)0))تحت)

رقم)0)77)7.
قصد فلنشر وفإلعالن
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 STE ASAS INVESTMENTS
LTD

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 (6 بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي 
 ASAS لشركة) 019)ـ) سبتلرب)
شركة) (INVESTMENTS LTD
محدو 0 فملسؤولية ذفت شريك وحيد)
بالرباط) فلتجاري  بالسجل  فملقيد 

تحت رقم))10970)تقرر ما  لي):
كافي) غيب  فملال  رأس  لكون  نظرف 
قرر) فملتبفكلة  فلخسائر  لتغطية 
فملال) رأس  رفع  فلوحيد  فلشريك 
900.)0).)) رهم) بلبلغ) فلشركة 

ليصبح)900.)60.)) رهم.
فملال ستتم) في رأس  فلزيا 0  هذه 
فملؤآل) غيب  فلشريك  بوفسطة   ن 

وفملستحق على فلشركة.
فملسيب) تقرير  على  فالطالع  بعد 
فملتبفكلة) فلخسائر  أن  وفلذي  ظهر 
بعد فملصا قة على فلحسابات فملقفلة)
طرف) من  ((018 31) يسلرب) ب)
في) قرر  فلذي  فلعا ي  فلعام  فلجلع 
فلنتيجة فلسنوية لسنة)018))تقدر ب)
900.)0).)) رهم قرر فلجلع فلعام)
 (.(0(.900 جفض رأس فملال بلبلغ)
 رهم وذلك إللغاء)فلخسائر فملذكور0)
إلغاء) سيتم  وبهذف  فملبلغ  بنفس 
9)0)))حصة ليصبح مبلغ رأس فملال)
 1000 إلى) مقسلة  100.000) رهم 

حصة من فئة)100) رهم.
فملقر) تحويل  فلعام  فلجلع  قرر 
 17 (: فلحالي) فلعنوفن  من  فالآتلاعي 
شارع فألبطال شقة))1)أكدفل فلرباط)
عين) حي  (P فلعلار0) بالص  أنفا  إلى 

فلذئاب فلدفر فلبيضاء.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 (( بتاريخ) (103660 رقم) تحت 
فلضبط) وبكتابة  ((019  يسلرب)
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
16) نا ر) في) (7(7(10 رقم) تحت 
بالسجل) فلشركة  تقييد  تم  ((0(0
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجاري 

.0(33((
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مكتب فملحاسبة إيهاب فستشار0 ش.ذ.م.م.

رأسلال فلشركة):)100.000) رهم

مقرها فالآتلاعي):)شارع فلحسن فلثاني،)علار0)

فلبنك فملغربي للتجار0 فلخارآية،)مكتب رقم)9 

فلناضور

س.ت):))01)

STE RIF COMPTOIR
SARL

رأسلال فلشركة : 1.000.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : حي فملطار فعلار 1، 
ص.ب 180) أوال  ميلون - فلناضور

س,ت : )36)1
بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب)
فلعا ي فملنعقد في)6) نا ر)0)0))قرر)
 RIF COMPTOIR شركة) مساهلو 

SARL)ما  لي):
جلق فرع آد د للشركة بالعنوفن)
 9( فلتالي):)فلقنيطر0 فلسكنية تجزئة)

فلحي فلصناعي فلبلدي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
 (0(0 0)) نا ر) بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)96.
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STE BEPOWER
رشكة ذفت مسؤولية محدودة

لشريك وفحد
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : فملحل فلتجاري 
رقم 01 حي وليلي رقم 0)

سيدي قاسم
تصريح بتحويل فملقر فالآتلاعي

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)7) نا ر)
0)0))وفملسجل بتاريخ)7) نا ر)0)0) 
فلسيد) من  بقرفر  ومحتوفه  مضلونه 
بدر فلد ن فلحسوني فملسيب وفلشريك

فلحصص) لجليع  وفملالك  فلوفحد  (

بيباور) فملسلا0  فلشركة  إطار   فجل 

 قرر ما  لي):

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

من شارع موالي عبد فلعزيز علار0 س)

إقامة فلرضوفن رقم)06)فلقنيطر0 إلى)

فملحل) (: فملقر فلجد د بالعنوفن فمتي)

 (0 حي وليلي رقم) (01 فلتجاري رقم)

سيدي قاسم.

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بسيدي)

 (0(0 10) نا ر) بتاريخ) قاسم 

وفلحصول على فلسجل فلتجاري رقم)

.(83(3
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E( شركة موتاسيب

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 0.000)  رهم

مقرها فالآتلاعي :  وفر أوال  

فلصغيب، آلاعة سيدي فلكامل 

 فئر0 مشرع بلقصيبي

ترصيح بتحويل املقر االجتامعي

 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (9 بتاريخ) وفملسجل  ((019 أبريل)

أبريل)019))مضلونه ومحتوفه بقرفر)

فملسيب) فلشباك  فلسيد  وسف  من 

للشركة.

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

فملعاريف) بالل  عزيز  (11 فلزنقة) من 

فلجد د) فملقر  إلى  فلبيضاء) فلدفر 

:) وفر أوال  فلصغيب،) بالعنوفن فمتي)

مشرع) فلكامل  فئر0  آلاعة سيدي 

بلقصيبي.

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بلشرع)

 (0(0 0)) نا ر) بتاريخ) بلقصيبي 

تحت رقم)0/101)0).
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STE DIGICROWD

SARL AU

رأسلالها : 10.000  رهم

فلعنوفن : )6) شارع فلزرقطوني 

فلطابق 9 رقم )9 - فلدفر فلبيضاء

إغالق فلتصفية للشركة
حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملحلد ة في تاريخ)7)) يسلرب)019) 

وففق فلحسابات فلختامية للتصفية،)

فملصفي  لنح إبرفء)ذمة فلسيد  اسين)

وال ته،) وفت  قد  إل فرته،) فشوري 

وأشار إلى إغالق تصفية فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

فلبيضاء)في)13) نا ر)0)0))تحت رقم)

.70
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STE GENERAL OUZZAL

SARL

رأسلالها : 10.000  رهم

فلعنوفن : 67 حي فلعيون فلطابق 

فلثالث رقم ) - فملحلد ة

حل فلشركة
حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (0(0 6) نا ر) تاريخ) في  باملحلد ة 

تلت فملصا قة باإلآلاع على ما  لي):

 GENERAL شركة) (: حل فلشركة)

وتصفيتها   OUZZAL SARL

فلطوعية.

فلسيد  للشركة  كلصفي  تعيين 

رقم  بفيال  فلقاطن  بوغابة  عثلان 

فنتهاء  إلى  بوزنيقة  عثلان  حي   (39

مد0 فلتصفية.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت) ((0(0 13) نا ر) في) باملحلد ة 

رقم)73.
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 STE FOURNITURE
INDUSTRIE SEBTA

SARL AU
شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

فلعنوفن : 0 تجزئة مريم فملحلد ة 
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة

حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
باملحلد ة في تاريخ)6)) يسلرب)019) 
تلت فملصا قة باإلآلاع على ما  لي):

فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0 
بالحساب فلجاري بلا قدره)000.000 
إلى) (100.000 من) لرفعه   رهم 
وإصدفر) بإحدفث  00.000)) رهم 
حصة فآتلاعية آد د0 من) (0000

فئة)100) رهم للحصة فلوفحد.
فلقانون) من  و7) (6 فلبند) تعد ل 

فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
باملحلد ة في)6) نا ر)0)0))تحت رقم)

.(7
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STE IMOPAC MAROC
شركة محدو 0 فملسؤولية 

للشريك فلوحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : شارع سبتة ملكية 
رشيد 1 طريق بني  خلف إقامة زينب 

- فملحلد ة
تغييب فسم فلشركة

وفلزيا 0 في رأسلال فلشركة
حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
باملحلد ة في تاريخ)0)) يسلرب)019) 
تلت فملصا قة باإلآلاع على ما  لي):

 INDUSTRIE تغييب فسم فلشركة)
كلا هو مبين في) (MAROC FLUIDE
 (03896( رقم) فلسلبية  فلشها 0 

بتاريخ)18) يسلرب)019).
فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0 
بالحساب فلجاري بلا قدره)000.000 
إلى) (100.000 من) لرفعه   رهم 
وإصدفر) بإحدفث  00.000)) رهم 
حصة فآتلاعية آد د0 من) (0000

فئة)100) رهم للحصة فلوفحد.

6)و7)من فلشكل) (،( تعد ل فلبند)
فلقانون فألسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
لدى فملحكلة فالبتدفئية باملحلد ة في)

6) نا ر)0)0))تحت رقم)3).
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STE METRO-MED SERVICES
SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية 
للشريك فلوحيد

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : 67، حي فلعيون 

فلطابق فلثالث رقم ) - فملحلد ة
نقل فملقر فالآتلاعي للشركة

حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
باملحلد ة في تاريخ)11) يسلرب)019) 
إلى) تم نقل فملقر فالآتلاعي للشركة 
فلعنوفن فلتالي):)000)فلطابق فلسفلي)

حي فلوحد0 فلعالية فملحلد ة.
للقانون) (0 فلبند) تعد ل  تم 

فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
0)0))تحت) 13) نا ر) باملحلد ة  وم)

رقم)71.
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STE JOCKEY.N.R
SARL

67 حي فلعيون فلطابق فلثالث رقم ) 
فملحلد ة

شركة محدو 0 فملسؤولية
تأسيس

حرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (0(0 )) نا ر) تاريخ) في  باملحلد ة 
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  إنشاء) تم 
جصائصها) فملسؤولية  محدو 0 

كالتالي):
فلتسلية):)شركة آوكي ن.غ.

فملوضوع):)تأسيس شركة.
تصليم وبناء)آليع فملهن فلبناء.

فلبناء،) أعلال  آليع  تحقيق 
وفألعلال فإلنشائية للهندسة فملدنية.

مقاول أعلال مختلفة.

بناء)أي هيكل.

فلطرق) وكذلك  فلطرق  بناء)

وفلصرف فلصحي.

وفألعلال) فلدولة  أعلال  آليع 

وفلتبكيب) وفلصيانة  فلصناعية 

وتكنولوآيا) وفلكهرباء) وفمليكانيكا 

فملعلومات.

فالستيبف ) علليات  آليع 

وفلتصد ر وفلتدفول وفلوساطة.

تنظيم فألحدفث.

تنظيم فلرسوم فملتحركة وفلتدريب)

وفلوعي وفلتبويج وفلندوفت فألجرى في)

مقر فلشركة أو في فلشركات أو في أي)

مكان آجر.

فأللعاب) وتوزيع  وتركيب  بيع 

فإللكتبونية.

فملشاركة فملباشر0 أو غيب فملباشر0)

للشركة في آليع فلعلليات فلتجارية)

فلتي قد تتعلق بأحد فألشياء)فملذكور0)

شركة) إنشاء) طريق  عن  أو  أعاله 

طريق) عن  أو  هيئة  أي  أو  آد د0 

شرفء) أو  فالشتبفك  أو  فملساهلة 

فألورفق فملالية أو فلحقوق فالآتلاعية)

وآلعيات فملشاريع فملشتبكة أو غيبها.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.

في) محد   (: فلشركة) رأسلال 

 1000 إلى) مقسم  100.000) رهم 

حصة من فئة)100) رهم للحصة.

 (00 (: جد جة) فلنية  للسيد0 

حصة.

فلسيد نكاوي مو�سى):)00))حصة.

فلسيد) تعيين  تم  فلشركة  إل فر0 

نكاوي مو�سى مسيب للشركة وفلسيد0)

فملسيب) كلساعد0  جد جة  فلنية 

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

0)0))تحت) 13) نا ر) باملحلد ة  وم)

رقم))6.
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شركة موند ال كونطا
ش.م.م.

8،)زنقة ضا ة إفرفح شقة)))أكدفل)-)فلرباط
فلهاتف):)7.87/88).37.68)0

فلفاكس):)7.89).37.68)0

STE MONDIALE COMPTA
تغييب فلقانون فألسا�سي

فلعام) فلجلع  مدفوالت  بلقت�سى 
 (019 17) يسلرب) فالستثنائي بتاريخ)
ذفت) شركة  كونطا  موند ال  شركة 
فملسؤولية فملحدو 0 تم فالتفاق على)

ما  لي):
من) فلركة  رأسلال  من  تخفيض 
 (00.000 إلى) 00.000).1) رهم 

 رهم.
تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

سيتم فإل دفع) (: فلقانوني) فإل دفع 
باملحكلة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
موند ال) لشركة  بالرباط  فلتجارية 

كونطا رقلها فلتجاري))96)).
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شركة ييلو الب
ش.م.م.

ذفت فلشريك فلوحيد
STE WELLOW LAB

SARL AU
فلخارق) فلعام  للجلع  تبعا  ( (- (1
 (6 فملنعقد  وم) للشركاء) للعا 0 
الب) لشركة  يلو  ((019  وليو)
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 
فلشريك فلوحيد رأسلالها فالآتلاعي)
فالآتلاعي) مقرها  100.000) رهم،)
يعقوب) شارع  زفوية  فلبيضاء،) فلدفر 
3)زنقة إسحاق فبن حنين،) فملنصور،)
ومسجلة بالسجل) (،1 رقم) (،1 طابق)
رقم) تحت  فلبيضاء) للدفر  فلتجاري 
363039)قرر شركاء)فلشركة ما  لي):

 (.96 86)من فلقانون) طبقا للبند)
فستلرفرية) (1997 فربف ر) (13 بتاريخ)
أرباع) ثالثة  جسار0  رغم  فلشركة 

فلرأسلال فالآتلاعي.
فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- ((
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
 (0(0 )1) نا ر) تاريخ) في  فلبيضاء)

تحت رقم)8)71)7.
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شركة هيشاتيكس 
ش.م.م.

ذفت فلشريك فلوحيد
  STE HICHATEX

SARL AU
تحويل فملقر فالآتلاعي

فلخارق) فلعام  للجلع  تبعا  ( (- (1
 (6 فملنعقد  وم) للشركاء) للعا 0 
هيشاتيكس) لشركة  ((019  يسلرب)
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 
فلشريك فلوحيد رأسلالها فالآتلاعي)
فالآتلاعي) مقرها  100.000) رهم،)
رقم) تجزئة  فلسوفلم،) حد  بربشيد 
76،)فلحي فلصناعي فلسوفلم،)مسجلة)
بالسجل فلتجاري بربشيد))تحت رقم)

383))قرر شركاء)فلشركة ما  لي):
من) (: فالآتلاعي) فملقر  تحويل 
(،76 برشيد حد فلسوفلم تجزئة رقم)
برشيد،) إلى  فلسوفلم  فلصناعي  فلحي 
فلطابق) ((1 رقم) فلسوفلم،) حد 

فلسفلي،)سوق فلقد م.
فعتلا  قوفنين آد د0 للشركة.

فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- ((
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) ((0(0 16) نا ر) لربشيد بتاريخ)

رقم)01.
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STE MAGIQUE SPA
18 Avenue(Omar(Ibn(Khattab, 

Appt 02 Agdal, Rabat
تأسيس 

في) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،(019 3)) يسلرب) بتاريخ) فلرباط 
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 
فملحدو 0 بشريك وحيد وفلتي تحلل)

فلخصائص فلتالية):
.MAGIQUE SPA(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 
فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

فلحالقة) (: فالآتلاعي) فلهدف 
وفلتجليل.

رأسلال فلشركة):)100.000) رهم)
مقسم إلى)1000)حصة فآتلاعية ب)

100) رهم للحصة فلوحيد0.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)
فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)
فلتسجيل) تاريخ  من  تبتدئ  فألولى 

بالسجل فلتجاري.
شارع) (،18 رقم) (: فملقر فالآتلاعي)
علر فبن فلخطاب،)فلشقة))،)أكدفل،)

فلرباط.
فلشركة) بإ فر0  تتكلف  (: فإل فر0)
فلوحيد0) فلشريكة  ملد0 غيب محدو 0 
فلسيد0 لعصب لبنى،)فلحاملة للبطاقة)

.GJ(7893(فلوطنية للتعريف رقم
تسجيل) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بكتابة) فلتجاري  فلسجل  في  فلشركة 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) ((0(0 16) نا ر) بالرباط  وم)

رقم))30)10.
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STE BEAUTY SAB & SPA
 Rue(Alislah(N°10 Avenue
Mohamed(V, Tabrikt, Sale

حل فلشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) سال  في  فملنعقد  فالستثنائي 
شركة) شركاء) قرر  ((0(0 8) نا ر)
ذفت) شركة  (BEAUTY( SAB( &( SPA
رأسلالها) فملحدو 0  فملسؤولية 
100.000) رهم،)مقرها زنقة فالصالح)
فلخامس،) محلد  شارع  (،10 رقم)

تابريكت،)سال ما  لي):
لجليع) وفلنهائي  فملسبق  فلحل 
شركة) طرف  من  فملزفولة  فألنشطة 

.BEAUTY(SAB(&(SPA
تصفية) صالحيات  آليع  تعطى 
فلحامل) فلشركة للسيد رحوي زهيب،)
رقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

.AB(08803
زنقة) (: ب) فلتصفية  مقر  تحد د 
محلد) شارع  (،10 رقم) فالصالح،)

فلخامس،)تابريكت،)سال.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
بسال  وم) فالبتدفئية  فملحكلة   لدى 

1)) نا ر)0)0))تحت رقم)101.
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 ASSISTANCE MEDICALE

URGENTE DU MAROC

SARL AU

حل فلشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

6)) يسلرب) بتاريخ) بالرباط  فملنعقد 

019)،)قرر فلشركاء)ما  لي):

1)-)فلحل فلحبي للشركة.

قباج) جولة  فلسيد0  تعيين  (- ((

مصفية للشركة.

حد  مقر فلتصفية بالعنوفن) (- (3

فلتالي):)6)زنقة ضا ة عوف،)فلطابق)0،)

شقة رقم)6،)أكدفل.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بالرباط بتاريخ)1)) نا ر)0)0) 

تحت رقم)0)1000.
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فئتلانية إني كاونساي ش.ذ.م.م

تلار0 فملركز،)شارع فلحسن فلثاني،)فنجل)6 

علار0)1،)شقة رقم)3،)فلطابق فألول

شركة اجيل بناء

ش.ذ.م.م

تحويل فملقر فالآتلاعي
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي لشركة)«أآيل بناء«)ش.ذ.م.م)

019))قرر) فملنعقد بتاريخ)16) يسلرب)

فلشركاء)ما  لي):

1)-)تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة)

3)شقة) 0،)زنقة وف  زيز،)فلطابق) من)

تجزئة) إلى  فلرباط  أكدفل،) (،7 رقم)

فلروز،) عين  (،63 رقم) (،1  مناتي)

فلصخيبفت.

نتيجة هذف فلتغييب تم تغييب فلبند)

رقم)0)ألنظلة فلشركة.

))-)تعد ل أنظلة فلشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

بتاريخ)9) نا ر)0)0))تحت رقم)6)1038.
للنشر وفلبيان
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فئتلانية إني كاونساي ش.ذ.م.م

تلار0 فملركز،)شارع فلحسن فلثاني،)فنجل)6 

علار0)1،)شقة رقم)3،)فلطابق فألول

شركة لوتيسمون االح الخيب
ش.ذ.م.م

تحويل فملقر فالآتلاعي
تعيين مسيب آد د للشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
«لوتيسلون فالح) فالستثنائي لشركة)
بتاريخ) فملنعقد  ش.ذ.م.م   فلخيب«)
13) يسلرب)019))قرر فلشركاء)ما  لي):

فالآتلاعي) فملقر  تحويل  (- (1
للشركة من)0،)زنقة وف  زيز،)فلطابق)
فلرباط إلى) أكدفل،) (،7 شقة رقم) (،3
63)عين فلروز،) 1)رقم) تجزئة  مناتي)

فلصخيبفت.
نتيجة هذف فلتغييب تم تغييب فلبند)

رقم)0)ألنظلة فلشركة.
تعيين فلسيد محلد بوصبع) (- ((
مسيب آد د للشركة ملد0 غيب محدو 0)
فملشتبك) فلتوقيع  فلشركة  وقبلت 

لجليع فلعقو  فلتي تتعلق بها):
سوفء)بالتوقيع فملشتبك لللسيب ن)
فلسيد ن بوكلي حاسن مرف  ومحلد)

فكارى.
لللسيب ن) فملشتبك  بالتوقيع  أو 
فلسيد ن محلد فكارى ومحلد بوصبع.

نتيجة هذف فلتغييب تم تغييب فلبند)
رقم)16)ألنظلة فلشركة.

3)-)تعد ل أنظلة فلشركة.
فإل دفع فلقانوني):)تم فإل دفع فلقانوني)
بتاريخ) بالرباط  فلتجارية   باملحكلة 

))) نا ر)0)0))تحت رقم))10003.
للنشر وفلبيان
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EXTREMAMUSEMENTS
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
لشريك وحيد

رأسلالها فلتجاري : 10.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : 39، تجزئة بتهوفن، 

تلار0
 فلسجل فلتجاري بالرباط 

تحت رقم : )7786
بلقت�سى محضر للشريك فلوحيد)
 EXTREMAMUSEMENTS لشركة)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
بتاريخ) فملنعقد  وحيد،)  لشريك 

30)نوفلرب)019))تقرر ما  لي):
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فلنهائي) فلحساب  على  فملصا قة 

للتصفية.

فملصف) إلى  فإلبرفء) وصل  منح 

فلسيد فلوزفني حفيض.

بصفة) وإغالقها  فلشركة  تصفية 

نهائية.

تم فإل دفع فلقانوني لكل هذه فلوثائق)

لدى فملحكلة فلتجارية بالرباط بتاريخ)

10) نا ر)0)0))تحت رقم))10393.
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STE ATLAS MID CAR

 SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 10.000  رهم

رقم ))1، طريق مكناس، ميدلت

تأسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) ((0(0 10) نا ر) ميدلت بتاريخ)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فسم) تحلل  محدو 0  مسؤولية 

 STE ATLAS MID CAR SARL(شركة

ش.م.م جصائصها كالتالي):

1)-)غرض فلشركة):)كرفء)فلسيارت)

بدون سائق.

(،1(( رقم) (: فملقر فالآتلاعي) (- ((

طريق مكناس،)ميدلت.

3)-)فملد0):)99)سنة فبتدفء)من  وم)

تسجيلها في فلسجل فلتجاري.

0)-)فلرأسلال فالآتلاعي):)10.000 

 رهم  نقسم إلى)100)حصة مبلغ كل)

حصة)100) رهم.

))-)إ فر0 فلشركة):)ستسيب فلشركة)

من طرف فلسيد0 سناء)سجعي.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية ميدلت بتاريخ)17) نا ر)0)0) 

تحت رقم)0/11)0))بالسجل فلتجاري)

رقم)93)).
ملخص قصد فلنشر

فملسيب
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 STE SAVEURS DES

TRAVAUX
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : تجزئة فلوفاء 1، 
رقم )30، فلقنيطر0

فلعا ي) فلغيب  فملحضر  بلقت�سى 
فملنعقد بتاريخ)7))نوفلرب)019)،)قرر)

فلشركاء)ما  لي):
تفويت كل حصص فلسيد مرزوق)

فلسيد) لفائد0  حصة  ((00 عا ل)

مرزوق آوف .

تعيين فلسيد مرزوق آوف  مسيب)

وحيد للشركة.

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

 إلى فلعنوفن فلجد د):)تجزئة فلوفاء)1 
رقم)6)3،)فلقنيطر0.

فإل دفع فلقانوني):)تم بكتابة فلضبط)

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)

6) نا ر)0)0))تحت رقم)73831.
للخالصة وفلتذكيب

فإل فر0
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منافذ كونسلتينغ

0(37 87 (( 97

BM ALKARAM
SARL AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

في) فملؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

سال بتاريخ)6) نا ر)0)0))تم تأسيس)

لها) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

فلخاصيات فلتالية):

 BM ALKARAM (: فلتسلية) (- (1

.SARL AU

وإنتاج) تصنيع  (: فملوضوع) (- ((

وتسويق فملوف  فملعدنية فملنزلية.

3)-)فملد0):)99)سنة فبتدفء)من  وم)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.
 0)-)فملقر):)تجزئة بيتي أمور،)رقم)110،)

فلربفهلة،)سال.

مصطفى) فلسيد  (: فلشركاء) (- ((

بسكار)100)حصة.

6)-)رأس فملال):)محدو  في)10.000 
 رهم.

مصطفى) فلسيد  (: فلتسييب) (- (7
بسكار.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاري لللحكلة فلتجارية بسال بتاريخ)

16) نا ر)0)0))تحت رقم)31037.
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منافذ كونسلتينغ
0(37 87 (( 97

INES INGENIERIE
SARL AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

في) فملؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
سال بتاريخ)7) نا ر)0)0))تم تأسيس)
لها) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

فلخاصيات فلتالية):
 INES INGENIERIE(:(1)-)فلتسلية

.SARL AU
فلهندسة) مكتب  (: فملوضوع) (- ((
فألعلال) بناء) فلهند�سي،) وفلتدريب 
فستيبف ) فلطباعة،) وتخطيط فلعلل،)

وتصد ر،)مكتب فلتلوين.
3)-)فملد0):)99)سنة فبتدفء)من  وم)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.
(،E حي فلرحلة قطاع) (: فملقر) (- (0

رقم)3)16،)سال.
))-)فلشركاء):)فلسيد أنس فلدفو ي)

1000)حصة.
في) محدو   (: فملال) رأس  (- (6

100.000) رهم.
7)-)فلتسييب):)فلسيد أنس فلدفو ي.
بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاري لللحكلة فلتجارية بسال بتاريخ)

16) نا ر)0)0))تحت رقم))3103.
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CST CORP MOROCCO
SARL

فلسجل فلتجاري رقم : 83)136
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ بتاريخ)8))نوفلرب)018)،)قرر)
 CST( Corp( Morocco شركة) شركاء)

محدو 0 فملسؤولية ما  لي):

فلكائن) فلشركة  مقر  تغييب  (- (1

آوريس،) زنقة آون  (،09 إقامة)  في 

شقة) فلسا س،) فلطابق  آوتي،) حي 

إلى فلعنوفن) فلدفر فلبيضاء) (،1( رقم)

فلتقدم،) فلصناعي  فلحي  (:  فلتالي)

تجزئة)7،)فلرباط.

فلصالحيات) آليع  إلغاء) (- ((

فلتب كي) فلحسن  للسيد  فملحدو 0 

فألسا�سي) فلنظام  في  إليها  فملشار 

بصفته مسيب للشركة.

3)-)نتيجة ملا سبق تم تغييب فلفصل)

6)و7)من فلقانون فألسا�سي للشركة.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

فلتجارية بالدفر فلبيضاء)في)10) يسلرب)

018))تحت رقم)1)313.
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 AL MOUMAYAZ

LILKHADAMAT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : شارع عبد فملومن، 

تجزئة فلزفوية، متجر)، حسان، 

فلرباط

تحويل فملقر فالآتلاعي
فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

 (019 سبتلرب) (11 بتاريخ) فالستثنائي 

للشركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 بشريك)

 AL MOUMAYAZ فملسلا0) وحيد 

LILKHADAMAT)تقرر ما  لي):

تحويل فملقر فالآتلاعي إلى فلعنوفن)

رياض) إقامة  شالة،) شارع  (: فمتي)

حسان ب،)فلشقة)19،)حسان،)فلرباط.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة)

حسب فلتغييبفت فلسالفة.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

فلتجارية بالرباط بتاريخ)0)) نا ر)0)0) 

تحت رقم)100010.

164 P



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   1998

 MOROCCO SYSTEM

INTEGRATION
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1
تم وضع فلقانون) ((019 16) يسلرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

محدو 0 مليزفتها كالتالي):

 MOROCCO (: فلتسلية)

 SYSTEM INTEGRATION

ش.ذ.م.م.

فلهدف):)تهدف فلشركة أساسا):

تحقيق آليع جدمات فملعلوميات)

فلصيانة،) فإلنتبنت،) عرب  وفلخدمات 

فالستشار0) فلدعم،) فلتكوين،)

فلكلبيوتر) أنظلة  في  وفلهندسة 

وحلول فلربمجيات)؛

فلعلليات) آليع  عامة،) وبصفة 

فملالية،) فلصناعية،) فلتجارية،)

ترتبط) قد  فلتي  وفلعقارية  فملنقولة 

بصفة مباشر0 أو غيب مباشر0 باألشياء)

فملشابهة) فألشياء) أو  أعاله،)  فملذكور0 

فملساعد0) بلقدورها  بها  فملرتبطة  أو 

على فلتنلية بجليع أشكالها.

فملقر فالآتلاعي):)7،)إقامة فلرفمي،)
(،8 فملكتب) (،( فلطابق) سبتة،) زنقة 

فلدفر فلبيضاء.

من تقييد) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلشركة بالسجل فلتجاري.

حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
رأسلال فلشركة في مبلغ)10.000) رهم)

فآتلاعية) حصة  (100 إلى) مقسلة 

سد ت) للوفحد0،) 100) رهم  بقيلة)

كاملة،)ومقسلة على فلشركاء)كالتالي):

60)حصة لشركة موروكو سافيتي)

 MSI باجتصار) أندوستبي ش.ذ.م.م 

ش.ذ.م.م فلكائنة باملنطقة فلصناعية)

فلجنوب،)فلتجزئة)16،)فملحلد ة)؛

00)حصة للسيد رشيد مساعد،)

عرسة) فلبيضاء،) بالدفر  فلساكن 

فلسبتي،) إقامة  أمزيل،)  فلحاج 

فلعلار0)))،)فلرقم)1.

فلشركة) تسييب  سيتم  (: فلتسييب)

ملد0 غيب محدو 0 من طرف فلسا 0)

إسلاعيلي) ر�سى  فملوباركي،) مهدي 

علوي ورشيد مساعد.

فلسجل) في  فلشركة  تسجيل  (- ((

فلتجاري تم لدى فملركز فلجهوي لوال ة)

فلدفر فلبيضاء)فلكربى  وم)7) نا ر)0)0) 

تحت فلرقم))1)))0.
للخالصة وفلبيان

فلتسييب
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SOCIETE ZEAMARI
SARL

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : رقم 36) فلنخيل 

1 أحدفف، أزرو

في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر) وضع  تم  ((019 )1)نوفلرب)

فلجلع فلعام فالستثنائي):

أشغال فليوم):)تقرير فلتصفية.

فإلغالق فلنهائي للتصفية.

حل فلشركة من فلسجل فلتجاري.

فلصالحيات وفلشكليات.

فلعام) فلجلع  وففق  (: فلحل فألول)

على تقرير فلتصفية مع مالحظة أن)

حساب فلتصفية فلنهائي لم  ظهر أي)

نتائج  تم توزيعها.

يعلن فلجلع فلعام) (: فلحل فلثاني)

ويلنح) للتصفية،) فلنهائي  فإلغالق 

فملصفي إ فرته ويؤ ي وال ته.

فلعام) قرر فلجلع  (: فلثالث) فلحل 

فلسجل) من  فملذكور0  فلشركة  إلغاء)

فلتجاري.

:) لنح فلجلع فلعام) فلحل فلرفبع)

فلنسخة) لحامل  فلصالحيات  آليع 

آليع) فستيفاء) أآل  من  فألصلية 

فإلآرفءفت فلالزمة بلوآب فلقانون.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بأزرو) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم) ((019 6)) يسلرب) بتاريخ)

فلسجل فلتجاري رقم)7)).
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SOCIETE SAVOTRAD
SARL AU

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : رقم 3) زنقة 9 

بويقور، أحدفف، أزرو
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في)))أكتوبر)
019)،)تم وضع محضر فلجلع فلعام)

فالستثنائي):
أشغال فليوم):)تقرير فلتصفية.

فإلغالق فلنهائي للتصفية.
حل فلشركة من فلسجل فلتجاري.

فلصالحيات وفلشكليات.
فلعام) فلجلع  وففق  (: فلحل فألول)
على تقرير فلتصفية مع مالحظة أن)
حساب فلتصفية فلنهائي لم  ظهر أي)

نتائج  تم توزيعها.
يعلن فلجلع فلعام) (: فلحل فلثاني)
ويلنح) للتصفية،) فلنهائي  فإلغالق 

فملصفي إ فرته ويؤ ي وال ته.
فلعام) قرر فلجلع  (: فلثالث) فلحل 
فلسجل) من  فملذكور0  فلشركة  إلغاء)

فلتجاري.
:) لنح فلجلع فلعام) فلحل فلرفبع)
فلنسخة) لحامل  فلصالحيات  آليع 
آليع) فستيفاء) أآل  من  فألصلية 

فإلآرفءفت فلالزمة بلوآب فلقانون.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بأزرو) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) ((019 16) يسلرب) بتاريخ)

فلسجل فلتجاري رقم)137.
167 P

AZROU PALACE
SARL AU

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : رقم )9)، فألرز ) 

أحدفف - أزرو
تأسيس شركة محدو  ة فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوحيد
فلتأسي�سي) فلقانون  وضع  تم 
ذفت) فملسؤولية  محدو  ة  لشركة 
عرفي) لعقد  تبعا  فلوحيد  فلشريك 
ذفت) (،(019 نوفلرب) (7 في) مؤرخ 

فلخاصيات فلتالية):

فسم) فلشركة  تأجذ  (: فلتسلية)
AZROU PALACE SARL AU)شركة)
فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو  ة 

فلوحيد.
فلهدف):)مقشد0)-)مقهى)-)فلتجار0.
(،(9( :) قع برقم) فملقر فالآتلاعي)

فألرز)))أحدفف)-)أزرو.
فملد0):)حد ت مد0 فلشركة في)99 

سنة.
 100.000 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
1.000)حصة من)  رهم مقسلة على)
فلوفحد0) للحصة  100) رهم  قيلة)

على فلشكل فلتالي):
أشقيق كريم):)1000)حصة.

فملجلوع):)1.000)حصة.
عين بلقت�سى فلقانون) (: فلتسييب)
غيب) ملد0  مسيب  للشركة  فألسا�سي 
كريم) أشقيق  فلسيد  محدو 0 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.DA(7996
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بأزرو) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) ((019 7)) يسلرب) بتاريخ)

فلسجل فلتجاري)01)1.
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SOCIETE PHOTO PHILIA
SARL AU

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : رقم 96) فلطابق 
فألول، أرز )، شارع فلحسن فلثاني، 

أحدفف، أزرو
في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
تم وضع محضر) (،(019 )1)نوفلرب)

فلجلع فلعام فالستثنائي):
أشغال فليوم):)تقرير فلتصفية.

فإلغالق فلنهائي للتصفية.
حل فلشركة من فلسجل فلتجاري.

فلصالحيات وفلشكليات.
فلعام) فلجلع  وففق  (: فلحل فألول)
على تقرير فلتصفية مع مالحظة أن)
حساب فلتصفية فلنهائي لم  ظهر أي)

نتائج  تم توزيعها.
يعلن فلجلع فلعام) (: فلحل فلثاني)
ويلنح) للتصفية،) فلنهائي  فإلغالق 

فملصفي إ فرته ويؤ ي وال ته.
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فلعام) قرر فلجلع  (: فلثالث) فلحل 
فلسجل) من  فملذكور0  فلشركة  إلغاء)

فلتجاري.
:) لنح فلجلع فلعام) فلحل فلرفبع)
فلنسخة) لحامل  فلصالحيات  آليع 
آليع) فستيفاء) أآل  من  فألصلية 

فإلآرفءفت فلالزمة بلوآب فلقانون.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بأزرو) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) ((019 6)) يسلرب) بتاريخ)

فلسجل فلتجاري رقم)7)10.
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SOCIETE TECHNO CENTRE
SARL

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : رقم 191 فلطابق 

فألول، شارع فلحسن فلثاني، 
أحدفف، أزرو

في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
تم وضع محضر) (،(019 )1)نوفلرب)

فلجلع فلعام فالستثنائي):
أشغال فليوم):)تقرير فلتصفية.

فإلغالق فلنهائي للتصفية.
حل فلشركة من فلسجل فلتجاري.

فلصالحيات وفلشكليات.
فلعام) فلجلع  وففق  (: فلحل فألول)
على تقرير فلتصفية مع مالحظة أن)
حساب فلتصفية فلنهائي لم  ظهر أي)

نتائج  تم توزيعها.
يعلن فلجلع فلعام) (: فلحل فلثاني)
ويلنح) للتصفية،) فلنهائي  فإلغالق 

فملصفي إ فرته ويؤ ي وال ته.
فلعام) قرر فلجلع  (: فلثالث) فلحل 
فلسجل) من  فملذكور0  فلشركة  إلغاء)

فلتجاري.
:) لنح فلجلع فلعام) فلحل فلرفبع)
فلنسخة) لحامل  فلصالحيات  آليع 
آليع) فستيفاء) أآل  من  فألصلية 

فإلآرفءفت فلالزمة بلوآب فلقانون.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بأزرو) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) ((019 6)) يسلرب) بتاريخ)

فلسجل فلتجاري رقم))70.
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TASLMANT
تأسيس شركة

فلصفة) فكتساب  تم  بالعيون 

فملعنوية باملوفصفات فلتالية):

.TASLMANT(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

 1 :)تجزئة فلوكالة) فملقر فالآتلاعي)

(،138 رقم) فلطابق فلثاني،) (،D بلوك)

فلعيون.

نقل فلبضائع لحساب) (: فألنشطة)

-)فلنقل فلوطني وفلدولي بجليع) فلغيب)

أنوفعه.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

مكونة من)1000)حصة بـ)100) رهم)

للحصة.

فلتسييب وفلتوقيع فإلآتلاعي):)يعهد)

وفعتلا ) (AHMED IFRAH للسيد)

توقيعه فملنفر  ملد0 غيب محد 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  بلصلحة  فلقانوني 

«بلكتب فلسجل فلتجاري«)باملحكلة)

ماي) (10 بتاريخ) للعيون  فالبتدفئية 

رقم) ((019/11(6 رقم) تحت  ((019

فلسجل فلتجاري تحت رقم)8191).
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 SOCIETE AL KAMANJA

LEKOLLE ANNAS
SARL AU

سجل تجاري رقم 017)1

تغييب شركة
فلتغييب) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليزفت فلتالية):

زيا 0 رأس فملال فلشركة من) (- (1

 1.000.000 إلى) 100.000) رهم 

 رهم.

))-)فإل دفع فلقانوني):)تم باملحكلة)

1)) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0/186)0).
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 SOCIETE ENTREPRISE
 LOUMANE DES TRAVAUX

PUBLICS
»ELTRAPU«

SARL
سجل تجاري رقم 683)

فلتغييب) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
باملليزفت فلتالية):

حصص) جطاء) تصحيح  (- (1
فلشركة):

 39.(00 (: صالح) فلومان  فلسيد 
حصة.

 36.000 (: حبيب) فلومان  فلسيد 
حصة.

(: جليل) برفهيم  فلومان  فلسيد 
1380)حصة.

 680 (: ميلو 0) جنيبيال  فلسيد0 
حصة.

 680 (: فلومان) مبارك  فلسيد0 
حصة.

فلسيد0 ملينة فلومان):)680)حصة.
))-)بيع فلحصص):)بيع)680)حصة)
من طرف فلسيد0 مبارك فلومان وبيع)
حصة من طرف فلسيد0 ملينة) (680
فلومان إلى فلسيد فلومان حبيب ب)

100) رهم للحصة.
3)-)زيا 0 رأس فملال من)8.000.000 

 رهم إلى)000.000.)1) رهم.
0)-)فإل دفع فلقانوني):)تم باملحكلة)
1)) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/187.
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HI-TECH INFO
ش.م.م ش.و

في) فلوحيد  فلشريك  قرر  (- (I
فملقر) نقل  (،(019 11) يسلرب)

فالآتلاعي):
حي) (1 زنقة سا ن) (19 رقم) (: من)

فلكرفمة فلخليسات.
إلى):)رقم)0)1)زنقة موالي  وسف)

فلخليسات.
فلضبط) بكتابة  فإل دفع  تم  (- (II
بالخليسات) فالبتدفئية  باملحكلة 

تحت رقم))1)بتاريخ))1) نا ر)0)0).
للنسخ وفلبيان

فلوكيل
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MOUHCINE SARA CAR

ش.م.م ش.و

I)-)قرر فلشريك فلوحيد في))) نا ر)

0)0)،)نقل فملقر فالآتلاعي):

فبن) شارع  مكرر  (((9 رقم) (: من)

زيدون فلخليسات.

فملنى) تجزئة  ((09 رقم) (: إلى)

فلخليسات.

فلضبط) بكتابة  فإل دفع  تم  (- (II

بالخليسات) فالبتدفئية  باملحكلة 

تحت رقم)17)بتاريخ))1) نا ر)0)0).
للنسخ وفلبيان

فلوكيل
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CEREALIM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد

رأسلالها 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : فلشقة 8 فلطابق 

1، 13، طريق تا فرت حي ليكريت 

مجلع يسرف آنان كاليفورنيا عين 

فلشق - فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري رقم 3)738)

قفل فلتصفية
غيب) فلعام  فلجلع  ملدفوالت  تبعا 

)) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد  فلعا ي 

019))حيث تقرر ما  لي):

إغالق فلتصفية.

من) فملو ن  فيصل  فلسيد  إبرفء)

مهامه كلصفي للشركة.

فملوففقة على حسابات فلتصفية.

إعطاء)فلصالحيات.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 (019 0)) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)0707)7.
من أآل فإل دفع وفلنشر
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الشركة العقارية تجلموست
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
فلسجل فلتجاري رقم )17063

تفويت حصص
1)-)بلقت�سى عقد تفويت حصص)
بتاريخ)3)) يسلرب)019))فوت فلسيد)
فلسيد) لفائد0  حلري  فلعزيز  عبد 
حصصه) من  آزء) معلاه   ونس 
 7( وهي) فلتي  للكها  فالآتلاعية 
فلجاري) وفلحساب  فآتلاعية  حصة 
فلعقارية) فلشركة  في  بها  فملتعلق 
مسؤولية) ذفت  شركة  تجللوست،)
30.000) رهم،) رأسلالها) محدو 0 
فلبيضاء) بالدفر  فالآتلاعي  مقرها 
 ( فلشقة) (3 فلطابق) بور   زنقة  ((3

فلصخور فلسو فء.
))-)بلقت�سى عقد تفويت حصص)
بتاريخ)3)) يسلرب)019))فوت فلسيد)
فلسيد  اسين) لفائد0  رباج  محلد 
معلاه آزء)من حصصه فالآتلاعية)
فلتي  للكها وهي))7)حصة فآتلاعية)
في) بها  فملتعلق  فلجاري  وفلحساب 
فلشركة فلعقارية تجللوست،)شركة)
رأسلالها) محدو 0  مسؤولية  ذفت 
فالآتلاعي) مقرها  30.000) رهم،)
بالدفر فلبيضاء)3))زنقة بور  فلطابق)

3)فلشقة)))فلصخور فلسو فء.
3)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)
 (019 0)) يسلرب) فالستثنائي بتاريخ)
فلعقارية) فلشركة  في  فلشركاء) قرر 
مسؤولية) ذفت  شركة  تجللوست،)
30.000) رهم،) رأسلالها) محدو 0 
فلبيضاء) بالدفر  فالآتلاعي  مقرها 
 ( فلشقة) (3 فلطابق) بور   زنقة  ((3

فلصخور فلسو فء،)ما  لي):
تفويت) عقو   على  فلتصد ق 
وفلحسابات) فالآتلاعية  فلحصص 

فلجارية فملتعلقة بها.
فلتوزيع فلجد د لرأسلال فلشركة.
فستقالة فلسيد0 ف لان فلرباج من)

مهامها كلسيب0.
تسلية فلسيد عبد فلعزيز حلري)
كلسيب ن) معلاه  وفلسيد  اسين 
للشركة مع إعطائهم صالحيات غيب)

محدو 0 وملد0 غيب محدو 0.

بالتوقيع) ملزمة  فمن  فلشركة هي 
فملشتبك وغيب فملنفصل للسيد  اسين)

معلاه وفلسيد عبد فلعزيز حلري.
وفلتصريح) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالتغييب لدى فلسجل فلتجاري بكتابة)
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 (019 30) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)330))7.
من أآل فإل دفع وفلنشر
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STE DIGITAL CASTLE 
SARL AU

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع) تم  ((0(0 10) نا ر) بتاريخ)
فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملليزفت فلتالية):
)تيار) فلكهربائي) فلعلل  (: فلهدف)

قوي وتيار منخفض).
أشغال مختلفة للبناء.

فملعدفت) آليع  وتصد ر  فستيبف  
فإللكتبونية.

فملقر):)30)شقة رقم)8)شارع موالي)
أحلد لوكيلي،)حسان،)فلرباط.

بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 
قدره)100.000) رهم.

تدفر فلشركة من طرف) (: فلتسييب)
فلسيد علي فلحيبش ملد0 غيب محدو 0.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) لإل دفع 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم فلسجل) ((0(0 0)) نا ر) بتاريخ)

فلتجاري):)377)10.
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STE AICOME
SARL AU

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلـقت�سى 
وضع) تم  ((0(0 9) نا ر) بتاريخ)
فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملليزفت فلتالية):

وفلتصد ر) فستيبف   (: فلهدف)
)أآهز0 برفمج فلكلبيوتر وفالتصاالت).

أشغال مختلفة للبناء.
فلكلبيوتر) برفمج  )أآهز0  تجار0)

وفالتصاالت).
شارع) (8 رقم) شقة  (،30 (: فملقر)
موالي أحلد لوكيلي،)حسان،)فلرباط.
بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)100.000) رهم.
تدفر فلشركة من طرف) (: فلتسييب)
غيب) ملد0  فليعقوبي  جليل  فلسيد0 

محدو 0.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) لإل دفع 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم فلسجل) ((0(0 0)) نا ر) بتاريخ)

فلتجاري)363)10.
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كروب كوا
ش.م.م.

رأسلال : 100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : رقم 8)، شارع أم 
فلربيع إقامة فلفر وس م س )) أ 
شقة 6، حي فلحسني فلدفر فلبيضاء

سجل تجاري : ))3101
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)
 (010 0)) وليو) بتاريخ) فلبيضاء)
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 
فلخصائص) فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية):
.GROUPE AQUA(:(فلتسلية

أشغال فلبناء) (: فلهدف فالآتلاعي)
وأشغال مختلفة.

شارع) ((8 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
 (( أم فلربيع إقامة فلفر وس م س)

أ شقة)6)حي فلحسني فلدفر فلبيضاء.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
100.000) رهم مقسلة) فلشركة في)
على)1000)حصة من فئة)100) رهم)

للوفحد0 موزعة كالتالي):
 (00 كا ي) فلرحيم  عبد  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
حصة) ((00 فلسيد  وسف كا ي)

فآتلاعية.

فملجلوع):)1000)حصة فآتلاعية.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

كا ي) فلرحيم  عبد  فلسيد  من  كل 

وفلسيد ملد0 غيب محدو 0.

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) يسلرب من كل سنة.

فلسجل فلتجاري):)))3101.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بوفسطة)

بالدفر) لإلستثلار  فلجهوي  فملركز 

فلبيضاء)بتاريخ)18)أغسطس)010).
مقتطف من أآل إشهار
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كروب كوا

ش.م.م.
رأسلال : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 8)، شارع أم 

فلربيع إقامة فلفر وس م س )) أ 

شقة 6، حي فلحسني فلدفر فلبيضاء

سجل تجاري : ))3101

فالستثنائي) فلعام  فلجلع  إطار  في 

بتاريخ)30)نوفلرب))01))شركاء)شركة)

كروب كوف ش.م.م.)قرروف ما لي):

تفويت حصص فآتلاعية.

من) فآتلاعية  حصة  ((00 بيع)

كا ي) فلرحيم  عبد  فلسيد  طرف 

لفائد0 فلسيد كا ي  وسف وبالتالي)

فلشكل) أصبح رأسلال فلشركة على 

فلتالي):

 100.000 (: فلسيد كا ي  وسف)

 رهم.

فملجلوع):)100.000) رهم.

تعيين مسيب.

فلرحيم) عبد  فلسيد  فستقالة 

كا ي من مهام فلتسييب وتعيين فلسيد)

كا ي  وسف كلسيب للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

بعد) (: فلقانوني) فلشكل  تحويل 

فلقانوني) فلشكل  تغييب  تم  فلتفويت 

لشركة من شركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة  إلى 

فلشريك فلوحيد.



(551 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

تم تحيين فلبنو )1،)6،)7)و)10)من)
فلقانون فلدفجلي للشركة.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 
 ( بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

فربف ر)016))تحت رقم)90930).
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كروب كوا
ش.م.م. الشريك الوحيد
رأسلال : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 8)، شارع أم 
فلربيع إقامة فلفر وس م س )) أ 
شقة 6، حي فلحسني فلدفر فلبيضاء

سجل تجاري : ))3101
فالستثنائي)) فلعام  فلجلع  إطار  في 
وحيد) شريك  ((017 6) نا ر) بتاريخ)
ذفت) ش.م.م.) كوف  كروب  لشركة 

فلشريك فلوحيد قرروف ما لي):
تغييب فملقر فالآتلاعي):

فملقر) تغييب  فلوحيد  فلشريك  قرر 
8))شارع) فالآتلاعي لشركة من رقم)
 (( أم فلربيع إقامة فلفر وس م س)
حي فلحسني فلدفر فلبيضاء) (6 أ شقة)
إلى فلعنوفن فلتالي):)حي فلسالم فلفرفح)
 (( رقم) فلرفبع  فلطابق  (1(9 علار0)

فلدفر فلبيضاء.
فلقانون) من  (0 فلبنو ) تحيين  تم 

فلدفجلي للشركة.
باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 
 (3 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)017))تحت رقم)7)08)6.
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GUOSA BAT
SARL

1)3، شارع فلدور0 فلطابق ) فأللفة 
فلدفر فلبيضاء

بلقت�سى فلجلع فلعام فلغيب عا ي)
لشركة:)) ((019 ))) يسلرب) بتاريخ)
رأسلالها) (GUOSA BAT SARL
مقرها) 00.000)) رهم  فلتجاري)
فلدور0) شارع  (3(1 في) فالآتلاعي 
تم) فلبيضاء) فلدفر  فأللفة  (( فلطابق)

تقرير ما لي):

تفويت فألسهم):
تم) فلعام  فلجلع  نفس  بلقت�سى 
سهم من طرف فلسيد) ((00 تفويت)
فلسيد) لفائد0  فلرحيم  عبد  صابر 
 (00 وتفويت) مختار  فلصوفب  أبو 
عبد) صابر  فلسيد  طرف  من  سهم 
فلصوفب) فبو  فلسيد  لفائد0  فلرحيم 
 فملهدي حيث أصبحت أسهم فلشركة

كلا  لي):
 600 (: فلسيد أبو فلصوفب مختار)

سهم.
 600 (: فلسيد أبو فلصوفب فملهدي)

سهم.
 000 (: بوشعيب) جيبي  فلسيد 

سهم.
فلسيد فبرفهيم كورفم):)000)سهم.
فلسيد محلد فلغربي):)000)سهم.

نفس) بلقت�سى  (: مسيب) تعيين 
أبو) فلسيد  تعيين  تم  فلعام  فلجلع 
ملد0) وحيد  مسيب  فملهدي  فلصوفب 
فلوحيد) فإلمضاء) ومع  محدو 0  غيب 
وفستقالة فلسيد صابر عبد فلرحيم)

من فلتسييب وفإلمضاء.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
في) فلقانوني باملحكلة بالدفر فلبيضاء)

1)) نا ر)0)0))تحت رقم))783)7.
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ASWA BAT
SARL

1)3، شارع فلدور0 فلطابق ) فأللفة 
فلدفر فلبيضاء

بلقت�سى فلجلع فلعام فلغيب عا ي)
لشركة) ((019 ))) يسلرب) بتاريخ)
ASWA BAT SARL)رأسلالها فلتجاري)
100.000) رهم مقرها فالآتلاعي في)
فأللفة) (( شارع فلدور0 فلطابق) (3(1

فلدفر فلبيضاء)تم تقرير ما لي):
تفويت فألسهم):

تم) فلعام  فلجلع  نفس  بلقت�سى 
سهم من طرف فلسيد) (1(( تفويت)
فلسيد) لفائد0  فلرحيم  عبد  صابر 
 1(( وتفويت) مختار  فلصوفب  فبو 
عبد) صابر  فلسيد  طرف  من  سهم 
فلصوفب) أبو  فلسيد  لفائد0  فلرحيم 
 فملهدي حيث أصبحت أسهم فلشركة

كلا  لي):

 37( (: فلسيد فبو فلصوفب مختار)

سهم.

 37( (: فلسيد فبو فلصوفب فملهدي)

سهم.

 ((0 (: بوشعيب) جيبي  فلسيد 

سهم.

نفس) بلقت�سى  (: مسيب) تعيين 

فبو) فلسيد  تعيين  تم  فلعام  فلجلع 

ملد0) وحيد  مسيب  فملهدي  فلصوفب 

فلوحيد) فإلمضاء) ومع  محدو 0  غيب 

وفستقالة فلسيد صابر عبد فلرحيم)

من فلتسييب وفإلمضاء.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

في) فلقانوني باملحكلة بالدفر فلبيضاء)

1)) نا ر)0)0))تحت رقم)7833)7.
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FARI LOGISTIQUE

تأسيس
 18 بلوآب عقد عرفي مؤرخ في)

تم تأسيس شركة ذفت) ((0(0  نا ر)

فملوفصفات) لها  محدو 0  مسؤولية 

فلتالية):

.FARI LOGISTIQUE(:(فلتسلية

:)تشغيل موقع) فلهدف فالآتلاعي)

إل دفع فلبضائع.

)))فملنطقة) فملقر فالآتلاعي):)رقم)

فلصناعية فلخليسات.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في)100.000) رهم.

تسييب فلشركة):)عيد فلسيد محلد)

آليع) مع  للشركة  مسيبف  نصري 

فلصالحيات.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

بالخليسات تحت رقم))))بتاريخ))) 

 نا ر)0)0).
للنسخ وفلبيان

فلوكيل
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SES CONFORM
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 
تأسيس) تم  ((0(0 18) نا ر)  
لها) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

فملوفصفات فلتالية):
.SES CONFORM(:(فلتسلية

فالستشار0) (: فالآتلاعي) فلهدف 
وفلتدريس.

زنقة) (،16 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
فألول) فلطابق  فملركز  فلعيا�سي  آبل 

فلخليسات.
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في)100.000) رهم.
فلسيد) عين  (: فلشركة) تسييب 
بوتشي�سي) وفلسيد  فلدفش  محلد 
عبد فلحق مسيبفن للشركة مع آليع)

فلصالحيات.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
فلتجاري) فلسجل  تحت  بالخليسات 

رقم)8937).
للنسخ وفلبيان

فلوكيل
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AL ISTICHARYA CONSULTING

SARL BOUZNIKA

 RAMUSYAME IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 8) نا ر)
باملوفصفات) فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية):
 RAMUSYAME (: فلتسلية)

.IMMOBILIER SARL
فملقر فالآتلاعي):)مجلوعة فلتقدم)
ج ه))-17)فلطابق)))سيدي فلربنو�سي)

فلدفر فلبيضاء.
فلهدف فلتجاري):)منعش عقاري.

 100.000 في) محد   (: فلرأسلال)
حصة (1000 إلى) مقسلة    رهم 

كلا  لي):



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (55(

 7(0 (: فلعلاري) فلسيد مصطفى 
حصة.

فلسيد0 آمال نجا0):)0)))حصة.
فملد0):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

فلتسييب):)نجا0 فمال.
فملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع 
فلتجارية فلدفر فلبيضاء،)سجل تجاري)

رقم)3391)0.
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AL ISTICHARYA CONSULTING

SARL BOUZNIKA

TEL(:(0661519044

SOTBA
SARL AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 بلسؤول وفحد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 )) نا ر)
وحيد) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

باملوفصفات فلتالية):
.sotba(sarl(au(:(فلتسلية

فملقر فلتجاري مجلوعة فلتقدم ح)
))سيدي فلربنو�سي) ( )-17)فلطابق) ه)

فلدفر فلبيضاء.
فلهدف فلتجاري):)منعش عقاري.

أشغال مختلفة.
 100.000 في) محد   (: فلرأسلال)
حصة (1000 إلى) مقسلة    رهم 

كلا  لي):
 1000 (: محلد) حلدفني  فلسيد 

حصة.
فملد0):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

فلتسييب):)حلدفني محلد.
فملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع 
فلتجارية فلدفر فلبيضاء،)سجل تجاري)

رقم)3119)0.
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AL ISTICHARYA CONSULTING

SARL BOUZNIKA

 CARAPINO
CONSTRUCTION

SARL AU
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بلسؤول وفحد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 )) نا ر)
وحيد) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

باملوفصفات فلتالية):

 Carapino (: فلتسلية)

.construction(sarl(au

فملقر فلتجاري مجلوعة فلتقدم ح)

))سيدي فلربنو�سي) ( )-17)فلطابق) ه)

فلدفر فلبيضاء.

فلهدف فلتجاري):)منعش عقاري.

أشغال مختلفة.

 100.000 في) محد   (: فلرأسلال)

حصة (1000 إلى) مقسلة    رهم 

كلا  لي):

 1000 (: بنتاآيب) فلسيد بوآلعة 

حصة.

فملد0):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

فلتسييب):)بوآلعة بنتاآيب.

فملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع 
فلتجارية فلدفر فلبيضاء،)سجل تجاري)

رقم)3117)0.
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فكا كونتا

 رقم)6))علار0 فملستقبل شارع فبن فلعربي

فلحي فلصناعي فكا  ر

 SOCIETE SALON AUTO

DAKHLA
SARL

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلوآب  قرر 

أغسطس) (30 فلعا ي فملنعقد بتاريخ)

018))ما  لي):

بيع حصص فلشركة):

فلسيد) حصص  تفويت  تم 

 (00  ABDESLAM ANNASSIRI

 ABDELMAJID فلسيد) إلى  حصة 

OULKHAIR 00) حصة.

توزيع رأسلال فلشركة):

 ABDELMAJID OULKHAIR(فلسيد

1000)حصة أي)100.000) رهم.

فستقالة مسيب):

 ABDESLAM فلسيد) فستقالة 

كلسيب) منصبه  من  (ANNASSIRI

للشركة.

تعيين فملسيب فلجد د):

ABDELMAJID OULKHAIR  فلسيد)

 SJ10078 رقم) للبطاقة  فلحامل 

فملساعد فلوحيد للشركة.

أن) فلشركة  قررت  (: فإلمضاء)
للسيد) (: هو) فلوحيد  فإلمضاء)
 ABDELMAJID OULKHAIR)فلحامل

.SJ10078(للبطاقة رقم
غلق فرع للشركة.

فرع) غلق  فلعام  فلجلع  قرر 
 AV AHMED (: فلتالي) بالعنوفن 
 MANSOR DAHBI N°(7 CITE

.DAKHLA AGADIR
تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة.
تم إ دفع فلسجل فلقانوني بكتابة)
باكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
تحت) ((018 نوفلرب) ((7 بتاريخ)
رقم) فلتجاري  فلسجل  (800(0 رقم)

.(9079
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فكا كونتا
 رقم)6))علار0 فملستقبل شارع فبن فلعربي

فلحي فلصناعي فكا  ر

SOCIETE BOUGARFA FISH
SARL

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلوآب  قرر 
نوفلرب) (1( بتاريخ) فملنعقد  فلعا ي 

019))ما  لي):
بيع حصص فلشركة):

 EL فلسيد) حصص  تفويت  تم 
 (00  ALAOUI MOULY BRAHIM
 AMAR KASS فلسيد) إلى  حصة 

OMAR 00) حصة.
توزيع رأسلال فلشركة):

 AMAR KASS OMAR فلسيد)
1000)حصة أي)100.000) رهم.

فستقالة مسيب):
 EL ALAOUI فلسيد) فستقالة 
منصبه) من  (MOULY BRAHIM

كلسيب للشركة.
تعيين فملسيب فلجد د):

 AMAR KASS OMAR فلسيد)
فلحامل للبطاقة رقم))J83(1)فملسيب)

فلوحيد للشركة.
أن) فلشركة  قررت  (: فإلمضاء)
للسيد) (: هو) فلوحيد  فإلمضاء)
فلحامل (AMAR KASS OMAR 

.J83(1((للبطاقة رقم

تحويل فملقر فالآتلاعي):

تم تحويل فملقر فلتجاري للشركة)

8)سيدي إفني) من شارع فلحرية رقم)

ميناء) (( إلى فملقر فلجد د متجر رقم)

سيدي إفني.

تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة.

فلقانوني) فلسجل  إ دفع  تم 

باملحكلة) فلضبط  بكتابة  فلتجاري 

فالبتدفئية بتيزنيت بتاريخ)30) يسلرب)

فلسجل) (708 رقم) تحت  ((019

فلتجاري رقم)1919.
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TRANS DASILVA شركة
ش.م.م بشريك أوحد

تأسيس
بالناضور) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس) تم  ((0(0 9) نا ر) وبتاريخ)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

وفلتي لها فملليزفت فلتالية):

 TRANS DASILVA (: فلتسلية)

ش.م.م بشريك أوحد.

فملوضوع):)فلشركة ذفت هدف):

نقل فلبضائع لحساب فلغيب.

فلنقل فلدولي للبضائع.

فستيبف  آليات فلبناء.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 

فلتجارية وفلصناعية وفملالية وفملنقولة)

مباشر فرتتباط  لها  فلتي   وفلعقارية 

أو غيب مباشر بأحد فألهدفف فملذكور0)

في) فملساهلة  شأنها  من  وفلتي  أعاله 

إنلاء)فلشركة.

مقرها فالآتلاعي):)حي إغلارين بني)

فنصار فلناضور.

فملد0):)99)سنة.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

100) رهم) 1000)حصة بـ) مقسم إلى)

للوفحد0 حسب ما  لي):

فلسيد عي�سي منيب)1000)حصة.

فلسيد عي�سي منيب ملد0) (: فلتسييب)

غيب محدو 0.

فلقانوني) لالحتياط  ((% (: فألرباح)

وفلباقي  وزع بين فلشركاء.
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كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالناضور)
رقم) تحت  ((0(0 10) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/66
مقتطف من أآل فالشهار

فملسيب
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MONO FACADE شركة
ش.م.م بشريك أوحد

تأسيس
بالناضور) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وبتاريخ)18) يسلرب)019))تم تأسيس)
ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 
وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

وفلتي لها فملليزفت فلتالية):
 MONO FACADE (: فلتسلية)

ش.م.م بشريك أوحد.
فملوضوع):)فلشركة ذفت هدف):

فلبناء)وفألشغال فملختلفة.
فستيبف  موف  فلبناء.
تأآيب آليات فلبناء.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتجارية وفلصناعية وفملالية وفملنقولة)
مباشر فرتتباط  لها  فلتي   وفلعقارية 
أو غيب مباشر بأحد فألهدفف فملذكور0)
في) فملساهلة  شأنها  من  وفلتي  أعاله 

إنلاء)فلشركة.
سوق) حي  (: فالآتلاعي) مقرها 

فلعروي فلناضور.
فملد0):)99)سنة.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)
100) رهم) 1000)حصة بـ) مقسم إلى)

للوفحد0 حسب ما  لي):
 1000 بنعي�سى) فملختاري  فلسيد 

حصة.
فلتسييب):)فلسيد فملختاري بنعي�سى)

ملد0 غيب محدو 0.
فلقانوني) لالحتياط  ((% (: فألرباح)

وفلباقي  وزع بين فلشركاء.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالناضور)
تحت رقم) ((019 0)) يسلرب) بتاريخ)

.(019/3(0(
مقتطف من أآل فالشهار

فملسيب
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فألستاذ محلد رشيد فلتدالوي
موثق بالدفر فلبيضاء

67/69)شارع موالي إ ريس فألول فلطابق فألول)
فلشقة رقم)3

فلهاتف):)88.)).)8.)).)18.99/0.)8.)).)0
فلفاكس))0.)1.)8.)).)0

ZAK IMMOBILIER
SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية 
بشريك وحيد

رأسلالها فالآتلاعي 100.000  رهم
8) زنقة فلغضفة فلطابق فألر�سي 

مكتب رقم 1 فملعاريف فلدفر فلبيضاء
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
فألستاذ محلد رشيد فلتدالوي موثق)
بالدفر فلبيضاء)بتاريخ)10) نا ر)0)0) 
تم وضع فلنظام فألسا�سي لشركة ذفت)
بالخصائص) فملحدو 0  فملسؤولية 

فمتية):
 ZAK IMMOBILIER (: فلتسلية)
SARL AU)شركة محدو 0 فملسؤولية)

بشريك وحيد.
فلهدف فالآتلاعي):)تهدف فلشركة)
إلى فلقيام  فجل أو جارج فملغرب ب،):

فالنعاش فلعقاري.
فلتصد ر وفالستيبف .

وبصفة عامة كل فلعلليات فلتقنية)
 وفلتجارية وفلصناعية وفملالية فملنقولة
أو فلغيب فملنقولة فلتي لها عالقة مباشر0)
فالآتلاعي) بالهدف  مباشر0  غيب  أو 

فلها فة إلى تطويره.
زنقة   (8 (: فالآتلاعي) فملقر 
 فلغضفة فلطابق فألر�سي مكتب رقم 1

فملعاريف فلدفر فلبيضاء.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.
:) حد ) فالآتلاعي) فلرأسلال 
 100.000 مبلغ) في  فلشركة  رأسلال 

محرر0 آليعها على فلشكل فلتالي):
بوغفيب) فلرحيم  عبد  فلسيد 

100.000) رهم.
فملجلوع):))100.000) رهم.

في) فلحصص  تحد   (: فلحصص)
كل) قيلة  فآتلاعية  حصة  (1000
حصة)100) رهم محرر0 آليعها على)

فلشكل فلتالي):

فلسيد عبد فلرحيم بوغفيب)1000 

حصة.

فملجلوع):))1000)حصة.

فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إلى))31) يسلرب.

تسيب فلشركة ملد0 غيب) (: فلتسييب)

محدو 0 من طرف فلسيد مصطفى)

بوغفيب وفلسيد آلال بوغفيب وفلسيد)

آوف  بوغفيب.

وتلتزم فلشركة في آليع عقو ها))

بالتوقيع فملشتبك ملسيب ن فثنين من)

بوغفيب) مصطفى  فلسيد  مسيبيها 

وفلسيد آلال بوغفيب وفلسيد آوف )

بوغفيب.
تم فإل دفع فلقانوني باملركز فلجهوي)

بتاريخ فلبيضاء) بالدفر   لالستثلار 

17) نا ر)0)0))تحت رقم)3003)0.
للخالصة وفلبيان
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فألستاذ محلد رشيد فلتدالوي

موثق بالدفر فلبيضاء

67/69)شارع موالي إ ريس فألول فلطابق فألول)

فلشقة رقم)3

فلهاتف):)88.)).)8.)).)18.99/0.)8.)).)0

فلفاكس))0.)1.)8.)).)0

RESTBUILDING
SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية 

رأسلالها فالآتلاعي 100.000  رهم

 13 زنقة فحلد فملجاطي إقامة فأللب 1

فلطابق فألول رقم 8 فلدفر فلبيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

فألستاذ محلد رشيد فلتدالوي موثق)

13/8/6) نا ر) بتاريخ) بالدفر فلبيضاء)

فألسا�سي) فلنظام  وضع  تم  ((0(0

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  للشركة 

بالخصائص فمتية):

 RESTBUILDING(فلتسلية):)شركة

شركة ذفت مسؤولية محدو 0.

فلهدف فالآتلاعي):)تهدف فلشركة)

إلى فلقيام  فجل أو جارج فملغرب ب،):

فالنعاش فلعقاري.

فلتصد ر وفالستيبف .

وبصفة عامة كل فلعلليات فلتقنية)
 وفلتجارية وفلصناعية وفملالية فملنقولة
أو فلغيب فملنقولة فلتي لها عالقة مباشر0)
فالآتلاعي) بالهدف  مباشر0  غيب  أو 

فلها فة إلى تطويره.
13 زنقة فحلد  (: فملقر فالآتلاعي)
فملجاطي إقامة فأللب 1 فلطابق فألول 

رقم 8 فلدفر فلبيضاء.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.
:) حد ) فالآتلاعي) فلرأسلال 
 100.000 مبلغ) في  فلشركة  رأسلال 

محرر0 آليعها على فلشكل فلتالي):
فلسيد فحلد نيت فلقائد)00.000 

 رهم.
فلسيد رشيد نيت فلقائد)000.)3 

 رهم.
فلسيد محلد نيت فلقائد)000.)) 

 رهم.
فملجلوع):))100.000) رهم.

في) فلحصص  تحد   (: فلحصص)
كل) قيلة  فآتلاعية  حصة  (1000
حصة)100) رهم محرر0 آليعها على)

فلشكل فلتالي):
 000 فلقائد) نيت  فحلد  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
 3(0 فلقائد) نيت  رشيد  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
 ((0 فلقائد) نيت  محلد  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
فملجلوع):))1000)حصة.

فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)
إلى))31) يسلرب.

تسيب فلشركة ملد0 غيب) (: فلتسييب)
محدو 0 من طرف فلسيد فحلد نيت)

فلقائد وفلسيد رشيد نيت فلقائد.
وتلتزم فلشركة في آليع عقو ها))
بالتوقيع فملشتبك فلسيد فحلد نيت)

فلقائد وفلسيد رشيد نيت فلقائد.
تم فإل دفع فلقانوني باملركز فلجهوي)
بتاريخ فلبيضاء) بالدفر   لالستثلار 

16) نا ر)0)0))تحت رقم)3367)0.
للخالصة وفلبيان

فألستاذ محلد رشيد فلتدالوي
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BEST FOOD SAADA
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 340 AVENUE

ISMAILIA(MONFLEURIE 2 FES

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفاس)

وضع) تم  ((0(0 13) نا ر) بتاريخ)

قانون أسا�سي لشركة ذفت مسؤولية)

فلخصائص) تحلل  وفلتي  محدو 0 

فلتالية):

 BEST FOOD SAADA(:(فلتسلية

.SARL

فملشاركة   : فالآتلاعي  فلهدف 

فستيبف   فلعلومية،  فلصفقات  في 

فلتجار0 بالجللة.

 100.000 في  حد    : فملال  رأس 

1000 حصة من  إلى   رهم مقسلة 

فئة 100  رهم موزعة كالتالي :

بوعطية نبيل 300 حصة.

بن فلحسن حديش 333 حصة.

عيا  فلسعيدي 333 حصة.

شارع   300  : فالآتلاعي  فملقر 

فالسلاعيلية فملنفلوري ) فاس.

: فلحسن  فلشركة من قبل  تسيب 

.C78(610 بن حديش ب ت و

.C(96761 وفلسعيدي عيا  ب ت و

فإن) فالآتلاعي  للتوقيع  بالنسبة 

فملز وج) بالتوقيع  ملزمة  فلشركة 

للسا 0 فلسعيدي عيا  وفلحسن بن)

حديش.

مد0 فلشركة : 99 سنة.

من  تبتدئ   : فالآتلاعية  فلسنة 

31  يسلرب من  إلى غا ة  فاتح  نا ر 

كل سنة.

بكتابة  تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بفاس 1) 

 نا ر 0)0) بالسجل فلتحليلي رقم : 

.616(6
فملسيب
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(05.28.81.96.40

FAX(:(05.28.81.96.41

STE BEST ROAD

SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

MODIFICATION

بلقت�سى عقد عرفي للجلع فلعام)

فلغيب فلعا ي لللساهلين في فلشركة)

بتاريخ فملحدو 0  فملسؤولية   ذفت 

13) يسلرب)019))قرر ما  لي):

تفويت فلحصص):

مجلوع) حصة  (1000 تفويت)

معلوم) مصطفى  فلسيد  حصص 

عبد) فلسيد  لفائد0  حصة)) (1000(

هللا تكلويت.

مجلوع) حصة  (1000 تفويت)

عروب) فتيحة  فلسيد0  حصص 

عبد) فلسيد  لفائد0  حصة)) (1000(

هللا تكلويت.

في) حد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

إلى) مقسم  00.000)) رهم  مبلغ)

000))حصة بثلن)100) رهم للوفحد)

موزع كالتالي):

 (000 تكلويت) هللا  عبد  فلسيد 

حصة.

فملجلوع)000))حصة.

تم) (: فلقانوني) فلشكل  تحويل 

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  من 

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  إلى 

بشريك وفحد.

تحيين فلقانون فألسا�سي.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

باملحكلة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

0)) نا ر) بتاريخ) بأكا  ر  فلتجارية 

0)0))تحت رقم))7)89.

197 P

 SOCIETE KHALIL

TRANSFERT

 CONSTITUTION D’UNE

SOCIETE SARL

شارع وهرفن زنقة الكوص فلزهور 

1 فاس

بفاس) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)11) يسلرب)019))تم تأسيس)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 تتليز)

بالخصائص فلتالية):

جليل تحويالت) (: تسلية فلشركة)

ذفت) (KHALIL TRANSFERT

مسؤولية محدو 0.

فلهدف فالآتلاعي):)

تسهيالت.

تحويل فألموفل.

وهرفن  شارع   : فالآتلاعي) فملقر 

زنقة الكوص فلزهور 1 فاس.

من تاريخ)) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

إلى) (1/1 من) (: فلسنة فملحاسباتية)

31/)1)من كل سنة.

مبلغ) في  محد   (: فلرأسلال)

 1000 إلى) مجزأ0  100.000) رهم 

100) رهم لكل حصة موزعة) بقيلة)

كالتالي):

محلد فمين بوعين)00))سهم.

فسامة بوعين)00))سهم.

مجلوع فالسهم):)1000)سهم.

فلتسييب):)فلشركة مسيب0 من طرف)

وفسامة) بوعين  فمين  محلد  فلسيد 

بوعين.

تم فإل دفع فلقانوني للشركة باملركز)

مكناس) (- بفاس) لالستثلار  فلجهوي 

 (0 بتاريخ) (M00/(0(0 رقم) تحت 

 نا ر)0)0))فلسجل فلتجاري)61601 

فلضريبة فملهنية عد ))1300193.
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الشركة العقارية للجنوب تكمي

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فملقر فالآتلاعي : علار0 فلضحى رقم 

00 فلطابق فألول شقة رقم 6 فلحي 

فملحلدي فكا  ر

في) مؤرخ  رسمي  عقد  على  بناء)

مجلوع) تفويت  تم  ((016 ))) نا ر)

وفلحساب) فالآتلاعية  فلحصص 

للجنوب) فلعقارية  للشركة  فلجاري 

فلسيد) من  كل  طرف  من  «تكمي«)

زينة) وفلسيد0  فبرفهيم  ف ت  محلد 

فلسيد) عنها  فلنائب  علوي  فالح 

فلسيد) لفائد0  ف حسين  فبرفهيم 

حد ة بشار.

فلعام) فلجلع  محضر  على  بناء)

«تكمي«) للجنوب) فلعقارية  للشركة 

تم) ((016 فربف ر) ((3 و) ((( بتاريخ)

مسيب0) بشار  حد ة  فلسيد  تعيين 

وحيد0 للشركة فملذكور0 وتم تحويل)

فملقر فالآتلاعي للشركة من فلعنوفن)

 00 رقم  فلضحى  علار0  إلى  فلقد م 

فلحي   6 رقم  شقة  فألول  فلطابق 

فملحلدي فكا  ر.

بتاريخ فلقانوني  فإل دفع   تم 

بلصلحة  وذلك   (016 مارس   (

فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية 

بأكا  ر تحت رقم 7636).
فملسيب
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STE AZIL LACHHEB 

DE TOUS TRAVAUX

SARL AU

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
بلقت�سى فلعقد فلعرفي فملؤرخ في)

18) وليو)019))تلت صياغة فلقانون)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 ذفت فلخصائص فلتالية):

فسم) تحلل  فلشركة  (: فلتسلية)

 STE AZIL LACHHEB DE TOUS

.TRAVAUX SARL AU



(55( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فلهدف فالآتلاعي):)

أشغال فلبناء.

نجار0 فألملنيوم وفلخشب.

فللوفزم فملكتبية وفلتجار0.

أعلال مختلفة.

فمرسال) :) وفر  فالآتلاعي) فملقر 

إقليم) فلطاهر  سيدي  زفوية  آلاعة 

تارو فنت.

فملد0):)محد 0 في)99)سنة.

مبلغ) في  محد   (: فلرأسلال)

80.000) رهم مقسم إلى)800)حصة)

للحصة) 100) رهم  بـ) فآتلاعية 

فلوفحد0 مقسلة كلا  لي):

لشهب عزيز)800)حصة.

فملسيب فلوحيد للشركة) (: فلتسييب)

لهشب عزيز ملد0 غيب محدو 0.

تبدأ من فاتح) (: فلسنة فالآتلعية)

 نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.

مقسلة) (: فالآتلاعية) فألرباح 
فلقانون) من  (16 فلفصل) حسب 

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

3) نا ر) بتارو فنت  وم) فالبتدفئية 

0)0)))تحت رقم)0)0)/)0).
مقتطف قصد فالشهار
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مطبعة اوج كونسيبت
فلتأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

إنجاز) تم  بأكا  ر  ((019 )) يسلرب)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فلخاصيات) ذفت  مسؤولية محدو 0 

فلتالية):

فلتسلية):)تأجذ فلشركة فلتسلية)

كونسيبت)) فوج  )مطبعة  فلتالية)

.IMPRIMERIE FWJ CONCEPT

فلطباعة) أشغال  (: فلهدف)

وفالسهار.
زنقة) (3 فلرقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

طرفبلس تجزئة)0)16)تليال فكا  ر.

في) محد 0  فلشركة  مد0  (: فملد0)

99)سنة فحتسابا من تاريخ تأسيسها)

فلنهائي ما عدف فلحل قبل فموفن.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
موزعة) 100.000) رهم  في) فلشركة 

كلا  لي):
فلعسري فلطيب):)100.000) رهم.

فلشركاء):
 فلعسري فلطيب،)مغربي فلجنسية،
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.JB(66(00(رقم
فلعسري) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

فلطيب مسيبف ملد0 غيب محدو 0.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بأكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
رقم) تحت  ((0(0 7) نا ر)  ومه)

.0(079
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 STE MOROCCAN ESPORT
FEDERATION

SARL
ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : MAGASIN

 N° 85 IMM(OUED(EL(JANNA
TIZNIT

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 بشريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ)
فلقانون) وضع  تم  ((0(0 13) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
مليزفتها) وحيد  بشريك  محدو 0 

كالتالي):
 STE MOROCCAN (: فلتسلية)
ش.م.م) (ESPORT FEDERATION

بشريك وحيد.
فلهدف فالآتلاعي):

فلقيام باالنشطة فلتبفيهية.
نيكوص.

فلقيام بأشغال متعد 0 أو فلبناء.
 8( رقم) محل  (: فالآتلاعي) فملقر 

علار0 وف ي فلجنة تيزنيت.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها.
100.000) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 من) ويتكون 
100) رهم مدفوعة بكاملها من طرف)

فلسيد بولهوئ صالح).
من) مسيب0  فلشركة  (: فلتسييب)
طرف فلسيد بولهوئ صالح ملد0 غيب)

محدو 0.

ملزمة بالتوقيع فلوحيد) (: فلتوقيع)
للسيد بولهوئ صالح.

فلسنة فلحسابية):)تبتدئ من فاتح)
 نا ر وتنتهي في)31) يسرب من كل سنة.
فإل دفع):)تم إ دفع فمللف فلقانوني)
للشركة لدى كتابة فلضبط باملحكلة)
17) نا ر) بتاريخ) بتيزنيت  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0/37)0).
فلتسجيل) تم  (: فلتجاري) فلسجل 
فملحكلة) لدى  فلتجاري  بالسجل 
17) نا ر) بتاريخ) بتيزنيت  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم))))0.
للخالصة وفلبيان

فملسيب
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شركة إكسبيب لبورتوار أنالتيك 
ماروك - إالم -
ش.م.م ش.و

رأسلالها : 100.000  رهم.
توطين عند شركة كالياب : بلوك   1 

رقم 171 حي فلدفجلة فكا  ر
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحدفث فلقانون) ((0(0 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد من) فلشريك  فملحدو 0 ذفت 

طرف فملوقع للعقد جصائها كالتالي):
فلتسلية):)شركة إكسبيب لبورتوفر)

أنالتيك ماروك)-)إالم.

فلرمز):)شركة إالم.
عند  توطين   : فالآتلاعي) فملقر 
شركة كالياب : بلوك   1 رقم 171 

حي فلدفجلة فكا  ر.
مخترب   : فالآتلاعي  فلهدف 
فلصناعي  أو  فلكليائي  فلتحليل 
 LABORATOIRE( D› ANALYSE

.CHIMIQUES OU INDUSTRIELS
رأسلال فلشركة حد  في 100.000 
 رهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100  رهم للحصة فلوفحد0  للكها :
 1000 فعليو0  ونس  فلسيد 

حصة.
فلتسييب : عين فلسيد فعليو0  ونس 

مسيب للشركة للد0 غيب محدو 0.

فلسنة فللالية : من فاتح  نا ر إلى 

31  يسلرب.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

بتاريخ  بأكا  ر  فلتجارية  فللحكلة 

1)  نا ر 0)0) تحت رقم )8)89 - 

فلسجل فلتجاري : )17)0.
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STE YA MA TOUZAMY
»SNC«

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
 (7 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((019  يسلرب)

فلتضامن ذفت فملليزفت فلتالية):

 STE YA MA TOUZAMY(:(فلتسلية

.»»SNC
فملقر فالآتلاعي):)زنقة فال ريسيين)

بحي فلشيخ محلد لغضف)-)طانطان.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

حصة من فئة) (1.000 مقسلة على)

100) رهم.

فلهدف):

مجزر0 فلدآاج.

فلشركاء):

 اسلين توزفمي،)مغربية،)مز ف 0)

 JF رقم) ب.ت.و  (،3/0/1981 بتاريخ)

.0(7(0

مز ف 0) مغربية،) (، مليكة توزفمي)

 JF رقم) ب.ت.و  (،(/0/197( بتاريخ)

.138(3

فلسنة فملالية):

تبتدئ من فاتح  نا ر و تنتهي في)31 

 يسلرب من كل سنة.

فلتسييب):

تسيب فلشركة حاليا من طرف):

فلشركة) مسيب0  توزفمي   اسلين 

ملد0 غيب محد 0.

مسيب0) مساعد0  توزفمي  مليكة 

فلشركة ملد0 غيب محدو 0.

باملحكلة) تم  (: فلتجاري) فلسجل 

16) نا ر) فإلبتدفئية بطانطان بتاريخ)

0)0))تحت رقم)3))).
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (556

UNKNOW MYSKILL شركة
رأس مالها : 100.000  رهم

علار0 8 شقة 9)) فلنصر 3 حي 

فلسالم أڭا  ر

إعالن عن تأسيس شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 بالشريك 

فلوحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

0)0)،)تم إحدفث فلقانون) 10) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 بالشريك فلوحيد من طرف)

فملوقع للعقد،)جصائصها كالتالي):

 UNKNOW شركة) (: فلتسلية)

.MYSKILL

شقة) (8 علار0) (: فإلآتلاعي) فملقر 

9)))فلنصر)3)حي فلسالم أڭا  ر.

جدمات) (: فإلآتلاعي) فلهدف 

فإلنتبنيت وتصد ر وفستيبف  فلخدمات)

فلرقلية.

(: في) حد   فلشركة  رأسلال 

 1.000 إلى) مقسم  100.000) رهم 

للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 

فوبال) فلسيد  كاملة  فلوفحد0  للكها 

نورفلد ن.

فوبال) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

نورفلد ن مسيبف وحيدف للشركة ملد0)

غيب محدو 0,

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

تحت) ((0(0 1)) نا ر) بأكا  ر بتاريخ)

رقم)89)89.

فلسجل فلتجاري):)179)0.
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STE  TANTAN GEM
»SNC«

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 0)) يسلرب)019))تم تأسيس شركة)

فلتضامن ذفت فملليزفت فلتالية):

 STE TANTAN GEM (: فلتسلية)
.»»SNC

زنقة) (،16 فلرقم) (: فملقر فالآتلاعي)
موريطانيا،)طانطان.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)
)حصة من فئة) (1.000 مقسلة على)

100) رهم.
فلهدف):

قاعة فأللعاب فلرياضية.
فلشركاء):

فلعابد ن،) زين  محلد  فوآبور 
(،1/(/197( بتاريخ) مز ف   مغربي،)

.JF((107(ب.ت.و رقم
مز ف 0) مغربية،) ملينة،) فيهاب 
رقم) ب.ت.و  (،10/6/1979 بتاريخ)

.JF(3(73
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
31) يسلرب من كل)  نا ر و تنتهي في)

سنة.
فلتسييب):

تسيب فلشركة حاليا من طرف):
فوآبور محلد زين فلعابد ن ملد0)

غيب محد 0.
باملحكلة) تم  (: فلتجاري) فلسجل 
1)) نا ر) فإلبتدفئية بطانطان بتاريخ)

0)0))تحت رقم)69)).
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 STE TIFNIT TRANSPORT
SERVICES
SARL A.U

شركة محدو 0 فملسؤولية
ذفت فلشريك فلوحيد 

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
فلقانون) وضع  تم  ( ((0(0 03 نا ر)
فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)
فملليزفت) لها  فلوحيد  فلشريك  ذفت 

فلتالية):
 TIFNIT TRANSPORT (: فإلسم)

.SERVICES
هدف فلشركة):)فلنقل فلسياحي.

 ( شقة) (13 رقم) (: فلشركة) مقر 
بلوك ك فلطابق فلثاني حي أنزف أكا  ر.

فملد0):)محدو 0 في)99)سنة.

 100.000 (: في) محد   فلرأسلـال 
من) حصة  (1.000 إلى) مقسم   رهم 

فئة)100) رهم للحصة فلوفحد0.
 100.000 سعيد) فلور ي  فلسيد 

 رهم أي)1.000)حصة فآتلاعية.
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد فلور ي)
غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  سعيد 

محد 0.
لتكوين) ((% تم فقتطاع) (: فألرباح)
عليه) فملنصوص  فالحتياطي  فلرصيد 

قانونيا.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) ((0(0 1)) نا ر) ألكا  ر بتاريخ)
رقم) تجاري  بسجل  (89(90 رقم)

.0(181
فلخالصة فإلشهار
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STE TRAV MED FOR YOU
»SARL A.U«

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ( ((0/1(/(019
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 من شريك)

وحيد فملليزفت فلتالية):
 STE TRAV MED FOR(:(فلتسلية

.»YOU »SARL A.U
بلوك) (،6 فلرقم) (: فملقر فالآتلاعي)

ب،)حي فلصحرفء،)طانطان.
100.000) رهم) (: ( فلرأسلال)
حصة من فئة) (1.000 مقسلة على)

100) رهم.
فلهدف):

فلبناء)وفألشغال فملختلفة.
فلوساطة فلتجارية.

فلشريك فلوحيد):)بنشوير محلد،)
 1991/8/10 بتاريخ) مز ف   مغربي،)

.JF06170(بطانطان،)ب.ت.و رقم
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
31) يسلرب من كل)  نا ر و تنتهي في)

سنة.
فلتسييب):

تسيب فلشركة حاليا من طرف):
بنشوير محلد ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) تم  (: فلتجاري) فلسجل 
1)) نا ر) فإلبتدفئية بطانطان بتاريخ)

0)0))تحت رقم))7)).
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 STE SCHMIERMITTEL««
SARL

RC : 42183
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (
فلقانون) وضع  تم  ((0(0 3) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتاسي�سي 
فملحدو 0 تحلل فلخصائص فلتالية):

 SCHMIERMITTEL (: فلـتـسـليـــــــــــــــة)
.SARL

فلشركة ذفت فملسؤولية) (: فلشكل)
فملحدو 0.

وتصنيع) تصليم  (: فلـلـوضـــــوع)
وفلدهون) وفلزيوت  فلوقو   وتسويق 
تسيب) علالء) (/ وفلتعد ن) للصناعة 
فلشركات)/)مقاول في فلنقل فلبيلدني,)
نقل فلبضائع بالعربات ذفت فلحلولة)

فلتي تساوي أو تتعدى))1)طن.
رقم)) فمللك  (: فالآـتـلاعــي) فلـلـقر 
فلطابق فلثالث علار0 رقم) (18A100

100)حي فملحلدي أكا  ر.
مــــــد0 فلشركــــــة):)99)سنة.

 100.000 (: فلشركـــة) رأسلـــال 
 رهم.

وفاق) وفاق عبد فلعالي˓) (: فلتسييب)
بلقاسم˓)وفاق ف ريس.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 
 (1 بتاريخ) (89(9( بأكا  ر تحت رقم)
0)0))رقم سجلها فلتجاري هو)  نا ر)

.0(183
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SERMA TRANS
.S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

فملؤرخ) فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 
فلقانون) صياغة  تلت  (0/10/(019
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فالسا�سي 

فملحدو 0 ذفت فلخصائص فلتالية):
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فسم) تحلل  فلشركة  (: فلتسلية)

.SERMA TRANS S.A.R.L AU

فلهدف فالآتلاعي):

و وليا) وطنيا  فلبضائع  نقل 

لحساب فلغيب,

نقل آليع فلبضائع وفالرساليات)

 فجل وجارج فملجال فلحضري.

فالستيبف  وفلتصد ر.

فلخربة) :) وفر  فالآتلاعي) فملقر 

فلجلاعة فلقروية وف  فلصفى شتوكة)

ف ت باها.

فملد0):)محد 0 في)99)سنة.

مبلغ)) في  محد   (: فلرفسلال)

 1.000 مقسم) 100.000) رهم 

100 رهم للحصة) حصة فآتلاعية)

فلوفحد0 مقسلة كلا  لي):

لبحيبي نور فلد ن):)1.000)حصة.

فملسيب فلوحيد للشركة)) (: فلتسييب)

لبحيبي علا  ملد0 غيب محدو 0.

فلسنة فالآتلاعية):)تبدأ من فاتح)

 نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.

مقسلة) (: فالآتلاعية) فألرباح 
فلقانون) من  ((( فلفصل) حسب 

فالسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فإلبتدفئية بإنزكان  وم)019)/)30/1 

تحت عد  رقم)0697.
مقتطف قصد فالشهار
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 SOCIETE SERVICE DES ARTS

DIVERS
ش ش م

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : رقم 60 - تجزئة 

فلوحد0 - فليوسفية - تزنيت

تــــأســــــيـــس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

019))تم تأسيس شركة)  )1)نوفلرب)

محدو 0 فملسؤولية صفاتها كلا  لي):

 SOCIETE شركة) (: فلتسلية)

(،SERVICES DES ARTS DIVERS

شركة محدو 0 فملسؤولية.

فلهدف):

إن فلشركة تهدف أساسا إلى):

فملوف ) مختلف  في  فلتجار0 

وفملعدفت.

إنتاج وتسويق موف  فلبناء.

أعلال فلرجام وفلتبليط.

وفملعدنية،) فلخشبية  فلنجار0 

بيع) فلصباغة،) فلعقاقيب،) فلزآاج،)

وشرفء)فلتجهيزفت فلصحية.

تفتيت وإعدف  آليع موف  فلبناء.

وفستيبف ) وفستئجار  وشرفء) بيع 

وفملعدفت) فملوف   آليع  وفستغالل 

وفمالت) وفأل وفت  وفللوفزم 

فملذكور0) فألنشطة  في  الستخدفمها 

أعاله.

وتسييب آليع محطات) فستغالل 

تكسيب فألحجار،)فلجيب وفملحاآر.

أي) وتسويق  وإحدفث  تصليم 

أو) فلخاص  لحسابه  عقاري  مجلع 

لحساب فمجرين.

شرفء)وتبا ل،)سوفء)كلًيا أو آزئًيا،)

وفإلنعاش) فملباني،) آليع فألرف�سي أو 

فلعقاري بشكل عام.

وتقسيم) فلتجزءفت  إحدفث 

فألرف�سي إلى بقع و تحويلها إلى مباني.
آليع) وتحقيق  فلحجوزفت  رفع 

فلوعو  بالبيع و فملساهلة أو فإل جار.

بيع وإعا 0 فلبيع لجليع فلعقارفت)

وفلحقوق فلعينية فملكتسبة.

تلثيل وتجار0 آليع أنوفع فملعدفت)

وفستيبف ها) فلصناعية  وفمليات 

وتصد رها لغا ة فلبيع لجليع فملوف )

ومستلزمات) وفملنتوآات  فألولية 

فلعقاقيب.

آليع) وفستغالل  وجلق  فقتناء)

فملغرب) في  فلتجارية  فملؤسسات 

فلور  ة،) وفلنباتات  للورو   وجارآه 

وأي منتوج مرتبط بذلك.

تجار0 وفستيبف  ثم تصد ر آليع)

أنوفع قطع فلغيار وفمليات.

غيب) أو  مباشر  بشكل  فملساهلة 

فملشاريع) أنوفع  آليع  في  مباشر 

فمللاثلة وغيبها.

في) فلشركة  مساهلة  وعلوما 
بهذه) فملرتبطة  فلعلليات  آليع 
فألنشطة عن طريق فلتأسيس فلجد د)
فألسهم) شرفء) فالكتتاب،) وفملساهلة،)
شرفء،) إ ماج،) أو حقوق فآتلاعية،)
تجارية،) ألصول  حر  تسييب  أو  كرفء)
في إطار) فملساهلة فلفعلية،) تحالف،)
مجلوعات ذفت فملنفعة فالقتصا  ة)
أو في إطار آليع فلعلليات فلصناعية)
وغيب) وفملنقوالت  وفملالية  وفلتجارية 
وبشكل) مباشر0  فملرتبطة  فملنقوالت 
غيب مباشر بهدف فلشركة أو ملاثله أو)

ما هو متعلق به.
60)-)تجزئة) :)رقم) فملقر فالآتلاعي)

فلوحد0)-)فليوسفية)-)تزنيت.
:حد  رأسلال فلشركة) فلرأسلال)
في مبلغ)100.000) رهم مقسلة كلا)

 لي):
100) رهم) بقيلة) حصة  ((00
فساكتي) فلسيد0  حوز0  في  للوفحد0 

حفيظة)0.000)) رهم.
100) رهم) بقيلة) حصة  ((00
للوفحد0 في حوز0 فلسيد ف زيم عبد)

فللة)000.)) رهم.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)
فلتسجيل بالسجل فلتجاري باستثناء)

حالة فلتلد د أو فلفسخ فملسبق.
من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة.
فلسيد0) تعيين  تم  (: فلتسييب)
وحيد0) كلسيب0  حفيظة  فساكتي 

للشركة و ذلك ملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
7) نا ر) بتاريخ) بتزنيت  فإلبتدفئية 

0)0))تحت رقم)16.
لالستخالص وفلبيان
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 TAMRAGHT MOTO
AGADIR
 S.A.R.L

تــــامرغت مــــوطـــو أكــــا  ر ش.م.م
فنشاء شركة محدو 0 فملسؤولية

بأكـا  ر) عرفـــي  عــقد  بلقت�سى 
تم تأسيس) ((019 أكتوبر) ((( بتاريخ)

شركة محدو 0 فملسؤولية):

أكــــا  ر) مـــوطــو  تــــامرغت  (: فالسم)

ش.م.م.

فلتنشيط) (: فلشركة) هدف 

فلسياحي.

مقر فلشركة):)شقة رقم)))-)فلطابق)

فلثاني)-)علار0 رقم)1639)-)تجزئة حــي)

فلسالم أكـــا  ر.

فملد0):)محدو 0 في)99)سنة.)

مبلغ) في  محد   (: فلرأسلال)

 1000 فلى) مقسلة  100.000) رهم 

للوفحد0) 100) رهم  حصة من فئة)

مقسلة كالتالي):)
رقية كرف ج)1000)حصة.

كرف ج) رقية  فلسيد0  (: فلتسييب)

غيب) وملد0  للشركة  فلوحيد0  فملسيب0 

محدو 0.

فلصافية) فالرباح  توزع  (: فالرباح)

على) فلقانونية  فالقتطاعات  بعد 

فلشركاء.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت) ((0(0 17) نا ر) باكا  ر بتاريخ)
رقم))))89.

فلخالصة وفلتذكيب
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FIDUCIAIRE AMIZA

  STE ATE TRANS SERVICE

 SARL
رأسلال فلشركة : 100.000  رهم

 ICE : 002349253000021

RC : 42 127

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  ((1

تم) (،(0(0 9) نا ر) بتاريخ) باكا  ر 

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

فملحدو 0))باملوفصفات فلتالية)):)

.ATE TRANS SERVICE(:(فلتسلية

فلهدف))):)نقل فلبضائع.)
مكرر) (10 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

علارB((0)فملنزه فكا  ر.

فملد0):)99)سنة.

فلسنة فالآتلاعية)):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب.
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رأسلال فلشركة):)100.000) رهم)
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بلقدفر)100) رهم لكل وفحد0.
عين فلسيد �سي محلد) (: فلتسييب)
غيب) ملد0  للشركة  كلسيب   وسفي،)

محدو  0.)
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (((
باكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
فلـــرقم) تحت  ((0(0 16) نا ر) بتاريخ)
فلتجاري) بالسجل  ومسجلة  (89(36

في نفس فليوم تحت فلرقم)7)1)0.
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FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL((:(0673219430

 STE AIT MELLOUL
 ARTISANAT

S.A.R.L 
تأسيس شركة  فت فملسؤولية 

فملحدو 0 
بأ ت) مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 
وضع) تم  ((019 ))) يسلرب) ملول)
ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلنظام 
تكلن) وفلتي  فملحدو 0  فملسؤولية 

مليزفتها فيلا  لي):
 STE AIT MELLOUL (: فلتسلية)

.» ARTISANAT » S.A.R.L
فلشركة) غرض  :) لكن  فلغرض)
لحساب) أو  فلخاص  لحسابها  سوفء)
أي  ولة أجرى) وفي  فملغرب  في  فلغيب 

فيلا  لي):
منشا0 معدنية.

 0( رقم) (07 ببلوك) (: مقر فلشركة)
حي فلخزفنت فملزفر ف ت ملول.

فملد0):)حد ت مد0 فلشركة في)99 
سنة فبتدفء)من تاريخ تكوينها فلنهائي.

رأسلال) :) بلغ  فلشركة) رأسلال 
فلشركة عشرون فلف  رهم)0.000) 
مائة) ذفت  حصة  مأتى  إلى  مقسم 
100) رهم كقيلة للحصة فلوفحد0،)
كليا) فلقيلة  ومدفوعة  مكتتبة 
ومخصصة للشركاء)فمتية أسلائهم):)
 100 هللا) عبد  فوموس  فلسيد  (

حصة.
 100 فلحسن) فلعصفور  فلسيد  (

حصة.

فلسنة فملالية):)تبتدئ في فاتح  نا ر)

وتنتهي في)31) يسلرب.

فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

فلعصفور) وفلسيد  عبد هللا  فوموس 

فلحسن ملد0 غيب محدو 0.)

فلقانوني لدي كتابة) تم فإل دفع  (

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بإنزكان)

بتاريخ))1) نا ر)0)0))تحت عد )73.
للخالصة وفلبيان

فملسيب
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 STE AIDO TAN
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

0)) يسلرب)019))تم تأسيس شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 من شريك)

وحيد فملليزفت فلتالية):)

 STE AIDO TAN ( (: فلتسلية)

.SARL A.U

فملقر فالآتلاعي)):)فلرقم))1،)زنقة)

)،)فلحي فلجد د،)طانطان.

100.000) رهم) (: ( فلرأسلال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100) رهم.

فلهدف):)

فلبناء)وفألشغال فملختلفة.

فلوساطة فلتجارية.)

فلعيدو ) (: فلوحيد) فلشريك 

 ( بتاريخ) مز ف 0  مغربية،) جد جة،)

ب.ت.و رقم) بطانطان،) (1991  ونيو)

.JF0(879

فلسنة فملالية)):)

تبتدئ من فاتح  نا ر وتنتهي في)31 

 يسلرب من كل سنة.

:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

غيب) ملد0  جد جة  فلعيدو   (: طرف)

محد 0.

باملحكلة) تم  (: فلتجاري) فلسجل 

1)) نا ر) فالبتدفئية بطانطان بتاريخ)

0)0))تحت رقم)73)).
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AHL BOUJMAA
» Société(en(nom(collectif »

Au(Capital(de 100 000,00 Dhs

 Siège(Social : HAY(AIN

TOUZOUNTE ASSA

ICE ; 002393195000091

تـــأسيــس
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)7) نا ر)

تم تأسيس شركة فلتضامن) (،(0(0

باملليزفت فلتالية):)

.AHL BOUJMAA(:(فلتسلية

فملقر فالآتلاعي):)حي عين توزونت)

فسا.

100.000) رهم) (: فلرأسلـــال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100) رهم.

ساحة فأللعاب وفضاء) (: فلهـــدف)

لألطفال.

فلشـركاء):)فلسا 0):)

)*)مسو محلد):)600)حصة.)

)*)مسوفمبارك):)000)حصة.

مسو) فلسيد  (: فلقانوني) فملسيب 

محلد.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) كلليم  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/18.
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 STE AFRAH TIWALIN شركة

SNC
إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

6)) يسلرب)019))تم تأسيس شركة)

فلتضامن ذفت فملليزفت فلتالية):)

 STE AFRAH (: فلتسلية)

.TIWALIN SNC

(،0(0 فلرقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

تجزئة بئبفنزرفن،)طانطان.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100) رفهم.

فلهدف):)ملون فلحفالت.

فلشركاء):)
مز ف ) مغربي،) فشتايش،) سعيد 
بتاريخ فاتح مارس))199،)ب.ت.و رقم)

.JF(1603
فلتنفيوي فاطلة،)مغربية،)مز ف 0)
ب.ت.و رقم) (،1990 أبريل) (0( بتاريخ)

.JF((130
تبتدئ من فاتح) (: ( فلسنة فملالية)
كل) من  31) يسلرب  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.
حاليا) فلشركة  تسيب  (: فلتسييب)
:)سعيد فشتايش ملد0 غيب) من طرف)

محد 0.
باملحكلة) تم  (: فلتجاري) فلسجل 
1)) نا ر) فالبتدفئية بطانطان بتاريخ)

0)0))تحت رقم71)).
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 STE BUREAU DE GENIE
 CIVIL ET ETUDES DE LA

 CONSTRUCTION
SARL AU

ICE : 00238919800049
تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  ((0(0 07) نا ر)
محدو 0 فملسؤولية ذفت فلخصائص)

فلتالية):)
 STE BUREAU DE (: فلتسلية)
 GENIE CIVIL ET ETUDES DE LA

.CONSTRUCTION((Sarl(AU
فملسجد) ماحق  (: فالآتلاعي) فملقر 
 ( فلكبيب فبوبكر فلصد ق مكتب رقم)

فلطابق)0)علار0)16)فلدفجلة فكا  ر.
فلهدف):)مكتب فلدرفسات.

 100.000 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
 رهم.

فلتسييب):)عبد فلها ي فلعزيزي.
فملد0):)99)سنة.

فلسنة فملالية):)فاتح  نا ر حتى)31 
 يسلرب.

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
 89(63 رقم) تحت  باكا  ر  فلتجاري 
0)) نا ر)0)0))رقم فلسجل فلتجاري)

.0(1(7
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 STE BOUBAK PESCA شركة
 S.A.R.L AU
إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
019))تم تأسيس شركة)  )0)نوفلرب)
وفحد) بشخص  فملسؤولية  محدو 0 

ذفت فملليزفت فلتالية):)
 STE BOUBAK PESCA(:(فلتسلية

.S.A.R.L AU
سيدي) زنقة  (: ( فالآتلاعي) فملقر 

فحلد فلركيبي،)طانطان.
100.000) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100,00) رفهم.
تجار0) فالسلاك،) :)تجار0  فلهدف)
تجار0) فلبحرية،) فملنتوآات  معلبات 

فملوف  فلغدفئية.
فلشركاء):)

مز ف ) مغربي،) فلبكري،) حسن 
)199،)ب.)و.)ت رقم) 07)ماي) بتاريخ)

.JF07(17
تبتدئ من فاتح) (: ( فلسنة فملالية)
كل) من  31) يسلرب  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.
حاليا) فلشركة  تسيب  (: فلتسييب)
:)سعيد فبوصاك،)مغربي،) من طرف)

ب.و.ت))J07811)ملد0 غيب محد 0.
باملحكلة) تم  (: فلتجاري) فلسجل 
7) نا ر) بتاريخ) بطانطان  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)33)).
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STE BORUCE
SARL AU

تأسيس شركة 
تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 

شركة باملليزفت فلتالية)):)
.STE BORUCE(:(فلتسلية

(: للشركة)) فلقانوني  فلشكل 
.S.A.R.L AU

علار0) مكة  شارع  (: فلشركة) مقر 
رقم)311)مكتب)00)فلعيون.

(: للشركة)) فالآتلاعي  فلنشاط 
فللوفزم وفملعدفت فلصناعية.

 1.000.000 فلشركة) رأسلال 
)مليون  رهم)).

يعهد إلى فلسيد محلد) (: فلتسييب)
 (10.000( محدو 0) غيب  ملد0  بدف  ف  

حصة بلائة  رهم للحصة.
باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
16) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم))0/13)
سجل تجاري رقم)07)30.
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 DOMAINE OLIVE : شركة
FARM
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
رأسلـــالها : 100.000  رهم

 فملقر فإلآتلاعي : علار0 بومكوك، 
شارع فلقا�سي عياض، فلحي 

فلصناعي، أكا  ر
تـأسـيـس شــركة

 (3 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  ((019  يسلرب)
فلتاسي�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

تحلل فلخصائص فلتالية):)
 DOMAINE((شركة (: فلـتـسـليـــــــــــــــة)

.»OLIVE FARM »SARL
فملسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكل)

فملحدو 0.
فستغالل فلضيعات) ( (: فلـلـوضـــــوع)

فلفالحية.
فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
غيب) أو  مباشر0  بصفة  ترتبط  فلتي 

مباشر0 بهدف فلشركة.
علار0) (: فالآـتـلاعــي) فلـلـقر 
عياض،) فلقا�سي  شارع  بومكوك،)

فلحي فلصناعي،)أكا  ر.
فبتدفء) سنة  (99 (: فلشركــــــة) مــــــد0 

من  وم تأسيسها.)
 100.000 (: فلشركـــة) رأسلـــال 
حصة من) (1.000  رهم مقسم على)

فئة)100) رهم.
فلسيد) (- (: ومساهلتهم) فلشركاء)
بومكوك فحلد)000.))) رهم مقابل)

0)))حصة.

 ((.000 وليد) بومكوك  فلسيد 

 رهم مقابل)0)))حصة.

فلسيد سو�سي عبد فلعالي)000.)) 

 رهم مقابل)0)))حصة.

 ((.000 محلد) سو�سي  فلسيد 

 رهم مقابل)0)))حصة.

 ( :) تم فقتطاع نسبة)%) فألربـــــــــاح)

من فألرباح لالحتياط فلقانوني وفلباقي)

حسب تقرير فلشركاء.

)سوفء) وزع فو  نقل.

من) فلشركة  تسيب  (: فلـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف فلسيد بومكوك أحلد وفلسيد)

عبد) سو�سي  وفلسيد  وليد  بومكوك 

فلعالي.

حق فإلمضاء):)أعطي حق فإلمضاء)

بومكوك) فلسيد  من  لكل  فملشتبك 

أحلد وفلسيد سو�سي عبد فلعالي أو)

للسيد بومكوك وليد وفلسيد سو�سي)

عبد فلعالي.

فلسنـــة فالآتلـاعيـة):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

بتاريخ ألكا  ر  فلتجارية   فملحكلة 

17)) نا ر)0)0))تحت رقم)):))))89.
للخالصة فلبيان

فملســيـــــرون
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مكتب حسابات سروف ش.م.م

علــار0  فمو شــارع محلد فلسا س ف ت ملــول

فلفاكس):))6-))-0)-8)0

فلهاتف):)06-)0-7)-8)0

STE DESJARDINS
 SARL AU 

رأسلالها 100.000,00Dhs  رهم 

بتأسيس شركة
تأسست) عرفي  عقد  وبلوآب 

فملحدو 0) فملسؤولية  شركة  فت 

بتاريخ) ((019 0)) يسلرب) تحت إسم)

.DESJARDINS SARL AU

هدفها):)فالستغالل فلفالحي))فنتاج)

فلورو ).

فلورو ) وتصد ر  تسويق  فنتاج,)

ومشتقاته.)

مكتب) عند,) (: فلتجاري) فلعنوفن 
إقامة) (8 علار0) (0 فلطابق) رقم)80)

جليج فلنخيل صونابا أكا  ر.)
رأسلالها):)100.000) رهم موزعة)

إلى)1000)حصة قيلة كل حصة)100 

 رفهم،)موزعة كلا  لي):)

 1000 (: فلسيد محلد فلفسكوي)

حصة.

فلسيد) تعيين  تم  فلشركة  تسييب 

للشركة) مسيبف  فلفسكوي  عدنان 

كامل) تخويله  مع  محدو 0  غيب  ملد0 

فلصالحيات حسب فلقانون فألسا�سي)

للشركة.

فملد0):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بلكتب) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

بتاريخ (89(30 رقم) تحت   بأكا  ر 

)1) نا ر)0)0).

 DESJARDINS(شركة سجلت 

بالسجل فلتجاري بأكا  ر) (SARL AU

)1) نا ر) بتاريخ) (0(1(3 رقم) تحت 

.(0(0
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STE DEKRA FACTORY SARL
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0
9) يسلرب) طبقا للعقد فملؤرخ في)

تم تأسيس شركة فملسؤولية) ((019

محدو 0 بالخصائص فلتالية)):)

.ste(dekra(factory(sarl(:((فالسم

فلهدف)):)صناعة فملوف  فلغدفئية.
 100.000 (: فملجلوعة)) رأسلال 

 رهم.

فلتسيب):)فحلد فلخيام.
رقم) ((00 زنقة) (: فملقر فالآتلاعي)

36)حي آارف فنزكان.

فملد0)):)99)سنة.

لللجلوعة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

 9 بتاريخ) ( (0((0 رقم) تحت  بأكا  ر 

 يسلرب)019).
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (515

CAFE AU BON LIEU
شركة محدو 0 فملسؤولية 
 رأسلالها 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي:  رقم 66) مكرر 
شارع تطوفن فلحي فملحلدي أكا  ر

فنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (
فلقانون) وضع  ثم  ((0(0 )) نا ر)
فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فملليزفت فلتالية):
.CAFE AU BON LIEU(:((فالسم

هدف فلشركة):
مقهى وقاعة شاي.

فملد0 محد 0 في)99)سنة.
مبلغ) في  محد   فلرفسلال 
  1000 فلى) مقسم  100.000) رهم 
للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 
فلوفحد0 قد تم فكتتابها كليا للشريك)
 1000 فلوحيد فلسيد كلال فلورفث)

حصة.
تعيين فلسيد كلال) ( تم) (: فلتسيب)
غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  فلورفث 
محدو 0 مع إعطائه صالحية فإلمضاء)

فإل فري وفلبنكي.
لتكوين) ((% فقتطاع) فألرباح  تم 
عليه) فملنصوص  فالحتياطي  فلرصيد 

قانونا.
فإل دفع) تم  فلقانوني  فإل دفع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
فملحكلة فلتجارية باكا  ر تحت رقم)

71)89)بتاريخ)0)) نا ر)0)0). 
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 GROUPE RIMAHE POUR
LES 5 SERVICES

ش.م.م ش.و 
تأسيس شركة

في) فملؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
8) نا ر)0)0))تم تأسيس شركةشركة))
 GROUPE RIMAHE POUR LES (

SERVICES)ش.م.م.)ش.)و.
نقل) فالشخاص،) نقل  (: هدفها)
كرفء) فلسياحي،) نقل  فلبضاعة،)
ولوآيسيك،) مرفسالت  فلسيارفت،)

فالستيب  وفلتصد ر.

13) فر) رقم) فلتجاري  فلعنوفن 
فلضو محا طة تارو فنت.

رأسلالها):)100.000 رهم موزعة)
إلى)1000)حصة قيلة كل حصة)100 

 رهم)
)تم تعيين فلسيد فلحبيب بن فلرك)
محدو 0)) غيب  ملد0  للشركة  كلسيب 
مع فعتلا  توقيعه في آليع فلعقو )

وفلوثائق فإل فرية.)
99)سنة) :)مد0 علر فلشركة) فملد0)

من تاريخ تأسيسها فلنهائي.
رقم) فإل ضاحي  فلتجاري  فلسجل 

.6(1(
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بتارو فنت بتاريخ)17) نا ر)

0)0))تحت رقم)1709.     
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GLOBAL GREEN LAND
س.ت :11)6 تارو فنت

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

7) نا ر) في) فملؤرخ  للعقد  طبقا 
تأسست شركة) بأوال  تا لة،) ((0(0
محدو 0مليزفتها) مسؤولية  ذفت 

كلا  لي):
 GLOBAL GREEN (: فالسم)

.LAND
إنتاج وتصنيع وتكييف) (: فلهدف)
فملنتجات) وتسويق  وحفظ  وتعبئة 
وفلحيوفنية،) وفلنباتية  فلزرفعية 
وفملوف ) فملنتجات  وتصد ر  فستيبف  
فلفالحية.)فستيبف )-)تصد ر فملنتجات)
وفلزيوت) فألركان  زيت  أساس  على 

فلنباتية)؛
فلتجليل،) زيت  فلطعام،) زيت 
فستيبف  وتصد ر بلعنى أوسع،)تجار0،)
إنتاج وتسويق زيوت أركان وفملنتجات)
أعلال وجدمات مختلفة.) (، فملحلية)
وتشغيل) تأآيب  وتصد ر،) فستيبف  
وبيع) شرفء) فلزرفعية،) فألرف�سي 
وفلفوفكه.) وفلخضروفت  فلحلضيات 
فمجرين،) عن  نيابة  فملوظفين  نقل 
فمجرين،) عن  نيابة  فلبضائع  نقل 
وفلتطوير) فلتدريب  فلسياحة،)

فلشخ�سي.

 100.000 (: ( فلشركة) رأسلال 
 رهــم.

فلسيد) فلشركة،) يسييب  (: فملسيب)
فلوفعر فسلاعيل،)ملد0 غيب محدو 0.

)0)قسارية) :)رقم) فملقر فالآتلاعي)
أوال ) فلخامس  محلد  شارع  فلهناء)

تا لة).
تاريخ) من  سنةفبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
  (0(0 )1) نا ر) ( بتاريخ) بتارو فنت 

تحت رقم)18.
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(67,(RUE(AL(WAHDA

 AL(WATANIA,(LES(AMICALES(DES

(,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05
28 22 81 55 E-mail : cabinet_

arrad@yahoo.fr
Agadir

 STE FAYBRA
   SARL

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى  (
وفلذي) ((0(0 فملنعقد في فاتح  نا ر)
ذفت) شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 
مسؤولية محدو 0 مليزفتها كالتالي):))))))))))))))))

.FAYBRA SARL  STE((:(فال سم
مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدو 0.
فلرأسلال):)100.000) رهم.
فلهدف):))نجار0 فاللومنيوم.

فلعنوفن):)رقم)97)فلطابق)1)شارع)
منصور فلذهبي فلدفجلة))فكا  ر.

فلسنة فملالية):)لتبدأ من فاتح  نا ر)
إلى)31) يسلرب من كل سنة.

فلتسييب):))تسيب))فلشركة من طرف)
فلسيد رشيد كزولي.)

باملحكلة)) فلقانوني  ( فال دفع) ( ثم)
 (0(0 17) نا ر) في) باكا  ر  فلتجارية 

تحث رقم))8))89.
 السجل التجاري رقم 42153 .
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL(:(0673219430

 STE EQUIPEMENT IGRO

NEGOCE
S.A.R.L

تأسيس شركة  فت فملسؤولية 
فملحدو 0 

بأ ت) مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 

ملول)6) نا ر)0)0)،)تم وضع فلنظام)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

مليزفتها) تكلن  وفلتي  فملحدو 0 

فيلا  لي):

 STE EQUIPEMENT (: فلتسلية)

.IGRO NEGOCE S.A.R.L

فلشركة) غرض  :) لكن  فلغرض)

لحساب) أو  فلخاص  لحسابها  سوفء)

أي  ولة أجرى) وفي  فملغرب  في  فلغيب 

فيلا  لي):

تسويق فالآهز0 فملنزلية.

فشغال مختلفة وفشغال فلبناء.

 (0 رقم) (0( ببلوك) (: مقر فلشركة)

تجزئة فكدفل ف ت ملول.

فملد0):)حد ت مد0 فلشركة في)99 

سنة فبتدفء)من تاريخ تكوينها فلنهائي.

رأسلال) :) بلغ  فلشركة) رأسلال 

إلى) 100.000) رهم،مقسم  فلشركة)

100) رهم) مائة) ذفت  حصة  (1000

مكتتبة) فلوفحد0،) للحصة  كقيلة 

ومخصصة) كليا  فلقيلة  ومدفوعة 

للشريك فمتي أسله)):))))))))))))

 1000 فلسيد كرفمو عبد فلسالم)

حصة.

فلسنة فملالية):)تبتدئ في فاتح  نا ر)

وتنتهي في)31) آنرب).

فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

كرفمو عبد فلسالم غيب محدو 0.))

فلقانوني لدي كتابة) تم فإل دفع  (

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بإنزكان))

بتاريخ))16) نا ر)0)0))تحت عد )86      
للخالصة وفلبيان

فملسيب
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(511 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

Cabinet(MASDAC
 Siège(social(:(N°71,(Bloc(A,(Imm

 YASSMINE,(Angle(Av(ALMOQUAOUMA
et(Av(CADI(AYAD,(AGADIR

Tél(:(05-28-22-89-59

STE JADDI FRUITS
فلعام)) ( فلجلع) ( بلقت�سى محضر)
وفلذي) ((0(0 في فاتح  نا ر) ( فملنعقد)
ذفت) شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 
مسؤولية محدو 0 مليزفتها كالتالي):))))))))))))))))
 STE JADDI (: فلتجاري) فالسم 

.FRUITS
مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدو 0 بشريك وفحد.
فلرأسلال)100.000) رهم).

حيث  توفر):
 1000 على) جالد  آدي  فلسيد 

حصة.
فلهدف):)فستيبف  وتصد ر فلفوفكه)

و فلخضر.
01،فقامة) رقم) شقة  (: فلعنوفن)
(،03 علار0) (،0( فمال) (،0 فالنبعات)

بنسركاو،)فكا  ر.
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)31) يسلرب من كل سنة).
:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فلسيد))آدي جالد))ملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
  (0(0 17) نا ر) في) بأكا  ر  فلتجارية 

تحت))فلرقم فلتبتيبي)7))89.  
229 P

ISSEN CASH
شركة محدو 0 فملسؤولية 
 رأسلالها 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي:  رقم ب 11 مركز 
آلاعة فسن أوال  تا لة تارو فنت

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ))) نا ر)
فألسا�سي) فلقانون  وضع  ثم  (،(0(0
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  لشركة 

فملليزفت فلتالية):
. ISSEN CASH(:(فالسم

هدف فلشركة):
تحويل فالموفل.

فلخدمات فملختلفة.
فملد0 محد 0 في)99)سنة.

مبلغ) في  محد   فلرفسلال 

  1000 فلى) مقسم  100.000) رهم 

للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 

تم فكتتابها بالتساوي بين فلشريكين)

وفلسيد) محلد  بالكريش  فلسيد 

بالكريش فحلد.

من) كل  تعيين  ( تم) (: فلتسيب)

فلسيد ن بالكريش محلد و بالكريش)

غيب) ملد0  للشركة  كلسيب ن  فحلد 

صالحية) إعطائهلا  مع  محدو 0 

فإلمضاء)فإل فري و فلبنكي منفر ف.

لتكوين) ((% فقتطاع) فألرباح  تم 

عليه) فملنصوص  فالحتياطي  فلرصيد 

قانونا.

فإل دفع) تم  فلقانوني  فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بتارو فنت تحت)
رقم)16)بتاريخ))1) نا ر)0)0). 
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HADER LINE
RC(:(19719(/(INEZGANE

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 من شريك وفحد

بيوكرى) ثم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)10) نا ر)0)0).

وفحد) شريك  من  محدو 0 

موفصفتها كالتالي):

       .HADER LINE(:((فلتسلية

نقل) مقاول  (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلبضائع وطنيا و وليا لحساب فلغيب.

فالستيبف  وفلتصد ر.)

وسيط.

فلشركة)) عند  (: فالآتلاعي) فملقر 

شارع) (CONFIANZA TRANS

فلطابق) (01 فلحسن فلثاني شقة رقم)

بها) ف ت  فشتوكة  علالة  أمام  فألول 

بيوكرى.

فملد0):)99)سنة.))

 100.000 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

حصة) ( (1000 ( إلى) مقسلة   رهم 

100) رهم للسهم) فآتلاعية بقيلة)

مقسلة كالتالي):

 1000 حاضر) محلد  فلسيد 

حصة.)

محلد) فلسيد  تعيين  (: فلتسييب)

حاضر كلسيب لشركة.

تبتدئ من) ( ( (: فلسنة فالآتلاعية)

فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

فلفصل) مقسلة حسب  (: فألرباح)

17)من قانون فلشركة.)))))

إ دفعه) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بإنزكان تحت) ( فالبتدفئية) ( باملحكلة)

113) وم)1)) نا ر)0)0).
للخالصة و فلبيان
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 SOCIETE MEDOTRAVASSA

S.A.R.L A.U
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

19)نوفلرب)019)،)تم تأسيس شركة)

باملليزفت) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلتالية):

 MEDOTRAVASSA (: فلتسلية)

.S.A.R.L A.U

فملقر فالآتلاعي):)حي فلزفوية أسا)-)

أسا فلزفك

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100) رهم.

فالشغال) (: فلهدف))

فملتعد 0 فلبناء)فلبيع وفلشرفء.فلشركاء

بتاريخ) فملز ف 0  سهل  فحلد 

1996)ب تويزكي أسا فلزفك) 9)) نا ر)

رقم) فلوطنية  للبطاقة  وفلحامل 

وفلساكن شارع فلعروسيين) (JZ(193

علار0 فلعلوي بابا فلشقة)03)فلدفجلة)

)1000حصة).

تبتدئ من فاتح) (: ( فلسنة فملالية)

 نا ر وتنتهي في)31) آنرب من كل سنة.

:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

غيب) ملد0  سهل  فحلد  فلسيد  طرف 

محد 0.

باملحكلة) تم  (: فلسجل فلتجاري)

)1) نا ر) بتاريخ) كلليم  فالبتدفئية 
0)0))رقم)0)0)/16 
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 STE LKHOMSI  IVEN
 SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس شركة) تم  ((0(0 )) يسلرب)
باملليزفت) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلتالية):
 STE LKHOMSI  IVEN(:(فلتسلية

. SARL AU
)بالرقم))0))زنقة) فملقر فالآتلاعي):)

فلرئيس كينيدي طان طان.
100.000) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100) رفهم.
توريدفت،) ( جدمات) (: ( فلهدف)

فشغال متنوعة.
فلشركاء):)طارق فلخل�سي،)مغربي،)
ب) ( ((019 نوفلرب) (( بتاريخ) مز ف  

.JF(8698(طانطان،)ب.ت.و رقم
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
 نا ر وتنتهي في)31) آنرب من كل سنة.
:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

طرف):)
طارق فلخل�سي ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) تم  (: فلسجل فلتجاري)
بتاريخ) بطانطان  فالبتدفئية 

30) يسلرب)019))تحت رقم)9))).
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SOCIETE LAZA PRESSING
SARL

رأسلالها  .100.000   رهم
)M 0 علار0 رقم 01 إقامة 

أكا  رباي R19,1 حي فونتي أكا  ر
س.ت : )18 )0 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكا  ر)
ثم تأسيس شركة) ((0(0 9) نا ر) ( في)
ذفت) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلخصائص فمتية):
 SOCIETE LAZA (: فلتسلية)

.PRESSING
فلهدف):)ش م م.

وفلتنظيف) فلغسيل  أنشطة 
فلجاف وفلصيانة؛

جدمة فلتوصيل إلى فملنازل.
فلتلثيل فلتجاري.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (51(

وبيع) شرفء) فلخدمات،) تقد م 

آليع فملنتجات وفملعدفت)ـ)

فملوف ـ) أو  فملعدفت  آليع  تأآيب 

فستيبف  وتصد ر.

فملقر فالآتلاعي):))M 0)علار0 رقم)

01)إقامة أكا  رباي)R19,(1)حي فونتي)

أكا  ر.

فملد0):)99)سنة فبتدفء)من تأسيس)

فلشركة.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

 رهم.

من) تبتدئ  (: فلسنةفالآتلاعية)

فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب من كل سنة.
بلقت�سى فلفصل))1))من فلقانون)

فلسيد0) تعيين  تم  للشركة  فألسا�سي 
لطيفة) وفلسيد0  فركاكوم  زينة 

بنحسا ن كلسيبتين للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

وفلتقيد) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

ألكا  ر  وم)1)) نا ر0)0))تحت عد )

90)89)و)18)0.
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 STE  L’KTIF
SNC

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

3)) يسلرب)019)))تم تأسيس شركة)

فلتضامن ذفت فملليزفت فلتالية):

.STE L’KTIF SNC(:(فلتسلية

(،88 فلرقم) ( فملقر فالآتلاعي):)

بلوك)8،)حي فلجد د،))طانطان.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

حصة من فئة) ( (1000 مقسلة على)

100) رفهم.

:))نقل فالسلاك. فلهدف)

فلشركاء):)فلكتيف لحسن،)مغربي،)

مز ف  بتاريخ)11) وليو)1988،)ب.ت.و)
.JF39(8(((رقم

مز ف ) مغربي،) سيدي،) فلكتيف 

بتاريخ)8))فربف ر)1993)،)ب.ت.و رقم)

.JF08(9(

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
 نا ر وتنتهي في)31) آنرب من كل سنة.
:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

طرف):
فلكتيف لحسن ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) تم  (: فلسجل فلتجاري)
1)) نا ر) فالبتدفئية بطانطان بتاريخ)

0)0)))تحت رقم)67)).
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L’ECO PAIN
تأسيس شركة

بتزنيت) حرر  عرفي  عقد  على  بناء)
وضع) تم  (،(0(0 08) نا ر) بتاريخ)
ذفت) لشركة  فألساسية  فلقوفنين 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد)،وذفت فلخصائص فلتالية):
.»L’ECO PAIN»(:(فلتسلية

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 
ذفت فلشريك فلوحيد.

فلهدف):)مخرز0 وحلويات ومقهى.
تجزئة) ((3 رقم) (: فملقر فالآتلاعي)

آنان حي فلنهضة تيزنيت.)
  100.000 فالآتلاعي) فلرأسلال 
حصة،) (1000 إلى) مقسم   رهم،)

موزعة على فلشكل فلتالي):
فلسيد):)زكيد رشيد):)1000)حصة.
فلسيد0:) تعيين  تم  فلتسييب:)
للشركة) كلسيب0  حبيبة  بومهدي 

وملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بتزنيت  وم)1)) نا ر)0)0) 

تحت عد )39. 
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KROUMOUJENE TRANS
SARL

إعالن عن تأسيس شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 

رأس مالها 100.000  رهم
فملقر فإلآتلاعي : تجزئة فمالك 

سوس بلوك 1 رقم 60 ف ت ملول.  
)بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
13) نا ر)0)0))م،)تم إحدفث فلقانون)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فملحدو 0 من طرف فملوقعين للعقد،)

جصائصها كالتالي):

 KROUMOUJENE (: فلتسلية)
.TRANS

فمالك) تجزئة  (: فإلآتلاعي) فملقر 
سوس بلوك)1)رقم)60)ف ت ملول.

فلهدف فإلآتلاعي):)
-)ناقل فلبضائع لحساب فلغيب.

)-)شرفء)وبيع موف  فلبناء.
(: في) حد   فلشركة  مال  رأس 
 1000 على) مجزء) 100.000) رهم 
) رهم للحصة) (100 حصة من فئة)

فلوفحد0 كلها مكتتبة كالتالي):
  (00 (: مجين) فبرفهيم  فلسيد 

حصة،)أي))0.000)) رهم.
           (00 (: كروم) فلحسن  فلسيد 

حصة،)أي))0.000)) رهم.
أي) حصة  (1.000 (: فملجلوع)

(((( 100.000) رهم.))))))
فبرفهيم) فلسيد  عين  (: فلتسييب)
غيب) ملد0  للشركة  مسيبف  مجين 

محدو 0.
:)من فاتح  نا ر إلى) فلسنة فملاليـــــــة)

31) يسلرب).
فملد0):)99)سنة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 
بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية  فملحكلة 
 -  116 رقم) تحت  0)0)/1/01)م 

فلسجل فلتجاري):)3)197.
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شركة ك.ل.أ كندا
ش م م ش و

STE K.L.E CANADA
SARL AU

زنقة 709 رقم 0) حي فلوفاء فكا  ر 
سجل فلتجاري رقم ))1)0

ثم) ((019 ))) يسلرب) بتاريخ)
فملسؤولية) شركة  فت  تاسيس 

فملحدو 0 للشريك فلوحيد.)
-)فلتسلية شركة ك.ل.أ كندف)

شركة  فت) (: فلقانوني) فلشكل  (-
فملسؤولية فملحدو 0 للشريك فلوحيد.

-)فلهدف):)
-)فرشا  و رفسة للهجر0 فلى كندف.

709)رقم) :)زنقة) -)فملقر فالآتلاعي)
0))حي فلوفاء)فكا  ر.))

مبلغ)) في  حد   (: فملال) رفس  (-

100.000) رهم موزعة كلا  لي):

 -)فلسيد عبد فلسالم لحوس):)1000

حصة.

فلتسييب:)عين كل من):)

و فلسيد) ( فلسيد بلقاسم فغيور) (-

كلال لحوس كلسيبفن للشركة ملد0)

غيب محدو 0.

99)سنة فبتدفء)من تاريخ) (: -)فملد0)

تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاري.)

فاتح من  فالآتلاعية:) فلسنة  (- 

 نا  ر فلى)31) يسلرب))من كل سنة.)

كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  ثم 

باكا  ر)) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (1(/01/(0(0 بتاريخ)

.89(31
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POM’IMMO
S.A.R.L

إنشاء شركة محدو 0 فملسؤولية 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في))18 

 يسلرب)019)))أكا  ر)،)تلت صياغة)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

بالخصائص) ( فملحدو 0) فملسؤولية 

فلتالية):

فسم) تحلل  فلشركة  (: فلتسلية)

فملسؤولية) ذفت  شركة  فموف)) )بوم 

فملحدو 0.)

فلغرض فالآتلاعي):))))

فالنعاش))فلعقاري بجليع أشكاله)؛

وبيع وتأآيب و تحت إ جار) فقتناء)

فألرف�سي) آليع  فستغالل  و  وإ فر0 

فلعارية أو فلزرفعية أو فملباني وآليع)

فملباني ذفت فستعلال فلسكني أو فملنهي)

أو فلتجاري أو فلفندقي أو فملطاعم أو)

فلصناعي أو فلفالحي أو غيبها)؛)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

وفلصرف) وفملعدفت  فلتجزئات 

فلصحي لجليع فالرف�سي فملبنية)؛

فملتعلقة) فألعلال  وآليع  فلبناء)

بالغرض فالآتلاعي)؛
رقم) (6 بلوك) ( (: فالآتلاعي) فملقر 

فلطابق فالول حي سيدي محلد) ( (76

أكا  ر.



(513 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فملد0):)محد 0 في)99)سنة.

مبلغ)) في  محد   (: فلرأسلال)

1.000.000)) رهم مقسم إلى)10.000  

100) رهم) بقيلة) فآتلاعية  حصة 

للحصة).)))

))موزعة بين  دي فلسيد0 حلاش)

سامية)000)))حصة و فلسيد موالي)

حصة.) ((000 لحرف ري) فسلاعيل 

لقد))تم تحرير ربع رفس فملال في حينه)

وسيتم تحرير)¾)فملتبقية في فآال ال)

 تعدف جلس سنوفت.)

فلتسييب:))فلشركة مسيب0 من طرف)

فلسيد0 حلاش سامية

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

31) يسلرب من) فاتح  نا ر و تنتهي في)

كل سنة.

فألرباح):))موزعة حسب مقتضيات)

فلفصل))))من فلقانون فألسا�سي.

لدى) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

 16 فملحكلة فلتجارية بأكا  ر بتاريخ)

 نا ر0)0))))تحت رقم)07)89  .

فلسجل فلتجاري):)فلشركة))سجلت)

في فلسجل فلتجاري بأكا  ر بتاريخ)16 

 نا ر)0)0))تحت رقم)103)0. 
مقتطف مخصص لإلشهار

فملسيب0
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 STE NOUSAB-TRANS
SNC

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (10/01/(0(0

تضامنية فلتالية):

 STE NOUSAB (: فلتسلية)

TRANS SNC
فملقر فالآتلاعي)):))زنقة)18)رقم)7 

حي بئبفنزرفن،))طانطان.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100) رفهم.

(: فلهدف)

)-)نقل فلسلك.

-)نقل فلبضائع لدى فلغيب.

صابر،) فلد ن  نور  (- (: فلشركاء)
(،1990/1(/(3 مغربي،)مز ف  بتاريخ)

JF0369((ب.ت.و
مغربي،) (، بوكرن) فلرحيم  عبد  (-
(،1993/07/30 بتاريخ) مز ف 0 

JY(779((ب.ت.و
تبتدئ من فاتح) (: ( فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل)  نا ر و تنتهي في)

سنة.
:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

طرف):
نور فلد ن صابر ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) تم  (: فلسجل فلتجاري)
بتاريخ) بطانطان  فالبتدفئية 

0)0)/17/01)تحت رقم))6)).
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 STE NOUR TAIL MB
 SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (0(/1(/(019
فملليزفت) ذفت  ( فملحدو 0) فملسؤولية 

فلتالية):
 STE NOUR TAIL MB(:(فلتسلية

SARL AU
(( فملقر فالآتلاعي))))))))))))

شارع) ش  بلوك  (09 رقم) (: بالرقم) (
بئبفنزرفن))-)طانطان

( فلرأسلال)
على) مقسلة  100.000,00 رهم   
1000))حصة من فئة)100,00) رفهم.
توريدفت) (- جدمات) (: فلهدف)

وفشغال متنوعة.)
فلشركاء):)

سنة) مز ف 0  مربوك  نور0  (-
فلصخيبفت) تلار0  ب  ((019/11/(0
فلوطنية رقم) لبطاقة  فلحاملة  تلار0 

JF3(09(
تبتدئ من فاتح) فلسنة فملالية):))
31) يسليب من كل)  نا ر و تنتهي في)

سنة.
من) حاليا  فلشركة  تسيب  فلتسييب 
طرف):)نور0 مربوك ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) تم  (: فلتجاري) فلسجل 
بتاريخ) بطانطان  فالبتدفئية 

0)0)/16/01)تحت رقم)7))).
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NAJAT CUIZINE
SNC

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (03/01/(0(0

تضامن ذفت فملليزفت فلتالية):
  NAJAT CUIZINE (: فلتسلية)

.SNC
فملوحد ن) حي  (: فالآتلاعي) فملقر 
بلوك ف شارع رقم)8)فلرقم)96)كلليم)

100.000) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100) رفهم.
فلهدف)):)تلويل فلحفالت)

فحلد) سيد  فلسيد  (: فلشركاء)
رقم) فلوطنية  بطاقته  فلكتيف،)

83906 )330حصة)).
مغربية) فلوفلي،) فلسيد0نجات 
فلجنسية،)وفلحاملة لبطاقة فلتعريف)

فلوطنية رقم)8)73)300حصة).
فلحامل) فلدهوير  فلحسين  فلسيد 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

118897 )330)حصة).
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
كل) من  31) يسلرب  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.
:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)
فلكتيف) فحلد  سيد  (: فلسيد) طرف 

ملد0غيب محد 0.
باملحكلة تم  (:  فلسجل فلتجاري)
بتاريخ) بكلليم  فالبتدفئية 

0)0)/09/01)برقم)773). 
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STE MEGA GOODS
»SARL A.U«

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ((6/1(/(019
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 من شريك)

وحيد فملليزفت فلتالية):
 STE MEGA GOODS((:(فلتسلية

»»SARL A.U
زنقة) (،6( فلرقم) (: فملقر فالآتلاعي)

أهل فلشيخ ماءفلعينين،)طانطان.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسلة 

100) رهم.

: فلهدف)

-)فألشغال فملختلفة

فلوطنية) فلتجارية.) فلوساطة  (-

وفلدولية

فلشريك فلوحيد):)

مز ف ) مغربي،) أكشار،) آلع  (-

بتاريخ)1981/01/01)بتزنيت،)ب.ت.و)
.JE(0710((رقم

تبتدئ من فاتح) (: ( فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل)  نا ر و تنتهي في)

سنة.

:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

طرف):)آلع أكشار ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) تم  (: فلسجل فلتجاري)

بتاريخ) بطانطان  فالبتدفئية 

0)0)/01/)1)تحت رقم))0)). 
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SAFAE SHEMS
SARL

فنشاء شركة
شركة محدو 0 فملسؤولية)

)رأسلالها)10.000) رهم

بالطابق) شقة  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلثالث حي آريد0 فلخلايس فلقليعة)

ف ت ملول).)

بتاريخ)) موثق  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  ثم  (17/09/(019

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فملليزفت فلتالية):

SAFAE SHEMS(:((فالسم

-)هدف فلشركة):

مقاول عقاري))و فنشاء)فلبنا ات)).)

فملد0 محد 0 في)99)سنة.)

-)فلرفسلال محد  في مبلغ)10.000 

 رهم مقسم فلى)100))حصة من فئة)

فلوفحد0 قد تم) 100) رهم للحصة 

زرك�سي) ( فلسيد) للسا 0  فكتتابها 

رشيد) للسيد  و  حصة  (30 محلد)
بنجلون) للسيد  و  حصة  (33 بحلان)

فلسعيد)33)حصة).



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (510

-فلتسيب):)تم تعيين فلسا 0 فلسيد))

زرك�سي محلد))و فلسيد رشيد بحلان)

كلسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0 مع)

إعطائهلا صالحية فإلمضاء.

لتكوين) ((% فألرباح  تم فقتطاع) (-

عليه) فملنصوص  فالحتياطي  فلرصيد 

قانونا.

فإل دفع) تم  فلقانوني  فإل دفع  (-

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية النزكان تحت رقم)

77)بتاريخ)0)0)/01/)1.
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RAYA SAMAK
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0
في) فملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  ((019/07/11

ذفت مسؤولية محدو 0 مع مساهم)

فر ي.

بالخصائص فلتالية):))

   RAYA SAMAK -S.A.RL (: فالسم)

.AU

فألسلاك) وبيع  شرفء) (: فلهدف)

فلتصد ر) وفملجلد0،)  فلطازآة 

و فالستيبف ،)تجار0 عامة.

  100.000 (: فملجلوعة) رأسلال 

نقًدف)،) بالكامل  )مدفوعة   رهم)

 100 سهم بقيلة) (1000 مقسلة إلى)

 رهم لكل منها.

تم تعيين فلسيد هشام) فلتسييب:)

)لفتب0 غيب محد 0.
ً
فلصدقي مد رف

في  وفر) كرفج  ( (: فالآتلاعي) فملقر 

تاغا  رت فلدرفركة)-)أكا  ر)

1) نا ر) في) تبدأ  ( (: فملالية) فلسنة 

وتنتهي في)31) يسلرب.

فملد0):))99)سنة.

لللجلوعة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

بتاريخ) (87880 رقم) تحت  بأكا  ر 

.(019/09/10
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 شركة ورش الهندسة املعمارية 

برادة
 رأس مالها 100.000  رهم

علار0 18 مكتب 006 ب  فكا  ر باي 

تكنوبول 1 أڭا  ر

ذفت) شركة  تأسيس  عن  إعالن 

فملسؤولية فملحدو 0 بالشريك فلوحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
0)0)،)تم إحدفث فلقانون) 07) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 بالشريك فلوحيد من طرف)

فملوقعة للعقد،)جصائصها كالتالي):

-)فلتسلية):)شركة ورش فلهندسة)

فملعلارية برف 0

 18 علار0) (: فإلآتلاعي) فملقر  (-
فكا  ر باي تكنوبول) ( ب) (006 مكتب)

1)أڭا  ر

فلهندسة) (: فإلآتلاعي) فلهدف  (-

فملعلارية.
(: في) حد   فلشركة  مال  رأس  (-

ألف) إلى  مقسم  100.000) رهم 

للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0 تللكها كاملة فالنسة برف 0)

فتحي بتينة.

برف 0) فالنسة  عينت  (: فلتسييب) (-

للشركة) وحيد0  مسيب0  بتينة  فتحي 

ملد0 غيب محدو 0).

-)فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر إلى)

31) يسلرب).

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

0)0)/16/01م تحت) بأكا  ر بتاريخ)
فلتجاري:) فلسجل  (- (89(03 رقم:)

   .0(137
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بريدي ترونس
ش م م

إعالن عن تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  (10/01/(0(0

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فملليزفت فلتالية):

فالسم بريدي ترونس.
)))فملقر فالآتلاعي بلوك))))شارع)) 

رقم))1)فلدرفركة فكا  ر.
فلبضائع) نقل  فلشركة  هدف 

لحساب فلغيب.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.)
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)
 1.000 مقسلة) فى100.000 رهم 
عبد) فلسيد  (: كالتالي) موزعة  حصة 
فلسيد) حصة و  ((00 فلها ي عوبيد)

فلر ف  بريدي)00))حصة.)))
فلر ف ) فلسيد  تعيين  فلتسيب:)
لفتب0) و فلك  للشركة  مسيبف  بريدي 

غيب محدو 0.
فلتوقيع):)فلسيد فلر ف  بريدي.

فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)
إلى)31) يسلرب.

باملحكلة) فلقانـوني  فإل ـدفع  تـم 
فلتجارية بأكا  ر بتاريخ)0/01/16)0) 

تحت رقم)00)89.
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 شركة اريفود  ش.م.م
بشريك وحيد 

حي جط فلرملة 1 رقم 300 مكرر-
فلعيون    

)بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تلت صياغة فلقانون) ((019/06/03
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
ذفت) وحيد  بشريك  فملحدو 0 

فلخصائص فلتالية):)
فلغرض فالآتلاعي):)

فلتجار0) فلعدفئية،) فملوف   بيع  (-
فلحر0.

فريفو  ش.م.م) شركة  (: فلتسلية)
بشريك وحيد))))

:)حي جط فلرملة) )فملقر فالآتلاعي)
1)رقم)300)مكرر فلعيون.))))))))))))))))))))))))))))))))))

فملد0):)حد ت في)99)سنة.)
 فلرأسلال وفلحصص فالآتلاعية):
100.000) رهم) في) فلرأسلال  حد  
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
موزعة) 100) رهم للوفحد0،) بقيلة)

كاألتي):)

)محلد عريبات)):)1000)حصة.)

من) مسيب0  فلشركة  (: فلتسييب) (

طرف فلسيد محلد عريبات فلشريك)

فلوحيد للشركة حيث يعو  كل من)

فلتوقيعين فلبنكي و فالآتلاعي و ذلك)

ملد0 غيب محد 0.

 16 توزع حسب فلفصل) (: فألرباح)

من فلقانون فألسا�سي للشركة.

ثم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

: بانزكان تحت عد  رقم)  فالبتدفئية 

019)/6)13)بتاريخ)019)/00/06.
مقتطف قصد فإلشهار)
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سودبالست

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0

في فملؤرخ  فلعرفي  للعقد   طبقا 

))) يسلرب)019))تم تأسيس شركة)

بالخصائص) فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية):

فالسم):)سو بالست.

فلسطحية) فملعالجة  (: فلهدف)

)فلرملي،)فلطالء))وفلبناء.

مشغل شحن محلي و ولي،)وسيط)

ومرسل))بحري،)آوي،)بري).

 (0.000 (: فملجلوعة) رأسلال 

 رهم.

فملسيب):)فاطلة بيفري.

33)فلتجزئة) فملقر فالآتلاعي):)رقم)

فلعسكرية فلوفاق أكا  ر.

فملد0):)99)سنة.

لللجلوعة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

 30 بتاريخ) (7((0( بأكا  ر تحت رقم)

رقم) تحت  تعد له  وتم  ((018  نا ر)

89199)بتاريخ)13) نا ر)0)0).
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(51( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فئتلانيان أ ت ملول«فـيكـام كونسيلتنك«
1)علار0 فلصد ق فلطابق فلثاني طريق تزنيت)

شارع فلحسن فلثاني))أ ت ملول.
))10علار0 آلال فلطابق فلثاني))شارع فلقصر)

فلبلدي))أكــــا  ــر.

SOCIETE- IRGUIT
- S.A.R.L

شارع توف ف مركب أملوگار بجانب 
فلبحر  

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
  16/1(/(019 بتاريخ) فالستثنائي 
تلت) ( ش.ذ.م.م) (*IRGUIT* لشركة)

فملصا قة على ما  لي):
 MR. فلشريك) وفا0  إعالن 
حسب) (INADJAREN MOHAMED
 13/13/(019 بتاريخ) فلوفا0  شها 0 
،)وتعيين ذفوي فلحقوق))ورثة فلسيد)
شها 0) حسب  محلد)) ف ندآارن 
من) (070 صفحة) ((6( رقم) فمليبفث 

.03/((/(019
فلسيد) من  سهم  (6(00 تحويل)
لصالح) محلد  ف ندآارن   فملتوفى 
فلسيد0) )فلورثة)) ( فلحقوق) فذفوي 
كوثر) فمنسة  ربيعة،) تكوشت 
ف ندآارن)،)فمنسة سليلة))ف ندآارن)
فمنسة هدى ف ندآارن،)فمنسة إ لان)
ف ندآارن،)فمنسة فسلاء)ف ندآارن)،)
فلسيد آ م ف ندآارن وتعيين ملثليهم)

و وكيلهم كوثر ف ندآارن.
 MR. INADJAREN  -
                   MOHAMED    HERITIERS
   DHS(((650.000,00(((((((((((00)6))حصة

 رهم.)
                                                  MME. TAKOUCHT RABIA  -
   DHS(((50.000,00(((((((((((((00)))حصة

 رهم.
   700.000,00 ( حصة) ( ( (7000

 رهم.
فملسيب0) ربيعة  تكوشت  ( فلسيد0)
(* (IRGUIT (* ( لشركة) فلوحيد0 

ش.ذ.م.م.).)ملد0 غيب محدو 0.
ب-)فإل دفع فلقانوني.

لدى) فإل دفع  تم  لقد 
بتاريخ)))) باكا  ر  فلتجارية  ( فملحكلة)

0)0)/01/)1))تحت رقم))))89  .
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شركة سوس لالشغال والنقل  
حــــــل مسبق للشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
لالشغال) سوس  لشركة  فالستثنائي 
  (6/1(/(019 فملنعقد  وم) فلنقل  و 

تقرر ما  لي:
سوس) لشركة  فملسبق  فلحل 

لالشغال و فلنقل و تم))تحد د)))
)مقر فلتصفية هو فملقر فالآتلاعي:)
1)حي موالي علر ف ت) بلوك) ((0 رقم)
علي) فلشركي  فلسيد  عين  و  ملول 

كلصف للشركة.)))))
كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  ثم 
فلضبط باملحكلة)))فالبتدفئية النزكان)
تحت رقم))11) وم)1)) نا ر)0)0).   
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Ste SARDAMAR
sarl(au

RC :16 683
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فملنعقد بتاريخ)0)0)/10/01)))وفلدي)
لشركة فلوحيد  فلشريك   بلوآبه 
» Ste(SARDAMAR(sarl.au«)شركة)
رأسلاله) محدو 0  مسؤولية  ذفت 
100.000)و مقرها فالآتلاعي هو رقم)
1)فلطابق فألول))علار0   ربومر ميناء)

فلعيون.
))قرر ما الي):

فلختامية) فلحسابات  فحص  (•
للتصفية.

•)إحالة فلنتائج.
•)إبرفء)ذمة فملصفي)

•)ثم))فال  دفع))فلقانوني باملحكلة)
   (0/01/(0(0 في) للعيون  فالبتدفئية 

تحث رقم)0)0/1).
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SOCIETE  TAOUIL FRERES  
SARL

رأسلالها  100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : بلوك )10 رقم ))1 

حي فلشرف - أكا  ر.
فسخ فلشركة مسبقا

للجلع) عرفي  عقد  1/بلقت�سى 
 (6/1(/(019 فلعام غيب فلعا ي  وم)
 TAOUIL FRERES(((قرر شركاء)شركة

ما لي):

-)فسخ فلشركة مسبقا.)))

تعيين فلسيد فلطويل فلتيجاني) (-

بوآلعة مصفيين) فلطويل  فلسيد  و 

للشركة.

-)تحد د مقر فلتصفية بلوك))10 

رقم)))1)حي فلشرف)-)أكا  ر.

)/تـم فإل ـدفع فلـقـانوني باملحكلة)

 89(6( رقم) تحـت  بأكا  ر  فلتجارية 

بتاريخ)0)0)/0/01).   
فالقتطاف وفلبيان

فحلد زهور
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BI MEDIATION S.A.R.L
شركة  فت فملسؤولية فملحدو 0)))

رأسلالها)))10.000,00) رهم

0))فقامة  فر) (: مقرها فالآتلاعي)

فلهنا سيتي فلهدى فكا  ر.))))

)بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

قرر) ( ((019 0)) آنرب) في) فملؤرخ 

مساهلو فلشركة ما  لي):)

1)-)فلتصفية فلبدئية للشركة).

  BOUCHRA فلسيد0) تعيين  (- ((

ABTAL))كلصفية للشركة.)))

3)-))تحد د فملقر فالآتلاعي كلقر)

للتصفية.)

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

0)0)))تحت) )1) نا ر) الكا  ر بتاريخ)

رقم)33)89.
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STE NIJJARAT FADL ALLAH
 SARL A.U

)فلجلع فلعام فإلسثنائي) بلقت�سى)

 STE NIJJARAT FADL لشركة)

 ALLAH SARL A.U

 1(/11/(019 بتاريخ) فملنعقد 

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

 10.000 رأسلالها) فلوحيد  فلشريك 

 رهم.

غاندي) (1 رقم) فالآتلاعي  مقرها 

ف ت ملول فنزكان.

))قرر ما  لي)):))))))))))))))

)-))فلتصفية فملسبقة للشركة.

-)تعيين عبد هللا فلحليبي كلصفي)

للشركة.

))إلغاء)عقد فلشركة.)))

باملحكلة) وضع  فلقانوني  فإل دفع 

 008( رقم) تحت  بإنزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ)9)/019/11).
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شركة مستوي بناء
رأس) فملسؤولية،) شركة محدو 0 

مالها)00.000) رهم))

شارع) ((3 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

فملنصور فلذهبي حي فلدفجلة أكا  ر.

حل فلشركة 
فلعام) فلجلع  بلقت�سى محضر  (.I

 فالستثنائي فملؤرخ في)))1) يسلرب))019)

قررفلشركان ما  لي:

أ))-)حل فلشركة قبل فألوفن).

ب))-)تعيين فلسيد مستوي عبد هللا)

مصفيا للشركة.))

ت))-)تحد د مقر فلتصفية برقم)3) 

فلدفجلة) حي  فلذهبي  فملنصور  شارع 

أكا  ر.

تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة) (.II

  107 رقم) تحت  ( بأكا  ر) فلتجارية 

بتاريخ)10) نا ر)0)0).
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 STE MENAGE ET

 GARDIENNAGE LA

GRANDE VILLE
SARL A U

RC 17171 AGADIR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها 10.000  رهم

مقرها فالآتلاعي رقم 00  أميب عبد 

فلقا ر فملسيب0 فكا  ر 

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ)019)/)31/1)لشركة)–)مناج)

كر  ناج))كرفوند فيل.
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في) تصفيتها  و  فلشركة  حل  قرر 
00)أميب عبد فلقا ر) فملقر فلكائن رقم)

فملسيب0 فكا  ر)
فحلد) فوهلو  فلسيد  تعيين  و 

كلصفي لشركة).)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية باكا  ر بتاريخ)0)0)/01/)1 

تحت رقم)8))89.
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STE R&M GLOBAL INVEST
SARL

إعالن عن تعد ل
بتاريخ)) محرر  محضر  بلقت�سى 
فلعام) فلجلع  قرر  ((018 19) ونيو)

فالستثنائي لشركة
 STE( R&M( GLOBAL (: ما  لي)

 INVEST SARL
-)حل مسبق للشركة.

فلعبوبي) محلد  فلسيد  تعيين  (-
كلصفي للشركة.

باملقر) فلتصفية  مقر  تحد د  (-
 BLOC ( RUE للشركة) فالآتلاعي 
 30 AIT M’HAND TIKIOUINE

 .AGADIR
تم فإل دفع فلقانوني لدى كتابة) (-
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية باكا  ر)
رقم:) تحت  ((0(0 08) نا ر) بتاريخ:)

.891(0
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STE ESCOMPTE

SARL AU

STE SUD AGRI SARL AU 
ش. م. م

بيع حصص 
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
 (1/01/(0(0 (: بتاريخ) فالستثنائية 

تقرر ما  لي):)
فلسيد) بيع  على  فملصا قة  (- (1
 %100  JB  0((860 عبدهللا توفيق)
من))فلحصص فلتي  للكها في رأسلال)
 Société(SUD(AGRI(sarl(au شركة)
100) رهم) بقيلة) حصة  ((00 وهي)
مجلوعه)) ما  أي  فلوفحد0  للحصة 
0000)) رهم))للسيد محلد فلرو فني)

.JB3009(3

:) تكون) فلشركة) رأسلال  (- ((
بقيلة) حصة  ((00 فلشركة) رأسلال 

100) رهلا لكل حصة مللوكة كلا)

 لي):

 JB304923( : فلرو فني) محلد  (-

00))حصة))

فلقانوني) فمللف  ف دفع  تم  ( (- (3

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  للشركة 

بتاريخ) (107 (: رقم) تحت  النزكان 

. (1/01/(0(0
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»SOMARESA « شركة
ش م م  

 رأسلالها : 600.000  رهم 

فملقر فالآتلاعي : وف  فلصفاعلالة 

شتوكة أ ت باها بيوكر0 وال ة أكا  ر

تفويت فلحصص فالآتلاعية 
تعيين مسيب للشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

 SOMARESA شركة) ملساهمي 

ش.م.م فملنعقد بتاريخ)01)9/)0/1) 

 11/01/(019 وفملسجل بانزكان  وم)

قرر فملساهلون باإلآلاع):

 3000 تفويت) على  فملصا قة  (-

(: فلسيد) من  فآتلاعية  حصة 

فيبنوندو) لويس  سارفسا  ألد وندو 

لصالح فلسيد))فلفقيب بلعيد.

فلسيد) من  كل  فستقالة  قبول  (-

ألد وندو) وفلسيد  بلعيد  فلفقيب 

سارفسا لويس فيبنوندو من منصبهلا)

فلسيد) تعيين  و  للشركة  كلسيب ن 

فلفقيب بلعيد كلسيب وحيد))للشركة و)

ملد0 غيب محدو 0.

وعليه تم تغييب فلفصل)6)و)7)من)

فلقانون فألسا�سي للشركة):

فلفصل)6):)آد د)

يساهم كل من):)

قدره) بلا  بلعيد  فلفقيب  فلسيد  (

ألف) جلسون  و  وستة  مائة  أربعة 

 رهم.)

فلسيد فلعطار عبد هللا بلا قدره) (

مائة و أربعة و أربعون ألف  رهم.

)فلفصل)7):)آد د.

600.000) رهم) رأسلال فلشركة)

مقسم إلى)6000)حصة من فئة)100 

 رهم للحصة فلوفحد0  للكها):)

فلسيد فلفقيب بلعيد)60)0))حصة

 1000 هللا) عبد  فلعطار  فلسيد 

حصة

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بانزكان)

 وم)0)0)/01/)1)تحت رقم))7.
بلثابة مقتطف وبيان.

مكتب بريلا كونطا)
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AERODEFI

SARL

مجلع) (0 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

176)آلاعة عليب فلسفلية فطلنتيك)

فملنطقة فلحر0 قنيطر0).

محضر فلجلع فلعام فالستثنائي 
 بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي

قرر ((019 18) يسلرب) ( في)  فملؤرخ 

مساهلوف فلشركة ما  لي):)

ما) ((0/3( أرباع) ثالثة  تحرير  (-

أي) تبقى من رأس فملال غيب فملدفوع،)

0.000.00)).)) رهم)،)نقًدف

في) فلحصص  كل  وبيع  تفويت  (-

 INOTECHA SARL شركة) ملك 

فلذي) أسلكاح  فلعزيز  عبد  للسيد 

قبل منها كل فلحصص،)أي))000)1 

بقيلة فسلية مائة  رهم كل) حصة))

)100.00) رهم).

فالسا�سي) فلقانون  تعد ل  (- ((

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  ثم 

فإلبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 09/01/(0(0 بتاريخ) بالقنيطر0 

تحت رقم)73890.   
للخالصة وفلتذكيب

قبال حسن
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مكتـــب حسابــات ســروف))ش.)م.م.
علــار0  فمو شــارع محلد فلسا س ف ت ملــول

فلفاكس):))6-))-0)-8)0
فلهاتف):)06-)0-7)-8)0

BEGDONALD
SARL 

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقتضـى 
(،31/1(/(019 في) فملؤرخ  فلعا ي 
BEGDONALD SARL))تقرر) لشركة)

ما لي):)
بيع حصص):

فلصد ق) للسيد  حصة  ((00
محلد لفائد0 فلسيد فبرفهيم شهيم.

فألسا�سي) فلقانون  تحيين  (- (II
للشركة.

باملحكلــة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (-
 16/01/(0(0 فالبتدفئية بانزكان،)في)

تحت رقم))9.
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مكتب بريلا كونطا
بلوك  ))رقم)3)حي فلدفجلة فكا  ر

DEUSEM شركة
ش م م

 رأسلالها : 0.000)1  رهم
فملقر فالآتلاعي : متجرI  علار0 )1 
آيت سكن تلد د بنسركاو أكا  ر
تفويت فلحصص فالآتلاعية 

توقيع) ذي  عرفي  عقد  بلوآب 
0(/01/(0(0 فملؤرخ  وم)  جاص 

و فملسجل باكا  ر  وم):)0)0)/10/01 
 قررشركاء)شركة)«)DEUSEM))ش م م
حصة) (10(0 تفويت) فملصا قة على 
فلسيد) كان  للكها  فلتي  فآتلاعية 
فلنا ة مروفن و فلسيد0 ماعيني زهيب0)
و فلسيد0 فلنا ة منار لصالح فلسيد)

فلنا ة بنعي�سى.
وعليه تم تغييب فلفصل))6)و)7)من)

فلقانون فألسا�سي للشركة):
فلفصل)6):)آد د

يساهم فلسيد فلنا ة بنعي�سى بلا)
قدره مائة و جلسون ألف  رهم.

)فلفصل)7):)آد د
0.000)1) رهم) رأسلال فلشركة)
مقسم فلى)00)1)حصة من فئة)100 
 رهم للحصة فلوفحد0  للكها فلسيد)

فلنا ة بنعي�سى.)
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كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

باكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 وم)0)0)/0/01))تحت رقم)60)89.
بلثابة مقتطف وبيان.

مكتب بريلا كونطا.
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 STE  CED CONCEPT 

 Société(a(responsabilité(limite

Au(capital(de 100.000.00 DHS

 Siège(social: N°42 ,2EME(ETAGE

 IMMEUBLE IBN SINA

AIT  MELLOUL

 (( ( بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي 

 يسلرب))019) ٬)تقرر ما  لي):

1)-)بيع))0)0)حصة  لتلكها فلسيد)

لفائد0 فلسيد بنيس) ( فيب تي فيصل)

كلال))).

) لتلكها) حصة) (100 ( بيع) (- ((

لفائد0 فلسيد) ( فلسيد فيب تي فيصل)

ف وب فلجيبفري).)))

تغييب فالسم فلتجاري للشركة) (- (3

 CED إلى) (IRRI CONCEPT ( ( من)

.CONCEPT

غيب) ملد0  فلشركة  تسييب  (- (0

فثنين)) مسيب ن  طرف  من  محدو 0 

فلسيد فيب تي فيصل و فلسيد ف وب)

فلجيبفري))).

فلقانوني) فلشكل  تحويل  (- ((

مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 

محدو 0 ذفت شريك وفحد إلى شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0).

6)-)تغييب بعض فلنشاطات فملزفولة)

من طرف فلشركة.

فألسا�سي) فلقانون  تحيين  (- (7

للشركة)

باملحكلة) ( ( فلقانوني) فإل دفع  تم 

17) نا ر)) بتاريخ) النزكان  فالبتدفئية 

وبالسجل) (98 رقم) تحت  ((0(0

فلتجاري رقم))610.
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 STE  FAST ALU S.A.R.L
 Société(a(responsabilité(limite    

AU
Au(capital(de 1.500.000.00 DHS

 Siège(social: HAY(AL(IDAA
 AVENUE(HASSAN 2 BLOC 1

N°01
AIT  MELLOUL

بتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
)0 يسلرب))019) ٬)تقرر ما  لي):

) لتلكها) حصة) (000 ( بيع) (-(1
فلسيد فلوفكري عبد فللطيف لفائد0)

فلسيد سعيد فلحيان)).
أصبح))) ( فلعللية) وبهده  (-((
فلسيد سعيد فلحيان فملالك فلوحيد)
ولدلك تقرر) ( ( لجليع أسهم فلشركة)
من) للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 
إلى) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

شريك وفحد).
من) فلشركة  رأسلال  رفع  (-(3
00000)1) رهم) 100000) رهم إلى)
فملحققة) فألرباح  إ ماج  طريق  عن 
  ((00000 )) رهم) بلبلغ) سابقا 
للحساب) فلدفئن  فلرصيد  وبإ ماج 

فلجاري بلبلغ)) رهم)900000).
فالآتلاعي) فملقر  تحويل  (-(0
فال فعة) :حي  فلتالي) للعنوفن  للشركة 
 1 رقم) (1 شارع فلحسن فلثاني بلوك)

ف ت ملول).
فألسا�سي) فلقانون  تحيين  (-((

للشركة).
باملحكلة) ( ( فلقانوني) فإل دفع  تم 
16) نا ر)) بتاريخ) النزكان  فالبتدفئية 
وبالسجل) (83 رقم) تحت  ((0(0

فلتجاري رقم)8801.
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      شــركة  ايديال  ايكو  روسيكالج
   بلوك ف 16، رقم 9، حي فلدفجلة  -

فكا  ر
فلجلع) محضر  بلقت�سى  (- (I
بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي  فلعام 
0)0)/07/01)قرر مساهلوف فلشركة)

ما  لي):

حصص) مجلوع  تفويت  (•

(J (96077( فميلون) حسن   فلسيد 

و فملكونة من)00))حصة من رأسلال)

فلشركة،)إلى فلسيد تللنصور فلحبيب)))

  .(J3638(((
فستقالة فلسيد حسن فميلون) (•

من مهامه كلسيب))للشركة.

للسيد) (: فالمضاء) صالحية  (•

تللنصور فلحبيب))

تسيب فلشركة من طرف فلسيد) (•

تللنصور فلحبيب)).

تغييب شكل فلشركة من شركة) (•

شركة) فلى  فملسؤولية  محدو 0 

فملساهم) فملسؤولية  فت  محدو 0 

فلوحيد.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0(0 13) نا ر) في) ( فلتجارية باكا  ر)
تحت))رقم)89193.
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STE GRUUN GARDE
  SARL

تغيب في شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

بتاريخ)))) عرفي  عقد  بلقت�سى 
019)/01/00)تم تغيب فالسم فلتجاري)

وفألهدفف مع فلزيا 0 في رأس فملال)

بيلو) طرف  من  فلحصص  بيع  (-

 (00 عليز) حسن  لسا 0  ( فلحسين)

سهم و بندفو  محلد)000)سهم).

)تحلل فلشركة فلخصائص فلتالية))

 STE GRUUN (: فلتسلية) (-

  GARDE SARL

-)فلزيا 0 في رأس فملال فلشركة من)

100.000) رهم مقسم) إلى) ((0.000

إلى)1000)سهم.

100) رهم لسهم مقسلة) بقيلة)

على فلشكل فلتالي

-)حسن عليز)00))سهم

-)بندفو  محلد)000)سهم)

-)فلحسين بيلو)000)سهم

آليع) في  تلارس  (: فألهدفف) (-

فلحرفسة) (: )فملغرب)) فلوطني) فلتبفب 

فلخاصة.)

بكتابة فلقانوني  فإل دفع   تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية))بانزكان)
تحت))رقم)833)بتاريخ)019)/)0/)1.
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مكتب ميبوش للحسابات

كلليم)-)فلهاتف):)19 11 77  8) )0

OBEL TRAVAUX
فعالن عن تغييب في شركة

فملؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلعام) قرر فلجلع   وم017)/07/)0)

 OBEL TRAVAUX(فالستتنائي لشركة

رفسلالها) فملحدو 0  فملسؤلية  ذفت 

مقرها) وفلكائن  100.000) رهم 

فلقدس)) حي  (773 رقم) في  فالآتلاعي 

كلليم،)ما لي):

00)حصة) بيع) على  فملصا قة  (-

من رفسلال فلشركة من طرف فلسيد)

وآيز حسن))لفائد0 بلفقيه فلحسن).

فلى) فلشركة  رفسلال  في  -فلزيا 0 
600000) رهم،)من فلحساب فلجاري)

بقيلة) حصة  ((000 بخلق) للشركاء)

100 رهم لكل حصة).

بلفقيه) فلحسن  فلسيد  تعيين  (-

رقم)))) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

JA980(7)مسيبف وحيد فللشركة.
فلتجاري) بالسجل  فلتسجيل  تم  (

تحت) بكلليم  فالبتدفئية  لللحكلة 
رقم)009.
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Sté SAHA RAMO
S.A.R.L  AU

تغييب بشركــــــــــة
بتاريخ))) عرفي  عقد  بلوآب 

بشركة تعد ل  تم  (08/01/(0(0 

.SAHA RAMO SARL AU 

موضوع فلتعد ل):

( )1000)حصة) تفويت حصص) (

لفائد0) بونية  آليلة  (: فلسيد0) من 
تم) كلا  بوسلامة  رضوفن  (: فلسيد)

آليلة بونية من) (: فستقالة فلسيد0)

آد د) مسيب  وتعيين  فلشركة  تسييب 
فلسيد):رضوفن بوسلامة.
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فلعنوفن) من  فلشركة  مقر  تغييب  (

عبد) موالي  فألميب  شارع  (: فلقد م)

 08 فلحي فملحلدي رقم) (38 هللا زنقة)

حي) (: فلجد د) فلعنوفن  إلى  فلعيون 

فملسيب0 شارع أبوبكر فلصد ق فلطابق)

03)رقم)08)فلعيون.

باملحكلة تم  فلقانوني   فإل دفع 

بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

0)0)/16/01)تحت رقم)8)0/1)0).
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CABINET SABCONSULTING

)شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت رأسلال)100.000) رهم

SIGNATURE DECOR

 LES فملقر فالآتلاعي : فملركز فلتجاري

GALERIES آا 0 محلد فلشيخ 

فلسعدي تالبورآت أكا  ر

زيا 0 رأسلال فلشركة
طبقا ملحضر فلضبط للجلع فلعام)

10) نا ر) بتاريخ) للشركة  فالستثنائي 

فلشركاء كل  وبإآلاع  تقرر  ((0(0 

ما  لي):

1.900.000  زيا 0 رأسلال فلشركة بلبلغ)

000.000.)) رهم) إلى) ليصل   رهم 

19.000)حصة بقيلة) وذلك بإصدفر)

100) رهم للحصة وذلك بلناقصة)

فلحساب) من  أعاله  فملذكور  فملبلغ 

فلحصص) طرحت  للشركاء) فلجاري 

لالكتتاب كلا  لي):

 3800 فلسيد عبد هللا بن عبو )

حصة.

 LA SOCIETE BENA BUSINESS

GROUP 00).)1)حصة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ألكا  ر) فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((0(0 )1) نا ر) بتاريخ)

.89((7
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STE ESCOMPTE

SARL AU

 STE OUSSALEM

TRANSPORT

SARL

ش م. م

رفع رأس مال فلشركة
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

 (3/1(/(019 (: بتاريخ) فالستثنائية 

تقرر ما  لي):

فلشركة) مال  رأس  رفع  (- (1

من) 100.000.)) رهم  مبلغ) بضم 

فلحالي مال  فلرأس  إلى   فإلحتياطات 

فلرأس) و  صبح  1.000.000) رهم 

)ثالث) 3.100.000) رهم) (: مال)

)فلف)) رهم))فلباقي من) مال ين و مئة)

هو) ((.1(7.019.07 فإلحتياطات)

7.019.07)))))في حساب فملنقول من)

آد د.

تحد د) تم  تقدم،) ملا  نتيجة  (- ((

 3.100.000 بلبلغ) فلشركة  رأسلال 

 رهم))ثالث مال ين و مئة))فلف)) رهم))

))وفحد و ثالثون) 31.000)حصة) ( في)

100) رهم لكل حصة) (( ( فلف حصة)

فآتلاعية))مقسلة كلا  لي):

  6(00 ( ( (: فلسيد رشيد فوسالم) (-

حصة).)

-)فلسيد عبد هللا فوسالم):)))00)6  

حصة).

  6(00 ( ( (: فلسيد عزيز فوسالم) (-

حصة).

  6(00 ( ( (: فلسيد محلد فوسالم) (-

حصة).

(((: فوسالم) فلرحيم  عبد  فلسيد  (-

00)6))حصة).

فلقانوني) فمللف  ف دفع  تم  (- (3

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  للشركة 

بتاريخ) (106 (: رقم) تحت  النزكان 

. (1/01/(0(0
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STE ESCOMPTE

SARL AU

STE DOMAINE AMRA
SARL

ش. م. م
رفع رأس مال فلشركة 

)بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
 (3/1(/(019 ( ( (: فالستثنائية بتاريخ)

تقرر ما  لي):
فلشركة) مال  رأس  رفع  (- (1
من) 1.680.000) رهم  مبلغ) بضم 
فلحالي) مال  فلرأس  إلى  فإلحتياطات 
((: 0.000)) رهم و  صبح فلرأس مال)
1.730.000.00) رهم))مليون و سبع)
و فلباقي) ( ) رهم).) فلف) ( مئة و ثالثون)
هو)))) (1.686.690.06 من فإلحتياطات)
من) فملنقول  حساب  في  (6690.06

آد د.
تحد د) تم  تقدم،) ملا  نتيجة  (- ((
 1.730.000 بلبلغ) فلشركة  رأسلال 
مليون و سبع مئة و ثالثون)) ((  رهم)
فلف  رهم))في)17300)حصة)))سبعة)
  100 (( عشر فلف و ثالث مئة))حصة)
 رهم لكل حصة فآتلاعية))مقسلة)

كلا  لي):
  03(( (: فوسالم) رشيد  فلسيد 

حصة).
  03(( (: فوسالم) عزيز  فلسيد  (-

حصة).
  03(( (: فوسالم) فلسيد محلد  (-

حصة).
(((: فوسالم) فلرحيم  عبد  فلسيد  (-

))03))حصة.
فلقانوني) فمللف  ف دفع  تم  (- (3
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  للشركة 
بتاريخ) (10( (: رقم) تحت  النزكان 

. (1/01/(0(0
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STE ESCOMPTE

SARL AU

 STE OUSSALEM شركة 
AGRICOL sarl

ش. م. م
رفع رأس مال فلشركة

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
 (3/1(/(019 (: بتاريخ) فالستثنائية 

تقرر ما  لي):

فلشركة) مال  رأس  رفع  (- (1
من) ( ( 600.000.)) رهم) بضم مبلغ)
فلحالي) مال  فلرأس  إلى  فإلحتياطات 
 000.000) رهم و  صبح فلرأس مال):
مال ين) )ست  6.000.000) رهم)
فإلحتياطات من  فلباقي    رهم))
610.397.86.))هو)10.397.86))))في)

حساب فملنقول من آد د.
تحد د) تم  تقدم،) ملا  نتيجة  (- ((
 6.000.000 بلبلغ) فلشركة  رأسلال 
في (( مال ين  رهم) ست  ((   رهم)
 60.000)حصة)))ستون فلف حصة))
فآتلاعية)) حصة  لكل  100) رهم 

مقسلة كلا  لي):
  60.000 (: فلسيد رشيد فوسالم) (-

حصة).
فلقانوني) فمللف  ف دفع  تم  (- (3
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  للشركة 
بتاريخ) (100 (: رقم) تحت  النزكان 

. (0(0/01/(1
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 LE ZED DE SUD INGENIERIE
ET CONSEIL

1)-))بناء))على فملحضرين))فلعرفيين))
فإلستثنائية)) فلعلومية  للجلعية 
10) ونيو) ( )على فلتوفلي في) فملنعقد ن)
قرر) ( (،(003 أغسطس) ((( و) ((003
 LE (» لشركة) ( فلوحيد) فلشريك 
 ZED DE SUD INGENIERIE ET
مسؤولية) ذفت  شركة  (» (CONSEIL
فلوحيد فلشريك  ذفت   محدو 0 

))ما  لي):)
كلتومة) فزوفل  فلسيد0  إقالة  (-
وتعيين فلسيد0 زمار0 وسيلة حتى  تم)

فعالن فقالتها  وم)003).08.)) .
ف فر0) فلوحيد  تولى  فلشريك  (-

فلشركة فملذكور0 بنفسه.
))-)تم فإل دفع))فلقانوني باملحكلة)
فالبتدفئية بتزنيت على فلتوفلي  وم)19 
 6(/(003 عد ) تحت   ونيو003))
عد ) تحت  ((003 سبتلرب) (10 و)

.1(1/(003
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(519 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

MONTASTIR EL HANINE
SARL

بلقت�سي عقد عرفي فملؤرخ بتاريخ)

قررت)) ببيوكرى  ((019 نوفلرب) ((8

فلجلعية فلعامة فالستثنائية لشر كة)

    MONTASTIR EL HANINE SARL

ما لي):))))

نعيلة) فلسيد0  فملسيب0  فسنقالة 

 .JH00(37((فمام وطنيتها رقم

فلنشاط)) مسؤولة  فستقالة 

رقم) وطنيتها  فمام  نعيلة  فلسيد0 

 JH00(37

إبرفء)ذمة فلسيد0))نعيلة فمام

تعيين مسيب آد د):))فلسيد حليد)

. J0(0910(مريغ وطنيته رقم

فألشغال) ( ( (: أنشطة) إضافة 

(( بيوت بالستيكية) بناء) ( (- فملختلفة)

لزرفعة فلنباتات)))

فلتوقيع فالآتلاعي):فلسيد))حليد)

J0(0910.(مريغ وطنيته رقم

تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة).

)تم فإل دفع فلقانوني لدي فملحكلة)

 (7/1(/(019 في) ( فالبتدفئية بانزكان)

تحت رقم)068 .
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TOP REFRIGERATION شركة
فلسجل فلتجاري )3)7)/فكا  ر

تعد ل
بتاريخ) محرر  محضر  بلقت�سى 

فلجلع) قرر  ((019 )) يسلرب)

 TOP لشركة) فالستثنائي  فلعام 

REFRIGERATION SARL)ما  لي):

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة إلى)

فلعنوفن فلتالي):)رقم))180)حي تدفرت)

فنزف فكا  ر.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 (019 30) يسلرب) بتاريخ) بأكا  ر 

تحت رقم)89073.
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 STE SECTION SURF شركة

MAROC

ذفت مسؤولية محدو 0 

تعد ل

في) فملؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

30/ )019/1))تقرر ما  لي):

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة) (-

إلى حي فوبها تلرفغت فورير فكا  ر.

-توسيع فلنشاط للشركة.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بانزكان)

بتاريخ)0)0)/17/01)تحت رقم))9.
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TRUCK AND BUS SERVICE

ش م م بشريك وفحد

رأسلالها : 100.000,00  رهم 

فملقر فالآتلاعي : 188  رب فلشباب أ 

فلعالية فملحلد ة 

تغييب فملقر فالآتلاعي  

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

 TRUCK» شركة) ملساهمي 

ش.م.م) (»AND BUS SERVICE

بتاريخ فملنعقد  وفحد   بشريك 

019))وفملسجل باملحلد ة) ))) ونيو)

فلشريك) قرر  (16/07/(019  وم)

فلوحيد))تغييب فملقر فالآتلاعي للشركة)

)A/3حي) متجر) (: فلتالي) فلعنوفن  إلى 

 اسلين)))ف ت ملول.))

من) (0 فلفصل) تغييب  تم  وعليه 

فلقانون فألسا�سي للشركة):

فلفصل)0):)آد د

متجر))) (: للشركة) فالآتلاعي  فملقر 

)A/3حي  اسلين)))ف ت ملول.))

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بانزكان)

 وم)0)0)/09/01)تحت رقم))0 .
بلثابة مقتطف وبيان.

مكتب بريلا كونطا

278 P

 AMEKRAZ شركة

ALUMINIUM

تحويل فملقر فإلآتلاعي

فلشريك) محضرقرفرفت  على  بناء)

فلوحيد فملنعقد))بتاريخ)03/)019/1) 

فملقر) تحويل  فألجيب  هدف  قرر 

 106 رقم) من  للشركة  فالآتلاعي 

بتزنيت) فليوسفية  فلقيبوفن  شارع 

شارع) (1(7 رقم) فألر�سي  فلطابق  إلى 

مرفكش ففرفك تزنيت.

فلقانوني) فإل دفع  تم  وقد 

بتاريخ) بتزنيت  فالبتدفئية  باملحكلة 

0/01/10)0))تحت رقم))3.
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(6797,(AHMED(MANSOUR

EDDAHBI,CITE(DAKHLA,(AGADIR

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

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

LAS JOYAS DEL MAR

SARL

MODIFICATION

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فملنعقد في)019)/11/10)ثم بلوآبه)

 LAS» بشركة) تغييبفت  فحدفت 

)«))شركة) (JOYAS DEL MAR SARL

قرر) حيت  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

ما لي):

تحويل فملقر فالآتلاعي فلى فلطابق)

س فسكا تكيوين) (81 فالر�سي تجزئة)

فكا  ر.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة).)))))))))))))))

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  ( ثم)

في0)0)/01/)1   ( باكا  ر) فلتجارية 

تحث رقم))3)89.
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GLOBUS TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

وشريك وحيد
رأسلالها : 00.000).3  رهم

مقرها : شارع أبو بكر فلصد ق حي 
فلنسيم رقم 9)1 فلدشيب0 فلجها  ة 

فنزكان
س ت 7)179

فلعام) فلجلع  ملشاورفت  طبقا 
فملنعقد) لللساهلين  فالستثنائي 

بتاريخ)7) نا ر)0)0))تقرر ما  لي):
تلد د فلنشاط فالآتلاعي للشركة)

لألنشطة فلتالية):
فلنقل فلسياحي.

نقل فملستخدمين لحساب فلغيب.
فالرساليات.

فلقانون) من  (3 فلفصل) تعد ل 
فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 
)1) نا ر) بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0/81)0).
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FRIGORIFICOS PIÑA PESCA
ش.م.م.

قرر آلع عام غيب عا ي لشركة)
 »FRIGORIFICOS PIÑA PESCA«
(, ((3/1(/(019 فملنعقد  وم)

فملصا قة على):)
: بدأ) ( تغييب فلعام فالآتلاعي) ( ((1
فألول) من  للشركة  فالآتلاعي  فلعام 
من شهر أكتوبر إلى)30)من شهر شتنرب)

للعام فملوفلي))
)))توسيع نشاط فلشركة ليشلل:
-)تجار0 فلسلك و فلصيد فلبحري

-)تجليد آليع فملوف  فلغذفئية.
فملعلبة) فألسلاك  صناعة  (-
وعصائر) وفلفوفكه  وفلخضروفت 

فلفاكهة.
-)تحويل آليع فملنتجات فلبحرية

وتسويق) وتجار0  وبيع  شرفء) (-
فملنتجات) وتصد ر  وفستيبف   وتوزيع 

فملذكور0 أعاله
-)تشغيل آليع مصانع أو منشآت)
وحفظ) ومعالجة  لتجليد  فلترب د 

فألسلاك وفملأكوالت فلبحرية.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (5(5

3)))فإل دفع):)تم))فإل دفع فلقانوني)

لدى فملحكلة فلتجارية بلد نة فكا  ر)

رقم) تحت  (16/01/(0(0 بتاريخ)

.89(0(
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STE GANZA IMPORT
 SARL

تعد ل فلغرض فالآتلاعي

لالآتلاع) عرفي  عقد  بلقت�سى 

في) فملؤرخ  فالستثنائي  فلعام 

019)/)19/1)تقرر ما  لي):

تعد ل) (Ste GANZA IMPORT

 SARL(فلغرض فالآتلاعي

تصد ر.

تجار0.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

  89(6( فلتجارية ألكا  ر تحت فلرقم)

في)0)0)/0/01).
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TRANS AIT HMMANE شركة
SARL ش. م. م

تأسيس شركة م م

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تم)

فملسؤولية) محدو 0  شركة  تأسيس 

فلخصائص) تحلل  (17/1(/(019

فلتالية):

 STE TRANS AIT (: فلتسلية) (- (1

HMMANEش م م
))-)رأسلال فلشركة):)100.000,00 

1000حصة بقيلة)  رهم مقسم فلى)

100) رهم لكل حصة مللوكة ل):

-)فبرفهيم رحلاني):)00))حصة

-)بلقاسم بوركان)):))00))حصة
ف وز) فالآتلاعي: وفر  فملقر  (3-

فلصفاء)) فومالل  باها  ف ت  فوسعو  

فشتوكة ف ت باها

نقل) أالآتلاعي:) فلهدف  (- (0

فلبضائع لحساب فلغيب

من) فلشركة  تسييب  فلتسييب:) (- ((

طرف فبرفهيم رحلاني رقم فلبطاقة)

.JB300106(فلوطنية

فلقانوني) فمللف  إ دفع  تم  (- (6

فملحكلةفالبتدفئية) لدى  للشركة 

بتاريخ) (0706 رقم) تحت  بانزكان 

.31/1(/(019

284 P

 SUPRIMATRAV
 SARL A.U

تأسيس شركة مسؤولية محدو 0 
ذفت شريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  (،(0(0 3) نا ر)

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت شريك وحيد باملليزفت فلتالية):

فلتسلية:)سوبريلا ترفف)

فشغال فلبناء)وفألشغال) ( فلغرض:)

فملختلفة.

بن) ف ت  فالآتلاعي:) وفر  فملقر 

مو�سى مشرع فلعين أوال  تا لة.

حد ) فإلآتلاعي:) فلرأسلال 
رأسلال فلشركة في))10.000) رهم.

فلسعيد) زطا ط  فلسيد  فلتسييب:)

عين كلسيبللشركة ملد0 غيب محدو 0.

فإل دفع) تم  فلقانوني:) فإل دفع 

فلقانوني للشركة باملحكلة فالبتدفئية)

 (0(0 1)) نا ر) بتاريخ) بتارو فنت 

تحت رقم)30. 
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» ترودا طرونس«  ش.م.م.ش.و
(TARWADA TRANS( 

رقم 60، تجزئة  اسلينة 1 ،
ف ت ملول 

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي)))بتاريخ)3)) يسلرب)019) 

تقررما لي):

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة إلى)

علار0 رقم)138)فلطابق فألول،)تجزئة)

فلهدى)،)ف ت ملول.

 تعهد بتسييب فلشركة إلى فلسيد)

محد 0,) غيب  ملد0  مصطفى  فلسرفخ 

أما فلتوقيع فلبنكي فينسب له

فلجد د) فألسا�سي  فلنظام  قبول 

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
بتاريخ (11( رقم) تحت   بإنزكان 

1)) نا ر)0)0). 
للخالصة و فلبيان

عن فملسيب
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 NES  IMPORT
ش.ذ.م.م بشريك وحيد
رأسلالهـا   10.000 رهم

فملقر فالآتلاعي   أكا   ر، شارع 
فملنصور فلذهبي رقم 11 حي فلدفجلة 

تغييب  فملقر فإلآتلاعي
تحيين فلقانون فألسا�سي 

بلقت�سى محضر فلشرك فلوحيد))
لشركة) ( ( ((019 00) يسلرب) ( بتاريخ)
ذفت) «شركة  ( (NES  IMPORT
وحيد،) بشريك  محدو 0«) مسؤولية 
مقرها) (، 10.000) رهم) رأسلالها)
فملنصور) شارع  بأكا  ر،)) فإلآتلاعي 
فلدفجلة،) حي  (11 رقم) فلذهبي 
فملقر) تغييب  ( فلوحيد) فلشريك  قرر 
إلى) فإلآتلاعي للشركة و  لك بنقله 
علار0 أمجا ) أكا  ر،) فلعنوفن فلتالي:)
0)حي فلهدى) )رقم) (G09 سوس بلوك)
0)من فلقانون) ،)كلا تم تعد ل فلبند)
فلقانون) تحيين  و  للشركة  فألسا�سي 

فألسا�سي.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بأكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
13) نا ر) بتاريخ) ( (89(00 تحت رقم)

. (0(0
من أآل فإلستخالص وفلبيان):

)فملسيب
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اݣريكيلتورا ديل سور
ش.م.م

رأسلالها : 00.000)  رهم
مقرها فالآتلاعي :  وفر تكا  سيدي 

بيبي شتوكة ف ت باها بيوكرفي
فلتأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
ببيوكرفي) مسجل  ((017 أبريل) ((  
 RE38(8 OR 378( رقم) ( تحت)
لشركة) فألسا�سي  فلنظام  وضع  تم 

محدو 0 فملسؤولية مليزفتها كالتالي):

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)
فملسؤولية))ش.م.م).

فݣريكيلتورف   ل سور) (: فلتسلية)
ش.م.م.

فلغرض):))مقتطف).
وفملعدفت) فأل وفت  آليع  بيع 

فلفالحية.
فالستيبف  وفلتصد ر.

وآليع فلعلليات فلتي لها عالقة)
مباشر0 أو غيب مباشر0 بالغرض أعاله.
فملقر فالآتلاعي):) وفر تكا  سيدي)

بيبي شتوكة ف ت باها بيوكرفي.
فملد0):)99)سنة.

أي) 00.000)) رهم  (: فلرأسلال)
100) رهم) فئة) من  حصة  ((000

نسبة)%)))محرر0 نقدف.
فلشركاء):

حليد فملسيعد)00)3)حصة.
 1(00 آاز فكرو كونسلتن ش.م.م)

حصة.
غيب) ملد0  مسيب  عين  (: فلتسييب)
للسيد) فملنفر   فلتوقيع  مع  محدو 0 
 (8 بتاريخ) فملز ف   فملسيعد  حليد 
فلجنسية) مغربي  (1973  يسلرب)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
 10 برقم) وفلساكن  (K(00000 رقم)

حي فلنجاح فكا  ر.
فإل دفع) تم  (: فلضبط) كتابة 
فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 
بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية  باملحكلة 

7))أبريل)017))تحت رقم)80).
بالسجل) فلشركة  تسجيل  وتم 
بتاريخ فملحكلة  لنفس   فلتجاري 

 7))أبريل)017))تحت رقم)10997.
من أآل فلنشر وفلبيان

فملسيب

288 P

» شتوكة الكتبوتكنيك شليط « 
ش.م.م.ش.و
CHTOUKA 

ELECTROTECHNIQUE
CHELETE   
 SARL AU

رقم)))،)علار0)07)،)زنقة فالنبعات،)
ف ت ملول

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فالستثنائي)))بتاريخ)30) يسلرب)019) 

تقررما لي):



(5(1 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فلتثبت من وفا0 فلشريك فلوحيد)
فلسيد ولهينت محلد.

فالآتلاعية) فلحصص  نقل 
(، فلشركة) رأسلال  في  له  فملللوكة 
بقيلة) ( فآتلاعية) حصة  (1000 أي)
100.00) رهم لكل حصة فآتلاعية))
بتاريخ فالرفثة  عقد  حسب   لورثته 
)) يسلرب)019))،)على فلنحو فلتالي):

حصة) (1(( ( عائشة) بائش  بن 
فاضلة) فمنوز  00.00))1) رهم،)

167)حصة)))16700.00) رهم))،
حصة) (3(0 ولهينت  وسف)
نور) ولهينت  )000.00)3) رهم)،)
 3(000.00( حصة) (3(0 فلد ن)

 رهم).)
) تعهد بتسييب فلشركة إلى فلسيد)

قرباش رشيد ملد0 ثالث سنوفت.
للسيد) فينسب  فلبنكي  فلتوقيع 

قرباش رشيد.
للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

فلى شركة ذفت مسؤولية محدو 0
فلجد د) فألسا�سي  فلنظام  قبول  (

للشركة
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
بإنزكان تحت رقم)97))بتاريخ))17) نا ر)

                                                                                                                           .(0(0
)))))))للخالصة و فلبيان

)))))))عن فملسيب
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CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

–(Avenu(Agadir(GUELMIM
Tél(:(05(28(77(18(63 

شركة  ديلتا بوجا 
 ش م م   فت شريك وحيد 

إنشاء شركة ذفت مسؤولية محدو 0  
فسم فلتجاري):))شركة))  لتا بوآا))

ش م م)) فت شريك وحيد.)
فلنهضة حي) ((70 رقم) ( (: ( فلعنوفن)

فلجد د طانطان).)))
فألشغال) في  مقاولة  (: فملهام)

فملختلفة)-))فلتجار0)-)فلبناء)-
رأسلال فلشركة):)))))100.000.00 

 رهم مقسم على فلشكل فلتالي:

 1000 هشام) بوآال  ( (: فلسيد)
حصة))100) رهم للحصة

فلتسييب):)فلسيد بوآال هشام
تم فإل دفع فلقانوني فألسا�سي لدى)
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 
طانطان بتاريخ)16) نا ر)0)0))تحت)
فلتجاري) وفلسجل  ( (1(/(0(0 رقم)

تحت رقم)9))) .
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DANOR
شركة محدو 0 فملسؤولية فلشريك 

فلوحيد
مقر فلشركة : رقم 77 مجلع 

بنخلدون علارII 0 بنسركاو  فكا  ر

بيعاسهم
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
محضر) و  بأكا  ر  10) نا ر0)0))
فلجلع فلعام فلغيب فلعا ي للشركة تم)

فتخا  فلقرفرفت فلتالية):)
للسيد محلد) فسهم  ( ((000 بيع)

فليلني لفاید0 فلسيد  نيس فليلني
)فحتفاظ و مصا قة فلجلع فلعام)
 علی مهلة فلتسييب و فلتوقيع فلبنكي

و فإل فري للسيد محلد فليلني
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  ))تم  (
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) ((0(0 1)) نا ر) بأكا  ر بتاريخ)

عد )86)89.
)للخالصة و فلتذكيب)
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  MEGA D’HOR SERVICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

  )في طور فلتصفية)
طريق سيدي فلحاج بوتابت فلبالليع  

تارو فنت  83000 فملغرب.
فلسجل فلتجاري 107) بتار و فنت.

ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلجلعية فلعامة غيب فلعا  ة لشركة)
شركة) ( (MEGA D’HOR SERVICE
ذفت مسؤلية محدو 0 بتاريخ)8) نا ر)
بتاريخ بتارو فنت  مسجل  ((0(0 
0)) نا ر)0)0))كناش فملدفجيل عد )
عد ) باستخالص  أمر  (،181(0091
808)تم فالتفاق وفلتبف�سي على ما لي):

)إ نهـاء)علليات فلتصفية)
)إ برفء)ذمة فملصفي.

فلتشطيب علـــى فلشركة في فلسجل)
فلتجاري و فلضريبة فملهنية.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
 (0(0 1)) نا ر) بتاريخ) ( لتارو فنت)

تحت رقم))33.
292 P

 SOCIETE OUBELLA DE «
» CONSTRUCTION

فلسجل فلتجاري : )1130 / فكا  ر
تعـــــــــــــــــــــد ل

بتاريخ) محرر  محضر   بلقت�سى 
 30)نونرب017))،قرر فلشركاء)لشركة)
 SOCIETE OUBELLA DE «  

CONSTRUCTION)«))ما  لي):
)فلتصفية فملؤقتة للشركة.

تعيين فلسيد عبد فللطيف أوبال0)
كلصفي للشركة ومقرها فالآتلاعي)

كلكان للتصفية.))
في تتوقف  فلشركة  علر   مد0 

30)نونرب017).  
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) ((018 نونرب) ((9 باكا  ر بتاريخ)

فلرقم)80066. 
للنشر و فلبيان

فملصفي
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 SOCIETE UNICOMAR S.A 
 AU(CAPITAL(DE 1.500.000,00

DHS
ENCEINTE DU PORT DE PECHE

AGADIR
تفويت أسهم فلشركة

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
ماي) (17 بتاريخ) فملؤرخ  ( فالستثنائية)

019))تم إقرفر ما لي):
فلشركة) فسهم  من  آزء) تفويت 
آندي) فلسيد  طرف  من  فملللوكة 
فلسيد) لفائد0  سهم)) ((00( توفيق)
لفائد0) سهم)) ((00( و) آندي كليل.)

فلسيد0 آندي سريا.

حسب) فلرسلال  تقسيم  تحيين 
فملعطيات فلجد د0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فلضبط لدى هيئة فملحكلة فلتجارية)
بتاريخ ( (89(0( ( رقم) تحث   بأكا  ر 

13) نا ر)0)0).
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 SOCIETE UNICOMAR S.A
 AU(CAPITAL(DE 1.500.000,00

DHS
ENCEINTE DU PORT DE PECHE

AGADIR
تعيين مد ر آد د للشركة.

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ فملؤرخ  فإل فري   لللجلس 

 9))ماي)019))تم فقرفر ما لي):
)تعيين فلسيد آندي كليل كلد ر)

آد د للشركة وملد0)6)سنوفت.
تلكين فالمضاء)فالآتلاعي لفائد0)
فلسا 0):)فلسيد فألجضر غزفل توفيق)

مع فلسيد آندي توفيق.
أو لفائد0 فلسا 0):)فلسيد فألجضر)

غزفل مع فلسيد آندي كليل.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فلضبط لدى هيئة فملحكلة فلتجارية)
بتاريخ ( (89111 ( رقم) تحث   بأكا  ر 

3) نا ر)0)0).
عن فملجلس فإل فري
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مكتب فملستشار
مقر):)37)زنقة آبل تازكا،)رقم)1،)فكدفل فلرباط

فلهاتف):)0.71).37.77.)0

 almoustachar1@gmail.com(:((فلرب د

 STE GLOBAL CHAR TERED EXPERTS

SARL

كلوبال شارتريد اكسربيس
ش.ذ.م.م.

نقل فملقر فالآتلاعي
فستثنائي) عام  آلع  فثر  على 
للشركة) ((019 أكتوبر) (7 بتاريخ)
فملسلا0) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
«كلوبال شار تريد فكسبيب«،)رفسلالها)
فالآتلاعي ومقرها  100.000) رهم 



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (5((

شارع) (،79 علار0) بالرباط  كائن  (

6،)فكدفل تلت) فبن سينا،)شقة رقم)

فملصا قة على ما  لي):

فلعنوفن) فلى  فملقر فالآتلاعي  نقل 

(،7 9))،)شقة رقم) فلتالي علار0 رقم)

حي فلفتح فلرباط.

تغييب فملا 0)0)من فلقانون فالسا�سي)

للشركة.

وقد تم فال دفع فلقانوني باملحكلة)

رقم) تحت  بالرباط،) فلتجارية 

100030)بتاريخ)))) نا ر)0)0).
فملسيب
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STE WASH TARGA
SARL AU

تاسيس شركة
ذفت) فلشركة  تأسيس  تم 

وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

(،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ) بالرباط 

زنقة) (3 فلشقة) (6 فلعلار0) بالعنوفن 

سيام فلرباط.

100.000) رهم) رأسلالها) وفلتي 

فئة) من  حصة  (1000 فلى) مقسلة 

100) رهم للحصة مقسم كلا  لي):

 1000 (..... قاسو) زكرياء) فلسيد 

حصة من فئة)100) رهم.

ومسيب ف فلسيد زكرياء)قاسو).

فلتنظيف) (: فلتجاري) ونشاطها 

أنوفع) غسل تنظيف آليع  فلجاف،)

لللحتبفين) فلغسيل  فالقلشة،)

وفلغسيل بالضغط وفلكي.
فلتجاري) بالسجل  تقييدها  رقم 

بالرباط هو)007)10.
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STE Ô SUD
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

(،(019 9) يسلرب) في) بالدفرفلبيضاء)

لشركة) أسا�سي  قانون  تحرير  تم 

وحيد) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

جاصياتها كالتالي):

 STE O SUD SARL (: فلتسلية)

.AU

فملوف ) وتوزيع  صناعة  (: فلهدف)

فلتجليلة وفستيبف  وتصد ر.
10)زنقة فلحرية) (: فملقر فالآتلاعي)

فلطابق)3)شقة)))فلدفرفلبيضاء.

فملد0):)99)سنة.

100.000) رهم) (: فلرفسلال)

فآتلاعية) حصة  (1000 فلى) مقسم 

فكتتبت) للوفحد0  100) رهم  بقيلة)

وسد ت كلها نقدف من طرف فلشريك)

سيلية) ف ناس  فالنسة  فلوحيد 

فلعثلاني فلصقلي.

ف ناس) لالنسة  أسند  (: فلتسييب)

غيب) ملد0  فلصقلي  فلعثلاني  سيلية 

محدو 0.

من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

لالحتياط فلقانوني) (% (( (: فالرباح)

فلشريك) لقرفر  تبعا  وفلفائض  وزع 

فلوحيد.

تم فال دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)

في) باملحكلة فلتجارية بالدفرفلبيضاء)

13) نا ر)0)0)،)تحت رقم)6616)7،)

فلسجل فلتجاري رقم)779))0.

298 P

STE BD MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها فالآتلاعي : 10.000.000 

 رهم

مقرها فالآتلاعي : 7 زنقة فملسعو ي 

فملعاريف فلدفرفلبيضاء

فلسجل فلتجاري رقم : 83)97)

فستقالة مفوض فلصالحيات):

019)،) حيط) أكتوبر) (10 بتاريخ)

فلسيد) باستقالة  عللا  فلعام  فلجلع 

من) ( (JEAN NOEL FAUCHEUX

مهامه كلفوض فلصالحيات.

تفويض) أي  فلغاء) تقرر  كلا 

 JEAN للسلطة منح من قبل فلسيد)

.NOEL FAUCHEUX

فالآتلاعي) فلتوقيع  صالحيات 

وفلبنكي.

 قرر فلجلع فلعام تفويض آليع)
فالآتلاعي) للتوقيع  فلصالحيات 

وفلبنكي فلى):
  ETIENNE CAMENZULI فلسيد)
فلحامل لجوفز فلسفر رقم)1016681.

 CHRISTOPHER فلسيد)
MUSCAT)فلحامل))لجوفز فلسفر رقم)

.1(3(3(6
 NICOLAS GHYSLAIN فلسيد)
فلتسجيل) لبطاقة  فلحامل  (VIDAL

.BW01(7(C(رقم
فلسيد)LARBI TOURABI)فلحامل)
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.BB3(0(9
حيز) فلصالحيات  هذه  ستدجل 

فلتنفيذ من تاريخ هذف فلجلع.
على) مخولة  فلتوقيع  مستويات 

فلنحو فلتالي):
لتسييب فملحالت باستثناء)فلخارآة)

عن فال جار و فع فلروفتب):
توقيع فآتلاعي وبنكي غيب محدو )

ومنفصل عن):
.ETIENNE CAMENZULI(فلسيد

 CHRISTOPHER فلسيد)
.MUSCAT

 NICOLAS GHYSLAIN فلسيد)
.VIDAL

.LARBI TOURABI(فلسيد
مع فمكانية فلتفويض فلفرعي لكل)

منهم على حد0.
فلتزفم) و/أو  فلبنكية  فلعلليات 
 100.000 فلى) ما  صل  في  فلشركة 

 رهم.
توقيع فآتلاعي وبنكي غيب محدو )

ومنفصل ل):
.ETIENNE CAMENZULI(فلسيد

 CHRISTOPHER فلسيد)
.MUSCAT

 NICOLAS GHYSLAIN فلسيد)
.VIDAL

.LARBI TOURABI(فلسيد
مع فمكانية فلتفويض فلفرعي لكل)

منهم على حد0.
فلتزفم) و/أو  فلبنكية  فلعلليات 

فلشركة بأكثب من)100.000) رهم.

من) أ ناه  فملوقعون  سيتلكن 

بشكل) فثنين  من  فثنين  معا  فلتوقيع 

مع) فملبلغ،) تحد د  مشتبك  ون 

فمكانية فلتفويض فلفرعي لكل منهم)

على حد0.

.ETIENNE CAMENZULI(فلسيد

 CHRISTOPHER فلسيد)

.MUSCAT

 NICOLAS GHYSLAIN فلسيد)

.VIDAL

.LARBI TOURABI(فلسيد

ف فر0) فلى  وفلدفع  للعلليات 

فاللتزفم) أو  )فلدفع  فلجلارك)

فالآتلاعي).

غيب) ومصرفي  فآتلاعي  توقيع 

محدو  ومنفصل عن):

.ETIENNE CAMENZULI(فلسيد

 CHRISTOPHER فلسيد)

.MUSCAT

 NICOLAS GHYSLAIN فلسيد)

.VIDAL

.LARBI TOURABI(فلسيد

مع فمكانية فلتفويض فلفرعي لكل)

منهم على حد0.

فملوظفين) وفصل  لتوظيف 

اللتزفمهم.

فيلا  صل فلى)0.000)) رهم):

توقيع منفر  للسيد نيكوال غزالن)

 NOCOLAS GHYSLAIN فيدفل)

.VIDAL

أكثب من)0.000)) رهم.

من) أ ناه  فملوقعون  سيتلكن 

فلتوقيع فثنين في فثنين بشكل مشتبك)

فمكانية) مع  فملبلغ،) تحد د   ون 

فلتفويض فلفرعي لكل منهم على حد0):

.ETIENNE CAMENZULI(فلسيد

 CHRISTOPHER فلسيد)

.MUSCAT

 NICOLAS GHYSLAIN فلسيد)

.VIDAL

.LARBI TOURABI(فلسيد

بلوآب توقيع عقو  ف جار تجارية)

أو أي))علل عقد أو فلتزفم تعاقدي):
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توقيع منفصل وغيب محدو  ل):

.ETIENNE CAMENZULI(فلسيد

 CHRISTOPHER فلسيد)

.MUSCAT

 NICOLAS GHYSLAIN فلسيد)

.VIDAL

.LARBI TOURABI(فلسيد

مع فمكانية فلتفويض فلفرعي لكل)

منهم على حد0.

تلغي) فلحالية  فلصالحيات  هذه 

فلصالحيات) آليع  محل  وتحل 

فمللنوحة سا قا،)سوفء)كانت تفويض)

فلصالحيات) أو  فملد رين  صالحيات 

هذه) فلشركاء) من  فمللنوحة 

فلصالحيات سارية فملفعول من تاريخ)

هذف فلقرفر.

فال دفع فلقانوني في سجل فملحكلة)

 16 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))برقم)7319)7.
الستخرفج وذكر

فلتسييب
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STE IPSOS
 SARL

فلسجل فلتجاري رقم : 3)196.7 

فلدفرفلبيضاء

تغييب فسم فلشركة 
فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

7)) يسلرب) ب) فملنعقد  فالستثنائي 

 MAROCSTAT للشركة) (،(019

محدو 0،) مسؤولية  ذفت  شركة 
فلكائن) 00.000)) رهم،) رفسلالها)

 16 مقرها فالآتلاعي بالدفرفلبيضاء،)
قرر) فملعاريف،) حي  فسفو  ل،)  زنقة 

ما  لي):

.IPSOS(تغييب فسم فلشركة فلى

تعد ل فلقانون فالسا�سي للشركة)

بالتوففق.

فلقانوني) فال دفع  فنجاز  تم 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

(،(0(0 0)) نا ر) في) بالدفرفلبيضاء)

تحت رقم))0)7)7.
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STE SOUFIANE PRESTIGE
SARL AU

رفسلالها : 100.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : علار0 30 شقة 
8 زنقة موالي فحلد فلوكيلي حسان 

فلرباط
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ))) نا ر)
«سفيان) شركة) شركاء) قرر  (،(0(0

بريستيج«)ش.ذ.م.م.ش.و.)ما  لي):
تحويل فملقر فالآتلاعي من علار0)
30)شقة)8)زنقة موالي فحلد فلوكيلي)
 006 رقم) (( أمل) فلى  فلرباط  حسان 

فملسيب0 ح.ي.م.)فلرباط.
تعد ل فلقانون فالسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
رقم) تحت  بالرباط،) فلتجارية 

9)1000)في)))) نا ر)0)0).
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STE MS LAND
SARL

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : شارع موالي 

فلحسن 1 تجزئة عيبو ي فلطابق 
فلرفبع شقة رقم 16 تلار0

تأسيس شركة
 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 نا ر)0)0)،)تم تاسيس شركة تحلل)
تتوفر) ش.ذ.م.م.) م س الند«) (» فسم)

على فملليزفت فلتالية):
موالي) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 
فلطابق) عيبو ي  تجزئة  (1 فلحسن)

فلرفبع شقة رقم)16)تلار0.
فالعالميات) (: فالآتلاعي) فلهدف 

)بيع أآهز0 فلكلبيوتر).
مد0 فالستلرفر):)99)سنة.

100.000) رهم مقسم) (: رأسلال)
100) رهم) 1000)حصة من فئة) فلى)

موزع كلا  لي):
فلسيد سفيان فلهورو)00))حصة.

 (00 فلنوفصرية) محلد  فلسيد 
حصة.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد سفيان)
فلنوفصرية) محلد  وفلسيد  فلهورو 

كلسيب ن للشركة ملد0 غيب محدو 0.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 
فاتح  نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.

فالرباح):)بعد فقتطاع)))%)لتكوين)
فلقانوني  وزع) فالحتياط  صندوق 
فلباقي على فلشركاء)حسب حصصهم.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلسجل) تحت  (، بتلار0) فالبتدفئية 

فلتجاري رقم)1)93)1.
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مكتب فالستشار0
FIDUTEMA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
مقرها):)رقم)136)شارع فلقاهر0 فلطابق فالول)

شقة رقم)1)كومطرفف)1)تلار0
فلهاتف):)08.)37.60.0.)0
فلفاكس):)37.60.07.60.)0

 STE MAROC MOBILE
 CONCASSAGE

SARL AU
فلزيا 0 في فلرأسلال فلشركة

 (3 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
 STE فلشركة) قررت  ((019  يسلرب)
 MAROC MOBILE CONCASSAGE
فلشريك) ذفت  ش.ذ.م.م.) (SARL AU

فلوحيد ما  لي):
فلذي) فلشركة  رفسلال  في  زيا 0 
وتلت) 000.000.)) رهم  (: ب)  قدر 
ليصبح) 000.000.)) رهم  فضافة)

10.000.000) رهم.
تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (،(0(0 1)) نا ر) بتاريخ)

.100017
303 P

STE JOUDLA IMPORT
 7 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
تم تحرير محضر) بسال،) ((019 ماي)
فالساسية) وفلقوفنين  فلعام  فلجلع 

للشركة قرر ما  لي)):
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة.

من فلعنوفن):)رقم)8))مكرر شارع)
حلان فلفطوفكي،)حي فلكفاح فلقرية)

سال.

16)شارع سيدي معروف) فلى رقم)

حي فلربكة،)فلقرية سال.

فال دفع) تم  (: فلقانوني) فال دفع 

 33819 رقم) تحت  بسال،) فلقانوني 

بتاريخ)11) يسلرب)019).
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STE MAITRE BHIJA

SARL

تاسيس شركة
 ( في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

 نا ر)0)0))بالرباط.

ذفت) فلشركة  فنشاء) تم  قد 

تحلل) فلتي  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلخصائص فلتالية):

.STE MAITRE BHIJA(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.

ملون) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلحفالت.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رفسلال 

فلشركة في)100.000) رهم مقسم فلى)

 100 حصة فآتلاعية بقيلة) (1000

 رهم للحصة.

حوز0) في  فآتلاعية  حصة  (600

فلسيد0 فبهيجة فتيحة.

حوز0) في  فآتلاعية  حصة  (000

فلسيد فملهدي فبهيجة.

فلتسييب):)فلسيد فملهدي فبهيجة.

من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فالولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

زنقة حسن) (30 (: فملقر فالآتلاعي)

بن شقرون أكدفل فلرباط.

باملركز) فلقانوني  فال دفع  تم 

)) نا ر) بتاريخ) لالستثلار  فلجهوي 

فلتجاري) فلسجل  رقم  تحت  (،(0(0

.10(39(
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STE BATIWORLD
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها فالآتلاعي : 100.000 

 رهم
مقرها فالآتلاعي : فقامة 3108، 
شقة رقم 0 زنقة عبد فلكريم 

فلخطابي فلوفاق تلار0
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
30) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد  للشركة 

019))قرر ما  لي):
فالآتلاعي) فلرفسلال  من  فلرفع 
بلبلغ) 100.000) رهم  في) فملحد  
676.000)ليصل فلى)776.000) رهم.
فلرأسلال) من  فلتخفيض 
فالآتلاعي فملحد  في)776.000) رهم)
بلبلغ)676.000)ليصل فلى)100.000 

 رهم.
الآل فمتصاص فلخسائر فملتبفكلة.

فلتغييبفت  بقى) لهذه  طبقا 
رأسلال فلشركة هو)100.000) رهم.
تم فال دفع فلقانوني لدى محكلة)
بتلار0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
في)))) نا ر)0)0)،)تحت رقم)0)30.
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STE MOHAMED CHAIMAEI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مقرها فالآتلاعي : فلدفرفلبيضاء، 8) 
زنقة فوريست بوركون

فلرفسلال فالآتلاعي  : 100.000 
 رهم

فلسجل فلتجاري رقم : )0))8
عرفي  تضلن) عقد  بلوآب 
فلعا ي) غيب  فلعام  فلجلع  محضر 
بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) للشركة محرر 

))) يسلرب)000)،)تم تقرير ما  لي):
تغييب فلشكل فلقانوني للشركة من)
شركة مجهولة فالسم فلى شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0.
وفملدقق) فملد ر  من  كل  فستقالة 

فلقانوني.
فعطاء)فملد ر مخالصة كاملة  ون)

تحفظ عن فتب0 جدمته.
فالسا�سي) فلنظام  على  فملصا قة 

للشركة.

تعيين فلسيد عبد فلقا ر بن علر)
مسيبف وحيدف للشركة وفعطائه آليع)

فلصالحيات لتسييب فلشركة.
وقد تم فال دفع فلقانوني باملحكلة)
 30 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)001)،)تحت رقم)0)1806.
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STE MOHAMED CHAIMAEI
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
مقرها فالآتلاعي : فلدفرفلبيضاء 8) 

زنقة فوريست بوركون
فلرأسلال فالآتلاعي : 100.000 

 رهم
فلسجل فلتجاري رقم : )0))8

عرفي  تضلن) عقد  بلوآب 
محضر فلجلع فلعام غيب فلعا ي محرر)
6)) يسلرب) بتاريخ) بالدفرفلبيضاء)
بتاريخ) 019)،)مسجل بالدفرفلبيضاء)
 RE(:(64161(OR(،(019(7)) يسلرب

.:(52099(DV(25954
فلقا ر) عبد  فلسيد  تعيين  تم 
ملد0) للشركة  وحيدف  مسيبف  علر  بن 
فلصالحيات) وفعطائه  محد 0  غيب 

فالساسية لتسييب فلشركة.
وقد تم فال دفع فلقانوني باملحكلة)
 30 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 يسلرب)019)،)تحت رقم)307))7.
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 STE MOHAMED
CHAIMAEII

SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : فلدفرفلبيضاء )) 
زنقة فوريست بوركون

فلرأسلال فالآتلاعي : 100.000 
 رهم

فلسجل فلتجاري رقم : 01))8
عرفي  تضلن) عقد  بلوآب 
محضر فلجلع فلعام غيب فلعا ي محرر)
6)) يسلرب) بتاريخ) بالدفرفلبيضاء)
بتاريخ) 019)،)مسجل بالدفرفلبيضاء)
 RE(:(64148(OR(،(019(7)) يسلرب

:(52078(QCE(:(25953

فلقا ر) عبد  فلسيد  تعيين  تم 

ملد0) للشركة  وحيدف  مسيبف  علر  بن 

فلصالحيات) وفعطائه  محد 0  غيب 

فالساسية لتسييب فلشركة.

وقد تم فال دفع فلقانوني باملحكلة)

 30 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 يسلرب)019)،)تحت رقم)308))7.
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 STE MOHAMED

CHAIMAEII

SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : فلدفرفلبيضاء )) 

زنقة فوريست بوركون

فلرأسلال فالآتلاعي : 100.000 

 رهم

فلسجل فلتجاري رقم : 01))8

عرفي  تضلن) عقد  بلوآب 

فلعا ي) غيب  فلعام  فلجلع  محضر 

 (( بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) محرر 

 يسلرب)000).)تم تقرير ما  لي):

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة من)

شركة مجهولة فالسم فلى شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0.

وفملدقق) فملد ر  من  كل  فستقالة 

فلقانوني.

فعطاء)فملد ر مخالصة كاملة  ون)

تحفظ عن فتب0 جدمته.

فالسا�سي) فلنظام  على  فملصا قة 

للشركة.

تعيين فلسيد عبد فلقا ر بن علر)

مسيبف وحيدف للشركة وفعطائه آليع)

فلصالحيات فلتسييب فلشركة.

وقد تم فال دفع فلقانوني باملحكلة)

 30 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)001)،)تحت رقم)))1806.
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STE STATION SERVICE AL  

AYACH (SSE)
SARL

فالسا�سي،) للنظام  فستنا ف 

شركة) تاسيس  عن  فالعالن  تم 

فلعياش«) سيبفس  «ستاسيون  و 

ش.ذ.م.م.)وفلخاضعة لقانون)1)/)0 

 (1-06-01 رقم) فلشريف  وفلظهيب 

 96/0( لقانون) وفملعوض  فملتلم 

بيانات) (1997 فربف ر) (13 وفلصا ر في)

فلشركة عي كالتالي):

فلشكل):)ش.ذ.م.م.

«ستاسيون  و) (: فلتسلية)

سيبفيس فلعياش«)ش.ذ.م.م.

 STE STATION DE SERVICE EL

.AYACH SARL AU

فلعنوفن):)كاروتيا)1)فلعياش موالي)

عبد فلقا ر أحد كورت.
رأسلال):)100.000) رهم.

فلتسييب):)فلغزوي محلد.

:)مستغل ملحطة فلوقو ) فملوضوع)

للسيارفت.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتاسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فالولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

بالسجل) فلشركة  سجلت  لقد 

 (1 بتاريخ) (193 رقم) تحت  فلتجاري 

فالبتدفئية) باملحكلة  ((0(0  نا ر)

ملشروع بلقصيبي.

عن فملسيب باجتصار
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STE ADISEF
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
فلقانون) وضع  (،(0(0 8) نا ر)  

فلخصائص) ذفت  لشركة  فالسا�سي 

فلتالية):
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.STE ADISEF(:(فلتسلية

محدو 0) شركة  (: فلقانوني) شكل 

فملهام ذفت فلشريك فلوحيد.
فملقر فالآتلاعي):))3)علار0)0)زنقة)

فملحلد ة حسان فلرباط.

في) فالتجار  (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلعامة،) توريدفت  فلغذفئية،) فملوف  

فستيبف  وتصد ر.
0.000)) رهم) (: رأسلال فلشركة)

فآتلاعية) حصة  ((00 فلى) مقسم 

بحوز0) للوفحد0  100) رهم  بقيلة)

فلسيد0 فسلهان بويار ن.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

غاتح  نا ر وتنتهي في)31) يسلرب لكل)

سنة.

تعيين فلسيد0 فسلهان) (: فلتسييب)

غيب) ملد0  للشركة  كلسيب0  بويار ن 

محدو 0.

تم فال دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

فلتجارية بالرباط في)0)) نا ر)0)0)،)

فلتقييد) وتم  (،877(7 رقم) تحت 

بالسجل فلتجاري بالرباط تحت رقم)

.10(371
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STE PADO SAHARA
S.N.C

شركة تضامنية

تأسيس شركة
بتاريخ فلعرفي  للعقد   تبعا 

019)،)تم وضع قوفنين)  11) يسلرب)

فلشركة ذفت فملليزفت فلتالية):

 PADO SAHARA (: فلتسلية)

.S.N.C

فلشكل فلقانوني):)شركة تضامنية.

فملوضوع):)بيع فالسلاك فلقشريات)

فلبحرية) وفملأكوالت  فلرجويات 

بالجللة.

فلطازآة) فالسلاك  مروج 

وفملجلد0 وآليع فملنتجات فلبحرية.

مروج) فلطحالب،) لبيع  آامع 

فلطحالب.

تسويق فالعشاب فلبحرية فملعالجة)

في فلسوق فملحلية أو فلتصد ر.

وتصد ر) وتجليد  معالجة 
فالسلاك وآليع فملنتجات فلبحرية.

نقل فلبضائع ونقلها لفائد0 فلغيب،)
فلشركة) لفائد0  فملستخدمين  نقل 
للنقل) نشاط  أي  فلغيب،) لفائد0  أو 

وفللوآيستيك.
ذفت) فالنشطة  وآليع  فلغوص 
وتوزيع) بيع  شرفء) فسيتبف   فلصلة،)
آليع فملعدفت وقطع فلغيار وفملالبس)

وفالمدف فت فملتعلقة بالغوص.
من) فلسفن  وتصنيع  بناء) حوض 

فلخشب وفلصلب وفلبوليستب.
وبيع آليع أنوفع فملحركات) شرفء)

فلبحرية وفملعدفت فلبحرية.
فلقوفرب) من  نوع  أي  وبيع  شرفء)
؛) أو فلقوفرب فلجد د0 أو فملستعللة)

فلخ...
محلد) شارع  (: فلرئي�سي) فملقر 

فلخامس،)رقم))،)بوآدور.
فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 فلى)  رهم مقسلة 

فئة)100) رهم موزعة كالتالي):
نجيم باملغلض)..)900)حصة.
نور0 بللغلض)...)100)حصة.

فلسيد) طرف  من  تسيب  (: فال فر0)
نجيم باملغلض.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فال دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)
019)،)تحت رقم) 16) يسلرب) بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (19/3030
رقم) فلتحليلي  فلرقم  تحت  فلتجاري 

.30161
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 STE MARBRE JAWHARAT
ASSAHRA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
بشريك وحيد
تأسيس شركة

تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ)13) نا ر)
0)0)،)تم وضع قوفنين فلشركة ذفت)

فملليزفت فلتالية):
 STE MARBRE (: فلتسلية)

.JAWHARAT ASSAHRA

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.

فنتاج فلرجام ووضعه) ( (: فملوضوع)

وتسويقه.

وتسويق) وفستيبف   وبيع  شرفء)

وتركيب) النتاج  فلالزمة  فملوف   آليع 

وتصنيع فملوف  فملصنوعة من فلرجام.

آليع أنوفع فلزجارف من فلرجام)

فلحد ث أو فلحرفي.

وآليع) فلخام  فملوف   وبيع  شرفء)

مللارسة) فلالزمة  فالستهالكية  فملوف  

فالنشطة فملتعلقة بالرجام.

فلهندسة) فلعامة،) فلبناء) أشغال 

فملدنية وحفر فالبار.

فلصرف) فلعامة،) فلحفر  أعلال 

فلصحي،)فلطرق،)فلشبكات فملختلفة،)

فلصحية،) فلسباكة  فملياه،) فمدف فت 

فلكهرباء،)فلطالء،)فلهاتف.

أعلال فللحام وفلنجار0 في فلفوالذ)

فملقاوم للصدأ وفالملنيوم.

وفلتشييد) فلهيكل فلصلب وفلبناء)

من) نوع  أي  من  فملعدني  وفلهيكل 

فلهيكل.

وتصد ر) وفستيبف   وبيع  شرفء)

فلبناء) وموف   معدفت  وتسويق 

فملوف ) وآليع  فلحفر  ومعدفت 

وفملعدفت فملتعلقة بأنشطة فلشركة،)

فلخ)...
سيدي) زنقة  (: فلرئي�سي) فملقر 

بوآيد0 رقم)91)مكرر،)حي فلوحد0)1 

فلعيون.

فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 فلى)  رهم مقسلة 

بالكامل) ويللكها  100) رهم  فئة)

فلسيد محلد فطلط.

فلسيد) طرف  من  تسيب  (: فال فر0)

محلد فطلط.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فال دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)

رقم) تحت  (،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  ((0(0/110

رقم) فلتحليلي  فلرقم  تحت  فلتجاري 

.30081
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مزفر أو  ت وفستشارفت
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها):)00).6.001) رهم

مقرها فالآتلاعي):)100)زفوية شارع عبد فملومن)
وزنقة كالفون فلدفرفلبيضاء

 STE HOTEL MED AZUR
.S.A

تجد د وال ة مرفقب فلحسابات 
للشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلغيب فلعا ي بتاريخ)16)أبريل)018)،)
 HOTEL شركة) مساهلوف  قرر 
مساهلة،) شركة  (، (MED AZUR
0.399.000)1) رهم،) رفسلالها)
فملنطقة) بربكان،) فالآتلاعي  مقرها 
رقم) ص.ب  للسعيد ة،) فلساحلية 

))1)فلسعيد ة،)ما  لي):
فلسنة) فلحسابات  فملصا قة على 

فملالية فملنتهية في)31) يسلرب)017).
فلحسابات) مرفقب  وال ة  تجد د 

للشركة ملد0 ثالث سنوفت.
أآل) من  فلصالحيات  فعطاء)

فلقيام باالآرفءفت فلقانونية.
كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
(،(019 13) يسلرب) ملد نةبركان  وم)

تحت رقم)700/19.
بلقت�سى مقتطف وبيان
مزفر فو  ت وفستشارفت
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مزفر أو  ت وفستشارفت
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها):)00).6.001) رهم

مقرها فالآتلاعي):)100)زفوية شارع عبد فملومن)
وزنقة كالفون فلدفرفلبيضاء

 STE CABINET MAZARS GIE
وضع حد ملهام فملتصرفين وفملسيب 
وتعيين متصرفين آد  لللجلوعة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
(،(0(0 )) نا ر) بتاريخ) فلعا ي 
فلنفع) ذفت  مجلوعة  أعضاء) قرر 
 CABINET MAZARS فالقتصا ي)
00.000)) رهم،) رفسلالها) (، (GIE
بالدفرفلبيضاء،) فالآتلاعي  مقرها 
100)مكرر،)شارع عبد فملومن،)علار0)
فكابولكو،)فلطابق فلثالث،)مكتب رقم)

301،)ما  لي):



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (5(6

فلسنة) فلحسابات  فملصا قة على 
فملالية فملنتهية في)31)أغسطس)019).
وضع حد ملهام فملتصرفين فلسيد)
ABDOU SOULEYE DIOP))وفلسيد)
 LOUIS SERGE CASTILLON

وفلسيد محلد ر�سى ريسوني.
فلسيد) فملسيب  ملهام  حد  وضع 

محلد كلال مقدف .
 ABDOU SOULEYE(تعيين فلسيد
وفلسيد محلد ر�سى ريسوني) (DIOP
 3 باملجلوعة ملد0) كلتصرفين آد  

سنوفت.
أآل) من  فلصالحيات  فعطاء)

فلقيام باالآرفءفت فلقانونية.
سيتم فال دفع فلقانوني لدى كتابة)
ملد نة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلدفرفلبيضاء.
بلقت�سى مقتطف وبيان
مزفر فو  ت وفستشارفت
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شركة اارما�سي تيفلت
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 00.000).1  رهم

مقرها فالآتلاعي : تيفلت، شارع 
محلد فلخامس صيدلية تيفلت

تفويت حصص فآتلاعية
من) حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثق) هاللي،) سعيد  فالستاذ  طرف 
(،(019 8)) يسلرب) بتاريخ) بالرباط 
فلزهرفء) فاطلة  فلسيد0  فوتت 
ونيابة) نفسها  عن  أصالة  حشا ي 
عن فلسيد محلد كلال أبو عبد هللا،)
فالنسة) أبو عبد هللا،) فلسيد0 سار0 
هاآر أبو عبد هللا،)مجلوع حصصهم)
000.)1حصة) هي) وفلتي  فالآتلاعية 
فلشركة) في  فلتي  للكونها  فآتلاعية 
فملسلا0) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
ذفت) ش.م.م.) تيفلت«) «فارما�سي 
00.000).1) رهم،) فلرفسلال)
وفملتوفآد مقرها فالآتلاعي بتيفلت،)
صيدلية) فلخامس،) محلد  شارع 
وفملسجلة بالسجل فلتجاري) تيفلت،)
بالخليسات،) فالبتدفئية  باملحكلة 
فلسيد) لفائد0  (،(8081 رقم) تحت 

عبد فلصلد قصيب.

فلعا ي) غيب  فلقرفر  بلقت�سى 

ش.م.م.) تيفلت«) «فارما�سي  لشركة)

حرر من طرف فالستاذ سعيد هاللي،)

8)) يسلرب) بتاريخ) بالرباط  موثق 

فستقالة) وفآاز0  تقرر قبول  (،(019

بصفتها) فملحلو ي  ف لان  فلسيد0 

مسيب0 للشركة.

فلعا ي) غيب  فلقرفر  وبلقت�سى 

ش.م.م.) تيفلت«) «فارما�سي  لشركة)

حرر من طرف فالستاذ سعيد هاللي،)

8)) يسلرب) بتاريخ) بالرباط  موثق 

019)،)تقرر ما  لي):

فلحصص) تفويت  وفآاز0  قبول 

فالآتلاعية فملذكور0.

تعيين فلسيد عبد فلصلد قيصر)

محدو 0،) غيب  ملد0  للشركة  مسيبف 

 7 فلبنو ) تعد ل  تم  لذلك  ونتيجة 

للشركة) فالسا�سي  فلقانون  من  و)1)

أسا�سي) قانون  وتبني  تحيين  وكذف 

آد د للشركة تلقاه فالستاذ سعيد)

فلتاريخ،) بالرباط بنفس  هاللي موثق 

حيث أصبحت فلشركة فملذكور0 ذفت)

فلشريك فلوحيد.

تم تقييد فلشركة فملذكور0 أعاله)
فلتجاري) بالسجل  فلضبط  بكتابة 

بالخليسات) فالبتدفئية  لللحكلة 

رقم) تحت  (،(0(0 0)) نا ر) بتاريخ)

فال دفع)3).
للنشر وفال دفع

مكتب فالستاذ سعيد هاللي
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STE OUM ERRABIE
SARL AU

فلعام) فلجلع  قرفر  بلقت�سى 

فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)31) يسلرب)

019)،)تقرر ما  لي):

من) فلشركة  رفسلال  في  فلزيا 0 

 (.000.000 فلى) 3.000.000) رهم 

 رهم.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

3)) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

0)0)،)تحت رقم)100073.
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 STE BAYSAM
SARL AU

تاسيس شركة
تأسيس) تم  فلقانون  بلقت�سى 

شركة باملليزفت فلتالية):
.STE BASAM(:(فلتسلية

 SARL (: فلشكل فلقانوني للشركة)
.AU

فقامة فلعنرب علار0) (: مقر فلشركة)
11)رقم فلشقة))))سعيد حجي سال.

(: للشركة) فالآتلاعي  فلنشاط 
فملشور0 وفال فر0.

رأسلال فلشركة):)0.000)) رهم.
بدر) (: فلسيد) فلى  يعهد  فلتسييب 
فلد ن فلناجي ملد0 غيب محدو 0،)00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة.
باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فال دفع 
30) يسلرب) بتاريخ) بسال  فالبتدفئية 

019)،)تحت رقم)))8.
سجل تجاري رقم):))3099.
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 STE FONCIA
TRANSACTION 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
فألسا�سي) فلقانون  تحد د  تم 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
لشركة) بالرباط  (،(017 1)) نا ر)
فملليزفت) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية):
 STE (: فالآتلاعية) فلتسلية 

.FONCIA TRANSACTION
بعلولة) فلوكالة  (: فلشركة) غرض 
وفلسلسر0 في فألنشطة فلعقارية وكل)

ما  رتبط بها.
 07 بالرباط) (: فالآتلاعي) فملقر 
شارع مدغشقر فلطابق فلثالث   ور)

فلجامع.
قيلته) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
 1000 إلى) مقسلة  10.000) رهم 
للحصة) 10) رفهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0.
فلسيد أشرف فتباتو)700)حصة.

فلسيد مرف  فلحرفق فلسريفي)300 
حصة.

فتباتو) أشرف  فلسيد  (: فلتسييب)
من وفلده بوشتى ووفلدته كاملة بنت)

عالل.
تحت) فلرباط  (: فلتجاري) فلسجل 

رقم)831))1.
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نور ميطال ايب
ش م م

 ذفت شريك وحيد
رأسلال  قدر ب 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : طنجة،  وفر مرس 
أشنا ، إقامة فلربكة 1، علار0 )0 

فلطابق فلرفبع رقم ))
س ت  : 103017 طنجة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (019 6)) يسلرب) بتاريخ) بالرباط 
7)) يسلرب) وفملسجل بطنجة بتاريخ)
RE( :2019- رقم) تحت  (،(018
(،0082984-7049( OR( :( 74232
فلعام للشركة فملحدو 0) قرر فلجلع 
«نور) وحيد) شريك  ذفت  فملسؤولية 

ميطال فيب«)ما  لي):
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة من)
فلرباط،)0)زنقة وف  زيز فلطابق فلثالث)
شقة رقم)7)أكدفل إلى):)طنجة،) وفر)
1،)علار0) إقامة فلربكة) مرس أشنا ،)

رقم))0)فلطابق فلرفبع شقة رقم))).
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

مسائل مختلفة.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (،(0(0 13) نا ر) بتاريخ)

.((909(
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STE MIRABELIER
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL :AV(AL

 MOKAWAMA IMM GRENSON
MAG(N°62 OCEAN - RABAT

RC : 73369
تصفية فلشركة

فملنعقد) فلعام  فلجلع  إثر  على 
قرر شركاء) (،(010 مارس) (10 بتاريخ)

فلشركة ما  لي):



(5(7 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فلحل فملسبق):
شارع) (: فلتصفية) مقر  تعين 
رقم) علار0  إقامة كرنسون  فملقاومة 

19،)فلرباط.
محلد) فلغازي  فلسيد  تعين 

فملصفي للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

0)0)،)تحت رقم)103906.
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 STE CHROM METAL
MAROC
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط) ((0(0 )1) نا ر) بتاريخ)
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدو 0 بشريك وفحد.
 CHROM METAL (: فلتسلية)

.MAROC
فلهدف):)مقاول في فلنجار0 فلعامة)

وفألشغال فملختلفة.
3)رقم) :)سكتور) فلعنوفن فلتجاري)

8)1)مرس فلخيب تلار0.
فلرأسلال):)حد  رأسلال))فلشركة)
 300 إلى) مقسلة  30.000) رهم  في)
للحصة) 100) رهم  بقيلة) حصة 

للسيد توفيق جريبش.
:)تم تعيين فلسيد توفيق) فلتسييب)
غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  جريبش 

محدو 0.
فلسنة فملالية):)من فاتح  نيب إلى)31 
 يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فلتجاري) فلسجل  في  فلتقييد  تم 
 (3 بتاريخ) (1(9369 تلار0 تحت رقم)

 نا ر)0)0).
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نور ميطال ايب
ش م م ذفت شريك وحيد

ذفت رفسلال 100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلرباط، 0 زنقة 

وف  زيز فلطابق فلثالث شقة رقم 7 
أكدفل

س ت : ))1396 فلرباط
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
6)) يسلرب) بتاريخ) بالرباط 
بتاريخ بطنجة  وفملسجل  ((019 
رقم تحت  ((019 7)) يسلرب)  

R E ( 0 1 9 - 0 0 8 ( 9 8 0 - 7 0 0 9 .
فلعام) فلجلع  قرر  (،OR:74232
ذفت) فملسؤولية  فملحدو 0  للشركة 
فيب«) ميطال  «نور  وحيد)  شريك 

ما  لي):

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 
فلطابق) زيز  زنقةوف   (0 فلرباط،) من 

فلثالث شقة رقم)7)أكدفل إلى طنجة،)

(،1 فلربكة) إقامة  أشنا ،) مرس   وفر 

شقة) فلرفبع  فلطابق  (0( رقم) علار0 
رقم))).

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

مسائل مختلفة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (،(0(0 3)) نا ر) بتاريخ)

.D100093
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STE OUZINY
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 (019 سبتلرب) (( بتاريخ) فلرباط  في 

بالرباط قد تم تأسيس شركة ذفت)

فلخصائص) تحلل  وفلتي  مسؤولية 

فلتالية):

.OUZINY(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية.

فلهدف فالآتلاعي):)منعش عقاري.

وإ فر0) وتشغيل  وتأآيب  فقتناء)
وإعا 0 بيع آليع فمللتلكات وفلحقوق)

فملنقولة وغيب فملنقولة.
رأس فملال):)10.000) رهم مقسلة)

إلى)100)حصة موزعة كالتالي):

فلسيد علي ناوي)0))حصة.

زوآة) مويال  رفشيل  فلسيد0 

بنحامو)0))حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فبن) شارع  (،79 (: فملقر فالآتلاعي)

سينا شقة رقم)6)أكدفل)-)فلرباط.

فلتسييب):)فلسيد علي ناوي ملد0 غيب)

محدو 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجارية) باملحكلة  فلقانوني 

بتاريخ) (10(017 رقم) تحت  بالرباط 

18) يسلرب)019).
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 CONSULTING TRADING

LGOUNA - COTRAL
حل رشكة

فلخاصة) فالتفاقية  بلوآب عقد 

019)،)قرر شركاء) )))نوفلرب) بتاريخ)

 CONSULTING TRADING شركة)

رأسلال) ذفت  (LGOUNA COTRAL

مقرها) 0.000)) رهم،) قدره)

فالآتلاعي تجزئة)HA(0)سكتور رقم)

08)تلار0 فلتالي):

للشركة) فملبكر  فلحل 

 CONSULTING TRADING

.LGOUNA COTRAL

تعيين فلسيد لكونا موحى فملصفي)

للشركة.

كلكان) فلشركة  مقر  تحد د 

للتصفية.

قد تم فإل دفع فلقانوني بلحكلة)

13) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

تحت رقم))10389.
عن فلنسخة وفلنص
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OURIKA IFOULKI
فملقر فالآتلاعي :  وفر فلحاآب طريق 

أوريكة مرفكش

فسخ عقد تسييب حر ألصل تجاري
بلقت�سى فلعقد فلعرفي فملؤرخ في)

(،(010 نوفلرب) فاتح  بتاريخ  مرفكش 

فلحر لألصل) فلتسييب  تم فسخ عقد 

فلحاآب) ب  وفر  فلكائن  فلتجاري 

من فملوقع  مرفكش  أوريكة  طريق 

 OURIKA IFOULKI شركة) طرف  (

بصفتها مالكة لألصل فلتجاي وفلكائن)

فلحاآب) ب  وفر  فالآتلاعي  مقرها 

 msc(طريق أوريكة مرفكش وفلشركة

مسيب0) بصفتها  (food( &( services

حر0 لألصل فلتجاري وفلكائن مقرها)

طريق) فلحاآب  ب  وفر  فالآتلاعي 

فلتجاري) بالسجل  فملسجل  أوريكة،)

تحت) بلرفكش  فلتجارية  باملحكلة 

رقم)03803.
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موند ال كونطا

ش م م

8)زنقة ضا ة إفرفح شقة)))أكدفل،)فلرباط

فلهاتف):)787/88)3768)0

فلفاكس):)789)3768)0

ماروك ااكرو ش م إ
تعد ل

فلعام) فلجلع  مدفوالت  بلقت�سى 

ماروك) للشركة  فملؤرخ  فالستثنائي 

تم) فالسم،) فملجهولة  فلشركة  فاكرو 

فالتفاق على ما  لي):

فالآتلاعي) فلرأسلال  من  رفع 

 10.8(0.000 0)7.)1) رهم إلى) من)

 رهم فل،

فإلقرفر بالشركاء)فلجد .

إلغاء)فملجلس فإل فري.

فنتخاب مجلس إ فري آد د مريم)

أ ت كروم) فلفالحي،) نجا0  فلفالحي،)

محلد) سليب،) زيد  محلد  كريلة،)

فلبدوي عبد هللا،) زيد عبد فللطيف،)

بهاء) محلد  بنجلون  أنور،) فلبدوي 

فلد ن،)لشقر أحلد،)فلكنوني محلد،)

فملكتاني) محلد  فؤف ،) بوجريس 

سعيد.

تعين بوجريس فؤف  رئيس مجلس)

إ فري.

تعد ل فلنظام فألسا�سي.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بالرباط في)

))) نا ر)0)0))تحت رقم)100003.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (5(8

 HUNT OIL COMPANY
MOROCCO

 CLIFTON : مقرها فالآتلاعي
HOUSE 75 FORT(STREET
P(O(BOX 1350 GRANT 
CAYMAN(KY1- 1108

فلسجل فلتجاري : 109180
تأسيس فرع

بلقت�سى محضر فآتلاع فملد رين)
قرر) (،(019 سبتلرب) ((6 بتاريخ)
 HUNT OIL فملجلس فإل فري لشركة)
COMPANY MAROCCO،) وآد)
مقرها فالآتلاعي في كليفتون هاوس)
 13(0 ب) ص  ستب ت  فورت  (7(
آرفند كا لان)KY1 - 1108،)تأسيس)
تانسيف) بشارع  باملغرب،) لها  فرع 
10)أكدفل،)فلرباط تحت) فلشقة رقم)
 HUNT OIL COMPANY فسم)
غرضها) فلذي  تلثل  (MOROCCO
وفستغالل) فستكشاف  في  فالآتلاعي 
ملثلة) فملغرب  في  فلهيدروكربونات 
(،NEIL( C,( Judge فلسيد) طرف  من 
 17 موفليد) من  فلجنسية،) أمريكي 
فملتحد0) فملللكة  في  (19(3  يسلرب)
رقم) فلوطنية  فلهوية  بطاقة  وحامل 

.G061788
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CRISTAL PARK
شركة مساهلة

رفسلالها : 300.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : 16)، شارع 

فلزرقطوني فلدفر فلبيضاء
سجلها فلتجاري رقم )30690

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
)) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد  فملختلط 

019)،)قرر ما  لي):
تغييب موضوع فلشركة من جالل)
بأنشطة) فلحالي  فلنشاط  فستبدفل 
على) وفالستحوفذ  فالستثلار  إ فر0 
فمللتلكات وتعد ل فملا 0)))من فلنظام)

فألسا�سي للشركة.
للشركة) فلحالي  فالسم  تغييب 
فلتالي) فالسم  إلى  (CRISTAL PARK
 3 SAHAM EUROPE)وتعد ل فملا 0)

من فلنظام فألسا�سي.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

0)0)،)تحت) )) نا ر) فلبيضاء)بتاريخ)
رقم)801))7.

ملخص قصد فلنشر
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CLOCK WOORK
SARL AU

رأس فملال : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : إقامة مرفكش 

1 زنقة ففغنستان شقة رقم 19 

لوسيون، فلرباط

بلقت�سى آلع عام حرر بالرباط،)

قرر فلشريك فلوحيد وفملسيب0 لشركة)

كلوك ورك ش م م ش و ما  لي):

زينب) فلسيد0  فملسيب0  فستقالة 

فملسطا�سي.

فاضلة) اللة  فلسيد0  تعيين 

للشركة) آد د0  كلسيب0  فلفاري�سي 

ملد0 غيب محدو 0.

فلذي) (: فلشركة) فلنشاط  تغييب 

أصبح بيع فلتطبيقات وإنشاء)موفقع)

وتصد ر،) فستيبف   فألنتبنيت،) على 

فلتجار0.

أصبح) فلذي  فلشركة  فسم  تغييب 

كلوك ورك.

تعد ل فملا 0))،)3)و)1)من فلنظام)

فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم)100033.
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 STE ALNASSER ZAKARIA

IMPORT EXPORT
SARL AU

بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)30) يسلرب)019)،)تم ما  لي):

زكريا) فلناصر  شركة  تأسيس 

لالستيبف  وفلتصد ر ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0 بشريك وفحد بشركة ذفت)
10.000) رهم مقسلة على) رأسلال)

100)حصة فلشريك فلوحيد كالتالي):)

)للسيد زكريا بن  وسف بن عبد هللا)
للحصة) 100) رهم  بقيلة) فلناصر 
عقبة) شارع  (06 (: فلعنوفن) فلوفحد0 

طابق أول رقم)))أكدفل،)فلرباط.
فلنشاط فلتجاري):

فالستيبف  وفلتصد ر.
فلبضائع) وتصد ر  فستيبف  
وفلزرفعية) فلغذفئية  وفملنتجات 

وفلصناعية.
تجار0،)فستيبف  وتصد ر.

أنشطة وأعلال عامة.
فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتجا ة وفلعقارية وفملالية وفلصناعية)
فلتي لها عالقة مباشر0 أو غيب مباشر0)
فلتجاري) بالنشاط  آزئيا  أو  كليا 
ذفت) أجرى  أعلال  أي  أو  وفلرئي�سي 
صلة أو ما شابه فلتي قد تشجع على)

أي نشاط تجاري.
:)فلشركة مسيب0 من طرف) فملسيب)
فلسيد زكريا بن  وسف بن عبد هللا)

فلناصر.
فاتح) ( تبتدأ في) (: فلسنة فلتجارية)

 نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.
تم وضع فلقانون فألسا�سي للشركة)
باملحكلة فلتجارية بالرباط بتاريخ)13 
 نا ر)0)0))في فلسجل فلتجاري عد )

.10(((1
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STE VISIONHELP
SARL AU

رفس مالها : 0.000)  رهم
مقرها فالآتلاعي : )0) بلوك فلفتح 

شارع أوملاس لعيا دف، سال
بلوآب عقد عرفي،)مؤرخ بسال في)
تم وضع فلنظام) (،(019 10) يسلرب)
فالسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية،)

جاصياتها كالتالي):
.VISIONHELP(:(فلتسلية

بلوك فلفتح) (،(0( (: مقر فلشركة)
شارع أوملاس لعيا دف،)سال,

فلغرض):)للشركة  فجل فملغرب أو)
جارآه إنجاز فلعلاليات فلتالية):

وقياس) فلبصريات  في  متخصص 
فلنظر.

فلقيام بجليع فلخدمات فملختلف)
بغرض تنلية فلشركة.

فبتدفء)من تاريخ) 99)سنة،) (: فملد0)
فلتأسيس فلنهائي.

رأسلالها):)0.000)) رهم مقسلة)
100) رهم) حصة من فئة) ((00 إلى)

مدفوعة نقدف.
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد لحرش)
حسام مسيب للشركة ملد0 غيب محد 0.
باملحكلة) فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالبتدفئية بسال)))310.
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 BENTAHA HOLDING
SERVICES
ش م م ش و

فلرأسلال فالآتلاعي : 10.000) 
 رهم

فملقر فالآتلاعي : حي فلرحلة قطاع 
ب مجلوعة 869 سال

تعد ل
فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
17) نا ر) بتاريخ) فملنعقد  فلعا ي 
شركة) شركاء) قررف  (،(0(0
 BENTAHA HOLDING SERVICES
فلرحلة) حي  (: فلتالي) فلعنوفن  تحت 
قطاع ب مجلوعة)869،)سال ما  لي):

فلزيا 0 في فلرأسلال):) قرر فلجلع)
فلعام فلزيا 0 في فلرفسلال فالآتلاعي)
080.000) رهم من فلحساب فلجاري)
30.000) رهم ليصبح) إلى) وإضافتها 
فلرأسلال فالآتلاعي)10.000)) رهم.
تم تقسيم فلحصص على فلشكل)

فلتالي):
تم تقسيم فلحصص على فلشكل)

فلتالي):
حصة) ((100 بنطاهي) محلد 

فآتلاعية.
فملجلوع):)100))حصة فآتلاعية.
تم تقسيم رأس فملال فلشركة على)

فلشكل فلتالي):
محلد بنطاهي)10.000)) رهم.

فملجلوع):)10.000)) رهم.
للشركة) فلقانوني  فلوضع  تم 

حسب فلفصل)96.).



(5(9 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بسال في تاريخ)1) 

 نا ر)0)0)،)تحت فلرقم)30010.
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WANG WOOD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها 100.000  رهم
زنقة موالي عبد هللا رقم 9، إقامة 

آومانا فلطابق فلثاني رقم ) 
فلقنيطر0

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر0 تم وضع فلقانون فألسا�سي)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

ذفت فملوفصفات فلتالية):
 WANG WOOD (: فلتسلية)

.SARL
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
فملقر فالآتلاعي):)زنقة موالي عبد)
فلطابق) آومانا  إقامة  (،9 رقم) هللا 

فلثاني رقم))،)فلقنيطر0.
تاآر في نجار0) (: موضوع فلشركة)

فلخشب.
فلتجار0 بصفة عامة.

فملقاولة في نقل فلبضائع.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محرر0) للوفحد0،) 100) رهم  بقيلة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):
فلسيد وفنك آيان)700)حصة.
فلسيد وفنك زهاو)300)حصة.

فملد0):)99)سنة.
إلى فلسيد وفنك) أسند  (: فلتسييب)
فلحامل) صينية  فلجنسية  آيان،)

.EI80(63(8(لجوفز فلسفر رقم
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)3979))بتاريخ))1) نا ر)0)0).
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MEGA GOUR PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : علار0 9)، زنقة 

سبتة فلطابق فلثاني، فلقنيطر0

تأسيس شركة

بالقنيطر0) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم وضع) (،(019 17) يسلرب) بتاريخ)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

ذفت فملوفصفات فلتالية):

 MEGA COUR PRIVE(:(فلتسلية

.SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

زنقة) ((9 علار0) (: فملقر فالآتلاعي)

سبتة فلطابق فلثاني،)فلقنيطر0.

في) فالستشار0  (: فلشركة) موضوع 

فلتسييب.

فلتكوين فملستلر.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرر0) للوفحد0،) 100) رهم  بقيلة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):

 1000 بلقاس) إلياس  فلسيد 

حصة.

فملد0):)99)سنة.

أسند إلى فلسيد إلياس) (: فلتسييب)

فلحامل) مغربية،) فلجنسية  بلقاس،)

.X308698(للبطاقة فلوطنية رقم

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)3797).
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SOTREFON
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 100.000  رهم

31، 33، )3، 39 زنقة سبتة، فلشقة 

رقم 19 فلقنيطر0

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

ذفت فملوفصفات فلتالية):

.SOTREFON SARL(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

 3( (،33 (،31 (: فالآتلاعي) فملقر 

 -  19 رقم) فلشقة  زنقة سبتة،) و39)

فلقنيطر0.

موضوع فلشركة):)فملقاولة في إ فر0)

أو) فلصناعي  أو  فلتجاري  فالستغالل 

فلفالحي للخدمة فملدنية أو فلعسكرية.

فلتجار0 بصفة عامة.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرر0) 100) رفهم للوفحد0،) بقيلة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):

فلسيد أسعد عد0)000)حصة.

فلسيد0 منيب أمينة)00))حصة.

فلسيد0 صفاء)عد0)00))حصة.

فلسيد حلز0 عد0)00))حصة.

فملد0):)99)سنة.

أسند إلى فلسيد أسعد) (: فلتسييب)

فلحامل) مغربية،) فلجنسية  عد0،)

.S7(3(70(للبطاقة فلوطنية رقم

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

0)) يسلرب) بتاريخ) ((3839 رقم)

.(019
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CALIFORNIA LAX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : 93 شارع موالي 
عبد فلعزيز، إقامة فليسر، مكتب 

رقم 8 فلقنيطر0
فلسجل فلتجاري رقم 003)) 

فلقنيطر0
تعد الت قانونية

فلجلع) محضر  بلقت�سى 
شركة) لشركاء) فلعا ي  فلغيب  فلعام 
ذفت) شركة  (CALIFORNIA LAX
مسؤولية محدو 0 بتاريخ)31) يسلرب)

019)،)تقرر ما  لي):
مجلوع) تفويت  على  فملصا قة 
 (00 أي) فلتي  للكها  فلحصص 
100) رهم) بقيلة) فآتلاعية  حصة 
فلعزيز) فلسيد عبد  في ملك  للحصة 
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  فلبدوي،)
عبد) فلسيد  لفائد0  (،BJ90879 رقم)
مغربية،) فلجنسية  فوزي  ( فلرحلان)
رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
ذفت) شركة  لتصبح  (،BJ(00111

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.
فلسيد) فملسيب  فستقالة  قبول 
عبد فلعزيز فلبدوي من مهام تسييب)
فلشركة،)وتعيين فلسيد عبد فلرحلان)
فوزي مسيب آد د للشركة وتخويله)

آليع فلصالحيات.
تعد ل فلقانون فالسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلسجل) بالقنيطر0،) فالبتدفئية 

فلتجاري رقم)003)).
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GREEN SIDE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رفس مالها : 100.000  رهم

RC : 48641
ملخص محضر فلجلع فلعام 

فالستثنائي للشركة
فالستثنائي) فلعام  فلجلع  إطار  في 
ذفت) شركة  (GREEN SIDE لشركة)
وحيد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 
0)0))فلكائنة )) نا ر) فملنعقد بتاريخ)



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (535

)رقم)07)زنقة مصطفى فلرفيعي إقام)
تدفول) فلقنيطر0،) (07 شقة) فلطيبة 
على باإلآلاع  فلشركة   مساهلوف 

)ما  لي):
قرفء0 تقرير فلتسييب فلذي قام به)

فملسيب.
سابقة) بصفة  فلشركة  تصفية 

ألوفنها.
عثلان) فلريحاني  فلسيد  تعيين 
فملسؤول عن فلتصفية وتحد د مقره)
07)مصطفى فلرفيعي إقامة) ب زنقة)

فلطيبة شقة)07)فلقنيطر0.
تم فإل دفع فلقانوني للشركة لدى)
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 
 (0(0 0)) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0 

تحت رقم)))).
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I .A. MARKET
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : شارع فإلمام علي 
رقم )0، متجر رقم 1 - فلقنيطر0

فلسجل فلتجاري رقم 3)1))
رفع رأسلال فلشركة

بناءف على فلجلع فلعام فالستثنائي)
(،(019 0)) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 
ذفت) شركة  في  فملشتبكون  قرر 

فملسؤولية فملحدو 0.
 I. A. MARKET SARL  فمللقبة ب)

ما  لي):
بلا) نقدف  فلشركة  رأسلال  رفع 
ليصبح) 100.000) رهم  قيلته)
هو) فلجد د  فلشركة  رأسلال 
 (000 إلى) مقسلة  00.000)) رهم 
100) رهم موزعة) قيلة كل حصة)

على فلشكل فلتالي):
فلسيد فلعالوي فؤف )0))1)حصة)

بقيلة)000.))1) رهم.
حصة) (080 فلسيد وفهمي حسن)

بقيلة)08.000) رهم.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
(،(0(0 )1) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0 

تحت رقم)6)739.
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فألستاذ مصطفى فلشريف
موثق

مكتب رقم)37)علار0 بن زروفل ساحة فلحنصالي)
فلجد د0

FADIMEUBLES
ش م م

من) مربم  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
فلشريف) مصطفى  فألستاذ  طرف 
موثق بالجد د0 بتاريخ)8) نا ر)0)0)،)
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  إعدف   تم 
محدو 0 فملسؤولية حيث جصائصها)

كالتالي):
 FADIMEUBLES (:  فلتسلية)

ش م م.
فلهدف):)فإلنعاش فلعقاري.

أشغال مختلفة.
فملقر فالآتلاعي):)زنقة))،)شارع ج)
سيدي مو�سى إقامة مامونية فلشقة)

)،)فلجد د0.
من توقيع) 99)سنة فبتدفء) (: فملد0)

فلقانون فألسا�سي.
 100.000 في) حد   (: فلرأسلال)
حصة) (1000 إلى) مقسم   رهم 
فآتلاعية بقيلة)100) رهم للحصة.

فلتسييب):)عهد ل):
فلحامل) فضال  محلد  فلسيد 
رقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

.M310
غيب) ملد0  فلشركة  ملثل  بصفته 

محدو 0 متلتعا بكل فلصالحيات.
تم تقييد فلشركة فملسلا0 أعاله في)
فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية)

بالجد د0 تحت رقم)16189.
قصد فلنشر
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STE SMS EQUIPEMENTS
تاسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،(0(0 10) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0 
تم تأسيس شركة تحلل فلخصائص)

فلتالية):
 SMS شركة) (: فلتسلية)

.EQUIPEMENTS
فلشكل فلقانوني):)ش م م بشريك)

وفحد.

أنوفل) زنقة  ((3 (: فملقر فالآتلاعي)
 0 رقم) مكتب  (11 فلوري) أقامة 
شركة) عند  )مساكنة  فلقنيطر0)
.(ADISTANCE CENTER SARL AU

وبيع) شرفء) (: فالآتلاعي) فلهدف 
فمالت فلطبية،)فستيبف  وتصد ر.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)
فلتأسيس فلنهائي.

فلتسييب):)أسند إلى فلسيد فلطيب)
لبطاقة) فلحامل  بو فك  سهيل 

.G70(196(فلتعريف رقم
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)31) يسلرب من كل سنة.
مبلغ) في  حد   (: فلشركة) رأسلال 
 1000 مقسلة إلى) 100.000) رهم،)
للوفحد0،) 100) رهم  بقيلة) حصة 
وتوزيعها) فكتتابها  وتم  ثلنها  سد  

كالتالي):
فلسيد سهيل بو فك)1000)حصة.
بالسجل) قيد  (: بالسجل) فلتقييد 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 
بتاريخ) ((00(3 بالقنيطر0 تحت رقم)

1)) نا ر)0)0).
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HAMSAD IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : زفوية زنقة سعد 
زغلول وزنقة آليل صدقي فلزرهاوي
رقم 60، فلشقة رقم 7 - فلقنيطر0

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بالقنيطر0 تم)
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

ذفت فملوفصفات فلتالية):
 HAMSAD IMMO (: فلتسلية)

.SARL AU
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
:)زفوية زنقة سعد) فملقر فالآتلاعي)
زغلول وزنقة آليل صدقي فلزوهاوي)

رقم)60،)فلشقة رقم)7،)فلقنيطر0.
موضوع فلشركة):)منعش عقاري.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محرر) للوفحد0،) 100) رفهم  بقيلة)
بكاملها،)مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):
فلسيد حليد صدفي)1000)حصة.

فملد0):)99)سنة.
أسند إلى فلسيد حليد) (: فلتسييب)
فلحامل) مغربية،) فلجنسية  صدفي،)

.G0(8361(للبطاقة فلوطنية رقم
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)
8)) يسلرب) بتاريخ) ((3809 رقم)

.(019
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TACOS RABAT AGDAL
رفع فلرأسلال فالآتلاعي للشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
فلعام) فلجلع  قرر  (،(0(0 9) نا ر)
 TACOS RABAT AGDAL لشركة)
1)شارع فألطلس) مقرها فالآتلاعي ب)

أكدفل،)فلرباط.
 10.000 (: فالآتلاعي) رأسلالها 

 رهم.
قرر ما  لي):

فالآتلاعي) فملال  فلرأس  رفع 
10.000) رهم) مبلغ) من  للشركة 
بزيا 0) 300.000) رهم  مبلغ) إلى 
أصبحت) هذف  90.000)) رهم،)
مصطفى) مقاص  فلسيد  حصص 
900))حصة بقيلة) محد 0 في مبلغ)

100) رهم على فلنحو فلتالي):
مقاص مصطفى)900))حصة.

حصة) ((900 فلحصص) مجلوع 
مسجلة ومرقلة من طرف مغاربة.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة)
فألسا�سي) فلقانون  من  (7 للفصل)

للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
(،(0(0 3)) نا ر) بتاريخ) فلتجارية 

تحت رقم)100078.
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CODE CASABLANCA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت شريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي :  رقم ) مكرر 

أكدفل، فلرباط شارع فألطلس شقة 
رقم 7

تصفية فلشركة
فلجلعية) محضر  بلقت�سى 

 CODE لشركة) فالستثنائية  فلعامة 
طور) في  شركة  (CASABLANCA

فلتصفية فلذي تم بتاريخ))1) يسلرب)

019)،)تقرر ما  لي):

فملصا قة على تقرير فملصفي.

تحد د رصيد فلتصفية.

قرفر إنهاء)فلتصفية.

إبرفء)ذمة فملصفي وإلغاء)تفويضه.

باإلآرفءفت) للقيام  فلتوكيل 

فلالزمة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلقانوني 

بالرباط بتاريخ)1)) نا ر)0)0)،)تحت)
رقم)8)1000.

من أآل فلتلخيص وفلنشر فملصفي
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اومنيوم الفالحي لسوس
ش.م.م

تلد د فلصالحيات
فلعا ي) غيب  فلعام  فلجلع  قرر 

فلفالحي) فومنيوم  شركة  لشركاء)

محدو 0) شركة  ش.م.م  لسوس 

 (0.000.000 رأسلالها) فملسؤولية 

 رهم فلكائن مقرها فالآتلاعي بأكا  ر)

تسيال)3)ما  لي):

 تلد د فلصالحيات فمللنوحة للسيد

علي فلوففي كلد ر مشارك للشركة.

فملا 0) فستكلال  تم  لذلك  نتيجة 

فلنظام) من  ((1(( عشر0) فلخامسة 

فألسا�سي للشركة بلا  لي):

فلسلطات) أمام  فلشركة  تلثيل 

فإل فرية وفلضريبية وفلقضائية.

فلتصريح ومتابعة آليع فإلآرفءفت)

فلقانونية.

تم إنجاز فإل دفع فلقانوني بكتابة)
بأكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  ((019 3) يسلرب) بتاريخ)

.88780
عن موآز وبيان

فملسيب
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شيفام
ش.م.م

 فستقالة وتعيين شريك آد د
في فلتسييب

فلعام) فالآتلاع  محضر  بلوآب 
 18 في) عقد  فلذي  فلعا ي  فلغيب 

 يسلرب)019))قرر فلشركاء)ما  لي):
فستقالة فلسيد   ف  ولنلال من)
مهامه كشريك في تسييب شركة شفام)
فلكائن) فملسؤولية  محدو 0  شركة 
 ( فلبيضاء) بالدفر  فالآتلاعي  مقرها 

زنقة ملوية حي فلحد قة قرر ما  لي):
موآغدي) منيش  فلسيد  تعيين 

مسيب آد د للشركة فملذكور0 أعاله.
سجل) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) في) فلبيضاء) فلدفر  محكلة 

0)0))تحت رقم)7318)7.
عن موآز وبيان

فملسيب
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SAT EURO
 SARL

 فستقالة وتعيين شريك آد د
في فلتسييب

في)) فملؤرخ  فلقرفر  بلوآب محضر 
للشريك فلوحيد) ((019 18) يسلرب)
شركة) فورو ش.م.م  سات  في شركة 
مقرها) فلكائن  فملسؤولية  محدو 0 
زنقة) (( فلبيضاء) بالدفر  فالآتلاعي 

ملوية حي فلحد قة قرر ما  لي):
فستقالة فلسيد   ف  ولنلال من)

مهامه كشريك في تسييب فلشركة.
موآغدي) منيش  فلسيد  تعيين 
فلتسييب) في  آد د  شريك  بصفته 
سنوفت) (3 ملد0) فورو  سات  لشركة 
فبتدفء)من)18) يسلرب)019))إلى غا ة)

17) يسلرب)))0).

تم إنجاز فإل دفع فلقانوني بكتابة)
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
فلبيضاء)في)16) نا ر)0)0))تحت رقم)

.7(7317
عن موآز وبيان

فملسيب
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STE ECS CALL BPO WEB
 SARL

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلوآب 
وضع) تم  ((019 17) يسلرب) بتاريخ)
فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فملليزفت فلتالية):
فلهدف):)

مركز فالتصال.
.WEB(و(BPO(مركز معالجة

فملقر):)شارع فبن هيثم فيال رقم)13 
أكدفل فلرباط.

بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 
قدره)10.000) رهم.

تدفر فلشركة من طرف) (: فلتسييب)
فلسيد زملاط فشرف ملد0 غيب محدو 0.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم فلسجل) ((0(0 ))) نا ر) بتاريخ)

فلتجاري)003)10.
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 STE FIRST BRICK SERVICE
COMPANY
 SARL AU

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية
ذات الرشيك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلوآب 
وضع) تم  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملليزفت فلتالية):
فلهدف):)أشغال مختلفة للبناء.

فملقر):)30)شقة رقم)8)شارع موالي)
أحلد لوكيلي حسان فلرباط.

بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 
قدره)80.000) رهم.

تدفر فلشركة من طرف) (: فلتسييب)

غيب) ملد0  فملهدي  عيساوي  فلسيد 

محدو 0.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم فلسجل) ((0(0 ))) نا ر) بتاريخ)

فلتجاري))00)10.
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 STE GRAPHITEKTURA

DESIGN
 SARL

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلوآب 

وضع) تم  ((019 10) يسلرب) بتاريخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فملليزفت فلتالية):

فلهدف):)

فلهندسة فملعلارية فلدفجلية.

فلتصليم فلرسومي وفلرقمي

فملقر):)30)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحلد لوكيلي حسان فلرباط.
بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)10.000) رهم.

تدفر فلشركة من طرف) (: فلتسييب)

غيب) ملد0  آوهري  سار0  فلسيد0 

محدو 0.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم فلسجل) ((0(0 ))) نا ر) بتاريخ)

فلتجاري)001)10.

351 P

FAITHFUL
SARL

تأسيس شركة
فلصفة) فكتساب  تم  بالعيون 

فملعنوية باملوفصفات فلتالية):

FAITHFUL SARL(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فملقر فالآتلاعي):)شارع فلحزفم رقم)

73)فلعيون.
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فألنشطة):)أشغال فلبناء)فلعلومية)

لحساب) فلبضائع  نقل  (- وفلخاصة)

فلغيب)-)فلنقل فلوطني وفلدولي.

فلرأسلال):)100.000) رهم مكونة)

100) رهم) ب) حصة  (1000 من)

للحصة.

(: فالآتلاعي) وفلتوقيع  فلتسييب 

يعهد فلتسييب للسيد فلحسين بونان)

غيب) ملد0  فملنفر   توقيعه  وفعتلا  

محد 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  بلصلحة  فلقانوني 

باملحكلة) فلتجاري  فلسجل  بلكتب 

7) نا ر) بتاريخ) للعيون،) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/37.

رقم فلسجل فلتجاري):)9)303.

352 P

شوبينغ نت

ش.م

SHOPPINGNET

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) وضع  تم  ((0(0 )) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

محدو 0 ذفت فملوفصفات فلتالية):

نت«) «شوبينغ  (: فلتسلية)

ذفت) شركة  (SHOPPINGNET

مسؤولية محدو 0 شريك وحيد.

فلتسويق) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فإللكتبوني.

تجزئة) (1 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

بني أزناسن شارع بيب أنزرفن فلدشيب0)

فلجها  ة.

سنة) (99 (: فالآتلاعية) فملد0 

فبتدفء)من تاريخ تسجيلها في فلسجل)

فلتجاري عدف إذف تم فلحل فملسبق أو)

فلتلد د.

:) تكون من) فلرأسلال فالآتلاعي)

100.000) رهم.

تم تعيين فلسيد) (: تسييب فلشركة)

محلد  وش.

فلسجل) في  فلتقييد  تم  (: فلتقييد)

فالبتدفئية) فملحكلة  في  فلتجاري 

0)0))تحت رقم) 17) نا ر) بانزكان في)

)10)للسجل فلتحليلي رقم)19713.

353 P

H B K SUD
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’A ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT

25 MARS(BLOC(Y(N° 1344

LAAYOUNE

توسيع فلنشاط
(،(0(0 19) نا ر) بتاريخ) فلعيون،)

وعلى إثر محضر قرفر منفر  فستثنائي)

قرفر) فتخاذ  تم  فلوحيد0  للشريكة 

توسيع فلنشاط كالتالي):

فالآتلاعي) فلنشاط  توسيع 

تجار0) (: فلتالية) فألنشطة  بإضافة 

فلحرفئق) بلقاومة  فلخاصة  فمليات 

وفألثاث) وفلتجهيزفت  فلغيار  وقطع 

فملكتبية وفملستلزمات فاللكتبونية...

تعد ل فلقانون فألسا�سي وتحيينه)

وتحد دف فلبند فلثاني)))))منه.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلتجاري) فلسجل  بلكتب  فلقانوني 

فلضبط) كتابة  بلصلحة  فمللحق 

بالعيون،) فالبتدفئية  باملحكلة 

رقم) تحت  ((0(0 1)) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/18(

354 P

DAMISI CHEF
تفويت حصص

DAMISI CHEF(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

شارع مكة علار0) (: فملقر فلرئي�سي)

 17 رقم) فلثالث  فلطابق  فألوقاف 

فلعيون.

فلجلع) ملدفوالت  طبقا  (: فملوضوع)

 (0(0 16) نا ر) بتاريخ) عا ي  فلغيب 

قرر فملشاركون ما  لي):

طرف) من  حصة  ((00 تفويت)

 ISIDRO( Delgado( Bueno فلسيد)

 ESTEBAN( Damian فلسيد) إلى 

.Sanmartin

 ESTEBAN(Damian(تعيين فلسيد

Sanmartin)كلسيب للشركة.

فلعنوفن) إلى  فلشركة  مقر  تغييب 

فلتالي):)فلبقعة فألرضية رقم))))غرب)

أوصيبا فلطابق فلثاني فلعيون.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 

فملسؤولية) ذفت  شركة  ليصبح 

فملحدو 0 وذفت فلشريك فلوحيد.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)

رقم) تحت  ((0(0 1)) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/17(

355 P

AKKARI ENTREPRISE

تعد الت قانونية
 AKKARI (: فلتسلية)

ENTREPRISE

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

فملقر فلرئي�سي):)شارع مزوفر رقم)9 

حي حجري فلعيون.

فلجلع) ملدفوالت  طبقا  (: فملوضوع)

 (0(0 1)) نا ر) بتاريخ) عا ي  فلغيب 

قرر فملشاركون ما  لي):

فلعنوفن) إلى  فلشركة  مقر  تغييب 

حي) (1 رقم) فلصناعي  فلحي  (: فلتالي)

فلوحد0)))فلعيون.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)

رقم) تحت  ((0(0 1)) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/170

356 P

FOX BUILDING
SARL AU

تأسيس
طبقا ملقتضيات فلقانون فألسا�سي)

 (019 7)) يسلرب) بتاريخ) فملؤرخ 

تقرر تأسيس شركة ذفت فملسؤولية)

لها) فلوحيد  لللساهم  فملحدو 0 

فلخصائص فلتالية):

 FOX BUILDING (: فلتسلية)

SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

لللساهم) فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.

في) مقاول  (: فالآتلاعي) فلغرض 

فألعلال فملتنوعة وفلبناء.

مقاول فلنظافة.

مقاول فلخدمات فلتجارية.

فلعنوفن):)علار0)30،)شقة)8،)زنقة)

موالي أحلد لوكيلي،)حسان،)فلرباط.

رأسلال فلشركة):)100.000) رهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

 رهم للحصة فلوفحد0.

 1000 فلشركاء):)محلد فلصنهاجي)

حصة.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

وضع فلسجل فلتجاري.

محلد) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

غيب) ملد0  للشركة  مد رف  فلصنهاجي 

محدو 0.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم)

379)10)بتاريخ)0)) نا ر)0)0).

357 P

MAZO SERVICES
SARLAU

فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 

 (0(0 8) نا ر) فلرباط  وم) في  حرر 

 MAZO(قرر فلشريكا لوحيد للشركة

فلشريك) ذفت  ش.م.م  (SERVICES

فلوحيد ما  لي):
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طرف) من  حصة  (100 تفويت)

فلسيد جالد) إلى  مازوز  فلسيد جالد 

مزيكر0.

من) مازوز  جالد  فلسيد  فستقالة 

منصبه كلسيب للشركة.

تعيين فلسيد جالد مزيكر0 كلسيب)

وحيد للشركة.

من) و13) (7 (،6 فملوف ) تعد ل 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

))) نا ر) بتاريخ) (100068 تحت رقم)

.(0(0

358 P

RHENUS LOGISTICS
 رينوس لوآستيكس

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 00.000)  رهم

فملقر فالآتلاعي : 0 طريق فملحيط

إقامة ف  فيس كوفيكوم، بلوك �سي

فلطابق )، فملكتب رقم 7

90000 طنجة

فلسجل فلتجاري : 69881

تغييب شريك
تعد ل موفزي للنظام فألسا�سي

تحد ث فلنظام فألسا�سي
فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

0)) ونيو) في) فملؤرخ  فالستثنائي 

فلشركة فملسلا0) قرر شركاء) (،(019
«رينوس لوآستيكس«)ما  لي):

فألسا�سي) فلنظام  بتحد ث 

طرفنس) رينوس  بعد  مج  للشركة 

رينوس) شركة  في  إسبانيا  أوروبين 

لوآستيكس.

و7  (6 لللا تين) فملوفزي  فلتعد ل 

من فلنظام فألسا�سي.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم) ((019 سبتلرب) (11 بتاريخ)

.(((998
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0

359 P

O.B INVESTISSEMENTS
 أوبي إنفستيسلنت

شركة محدو 0 فملسؤولية
بشريك وحيد

رأسلالها : 000.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : 7، زنقة مكسيك

طنجة
فلسجل فلتجاري رقم : 31031

زيا 0 رأسلال فلشركة
جفض رأسلال فلشركة

تعد ل موفزي للنظام فألسا�سي
بلوآب قرفرفت فلشريك فلوحيد)
فملؤرجة في)10)سبتلرب)019))للشركة)

فملذكور0 أعاله،)تقرر ما  لي):
 300.000 زيا 0 رأس فملال بلبلغ)

 رهم،)ليصل غلى)700.000) رهم.
حصة) (3000 تخصيص) معرفة 

آد د0.
بلبلغ) فلشركة  رأسلال  جفض 
فمتصاص) بهدف  300.000) رهم 
 3000 إلغاء) عرب  فملتبفكلة  فلخسائر 

حصة فآتلاعية.
و7  (6 لللا تين) فملوفزي  فلتعد ل 

من فلنظام فألسا�سي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) ((019 سبتلرب) (13 بتاريخ)

.((606(
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0

360 P

SIGIT KENITRA
سيجيت كينيتبف

شركة محدو 0 فملسؤولية
بشريك وحيد

رأسلالها : 9.000 أورو
فملقر فالآتلاعي : أطالنتيك فري 

زون، فلطريق فلوطنية رقم 0
مقاطعة عامر فلسفلية، تجزئة 

إي )0).1، إي 03).1، إي 00).1
إي )0).1، فلقنيطر0

فلسجل فلتجاري رقم : 07703
تصفية فلشركة

بلوآب قرفرفت فلشريك فلوحيد)
019))للشركة) 10)فربف ر) فملؤرجة في)

شركة) كينيتبف«،) «سيجيت  فملسلا0)

وحيد،  بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

تقرر ما  لي):

فملصا قة على تقرير فملصفي.

تعويض فلرصيد فلسلبي للتصفية)

1.805,53) رهم عن طريق فلحساب)

فلجاري للشريك فلوحيد.

ألعلال) فلنهائي  فلختم  إعالن 

فلتصفية وإبرفء)ذمة مصفي فلشركة)

أشرف) فلذي  فلتصفية  تسييب  من 

عليه وإنهاء)فلتوكيل فملقدم له.

من) فلنهائي  بالتشطيب  فملطالبة 

فلسجل فلتجاري.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

 (019 0)) ونيو) بتاريخ) بالقنيطر0 

تحت رقم)68000.
بلثابة مقتطف وبيان

فملصفي

361 P

FERPLANT MAROC
فربلون مروك

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : طريق فلرباط، 18

مجلع سفيان ج.ش )، إقامة 18

فلطابق 1، رقم 98، طنجة

فلسجل فلتجاري : )7966

تصفية مسبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

بلوآب قرفرفت فلشريك فلوحيد)

 (019 أغسطس) ((8 في) فملؤرجة 

مروك«،) «فربلون  فملسلا0) للشركة 

بشريك) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

وحيد،)تقرر ما  لي):

أوقفت) قد  فلشركة  كون  معرفة 

فلتصفية) وقررت  أنشطتها  آليع 

بحلها) وفلقيام  للشركة  فملسبقة 

من تاريخ) بطريقة و  ة وذلك فبتدفء)

31)أغسطس)019).

فغليا) كور  فرفنكو  فلسيد  تعيين 

بإقامة) فلساكن  للشركة،) مصفي 

م،) منزل  فلياسلين،) شارع  فلقصر،)

فلبيضاء) فلدفر  ((0(00 (،0 فلشقة)

وذلك لللد0 فلتي تستغرقها فلتصفية.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم) ((019 سبتلرب) ((7 بتاريخ)

.((6007
بلثابة مقتطف وبيان

فملصفي

362 P

 INTERNATIONAL

 ONCOLOGICAL GLOBAL

SERVICES

 أنتبناسيونال أونكولوآيكال كلوبال 

سرفيسيس

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : تجزئة رقم )1

فلغندوري، مالباطا، ص.ب : 11600 

طنجة، محطة فملد نة 90000 

طنجة

فلسجل فلتجاري : 09091

فالستلرفر في نشاط فلشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

19) وليو) بتاريخ) فملؤرخ  فالستثنائي 

019)،)للشركة فملسلا0)«أنتبناسيونال)

سرفيسيس«) كلوبال  أونكولوآيكال 

شركة محدو 0 فملسؤولية،)تقرر عدم)

فلنشاط) في  وفالستلرفر  فلشركة  حل 

أرباع) ثالث  من  أكثب  جسار0  رغم 

رأسلال فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بطنجة.
بلثابة مقتطف وبيان

فملسيب

363 P
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 CLINIQUE D’ONCOLOGIE

DE TANGER
 كلينك  ونكلوجي  ي طنجة

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد
رأسلالها : 8.000.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : تجزئة )1

فلغندوري، مالباطا، ص.ب : 11600 

طنجة، محطة فملد نة 90000 

طنجة

فلسجل فلتجاري رقم : 7)))7

فالستلرفر في نشاط فلشركة
بلوآب قرفرفت فلشريك فلوحيد)

))) ونيو) بتاريخ) فملؤرجة  للشركة 

«كلينك) فملسلا0) للشركة  (،(019

 ونكلوجي  ي طنجة«)شركة محدو 0)

تقرر عدم) فملسؤولية بشريك وحيد،)

فلنشاط) في  وفالستلرفر  فلشركة  حل 
أرباع) ثالث  من  أكثب  جسار0  رغم 

رأسلال فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بطنجة.
بلثابة مقتطف وبيان

فملسيب

364 P

 GC ONLINE PURCHASE&

SERVICES
 آي�سي أوال ن بورتشس & 

سرفيسيس

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 10.000  والر أمريكي

فملقر فالآتلاعي : منطقة فلتصد ر

فللوآستيكية، مكتب رقم )

منصة رقم 1، تجزئة 130، قصر

فملجاز، وف  فلرمل، بلد ة أنجر0

علالة فحص أنجر0

فلسجل فلتجاري رقم : ))876

قبول شريك آد د
تفويت فلحصص فالآتلاعية

فلتعد ل فملوفزي للنظام فألسا�سي
فلتأكيد على صالحية فلتسييب

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

30)سبتلرب)019)،)بطنجة):

برميوم) آي�سي  شركة  قامت 

حصة) (((0 بتفويت)  يستب بسيون 

فآتلاعية لصالح شركة نالب بيوتي)

سرفيسيس.

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

30)سبتلرب) فالستثنائي فملؤرخ بتاريخ)

019)،)للشركة فملذكور0 أعاله،)تقرر)

ما  لي):

للشركة) آد د  كشريك  قبول 

«شركة نالب بيوتي سرفيسيس«.

فلحصص) تفويت  وقبول  معرفة 

فالآتلاعية فملشار إليه أعاله.

و7  (6 لللا تين) فملوفزي  فلتعد ل 

من فلنظام فألسا�سي.

تأكيد على أن فلشركة مسيب0 من)

قبل فلسيد آيبفر و كانيالس بيول.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((019 أكتوبر) (0 بتاريخ)

.((6600
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0

365 P

 ONE TECH MOLDING AND

ASSEMBLING
وفن تيك مولد ن فند فسامبلين

شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 7.000.000 أورو

فملقر فالآتلاعي : منطقة فلتصد ر

فلحر0، تجزئة رقم 80 ب )، طنجة

فلسجل فلتجاري : 3))60

زيا 0 رأسلال فلشركة
تعد ل موفزي للنظام فألسا�سي

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

فالستثنائي فملؤرخ بتاريخ)))أغسطس)

فلشركة فملسلا0) قرر شركاء) (،(019

فسامبلين«) فند  مولد ن  تيك  «وفن 

ش.م.م ما  لي):

 800.000 زيا 0 رأس فملال بلبلغ)

أورو) (7.800.000 على) ليصل  أورو،)

من جالل إنشاء)80.000)سهم آد د)

من)10)أورو لكل منها.

فلجد د0) فألسهم  فكتتاب  تم 

«طكنيبالست) شركة) بوفسطة 

وشركة) سهم  ((0.000 أندوستبي«)

 60.000 إنتبناسيونال«) «تيتيأو 

سهم،)وتنازل فملساهلين فمجرين عن)

فملشاركة في زيا 0 رأس فملال،.

و7  (6 لللا تين) فملوفزي  فلتعد ل 

من فلنظام فألسا�سي.

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

)))سبتلرب) فالستثنائي فملؤرخ بتاريخ)

إلى رفع شرط) أشار فلشركاء) (،(019

بصور0) فملال  رأس  وزيا 0  فلتعليق 

نهائية.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((019 أكتوبر) (11 بتاريخ)

.((6838
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0

366 P

WIDEMAR HOLDING
و مار هولد نغ

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : منطقة فلتصد ر

فلحر0، تجزئة رقم )10 أ و )10 ب

طنجة

فلسجل فلتجاري : 07)16

تصفية فلشركة
بلوآب قرفرفت فلشريك فلوحيد)

للشركة) ((019 0)) وليو) فملؤرجة في)

شركة) هولد نغ«،) «و مار  فملسلا0)

وحيد،  بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

تقرر ما  لي):

فملصا قة على تقرير فملصفي.

تعويض فلرصيد فلسلبي للتصفية)

طريق) عن  169.877,90) رهم 

فلحساب فلجاري للشريك فلوحيد.

ألعلال) فلنهائي  فلختم  إعالن 

فلتصفية وإبرفء)ذمة مصفي فلشركة)

أشرف) فلذي  فلتصفية  تسييب  من 

عليه وإنهاء)فلتوكيل فملقدم له.

من) فلنهائي  بالتشطيب  فملطالبة 

فلسجل فلتجاري.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم) ((019 سبتلرب) (13 بتاريخ)

.((6066
بلثابة مقتطف وبيان

فملصفي

367 P

SIMRA MAROC
سيلرف ماروك

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000.)  رهم

قابل للتحويل

فملقر فالآتلاعي : منطقة فلتصد ر

فلحر0، تجزئة رقم 1، بقعة رقم 1

طنجة

فلسجل فلتجاري : 3719)

تحويل فملقر فالآتلاعي
تعد ل فلنظام  فألسا�سي

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

10)سبتلرب) فالستثنائي فملؤرخ بتاريخ)

فلشركة فملسلا0) قرر شركاء) (،(019

«سيلرف ماروك«)ش.م.م ما  لي):

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

تجزئة  فلحر0،  فلتصد ر  منطقة  من 

إلى  طنجة،   ،1 رقم  بقعة   ،1 رقم 

فلعنوفن فلتالي :

منطقة فلتصد ر فلحر0،)بقعة رقم)

ب3،) فملكتب  فلثاني،) فلطابق  أ00،)

90090)طنجة.

فلنظام) من  (0 فملا 0) تعد ل 

فألسا�سي.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((019 أكتوبر) (9 بتاريخ)

.((6709
بلثابة مقتطف وبيان

فملصفي

368 P
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SUMILON ECO PET
سوميلون إ كو بيت

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 18.000.000  رهم

قابلة للتحويل
فملقر فالآتلاعي : فملنطقة فلحر0 

طنجة أوطوموتيف سيتي، تجزئة 
رقم 99-98، بلد ة آوفمعة

علالة فحص أنجر0
فلسجل فلتجاري : )9)61
فالستلرفر في نشاط فلشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 
))) ونيو) بتاريخ) فملؤرخ  فالستثنائي 
«سوميلون) للشركة فملسلا0) (،(019
إ كو بيت«)شركة محدو 0 فملسؤولية،)
تقرر عدم حل فلشركة وفالستلرفر في)
ثالث) من  أكثب  جسار0  رغم  فلنشاط 

أرباع رأسلال فلشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بطنجة.
بلثابة مقتطف وبيان

فملسيب

369 P

 STE ELECTRICAL
 COMPONENTS

INTERNATIONAL MAROC
ف ليكتب كال كومبوننتس 

أنتبناسيونال ماروك
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 390.000  والر أمريكي
فملقر فالآتلاعي : فملنطقة فلحر0 

طنجة أوطوموتيف سيتي، بقعة رقم 
106، فلشريحة 1 أ، آلاعة آوفمع، 

إقليم فحص أنجر0، فملغرب
فلسجل فلتجاري رقم : 61.731

تفويض فلسلطة
تعيين مسيب

1)-))بلوآب قرفر فإل فر0 فملؤرخ في)
لشركة إ ليكتب كال) ((019 17) وليو)
ماروك) أنتبناسيونال  كومبوننتس 
قرر فملسيبون تعيين فلسيد) ش.م.م.)
 (( موفليد) من  عامر،) مهو   اسر 
مغربي) تطوفن،) في  (1987 أكتوبر)
بن) علر  شارع  في  مقيم  فلجنسية،)
آلون حي باب عقلة رقم)11)تطوفن،)

رقم) فلوطنية  فلبطاقة  على  حاصل 

L0(7101)وكيال وقد حد ت طبيعة)

سلطاته.

فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- ((

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((019 أكتوبر) (( بتاريخ)

.((6.((6
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0

370 P

STE FERPLANT FZ
فربلون إف ز 

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم

قابل للتحويل

فملقر فالآتلاعي : منطقة فلتصد ر 

فلحر0، بقعة رقم أ 00، فلطابق 

فألول، فملكتب 10 أ 90090 طنجة 

- فملغرب

فلسجل فلتجاري رقم : 100.377

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)

تأسيس) تم  ((019 أغسطس) ((9 في)

بشريك) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلخصائص) تحلل  وفلتي   وحيد 

فلتالية):

فلتسلية):)فربلون إف ز  ش.م.م.)

بشريك وحيد.

أساسا،) فلشركة  تهدف  (: فلهدف)

باملغرب) فلغيب،) لحساب  أو  لحسابها 

كلا بالخارج إلى):

مكتب هند�سي،) رفسات وتركيب)

وتركيب) تحقيق  آد د0،) مصانع 

أنظلة فلطاقة فملتجد 0.

فلتصليم وفملشور0 وفإلشرفف على)

فلبناء)في فملجال.

غرس مبنى صناعي.

)فلطاقة) فملتجد 0) فلطاقة 

فلشلسية،)فلضوئية،)فلرياح،)فلكتلة)

فلحيوية،)فلطاقة فلكهرومائية).

فلعلليات) كل  فلعلوم  وعلى 

أو) فملالية  أو  فلصناعية  أو  فلتجارية 

فلعقارية أو فملالية فملنقولة فلتي  لكن)

غيب) أو  مباشر0  لها عالقة  تكون  أن 

مباشر0 باألهدفف فملذكور0 أعاله أو)

هدف ذو فلعالقة أو  لكنه أن قيد)

تطور فلشركة بأي شكل كيفلا كان.

فملقر فالآتلاعي):)منطقة فلتصد ر)

فلحر0،)بقعة رقم أ)00،)فلطابق فألول،)

فملكتب)10)أ)90090)طنجة)-)فملغرب.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

فلشركة في مبلغ)100.000) رهم قابل)

حصة) (1000 إلى) قسلة  للتحويل 

قابل) 100) رهم  بقيلة) فآتلاعية 

مكتتبة) فلوفحد0  للحصة  للتحويل 

ومخصصة) إآلاال  ومحرر0  كليا 

للشريك فلوحيد.

شركة فربلون إس.)إر.)إل):)1000 

حصة.

مجلوع فلحصص):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)31) يسلرب.

فالحتياطي) لتكوين  (%( (: فألرباح)

للشريك) وفلباقي  خصص  فلقانوني 

فلوحيد.

فإل فر0):)تم تعيين فلسيد آياكومو)

فملقيم) فلشركات،) مد ر  أوشيلوبو،)

في ألكاريكا  ل كابو فيا كالفاريو كاب)

فغليا،) كور  فرفنكو  وفلسيد  إطاليا 

مد ر فلشركات،)بإقامة فلقصر،)شارع)

فلياسلين منزل م،)فلشقة)0،)00)0) 

للشركة) مسيبون  فلبيضاء) فلدفر 

بصفة منفصلة ملد0 غيب محدو 0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  فملحكلة  فلضبط 

تحت رقم) ((019 سبتلرب) ((6 بتاريخ)

.((6.000
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0

371 P

STE PGTEX MOROCCO
بجيتكس مروكو

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد

رأسلالها : 9.000 أورو

فملقر فالآتلاعي : منطقة فلتصد ر 

فلحر0، تجزئة رقم 69، رقم 3، 

بوجلف طنجة  

فلسجل فلتجاري رقم : 100.091

تأسيس
 (6 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

تأسيس) تم  بطنجة  ((019 سبتلرب)

وفلتي) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

تحلل فلخصائص فلتالية):

مروكو) بجيتكس  (: فلتسلية)

ش.م.م.بشريك وحيد.

أساسا،) فلشركة  تهدف  (: فلهدف)

باملغرب) فلغيب،) لحساب  أو  لحسابها 

كلا بالخارج إلى):

فلزآاآية) فأللياف  صناعة 

وفلكربون وفألرفميد.

فلزآاآية) فأللياف  صناعة 

وفلكربون فملالمح.

تصنيع فألآزفء)فملركبة باستخدفم)

.HP-RTM(تقنية

للقطاع) فلهندسية  فلخدمات 

فملركب.

فملعامالت) آليع  عام  وبشكل 

أو) فلقانونية  أو  فالقتصا  ة 

أو) فملدنية  أو  فلتجارية  أو  فلصناعية 

فملنقولة) غيب  أو  فملنقولة  أو  فملالية 

فملتعلقة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

فملعامالت) بجليع  أو  بلوضوعه،)

فمللاثلة أو ذفت فلصلة أو فلتكليلية أو)

فلتي من فملحتلل أن تؤيد فلتلد د أو)

فلتنلية.

فملقر فالآتلاعي): منطقة فلتصد ر 

 ،3 رقم   ،69 رقم  تجزئة  فلحر0، 

بوجلف طنجة .

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.
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رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

9.000)أورو مقسلة) فلشركة في مبلغ)

إلى)900)حصة بقيلة)10)أورو للحصة)

فلوفحد0 مكتتبة كليا ومحرر0 إآلاال)

ومخصصة للشريك فلوحيد):

(: مالك) شركة بجيتكس فلصين،)

900)حصة.

مجلوع فلحصص):)900)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)31) يسلرب.

فالحتياطي) لتكوين  (%( (: فألرباح)

للشريك) وفلباقي  خصص  فلقانوني 

فلوحيد.

تم تعيين فلسيد كارليس) (: فإل فر0)

فلشركات،) مد ر  رويز،) بوستاكيو 

فملقيم في س/البو،)0387)08)منبيسا)

للشركة) مسيب  )فسبانيا)) برشلونة)

شريك) بقرفرفت  تنتهي  ملد0  وذلك 

حسابات) في  سيبث  فلذي  وحيد 

 31 فلسنة فملالية فلتي ستنقفل عند)

 يسلرب)))0).

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((019 أكتوبر) (( بتاريخ)

.((6.(7(
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0

372 P

STE TROX MAROC
تروكس مروك

شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد

رأسلالها : 0.000) أورو

فملقر فالآتلاعي : منطقة فلتصد ر 

فلحر0، تجزئة رقم 69، بقعة 1، 

طنجة  

فلسجل فلتجاري رقم : 99.987

تأسيس
 30 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

بطنجة تم تأسيس) ((019 أغسطس)

وفلتي) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

تحلل فلخصائص فلتالية):

مروك) تروكس  (: فلتسلية)
ش.م.م.بشريك وحيد.

أساسا،) فلشركة  تهدف  (: فلهدف)
باملغرب) فلغيب،) لحساب  أو  لحسابها 

كلا بالخارج إلى):
مكونات) وبيع  وتصنيع  تطوير 
فلوحد0 وفألنظلة للتهوية وفلترب د في)

فلفضاء.
أنظلة) وتسويق  وتصنيع  تطوير 
وفستخرفج) فلحرفئق  من  فلحلا ة 

فلدجان.
وتجليع وفستيبف  وتصد ر) شرفء)
فلتهوية) فملكونات وفلوحدفت وأنظلة 

وتكييف فلهوفء)في فملبنى.
فملقر فالآتلاعي):)منطقة فلتصد ر)
(،1 بقعة) (،69 رقم) تجزئة  فلحر0،)

طنجة.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
أورو) ((0.000 مبلغ) في  فلشركة 
 10 000.))حصة بقيلة) مقسلة إلى)
كليا) مكتتبة  فلوفحد0  للحصة  أورو 
ومحرر0 إآلاال ومخصصة للشريك)

فلوحيد):
(: مالك) آلبش،) تروكس  شركة 

000.))حصة.
مجلوع فلحصص):)000.))حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)31) يسلرب.
فالحتياطي) لتكوين  (%( (: فألرباح)
للشريك) وفلباقي  خصص  فلقانوني 

فلوحيد.
تم تعيين فلسيد جورخي) (: فإل فر0)
فلشركات،) مد ر  برف و،) أزنار  جوفن 
(،7 كم) كاستيلون،) طريق  فملقيم 
مسيب) )فسبانيا)) سرقسطة) ((07(0

للشركة وذلك ملد0 غيب محدو 0.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) ((019 سبتلرب) (1( بتاريخ)

.((6.060
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0
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 STE METALPROD

MELOUSSA AUTOMOTIVE

ميطال برو  ملوسة أوطوموتيف

شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 000.000 أورو

فملقر فالآتلاعي : منطقة فلحر0 

طنجة أوطوموتيف سيتي، تجزئة 

رقم 70)، بلد ة آوفمعة، علالة 

فحص أنجر0  

فلسجل فلتجاري رقم : 100.031

تأسيس

 8 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

بطنجة تم تأسيس) ((019 أغسطس)

وفلتي) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

تحلل فلخصائص فلتالية):

ملوسة) برو   ميطال  (: فلتسلية)

أوطوموتيف ش.م.م.

أساسا،) فلشركة  تهدف  (: فلهدف)

باملغرب) فلغيب،) لحساب  أو  لحسابها 

كلا بالخارج إلى):

وترميم) وتحويل  وتعد ل  بناء)

بهدف) فحتبففي  أو  صناعي  مبنى  أي 

فستئجاره.

آليع) وفستئجار  وتشغيل  فقتناء)

وغيب) فملنقولة  وفلحقوق  فمللتلكات 

فملنقولة.

وفملباني،) فألرف�سي  آليع  تطوير 

إنشاءفت) إنشاء) ال سيلا عن طريق 

آد د0 لالستخدفم فملنهي.

تأآيب أو تأآيب أو تحويل أو إصالح)

آليع فألرف�سي أو إعا 0 بيعها كليا أو)

آزئيا أو معدفت لتشييد فملباني.

فلحر0) منطقة  (: فالآتلاعي) فملقر 

تجزئة) سيتي،) أوطوموتيف  طنجة 

علالة) آوفمعة،) بلد ة  (،(70 رقم)

فحص أنجر0)).

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
أورو) (000.000 مبلغ) في  فلشركة 
مقسلة إلى)00.000)حصة بقيلة)10 
كليا) مكتتبة  فلوفحد0  للحصة  أورو 
ومحرر0 إآلاال ومخصصة للشركاء)
بلا  تناسب))مع مساهلاتهم كالتالي)):

(: مالك) ملوسة،) إموبلييب  شركة 
38.000)حصة.

ميالن،) آاك  فريد ريك،) فلسيد 
مالك):)000.))حصة.

 00.000 (: فلحصص) مجلوع 
حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
 نا ر إلى)31) يسلرب.

فالحتياطي) لتكوين  (%( (: فألرباح)
بين) فلباقي  تقسيم  ويلكن  فلقانوني 

فلشركاء.
فلسيد) تعيين  تم  (: فإل فر0)
مد ر) ميالن،) آاك  فريد ريك،)
00) وفر التا ا،) في) فملقيم  فلشركات،)
بوزنيقة) (1(100 طريق بن سليلان،)
ملد0) وذلك  للشركة  مسيب  )فملغرب))
فلذي) فلعا ي  فلعام  بالجلع  تنتهي 
سيبث في حسابات فلسنة فملالية فلتي)

ستنقفل عند)31) يسلرب)3)0).
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) ((019 سبتلرب) (16 بتاريخ)

.((6.1((
بلثابة مقتطف وبيان

فإل فر0
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فئتلانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111،)شارع ولي فلعهد،)طنجة

STE 4 RENT.MA
SARL AU

شركة 0 رفنت م.أ ش.ذ.م.م
ذفت فلشريك فلوحيد

مقرها فالآتلاعي : طنجة، زفوية 
شارع الهور وسيد قطب، إقامة 

فلصدق، محل رقم 0
رأسلالها : 00.000)  رهم

س.ت : 1)016
فلزيا 0 في رأسلال  فلشركة

فلشريك) قرفرفت  بلوآب  (- (1
فلوحيد للشركة)0)رفنت.م أ ش.ذ.م.م.)



(537 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

 (0 بتاريخ) فلوحيد  فلشريك  ذفت 
 (00.000 رأسلالها) ((019  يسلرب)
بطنجة،) (: فالآتلاعي) مقرها   رهم،)
زفوية شارع الهور وسيد قطب،)إقامة)
فلصدق،)محل رقم)0،)فلسيد محلد)
بجعد بصفته فملسيب فلوحيد للشركة)
وفملالك لجليع فلحصص فالآتلاعية)

قرر ما  لي):
من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 
00.000)) رهم إلى)000.000.)) رهم)
فلحساب) من  فالقتطاع  طريق  عن 
مجلوع) في  وذلك  للشركاء) فلجاري 

00.000).1) رهم.
تعد ل فلفصول)6)و7)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.
تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

لدى)) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- ((
بتاريخ بطنجة  فلتجارية   فملحكلة 
رقم) تجاري  سجل  (،(0(0 3) نا ر)

.((9(00
مقتطف وبيان فلنشر

فئتلانية تكنيك أسيسطانس
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فئتلانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111،)شارع ولي فلعهد،)طنجة

 STE B-LOCATION
SARL  A(AU

فلشركة ب - لوكاسيون ش.ذ.م.م
ذفت فلشريك فلوحيد

مقرها فالآتلاعي : طنجة، زفوية 
شارع الهور وسيد قطب، إقامة 

فلصدق، محل رقم 0
رأسلالها : 000.000  رهم

س.ت : 083)3
فلزيا 0 في رأسلال  فلشركة

فلشريك) قرفرفت  بلوآب  (- (1
لوكاسيون) ( (- ب) للشركة  فلوحيد 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  ش.ذ.م.م.) أ 
رأسلالها) ((019 0)) يسلرب) بتاريخ)
فالآتلاعي) مقرها  000.000) رهم،)
وسيد) الهور  شارع  زفوية  طنجة،) (:
(،0 قطب،)إقامة فلصدق،)محل رقم)
فملسيب) بصفته  بجعد  فلسيد محلد 
لجليع) وفملالك  للشركة  فلوحيد 

فلحصص فالآتلاعية قرر ما  لي):

من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 

000.000) رهم إلى)00.000).1) رهم)

فلحساب) من  فالقتطاع  طريق  عن 

مجلوع) في  وذلك  للشركاء) فلجاري 

1.100.000) رهم.
تعد ل فلفصول)6)و7)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

لدى)) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- ((

بتاريخ بطنجة  فلتجارية   فملحكلة 

3) نا ر)0)0))تحت رقم)03)9)).
مقتطف وبيان فلنشر

فئتلانية تكنيك أسيسطانس
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 STE CLANDESTINA

LUXURY IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بشريك وحيد

تأسيس
ثابت) عرفي  عقد  بلوآب  ( (- (1

تم) ((019 سبتلرب) (19 في) فلتاريخ 

تحرير قوفنين شركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية):

 STE CLANDESTINA (: فلتسلية)

.LUXURY IMMOBILIER

غانم) سيدي  (: فالآتلاعي) فملقر 

 1( رقم) مكتب  (1(8 رقم) علار0 

بالطابق فألول مرفكش.

فملوضوع):)موضوع فلشركة هو):

فلتنلية فلعقارية.

فلشرفء،)فلبيع،)فإل جار،)فلتسييب.

بجليع) فلقيام  عامة  وبصفة 

فلصناعية،) فلتجارية،) فلعلليات 

أو) مباشر0  لها عالقة  فلتي  فلعقارية 

غيب مباشر0 بلوضوع فلشركة أو أي)

موضوع شبيه أو ملاثل له.

ملد0) فلشركة  تأسست  (: فملد0)

تسجيلها) من  وم  فبتدفء) سنة  (99

بالسجل فلتجاري.

في) فلرأسلال  حد   (: فلرأسلال)

100) رهم) 10.000) رهم مقسم إلى)

كليا) تسد دها  تم  فلوفحد0  للحصة 

وتوزيعها كلا  لي):

فلسيد فلسويدي أ لن):)0))حصة.
فمنسة فبرها كوثر):)0))حصة.

فملجلوع):)100)حصة.
فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)
فالآتلاعية من فاتح  نا ر إلى غا ة)31 

 يسلرب.
فلسويدي) فلسيد  عين  (: فإل فر0)
مسيب ن) كوثر  أبرها  وفمنسة  ( أ لن)
للشركة وذلك فلعلل على فنفرف  مع)
هذف) في  وفسعة  تفويضات  منحهلا 

فملجال وذلك ملد0 غيب محدو 0.
فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- ((
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلرفكش)
سجل) ((019 سبتلرب) (16 بتاريخ)

تجاري رقم)98809.
عن فلنسخة وفلنص
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مكتب فألستاذ محلد بنجلون
موثق بلرفكش

70،)شارع محلد فلخامس)-)آليز
فلهاتف):))).8.71).0.03.03.90/06.66).)0

فلفاكس):))0.03.07.6).)0
benjelloun4343@gmail.(:(فلرب د فاللكتبوني

com

شركة داميتار
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 6.000.000  رهم
مقرها فالآتلاعي بلرفكش، فلحي 

فلشتوي، زفوية زنقة فليبموك وزنقة 
هارون فلرشيد

بلقت�سى عقد تلقاه فألستاذ) ( (- (1
بلرفكش،) موثق  بنجلون،) محلد 
مسجل) (،(019 أكتوبر) ((( بتاريخ)
(،(019 نوفلرب) (13 بتاريخ) بلرفكش 
11071-0009970- سجل فملدفجيل)

 -  03776 باستخالص) أمر  (- ((019
تصريح باأل فء):)11009)070)019) 

تم تفويت):
مجلوع)60.000)حصة فآتلاعية)
للحصة) 100) رهم  ب) فملقومة 
من) كل  فلتي  للكها  فالآتلاعية 
وفلسيد0) طارق  لحسن  بن  فلسيد 
لحسن) بن  وفلسيد0  أمينة  جروبي 
فملسلا0  فميتار) فلشركة  في   الل 
جروبي) للسيد0  بالنسبة  ش.م.م.)
فآتلاعية،) حصة  (1(.000 أمينة)

لحسن  الل) بن  للسيد0  بالنسبة 
وبالنسبة) فآتلاعية  حصة  (19.000
 (6.000 طارق) لحسن  بن  للسيد 
شركة) لفائد0  فآتلاعية  حصة 
 TALISMAN INVEST MOROCCO
بشريك وحيد وفلسيد بلوف ) ش.م.م.)

كريم وذلك بالنسب فلتالية):
 TALISMAN INVEST شركة)
MOROCCO)ش.م.م.)بشريك وحيد)

:)9.999))حصة.
فلسيد بلوف  كريم):)حصة وفحد0.

مجلوع فلحساب فلجاري للشركاء)
فلذي) 000.)03.63) رهم  وقيلته)
 للكه كل من فلسيد بن لحسن طارق)
وفلسيد0) أمينة  جروبي  وفلسيد0 
فملسلا0) بالشركة  لحسن  الل  بن 
شركة) لفائد0  ش.م./.)  فميتار 
TALISMAN INVEST MOROCCO
بشريك وحيد وفلسيد بلوف ) ش.م.م.)

كريم وذلك بالنسب فلتالية):
 TALISMANT INVEST شركة)
MOROCCO)ش.م.م.)بشريك وحيد)

:))7.)7).03.630) رهم.
فلسيد بلوف  كريم):))).7)7) رهم.

))-))بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)8 
نوفلرب)019)،)مو ع بلكتب فألستاذ)
بلرفكش) موثق  بنجلون،) محلد 
مسجل) (،(019 نوفلرب) (1( بتاريخ)
(،(019 نوفلرب) (13 بتاريخ) بلرفكش 
11071-00(01(0- سجل فملدفجيل)

 -  03910 باستخالص) أمر  (- ((019
تصريح باأل فء):)070311009)019) 
فلغيب) فلعام  فلجلع  وفلحامل ملحضر 
فملسلا0  فميتار) للشركة  فلعا ي 
فلتقرير) تم  بلوآبه  وفلذي   ش.م.م.)

ما  لي):
فلحصص) مجلوع  تفويت  قبول 
فالآتلاعية فلتي  للكها كل من فلسيد)
جروبي) وفلسيد  طارق  لحسن  بن 
في) لحسن  الل  بن  وفلسيد0  أمينة 
ش.م.م) فملسلا0  فميتار  فلشركة 
أمينة) جروبي  للسيد0  بالنسبة 
بالنسبة) فآتلاعية  حصة  (1(.000
 19.000 لحسن  الل) بن  للسيد0 
للسيد) وبالنسبة  فآتلاعية  حصة 
حصة) ((6.000 طارق) لحسن  بن 
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 TALISMAN(فآتلاعية لفائد0 شركة

ش.م.م.) (INVEST MOROCCO

بشريك وحيد وفلسيد بلوف  كريم).

للحصص) فلجد د  فلتقسيم  (

فالآتلاعية):

 TALISMANT INVEST شركة)

MOROCCO)ش.م.م بشريك وحيد)

:)9.999))حصة.

فلسيد بلوف  كريم):)حصة وفحد0.

أمينة) جروبي  فلسيد0  فستقالة 

وفلسيد بن لحسن طارق من منصبهلا)

لشركة  فميتار) شريكين  كلسيب ن 

فلصالحيات) من  وإبرفؤهلا  ش.م.م.)

فمللنوحة لهلا.

مسيب) كريم  بلوف   فلسيد  تعيين 

وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.

تغييب فلنظام فألسا�سي للشركة.

منح فلصالحيات.

تم فإل دفع فلقانوني للشركة) (- (3

باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 

نوفلرب) (1( فلتجارية بلرفكش بتاريخ)

019))تحت رقم))6)109.
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STE HOUARA EVENT
ش.م.م.

رأس مالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : وجدة، عمارة 
ريان رقم 18 زاوية شارع بن عبد 

هللا وزنقة ابن خلدون شقة رقم 19 

الطابق الخامس

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ    -  1

قد تم تحرير   2019 ديسمبر   24 ب 

ذات  لشركة  األسا�ضي  النظام 

املميزات  ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE HOUARA  : التسمية 

EVENTش.م.م.

املقر االجتماعي :  عمارة ريان رقم 
وزنقة  عبد هللا  بن  شارع  زاوية   18

الطابق   19 رقم  شقة  خلدون  ابن 

الخامس.

الغرض االجتماعي :
متعهد حفالت.

)الثقافية  األحداث  تنظيم 
والرياضية(.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتعلقة بالغرض االجتماعي والتي من 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسسها 
إطالة  أو  التصفية  حالة  في  عدا  ما 

املدة.
درهم   100.000  : مال  الرأس 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 
100 درهم للواحدة في حوزة كل من :

 500  : الزروقي  فاضلة  السيدة 
حصة.

 500  : اليوسفي  فريدة  السيدة 
حصة.

املجموع : 1000 حصة.
يسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
السيد  منفرد  وبإمضاء  محدودة 

حدين العادلي.
2 -  تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يناير   10 بتاريخ  بوجدة،  التجارية 

2020 تحت رقم 141.
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STE TARIQ AL HARIR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تجزئة فلغرفة 1 رقم 10 زنقة 

فلغزوفني بن قاسم فلطابق فألر�سي 
- طنجة
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي سجل بطنجة)
وضع) تم  ((019 ))) يسلرب) بتاريخ)
 TARIQ AL(فلقانون فألسا�سي لشركة
HARIR SARL)ذفت فملليزفت فلتالية):

فلشركاء):
مغربي) فآنيف  مصطفى 
بباب) (19(6 سنة) مز ف   فلجنسية 
بالربفنس) وفلساكن  شفشاون  تاز0 
تجزئة نرآس شارع فلعرعار رقم)8) - 
طنجة وفلحامل للبطاقة فلوطنية رقم)
مارس) ((3 صالحة إلى غا ة) (K9163

.(0(0

فلجنسية) فآنيف مغربي   وسف 

 1979 3)) يسلرب) بتاريخ) مز ف  

بالربفنس) وفلساكن  أصيلة  بطنجة 

 (8 تجزئة نرآس شارع فلعرعار رقم)

فلوطنية) للبطاقة  وفلحامل  طنجة  (-

 0 غا ة) إلى  صالحة  (K(96608 رقم)

 يسلرب)7)0).

فلجنسية) مغربي  فآنيف   ونس 

 1980 3)) يسلرب) بتاريخ) مز ف  

بالربفنس) وفلساكن  أصيلة  بطنجة 

 (8 تجزئة نرآس شارع فلعرعار رقم)

فلوطنية) للبطاقة  وفلحامل  طنجة  (-

 (8 K339097)صالحة إلى غا ة) رقم)

 وليو)0)0).

فلجنسية) مغربي  فآنيف  إلياس 

مز ف  بتاريخ)9)أكتوبر)1983)بطنجة)

تجزئة) بالربفنس  وفلساكن  أصيلة 

 -  (8 رقم) فلعرعار  شارع  نرآس 

فلوطنية) للبطاقة  وفلحامل  طنجة 

 1( K389308)صالحة إلى غا ة) رقم)

 يسلرب)0)0).

فلجنسية) مغربي  فآنيف  زكرياء)

بطنجة) (1986 ماي) ((( مز ف  بتاريخ)

تجزئة) بالربفنس  وفلساكن  أصيلة 

 -  (8 رقم) فلعرعار  شارع  نرآس 

فلوطنية) للبطاقة  وفلحامل  طنجة 

 ( غا ة) إلى  صالحة  (K0(0(86 رقم)

 يسلرب)0)0).

فلجنسية) مغربي  فآنيف  أسامة 

بطنجة) (1990 ماي) (19 مز ف  بتاريخ)

تجزئة) بالربفنس  وفلساكن  أصيلة 

نجرس شارع فلعرعار رقم)8))-)طنجة)

رقم) فلوطنية  للبطاقة  وفلحامل 

)1)ماي) )K09(61)صالحة إلى غا ة)

.(0(0

فلغرض):

 CONFECTION DE

.VETEMENTS

.TISSAGE

 IMPORT - EXPORT DES

.ARTICLES DE CONFECTION

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في)100.000) رهم مقسلة إلى)1000 

للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0 فكتتبت وسد ت كلا  لي):

 ((0 (: فآنيف) مصطفى  فلسيد 

حصة.

 1(0 (: فآنيف) فلسيد  وسف 

حصة.

 1(0 (: فآنيف) فلسيد  ونس 

حصة.

فلسيد إلياس فآنيف):)0))حصة.

فلسيد زكرياء)فآنيف):)0))حصة.

فلسيد أسامة فآنيف):)0))حصة.

فلغرفة) تجزئة  (: فالآتلاعي) فملقر 

زنقة فلغزوفني بن قاسم) (10 رقم) (1

فلطابق فألر�سي)-)طنجة.

فملد0):)99)سنة.

فلسيدفن) تعيين  تم  (: فلتسييب)

مصطفى فآنيف و  وسف فآنيف)

مسيبفن للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

7)) يسلرب) فلتجارية بطنجة بتاريخ)

019))تحت رقم))897.
بلثابة مقتطف وبيان
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STE TRANYMSA

ش.ذ.م.م.

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت رأسلال قدره : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : طنجة، ) ساحة 

فلكويت طابق 1 رقم 0

فلسجل فلتجاري رقم 9397)

فسخ فلشركة
للشركة فملسلا0) إن فلشركاء) ( (- (1

TRANYMSA)ش.ذ.م.م.)شركة ذفت)

مسؤولية محدو 0 ذفت رأسلال قدره)

فالآتلاعي) ومقرها  100.000) رهلا 

 1 طابق) فلكويت  ساحة  (( بطنجة،)

رقم)0)قرروف بتاريخ))))نوفلرب)019) 

ما  لي):
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فسخ فلشركة بصفة سابقة ألوفنها)
فعتبارف من) ش.ذ.م.م.) (TRANYMSA
تصفيتها وفقا لللا تين) هذف فلتاريخ،)
مقر) فلتصفية  ومكان  و30) ((9

فالآتلاعي للشركة.
سعيد) محلد  فلوهرفني  فلسيد 

كلصفي للشركة.
إنجازه) فلقانوني تم  فإل دفع  ( (- ((
باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 
18) يسلرب) بطنجة  وم) فلتجارية 

019))تحت رقم فإل دفع)8)87)).
مستخلص مطابق لألصل

فملصفي
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JINAN MODE
ش.ذ.م.م لشريك فلوحيد

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
لشريك فلوحيد

ذفت رأسلال قدره : 100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : طنجة )، ساحة 

فلكويت، طابق 1 رقم 0
فلسجل فلتجاري رقم : 3))89

فسخ فلشركة 
للشركة فملسلا0) إن فلشركاء) (- (1
JINAN MODE)ش.ذ.م.م شركة ذفت)
مسؤولية محدو 0 لشريك فلوحيد،)
100.000) رهلا) ذفت رأسلال قدره)
)،)ساحة) ومقرها فالآتلاعي بطنجة)
فلكويت،)طابق)1)رقم)0)قرروف بتاريخ)

)) يسلرب)019))ما  لي):
سابقة) بصفة  فلشركة  فسخ 
ش.ذ.م.م) (JINAN MODE ألوفنها)
هذف) من  فعتبارف  فلوحيد  لشريك 
 (9 لللا تين) تصفيتها وفقا  فلتاريخ،)
و30)ومكان فلتصفية مقر فالآتلاعي)

للشركة.
كلصفي) وليم  أمزيل  فلسيد 

للشركة.
تم إنجازه) (: فإل دفع فلقانوني) (- ((
باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 
 (0(0 )) نا ر) فلتجارية بطنجة  وم)

تحت رقم فإل دفع)01)9)).
مستخلص مطابق لألصل

فملصفي
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STE FIKAMED SARL AU

مكتب فملحاسبة وفلتدبيب فلجبائي

قا�سي محلد

3،)شارع فلوحد0،)فلطابق فألول،)رقم)1،)تطوفن

 STE HATIM - NORD

TRAVAUX

SARL AU

رأسلالها : 90.000  رهم

فلكائن مقرها : بطريق طنجة، 

فلطريطة غرسة بنكيبفن، تطوفن

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

13391

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

بلقر) ((019 أكتوبر) (11 في) فملؤرخ 

تقرر) على  فملصا قة  تلت   فلشركة 

ما  لي):

180)حصة فآتلاعية من) تفويت)

فئة)100) رهم بقيلة إآلالية)18.000 

 رهم من طرف فلسيد عبد فللطيف)

فلحائك إلى فلسيد0 عائشة فلحائك)؛

00))حصة فآتلاعية من) تفويت)

فئة)100) رهم بقيلة إآلالية)0.000) 

 رهم من طرف فلسيد عبد فللطيف)

فلحائك إلى فلسيد0 فاطلة فلوهابي.

فلقانوني من شركة) تغييب فلشكل 

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو  ة 

فلوحيد إلى شركة محدو  ة فملسؤولية.

فألسا�سي) فلقانون  على  فملوففقة 

فملنقح.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة)

(: فملتعلقة) فلبنو   فيلا  خص 

فلرأسلال وفلتسييب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أكتوبر) ((0 فالبتدفئية بتطوفن بتاريخ)

019))تحت رقم)6131.
مقتطف من أآل فإلشهار

383 P

STE FIKAMED SARL AU
مكتب فملحاسبة وفلتدبيب فلجبائي

قا�سي محلد
3،)شارع فلوحد0،)فلطابق فألول،)رقم)1،)تطوفن

TEL/(FAX(:(0539(71(37(84

STE MAHD ANNOUR PRIVE
SARL AU

رأسلالها : 30.000  رهم
بشارع آنان بنونة، زنقة فلجوهر0 

رقم 6، تطوفن
رقم فلسجل فلتجاري : 7)83

بلقت�سى م.ج.ع.ف بتاريخ)1))نوفلرب)
فالآتلاعي) باملقر  وفملنعقد  ((019

للشركة.
لشركة) فلوحيد  فلشريك  قرر 
 MAHD ANNOUR PRIVE SARL
 30.000 رأسلالها) ش.م.م ش.و  (AU
بنونة،) آنان  بشارع  وفلكائنة   رهم 
تطوفن) (،6 رقم) فلجوهر0  زنقة 
تحت) فلتجاري  بالسجل  وفملسجلة 

رقم)7)83)ما  لي):
فملصا قة على فلحساب فلختامي)

للتصفية.
ذمة فلسيد0 عا د0 بوزمور) إبرفء)
مع) فلشركة  تصفية  عن  كلسؤولة 

فنتهاء)مهلته.
فجتتام عللية فلتصفية.

تم فإل دفع فلقانوني لحساب فلتصفية)
بتاريخ) لتطوفن  فالبتدفئية   باملحكلة 

8))نوفلرب)019))تحت رقم)6300.
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STE FIKAMED SARL AU
مكتب فملحاسبة وفلتدبيب فلجبائي

قا�سي محلد
3،)شارع فلوحد0،)فلطابق فألول،)رقم)1،)تطوفن

STE EL HAIK
SARL AU

رأسلالها : 90.000  رهم
فلكائن مقرها : شارع حي طريطة 
مجاز فلحجر، رقم 070، تطوفن

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(((07

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
بلقر) ((019 أكتوبر) (11 في) فملؤرخ 
تقرر) على  فملصا قة  تلت   فلشركة 

ما  لي):

180)حصة فآتلاعية من) تفويت)

فئة)100) رهم بقيلة إآلالية)18.000 

 رهم من طرف فلسيد عبد فللطيف)

فلحائك إلى فلسيد0 عائشة فلحائك)؛

00))حصة فآتلاعية من) تفويت)

فئة)100) رهم بقيلة إآلالية)0.000) 

 رهم من طرف فلسيد عبد فللطيف)

فلحائك إلى فلسيد0 فاطلة فلوهابي.

فلقانوني من شركة) تغييب فلشكل 

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو  ة 

فلوحيد إلى شركة محدو  ة فملسؤولية.

فألسا�سي) فلقانون  على  فملوففقة 

فملنقح.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة)

(: فملتعلقة) فلبنو   فيلا  خص 

فلرأسلال وفلتسييب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أكتوبر) ((0 فالبتدفئية بتطوفن بتاريخ)

019))تحت رقم)6130.
مقتطف من أآل فإلشهار
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 BENSALAH(FIDUCIAIRE(DE(GESTION(&

DE CONSEILS

 IMM DAKHAMA BD DERFOUFI 3EME

ETAGE N° 6 OUJDA

Tél(&(Fax(:(036(70(33(25/(036(68(50(28

الدان كرتينغ

ش.ذ.م.م

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  جالل   من 

18) يسلرب)019))تم تأسيس شركة)

«كرتينغ ألنسيم وآد0«)ش.م.م ذفت)

فلهامة) جصائصها  فلوحيد،) شريك 

كالتالي):

«فلدفن) (: فلقانونية) فلتسلية 

كرتينغ«)ش.م م.م.م.

:)من) فملوضوع فالآتلاعي للشركة)

أهدفف فلشركة):

فستغالل كرتينغ)؛

فستيبف  وتصد ر)؛
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فلعلليات) كل  فلعلوم  وعلى 
فلتجارية) فملالية،) فملنقولة،) فلعقارية،)
أو فلصناعية فلتي لها عالقة مباشر0)
فالآتلاعي) باملوضوع  مباشر0  غيب  أو 
يشبه) آجر  موضوع  بأي  أو   للشركة 

أو  قارب منه.
رأس فملال فالآتلاعي):)محدو 0 في)
 100 10.000) رهم مقسم إلى) مبلغ)
قيلة فلقسلة فلوفحد0 منها) قسلة،)

100) رهم.
فملقر فالآتلاعي):)وآد0،)فلدفن حي)
 33 10)رقم) موريتنيا،)تجزئة بوبشره)

وآد0.
في) محد 0  فلشركة  مد0  (: فملد0)
تاريخ) من  فبتدفء) تحتسب  سنة  (99

فلتأسيس فلفعلي.
إن فلشركة مسيب0 من) (: فلتسييب)
حلا ي) فلرشيد  فلسيد ن  طرف 

وفلرشيد فملهدي.
توزيع فألر باح):)بعد جصم مصاريف)
في) إليها  فملشار  فلقانونية  فملتحلالت 
 %( فلقانون فلتأسي�سي،)وبعد جصم)
لتكوين فالحتياطي فلقانوني مع فالجتيار)
لتكوين فالحتياطات فالستثنائية،)فإن)
كل) فلربح فلصافي  قسم بين فلشركاء)
حسب عد  حصصه فالآتلاعية في)

رأسلال فلشركة.
تسجيل) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلسجل فلتجاري تحت رم))1)30) وم)
فلضبط) بكتابة  ((019 0)) يسلرب)

باملحكلة فلتجارية لوآد0.
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سونطرال إموبيلييب اينونسييب 
وكوميبسيال

ش.م.م
فلبالغ رأسلالها : 100.000  رهم 
مقسم إلى 100 حصة قيلة كل 

وفحد0 1000  رهم
فملقر فالآتلاعي : طنجة، 7) شارع 

محلد فلخامس
يستفا  من محضر فلجلع فلعام)
أن) (،(019 نوفلرب) ((7 في) فملؤرخ 

فلجلع قرر):

رأسلال) تقسيم  على  فملصا قة 

كل) قيلة  حصة،) (100 إلى) فلشركة 

لذلك) وتبعا  1000) رهم،) وفحد0)

فلقانون) من  و7) (6 فلفصلين) تعد ل 

فألسا�سي.

 (0 فملصا قة على عللية تفويت)

حصة لفائد0 فلسيد مروفن أكومي،)

فلتي تلت بتاريخ)1)) ونيو)018).

أكومي،) مروفن  فلسيد  تعيين 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

بطنجة،) فلساكن  (K((00(8  رقم)

10)زنقة حسنونة،)مشاركا في فلتسييب)

إلى آانب فملسيب فلحالي فلسيد محلد)

أكومي.

في) فملشاركين  أن  فإلشار0  وتجدر 

فلتسييب بإمكانهلا إلزفم فلشركة بناء)

توقيع) عقد  حلل  أو  رسم  أي  على 

أحدهلا فقط.

تم تقد م فإل دفع فلقانوني بكتابة)

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((019 6) يسلرب) بتاريخ)

.((8379
قصد فلبيان وفلتأشيب

فإل فر0

387 P

STE CALDERON
 SARL AU

حل فلشركة
في) فلعرفي  فلعقد  تسجيل   تاريخ 

وفلتي) بتطوفن  ((019 أكتوبر) (11

تحلل فلخصائص فلتالية):

فلهدف فالآتلاعي):)فلتجار0.

0.000)) رهم) (: رأسلال فلشركة)

مقسلة إلى)00))حصة من فئة)100 

فلوفحد0 موزعة على) للحصة   رهم 

فلشكل فلتالي):

كالد رون) جوفن  جو�سي  فلسيد 

فغوفل)00))حصة.

فألول،) فلطابق  (: فالآتلاعي) فملقر 

سلسة،) برج  أسفل  (،( رقم) إقامة 

طريق صد نة،)تطوفن.

جوفن) جو�سي  فلسيد  (: فملسيب)
كالد رون فغوفل.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  رقم 
بتاريخ) (61(0 بتطوفن)  فالبتدفئية 
فلتقييد) رقم  ((019 أكتوبر) ((9

بالسجل فلتجاري)19391.
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لو ايو ماراك�سي
عقد تسييب حر

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) ((019 أكتوبر) ((3 مرفكش بتاريخ)

تقرير ما  لي):
«لو فيو مارفك�سي«) قدمت شركة)
بلرفكش،) فلكائن  فلتجاري  أصلها 
ملرفكش) فلتجاري  بالسجل  فملسجل 
للتسييب فلحر من) (87363 تحت رقم)
فلتجار0) لنشاط  باريس  طرف سوق 
أو جدمة) إ فر0  مقاول  فإللكتبونية،)
فلعلليات فلتجارية))وكالة فالتصاالت))
من) فبتدفء) وذلك ملد0 ثالث سنوفت 

فاتح نوفلرب)019).
وتم فلعقد بسومة كرفئية قدرها)

17.000) رهم.
سيتم فإل دفع فلقانوني لدى كتابة)
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلرفكش.
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رياض كينزو
عقد تسييب حر

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) ((019 0))سبتلرب) مرفكش بتاريخ)

تقرير ما  لي):
كينزو«) «رياض  شركة) قدمت 
بلرفكش،) فلكائن  فلتجاري  أصلها 
ملرفكش) فلتجاري  بالسجل  فملسجل 
لنشاط  فر) (18((3 رقم) تحت 
طرف) من  فلحر  للتسييب  فلضيافة،)
 ي فند جي رياض وذلك ملد0 سنتين)

فبتدفء)من فاتح أكتوبر)019).
وتم فلعقد بسومة كرفئية قدرها)

360.000) رهم.
سيتم فإل دفع فلقانوني لدى كتابة)
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلرفكش.
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 ABDELMOUMNI POUR LA

GESTION DES IMMEUBLES
شركة عبد فملومني لتسييب فلعلارفت

فلشركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

شريك وحيد

SARL AU

في) فلعرفي  فلعقد  تسجيل  تاريخ 

بوآد0 وفلتي تحلل) ((019 نوفلرب) (8

فلخصائص فلتالية):

فلهدف فالآتلاعي):)مقاول في تدبيب)

وتسييب شؤون فلعلارفت.

10.000) رهم) (: رأسلال فلشركة)

مقسلة إلى)100)حصة من فئة)100 

بين) موزعة  فلوفحد0  للحصة   رهم 

فلشركاء)على فلشكل فلتالي):

 100 عصام) فملومني  عبد  فلسيد 

حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

 E  161 بلوك) (: فالآتلاعي) فملقر 

سيدي) فلناشف  وف   (O صوريهاما)

فمعافة،)وآد0.

فملسيب):)عبد فملومني عصام.

(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.30073
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STE ABDELHAKIM TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 ADRESSE : DR(KARIAT(DAOUIA

 CAIDAT SIDI MOHAMED

LAHMER SOUK EL ARBAA

RC : 26469

فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 

 (0(0 6) نا ر) في) فملنعقد  للشركة 

فلغرب) فألربعاء) بسوق  وفملسجل 

بتاريخ)8) نا ر)0)0))قرر ما  لي):
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ذفت) لشركة  فلنهائي  فلتفكيك 

 ABDELHAKIM مسؤولية محدو 0)

محلد) فلسيد  وتعيين  (TRANS

تخويله) وتم  للشركة  مفكك  بلفقيه 

آليع فلصالحيات من أآل إنهاء)كل)

فلعلليات فملتعلقة بالتفكيك.

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

بسوق) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

 (0(0/11 فلغرب تحت رقم) فألربعاء)

بتاريخ)))) نا ر)0)0).
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TACOS RABAT AGDAL

تفويت حصص
فستقالة فملسيب

وتسلية فملسيب فلجد د
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قرر فلجلع فلعام) ((019 0)) يسلرب)

 TACOS RABAT AGDAL لشركة)

مقرها فالآتلاعي ب)1)شارع فألطلس،)

أكدفل،)فلرباط.

قرر ما  لي):

1)-)تفويت حصة فلسيد عبد فلصلد)

آياري،)فلساكن بباب فسفي،)فلعلار0)

1،)فلشقة)1،)فلعزوزية،)فلحامل لبطاقة)

 EE((((19 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

100)حصة إلى فلسيد مكاص) تفويت)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  مصطفى،)

تم فلحاقها) (PH8167(0 فلوطنية رقم)

بالحصص فلقا مة.

فستقالة فلسيد عبد فلصلد) (- ((

آيبي كلساعد مسيب للشركة.

3)-)وتسلية فملسيب فلجد د مقاص)

فلحامل لبطاقة فلتعريف) مصطفى،)

فملسيب) (BH8167(0 رقم) فلوطينة 

فلوحيد ملد0 غيب محدو 0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بتاريخ)))) نا ر)0)0))تحت)

رقم)100063.
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 NAJAH ATLAS STAR
 SERVICES TRAVAUX

INTERNATIONAL
تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I
تلت) (،(0(0 6) نا ر) بطنجة  وم)
لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 
محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد لها)

فلخصائص فلتالية):
 NAJAH ATLAS (: فلتسلية)
 STAR SERVICES TRAVAUX

:INTERNATIONAL
فلهدف):)أعلال فلبناء.

فبرفهيم) ساحة  (: فملقر فالآتلاعي)
فلرو فني،)إقامة بتهوفن)II،)فلطابق)3 

رقم))8،)طنجة.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)100.000) رهم.
فلشركة) تسييب  عهد  (: فإل فر0)

.Mr.NAJAH(JAWAD
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.
تم فإل دفع فلقانوني وتسجيل) (- (II
فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة)
فلتجارية بطنجة بتاريخ)10) نا ر)0)0) 

تحت رقم)103079.
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STE HOTELIERE DE TICHKA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
ذفت رأس فملال : 1.000.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : فندق فلسالم، 

شارع محلد فلخامس، مرفكش
 فلسجل فلتجاري بلرفكش 

رقم : 37)0
تعيين مسيب آد د للشركة

بتاريخ) للشركة  فلوحيد  فلشريك 
019)،)صا ق على فستقالة) 3) وليو)
فلحامل) فملريني،) إنان  فلسيد  فملسيب 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
آد دف) مسيبف  وعين  (A100707

فلحامل لبطاقة) فلسيد حاتم فلزفكي،)

.FA(8768(فلتعريف فلوطنية رقم

تم فلوضع فلرسمي ملحضر قرفرفت)

باملحكلة) للشركة  فلوحيد  فلشريك 

رقم) تحت  مرفكش  في  فلتجارية 

.110180
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STE LE LIDO
شركة فملساهلة

ذفت رأس فملال : 01.000.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : شارع الكورنيش، 

عين فلدئاب، فلدفر فلبيضاء

 فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء 
رقم : )90)

تعيين مد ر عام
قرفرفت مجلس) بلقت�سى محضر 

فإل فر0 فلتي تم فنعقا ه بتاريخ)3) وليو)

019)،)تلت فملصا قة على فستقالة)

إنان) فلسيد  للشركة  فلعام  فملد ر 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فملريني،)

وتعيين) (A100707 رقم) فلوطنية 

حاتم) فلسيد  فلجد د  فلعام  فملد ر 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلزفكي،)

.FA(8768(فلوطنية رقم

تم فلوضع فلرسمي ملحضر قرفرفت)

باملحكلة) للشركة  فإل فر0  مجلس 

رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

.7(0(13
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STE WAFA HOTEL
شركة فملساهلة

ذفت رأس فملال : 7.000)8.))  رهم

مقرها فالآتلاعي : 8 شارع فلحسن 

فلثاني، مرفكش

 فلسجل فلتجاري بلرفكش 
رقم : 0303

تعيين مد ر عام
قرفرفت مجلس) بلقت�سى محضر 

فإل فر0 فلتي تم فنعقا ه بتاريخ)3) وليو)

019)،)تلت فملصا قة على فستقالة)

إنان) فلسيد  للشركة  فلعام  فملد ر 

فلتعريف لبطاقة  فلحامل  فملريني،)

وتعيين) (A100707 رقم) فلوطنية  (
حاتم) فلسيد  فلجد د  فلعام  فملد ر 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلزفكي،)

.FA(8768(فلوطنية رقم
تم فلوضع فلرسمي ملحضر قرفرفت)
باملحكلة) للشركة  فإل فر0  مجلس 

فلتجارية بلرفكش)110181.
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STE PARADISE
شركة فملساهلة

ذفت رأس فملال : 00.000).)8  رهم
مقرها فالآتلاعي : شارع الكورنيش،  

فلدفر فلبيضاء
 فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء 

رقم : 6)390
تعيين مد ر عام

قرفرفت مجلس) بلقت�سى محضر 
فإل فر0 فلتي تم فنعقا ه بتاريخ)3) وليو)
019)،)تلت فملصا قة على فستقالة)
إنان) فلسيد  للشركة  فلعام  فملد ر 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فملريني،)
وتعيين) (A100707 رقم) فلوطنية 
حاتم) فلسيد  فلجد د  فلعام  فملد ر 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلزفكي،)

.FA(8768(فلوطنية رقم
تم فلوضع فلرسمي ملحضر قرفرفت)
باملحكلة) للشركة  فإل فر0  مجلس 
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

.7(0(13
398 P

 STE IMMOBILIERE ET
TOURISTIQUE DE ZAGORA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
ذفت رأس فملال : 1.000.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : فندق رياض 
فلسالم، شارع محلد فلخامس، 

زفكور0
فلسجل فلتجاري بورزفزفت رقم : 81

تعيين مسيب آد د للشركة
بتاريخ) للشركة  فلوحيد  فلشريك 
019)،)صا ق على فستقالة) 3) وليو)
فلحامل) فملريني،) إنان  فلسيد  فملسيب 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (50(

آد دف) مسيبف  وعين  (A100707
فلحامل لبطاقة) فلسيد حاتم فلزفكي،)

.FA(8768(فلتعريف فلوطنية رقم
تم فلوضع فلرسمي ملحضر قرفرفت)
باملحكلة) للشركة  فلوحيد  فلشريك 

فلتجارية بورزفزفت تحت رقم)71)).
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CCM CONSEILS
مكتب فلحسابات وفالستشار0 ش.م.م.

رقم)136)شارع فلقاهر0 كومطرفف)1)تلار0
فلهاتف):)08)37600)0

LE MAITRE CREPIER
SARL

بيع حصص
تغييب فلصفة فلقانونية للشركة 

وتغييب مقر فلشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 LE شركة) قررت  ((019 7) يسلرب)
ش.م.م.) (MAITRE CREPIER SARL

ما لي):
حصة في ملكية فلسيد) ((00 بيع)

معا  كويس إلى فلسيد أ لن كويس.
للشركة) فلقانونية  فلصفة  تغييب 
فملسؤولية ذفت) من شركة محدو 0 
فلشريك فلوحيد إلى شركة محدو 0)

فملسؤولية.
فلعنوفن) إلى  (: فلشركة) مقر  تغييب 
كيش) (( محل رقم) (81( فلتالي علار0)

فلو ف ة تلار0.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  ((0(0 ))) نا ر) بتاريخ)

.100000
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شركة أ.ب. هش للمحروقات 
والخدمات

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأسلالها : 000.000.)  رهم

فملقر فالآتلاعي : مكناس رقم )))، 
مرآان )

فلسجل فلتجاري رقم 711)3
تفويت فلحصص فالآتلاعية

توسيع فلنشاط فالآتلاعي للشركة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة
حذف نشاط فملتاآر0

إقرفر شركاء آد  نتيجة وفا0 
فلشريك بريكي فلركرفكي ووفا0 

فلوريثة فاطلة بومزبر0
إعا 0 توزيع رأسلال فلشركة

فلرفع من قيلة رأسلال فلشركة من 
000.000.)  رهم إلى 13.760.000 

 رهم
تأكيد تعيين مسيبي فلشركة

تغييب فلنظام فألسا�سي للشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

مارس) (10 بتاريخ) فلغيب عا ي لشركاء)

فلغيب) فلعام  فلجلع  ومحضر  ((01(

13) يسلرب) بتاريخ) للشركاء) عا ي 

019))لشركة أ.ب.)هش لللحروقات)

 STE ABH CARBURANT(وفلخدمات

ET SRVICES)تقرر ما لي):

حصة فآتلاعية) ((000 (: تفويت)

فلحامل) فملصطفى،) فلركرفكي  للسيد 

ل ب.ت.و.)رقم  فل)0)1013)لصالح)

ل) ( فلحامل) فلسيد فلركرفكي حسان،)

 1000 ب) (80606 رقم  فل) ب.ت.و.)

فلركرفكي) وفلسيد  فآتلاعية  حصة 

عبد فلرحلن،)فلحامل ل ب.ت.و.رقم)

حصة) (1000 ب) (((86(  فل)

فآتلاعية.

للسيد) فآتلاعية  حصة  ((000

فلحامل ل ب.ت.و.) بريكي،) فلركرفكي 

فلسيد) لصالح  (((66( رقم  فل)

ل) فلحامل  فلرحلن،) عبد  فلركرفكي 

ب.ت.و.)رقم  فل))86)).

للسيد) فآتلاعية  حصة  (3000

فلركرفكي عبد فلرحلن لصالح شركة)

هيدروكاربيب فلسجل فلتجاري) ر.ب.أ.)

1873) 3000)حصة فآتلاعية) رقم)

للسيد فلركرفكي حسان لصالح شركة)

هيدروكاربيب فلسجل فلتجاري) ر.ب.أ.)

رقم)1873)،)6000)حصة فآتلاعية)

فلسجل) هيدروكاربيب  ر.ب.أ.) لشركة 

لصالح فلسيد) ((1873 فلتجاري رقم)

حصة) (1000 ب) حسان  فلركرفكي 

فآتلاعية وفلسيد فلركرفكي فملصطفى)

وفلسيد) فآتلاعية  حصة  (1000 ب)

حصة) ((000 ب) بريكي  فلركرفكي 

عبد) فلركرفكي  وفلسيد  فآتلاعية 

فلرحلن ب)000))حصة فآتلاعية.

فالآتلاعي) فلنشاط  توسيع 

للشركة في محطة فلخدمات،)مستغل)

مقهى ومطعم.

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

 ( مرآان) (،((( رقم) مكناس  من 

فلعربي) سيدي  تعاونية  مكناس  إلى 

مجاط،)بوفكرفن.

حذف نشاط فملتاآر0 من فلنشاط)

فالآتلاعي للشركة.

إقرفر شركاء)آد  للشركة حسب)
فلشريك) وفا0  نتيجة  فإلرفثة،) رسم 

أغسطس) (( فلركرفكي  وم) بريكي 

بتاريخ) فلوفا0  شها 0  حسب  ((01(

30)أبريل)019))ووفا0 فلوريثة فاطلة)

حسب) ((017 ماي) (3 بومزبر0  وم)

شها 0 فلوفا0 بتاريخ)30)أبريل)019).

فلشركة) رأسلال  توزيع  إعا 0 

نتيجة إقرفر شركاء)آد  وحسب رسم)

فإلرفثة.

رأسلال) قيلة  من  فلرفع 

إلى) 000.000.)) رهم  من) فلشركة 

بزيا 0) وذلك  137.60.000) رهم 

بخلق) وذلك  11.760.000) رهم 

حصص آد د0 تم فكتتابها وتحريرها)

كاملة نقدف.

فلشركة مسيبي  تعيين   تأكيد 

فلسيد فلركرفكي عبد فلرحلن،) (: إما) (
 ((86( رقم  فل) فلحامل ل ب.ت.و.)

فلحامل) وفلسيد فلركرفكي فملصطفى،)
ل ب.ت.و.)رقم  فل)0)1013.

فلرحلن،) عبد  فلركرفكي  فلسيد 
رقم) (((86( فلحامل ل ب.ت.و.رقم)

 فل))86)))وفلسيد فلركرفكي حسان)
فلحامل ل ب.ت.و.)رقم  فل)80606.

فألسا�سي) فلنظام  بنو   تغييب 

لشركة فلتي لها عالقة بهذه فلتغيبفت)

لظهيب (96-( رقم) لقانون   )طبقا 

 13)فربف ر)1997).

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 (019 10) يسلرب) بتاريخ) بلكناس 

)1) نا ر) بتاريخ) و  (0986 تحت رقم)
رقم فلسجل) (،((1 تحت رقم) ((0(0

فلتجاري)1873).
للخالصة وفلنشر

401 P

شركة ر.ب.أ. هيدروكاربيب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها 300.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : مكناس، رقم 3) 

مكرر زنقة أمبوفز، فلسعا 0

فلسجل فلتجاري رقم 1873)

إقرفر شركاء آد  نتيجة وفا0 
فلشريك بريكي فلركرفكي ووفا0 

فلوريثة فاطلة بومزبر0
إعا 0 توزيع رأسلال فلشركة

فلرفع من قيلة رأسلال فلشركة 
من 300.000  رهم إلى 97.000).0 

 رهم
تأكيد تعيين مسيبي فلشركة

تغييب فلنظام فألسا�سي للشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فلغيب عا ي للشركاء)بتاريخ)13) يسلرب)

 STE(019))لشركة ر.ب.أ هيدروكاربيب
تقرر) (RBA HYDROCARBURES

ما لي):

إقرفر شركاء)آد   للشركة حسب)
فلشريك) وفا0  نتيجة  فإلرفثة،) رسم 

أغسطس) (( فلركرفكي  وم) بريكي 

بتاريخ) فلوفا0  شها 0  حسب  ((01(

30)أبريل)019))ووفا0 فلوريثة فاطلة)

حسب) ((017 ماي) (3 بومزبر0  وم)

شها 0 فلوفا0 بتاريخ)30)أبريل)019).

فلشركة) رأسلال  توزيع  إعا 0 

نتيجة إقرفر شركاء)آد  وحسب رسم)

فإلرفثة.

فلرفع من قيلة رأسلال فلشركة)

 0.(97.000 300.000) رهم إلى) من)

 رهم وذلك بزيا 0)3.997.000) رهم)

تم) آد د0  حصص  بخلق  وذلك 

فكتتابها وتحريرها كاملة نقدف.
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تأكيد تعيين مسيبي فلشركة إما)

فلرحلان،) عبد  فلركرفكي  فلسيد  (:
 ((86( رقم  فل) فلحامل ل ب.ت.و.)

وفلسيد فلركرفكي فملصطفى فلحامل ل)
ب.ت.و.)رقم  فل)0)1013.

أو فلسيد فلركرفكي عبد فلرحلان)
 ((86( رقم  فل) فلحامل ل ب.ت.و.)

فلحامل ل) وفلسيد فلركرفكي حسان،)
ب.ت.و.)رقم  فل)80606.

فألسا�سي) فلنظام  بنو   تغييب 

بهذه) عالقة  لها  فلتي  للشركة 

 96-( رقم) لقانون  )طبقا  فلتغييبفت)

لظهيب)13)فربف ر)1997).

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت) ((0(0 7) نا ر) بلكناس بتاريخ)
فلتجاري) فلسجل  رقم  و  ((7 رقم)

.(1873
للخالصة وفلنشر

402 P

شركة أزرو اكسشنج
شركة ذفت مسؤوليات محدو 0

رأسلالها 000.000.)  رهم

فملقر فالآتلاعي : أزرو مرآب بالطابق 

فلسفلي رقم 89) أحدفف فألرز )0
رقم فلسجل فلتجاري 1107

فستقالة مسيب فلشركة
تعيين مسيب آد د للشركة

تغييب فلنظام فألسا�سي للشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 (0(0 0)) نا ر) بتاريخ) عا ي  فلغيب 
تقرر) بأزرو  فكسشنج  أزرو  لشركة 

ما لي):

فشخلف) مولو   فلسيد  فستقالة 
فلحامل ل ب.ت.و.)رقم)R 90790)من)

منصبه كلسيب للشركة.

تعيين فلسيد وليد جحاح فلحامل)
مسيب) (RC 17((3 رقم) ب.ت.و.) ل 

وحيد للشركة وملد0 غيب محدو 0.

فألسا�سي) فلنظام  بنو   تغييب 

للشركة فلتي لها عالقة بهذه))فلتغيبفت)

 13 لظهيب) ((-96 لقانون رقم) )طبقا 

فربف ر)1997).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3)) نا ر) بتاريخ) بأزرو  فالبتدفئية 

فلسجل) ورقم  (1( رقم) تحت  ((0(0

فلتجاري)1107.

للخالصة وفلنشر

403 P

شركة كوسطا ديل صول 

اكسشنج

شركة ذفت مسؤوليات محدو 0

رأسلالها)000.000.)) رهم

فلعرفئش،)شارع) (: فملقر فالآتلاعي)

بابل) إقامة  هللا،) عبد  فبن  محلد 

فلطابق فلسفلي،)محل رقم)1

رقم فلسجل فلتجاري)17)0

فستقالة مسيب للشركة

تعيين مسيب آد د للشركة

تغييب فلنظام فألسا�سي للشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 (0(0 16) نا ر) بتاريخ) عا ي  فلغيب 

لشركة كوسطا   ل صول فكسشنج)

بالعرفئش تقرر ما لي):

برقون) عثلان  فلسيد  فستقالة 

 LA1(0660 ( فلحامل ل ب.ت.و.)رقم)

من منصبه كلسيب للشركة.

برقون) سكينة  فلسيد0  تعيين 

 LA 136179(فلحاملة ل ب.ت.و.)رقم

غيب) وملد0  للشركة  وحيد0  مسيب0 

محدو 0.

فألسا�سي) فلنظام  بنو   تغييب 

للشركة فلتي لها عالقة بهذه فلتغيبفت)

 13 لظهيب) (96-( لقانون رقم) )طبقا 

فربف ر)1997).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) فالبتدفئية بالعرفئش بتاريخ)

فلسجل) ورقم  (07 رقم) تحت  ((0(0

فلتجاري)17)0.
للخالصة وفلنشر

404 P

شركة منتزه تامسنا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلخليسات،  وفر 
ف ت قسو كابليين، سيدي فلغندور 

فملصدر ص.ب. 160
رقم فلسجل فلتجاري 69)8)

فلرفع من قيلة فلرأس مال من قيلة 
100.000  رهم إلى 00.000).1 

 رهم
تغييب فلنظام فألسا�سي للشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلغيب عا ي بتاريخ)18) يسلرب)019) 
تامسنا) منتزه  لشركة  بالخليسات 

تقرر ما لي):
من) مال  فلرأس  قيلة  من  فلرفع 
 1.(00.000 إلى) 100.000) رهم 
 رهم وذلك بزيا 0)1.000.000) رهم)
فكتتابها) تم  آد د0  حصص  وجلق 

وتحريرها كاملة.
تغيب بنو  فلنظام فألسا�سي للشركة)
فلتي لها عالقة بهذه فلتغييبفت))طبقا)
فربف ر) (13 لظهيب) (96-( لقانون رقم)

.(1997
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
 (0(0 17) نا ر) بتاريخ) بالخليسات 
تحت رقم))0)ورقم فلسجل فلتجاري)

.(8(69
للخالصة وفلنشر

405 P

شركة أومبا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها 1.000.000  رهم
مقرها فالآتلاعي : مكناس، رقم 

8)8، مرآان )
فلسجل فلتجاري رقم 9))36

فسخ مسبق للشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 (019 نوفلرب) ((8 فلغيب عا ي بتاريخ)

بلكناس،)تقرر ما لي):
)شركة) (: توقيف مسبق للشركة)

.(SOCIETE OMBA(أومبا
فلشركة) بفسخ  فملكلف  تسلية 
فإل ري�سي) أحلد  سيدي  فلسيد 

فسخ) في  فالآتلاعي  فملقر  وتحد د 
فلشركة):)بلكناس رقم)8)8)مرآان)).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بلكناس بتاريخ)6)) يسلرب)

019))تحت رقم)87)).
للخالصة وفلنشر

406 P

شركة نقل غوزايلي
شركة ذفت مسؤوليات محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 00.000)  رهم

مقرها فالآتلاعي : مكناس، شطر 
رقم )03 تجزئة فلفتح توالل
رقم فلسجل فلتجاري 783))

فسخ مسبق للشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 (019 9) يسلرب) فلغيب عا ي بتاريخ)

بلكناس تقرر ما لي):
)شركة) للشركة) مسبق  توقيف 

نقل غوزف لي).
فلشركة) بفسخ  فملكلف  تسلية 
فلسيد محلد رشيد غوزف لي وتحد د)
فلشركة) فسخ  في  فالآتلاعي  فملقر 
فلفتح) تجزئة  (03( رقم) بلكناس 

توالل.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بلكناس بتاريخ)6)) يسلرب)

019))تحت رقم)86)).
للخالصة وفلنشر

407 P

شركة ابراهيم اكستبا بطون
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 000.000.)  رهم

فملقر فالآتلاعي مكناس : آ ت 
بوحيا0، ف ت ليبار، م.ق. سيدي 

سليلان مول فلكيفان
رقم فلسجل فلتجاري 03783

فتح وكالة تابعة للشركة
تعيين مسيب للوكالة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلغيب عا ي بتاريخ)19) يسلرب)019) 
تقرر) بطون  فكستبف  فبرفهيم  لشركة 

ما لي):



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (500

بتلار0) للشركة  تابعة  وكالة  فتح 

سيدي  حيى) آلاعة  ملعاكلة   وفر 

زعيب،)علار0 فلصخيبفت.

فلفياللي) فبرفهيم  فلسيد  تعيين 

مسيب للوكالة ملد0 غيب محدو 0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت) ((0(0 3) نا ر) بلكناس بتاريخ)

فلتجاري) فلسجل  ورقم  (39 رقم)

.03783
للخالصة وفلنشر

408 P

HDID CONSULTANTS

0،)زنقة فملعطي آزولي زنقة فريول سابقا أنفا،)

فلدفر فلبيضاء

 DOUJA PROMOTION

GROUPE ADDOHA

شركة مساهلة

رأسلالها 71.180).))).3  رهم

فلكائن مقرها : فلدفر فلبيضاء، كلم 

7، طريق فلرباط، عين فلسبع

فلسجل فلتجاري رقم : )00.))

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة

فإل فر0) مجلس  مدفوالت  بلوآب 

تلت) (،(0(0 16) نا ر) في) فملجتلع 

معا نة ما لي):

فإلنجاز فلنهائي للزيا 0 في رأسلال)

799.901.360) رهم) فلشركة بلبلغ)

لرفعه من)71.180).))).3) رهم إلى)

00).)1).))0.0) رهم0

للنظام) فلتالزمي  فلتعد ل 

فألسا�سي.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية للدفر)

فلبيضاء)بتاريخ)3)) نا ر)0)0))تحت)

رقم)3)81)7.

409 P

SEGUIA INVESTISSEMENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها 100.000  رهم

فلكائن مقرها : مرفكش، شارع محلد 

فلخامس، إقامة آاكار، رقم ))

فلسجل فلتجاري : )0)))

فلحل فملسبق
بلوآب قرفرفت فلشريك فلوحيد)

بتاريخ)31) يسلرب)019)،)تقرر ما لي):

فلحل فملسبق للشركة.

تعيين فلسيد محلد حد د بصفته)

مصفيا.

بالدفر) فلتصفية  موطن  إقامة 

يعقوب) شارع  (،(90 فلبيضاء،)

فملنصور،)فضاء)أنفا،)فلطابق فلرفبع،)
رقم))1.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

0)0))تحت) 16) نا ر) ملرفكش بتاريخ)
رقم)111386.

410 P

HDID CONSULTANTS
0،)زنقة فريول،)أنفا،)فلدفر فلبيضاء

.LAMENA TRANSFERT
تكوين شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وحيد
 (0 بلوآب عقد عرفي مؤرخ في)

تم) فلبيضاء) بالدفر  ((019  يسلرب)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلنظام  وضع 

وحيد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

تكلن مليزفتها فيلا  لي):

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكل)

محدو 0 بشريك وحيد.

 LAMENA (: فلتسلية)

.TRANSFERT

فلغرض):)تحويل فألموفل وجدمات)

مالية مساعد0.

مقر فلشركة):)فلدفر فلبيضاء،)آزأ0)

80،)شارع سيدي عبد فلرحلان.

فملد0):)99)سنة.
 (.000.000 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

حلز0) فلسيد  (: فلوحيد) فلشريك 
لحلو.

من فاتح) (: فلسنة فملالية للشركة)
 نا ر إلى)31) يسلرب.

فملدبرية):)فلسيد حلز0 لحلو.
فلقانوني) باإل دفع  فلقيام  تم 
فلبيضاء) للدفر  فلتجارية  باملحكلة 
رقم) تحت  ((0(0 16) نا ر) بتاريخ)

.7(7(11
فلضبط) بكتابة  فلشركة  قيد  تم 
بالدفر) فلتجارية  فملحكلة  لدى 
فلبيضاء)بتاريخ)16) نا ر)0)0))تحت)

رقم)3.319)0.
411 P

لوديني اود
ش.م.م. ذفت شريك وحيد
رأسلال : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : 10، زنقة فلحرية، 
فلطابق فلثالث، شقة رقم )، فلدفر 

فلبيضاء
بقرفر من مسيب شركة لو  ني فو )
 10 بتاريخ) وفحد  بشريك  ش.م.م.)

أكتوبر)019))تقرر ما لي):
توسيع هدف فلشركة ليضاف له)

فلنشاط فلتالي):
فالستيبف ،)فلتصد ر.

فلقانون) من  (( فلبند) تغييب 
فألسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 0 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

نوفلرب)019))تحت رقم)7)7190.
مقتطف من أآل إشهار

412 P

هابي غالي
ش.م.م. ذفت فلشريك فلوفحد

HAPPY GHALI
SARL A ASSOCIE UNIQUE

ش.م.م. ذفت شريك وفحد
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : 10، زنقة فلحرية، 
فلطابق فلثالث، شقة رقم )، فلدفر 

فلبيضاء
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)
 (019 سبتلرب) (1( بتاريخ) فلبيضاء)

لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 
محدو 0 فملسؤولية ذفت شريك وفحد)

ذفت فلخصائص فلتالية):
فلتسلية):)هابي غالي ش.م.م.)ذفت)

شريك وفحد.
فلهدف فالآتلاعي):)هدف فلشركة)
لصالحها) فلخارج  وفي  فملغرب   في 

أو للغيب له نفس فلهدف.
في) وفملتاآر0  وتصد ر  فستيبف  
كان) كيفلا  وفملنتوآات  فلوف   آليع 

شكلها ونوعها.
تسويق،) بيع،) فستيبف ،) شرفء،)
تحويل،)إ ماج توزيع آليع فلبضائع)
وفلسلع وفملنتوآات كيفلا كان شكلها)

وطبيعتها.
بالشرفء،) مرتبطة  معاملة  كل 
فلبيع،)فالستيبف ،)فلتصد ر،)فلتلثيل،)
فلتسويق،) فلشحن،) فلتبا ل،)

فلتوزيع،)فلنقل.
تأآيب،) فلسلسر0،) فو  فلعلولة 
فلتوزيع ستكون في فملنتوآات وفملوف )
آليع) وكذلك  فلخام  وفملوف   فألولية 
فملصنعة) غيب  أو  فملصنعة  فلسلع 

وفملاثلة أو ذفت فلصلة.
فلشركات) آليع  وتأآيب  مشاركة 
سيتم) فلتي  أو  فملنشأ0  فلشركات  فو 
ملاثلة بأنشطة  للقيام   إنشاؤها 

)أو ذفت فلصلة.
تحويل) فستغالل،)  فقتناء،)
أو فملشاركة في آليع برفءفت فالجتبفع)
فلتجارية) وفلعالمات  وفلتبفجيص 

وكذلك فلنلاذج وفلرسومات.
فلعلليات) آليع  عام  وبشكل 
فملالية وفلتجارية وفلصناعية فلعقارية)
شأنها) من  وفلتي  فلعقارية  وغيب 

فملساهلة في فلهدف أو تكليله.
زنقة) (،10 (: فالآتلاعي) فملقر 
فلحرية،)فلطابق فلثالث،)شقة رقم))،)

فلدفر فلبيضاء.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
100.000) رهم مقسلة) فلشركة في)
على)1000)حصة من فئة)100) رهم)

للوفحد0 لفائد0):
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 1000 (: عالو0) سعيد  فلسيد 

حصة.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد سعيد عالو0.

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) يسلرب من كل سنة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

 (019 سبتلرب) ((( بتاريخ) فلبيضاء)

تسجيل) تم  (71078( رقم) تحت 

فلشركة بالسجل فلتجاري تحت رقم)

3)0036)بنفس فلتاريخ.
مقتطف من أآل إشهار

413 P

أودينيس

ش.م.م. ذفت شريك وفحد

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها : حي موالي رشيد 1، بلوك 3، 

شارع فلخيضر بن عبد هللا رقم 11، 

فلطابق فلثاني، فلدفر فلبيضاء

أو  نيس) شركة  مسيب  من  بقرفر 

ش.م.م.)بشريك وفحد بتاريخ)3) وليو)

017))تقرر ما لي):

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

حي موالي رشيد) من فلدفر فلبيضاء،)

شارع فلخيضر بن عبد) (،3 بلوك) (،1

إلى) فلثاني  فلطابق  (،11 رقم) هللا،)

شارع) (،3 بلوك) (،1 حي موالي رشيد)

(،11 رقم) هللا،) عبد  بن  فلخيضر 

فلطابق فألول بنفس فملد نة.

تغييب فلبند)0)من فلقانون فألسا�سي)

للشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 (019 أكتوبر) (1( بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)7)7169.
مقتطف من أآل فإلشهار
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OUANE HAR
SARL

ش.م.م. ذفت رأسلال : 100.000 

 رهم

فملقر فالآتلاعي : 10، زنقة فلحرية، 

فلطابق فلثالث، شقة رقم )، فلدفر 

فلبيضاء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)

 (019 أكتوبر) (30 بتاريخ) فلبيضاء)

لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 

وفحد) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

ذفت فلخصائص فلتالية):

فلتسلية):)شركة وفن هار ش.م.م.

فلهدف فالآتلاعي):)تهدف فلشركة)

إلى):

فالستيبف .

فألولية) فملوف   آليع  وبيع  شرفء)

تتعلق) فلتي  وفمللحقات  وفللوفزم 

بالخياطة وفلنسيج.

وتصد ر) وفستيبف   وبيع  شرفء)

فملوف ) آليع  وتسويق  وتلثيل 

فملرتبطة) وفمللحقات  وفللوفزم  فألولية 

وفلنسيج) فلخياطة  بلنسوآات 

وصناعة فملالبس.

من) عللية  أي  وتحويل  معالجة 

فملنسوآات) ومنتجات  مستلزمات 

فلخياطة وفلنسيج.

أو بيع أي موف  أو منتجات) شرفء)

تامة فلصنع تقع  فجل فلهدف أعاله)

فو فلتي قد تكون ضرورية لتحقيقها،)

أو لصالحها.

آليع) وتشغيل  وفستحوفذ  تأآيب 

فلعلل) وورش  وفملصانع  فملنشآت 

وفألعلال فلتجارية وغيبها من فألشياء)

فملتعلقة بلوضوع فلشركة.

إ دفع أو حياز0 أو فستغالل أو نقل)

وفلعلليات) فالجتبفع  برفءفت  آليع 

وفلتصاميم) فلتجارية  وفلعالمات 

وفلنلاذج فملدرآة في هدف فلشركة.

فملشاركة في أي شكل من فألشكال)

في أي علل تجاري فو فالعلال فلتجارية)

لغرض ملاثل أو ذفت صلة.

فلعلليات) آليع  عام  وبشكل 

فملالية وفلتجارية وفلصناعية فلعقارية)

شأنها) من  وفلتي  فلعقارية  وغيب 

فملساهلة في فلهدف.
زنقة) (،10 (: فالآتلاعي) فملقر 

فلحرية،)فلطابق فلثالث،)شقة رقم))،)

فلدفر فلبيضاء.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

100.000) رهم مقسلة) فلشركة في)

على)1000)حصة من فئة)100) رهم)

للوفحد0 موزعة كالتالي):

 (00 (: ونهار) مصطفى  فلسيد 

حصة.

فلسيد محلد ونهار):)00))حصة.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد مصطفى ونهار وفلسيد محلد)

ونهار.

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) يسلرب من كل سنة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

 (019 نوفلرب) ((1 بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)0799)7.

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 

بنفس) (008783 فلتجاري تحت رقم)

فلتاريخ.
مقتطف من أآل إشهار
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RADI MAR BOUSSEIF SNC
تأسيس شركة تضامنية

تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ)10) نا ر)

0)0)،)تم وضع قوفنين فلشركة ذفت)

فملليزفت فلتالية):

 RADI MAR ( (: فلتسلية)

.BOUSSEIF SNC

فلشكل فلقانوني):)شركة تضامنية.

فلصناعية) فملعالجة  (: فملوضوع)

لجليع فملأكوالت فلبحرية.

فلسلكية) فملنتجات  آليع  توفبل 

مع فلتوفبل.

فملنتجات) آليع  وتغليف  تعبئة 

فلبهارفت) على  تحتوي  فلتي  فلسلكية 

تسويقها في فلسوق فلوطنية وفلدولية.

فلطازآة) فألسلاك  تسويق 

وفملجلد0 وآليع فملأكوالت فلبحرية.

تجهيز وتجليد وتصد ر فألسلاك)

وآليع فملأكوالت فلبحرية.

وآليع) لألسلاك  فملرب   فلنقل 

فملأكوالت فلبحرية.

نقل فلبضائع،)نقل فملوظفين نيابة)

عن فلشركة ونيابة عن فمجرين.

وفلخدمات) فلنقل  أنشطة  آليع 

فللوآيستية.

بيع،) شرفء،) وتصد ر،) فستيبف  

تسويق) تلثيل،) سلسر0،) تجار0،)

فملوف ،) فملنتجات،) مختلف  وتوزيع 

ما  تعلق) وكل  فللوفزم،) فملعدفت،)

وفيلا) أعاله  فملذكور0  باألنشطة 

 تعلق بالغرض فملؤس�سي للشركة.

فلتجار0،) فلعامة،) فلتجار0 

من) فلتعاقد  وفلتصد ر،) فالستيبف  

وكيل) فلعامة،) فلتجار0  فلباطن،)

فلعلوالت.

تلثيل آليع فلشركات فألآنبية أو)

فلوطنية في آليع علليات فالستغالل)

وفلتصد ر.

فلعركوب،) شارع  (: فلرئي�سي) فملقر 

رقم)1،)فلدفجلة.

فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى)  رهم مقسلة 

فئة)100) رهم موزعة كالتالي):

سيدي بوسيف):)00))حصة.

فلشريفة فلرف�سي):)00))حصة.

فلسيد) طرف  من  تسيب  (: فإل فر0)

سيدي بوسيف.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

بالدفجلة بتاريخ)0)) نا ر)0)0))تحت)

رقم)0/68)0))وتم تسجيلها بالسجل)

رقم) فلتحليلي  فلرقم  تحت  فلتجاري 

.1((17

416 P
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SAHARA MONTAGE
SARL AU

تعد الت قانونية
فالستثنائي) فلعام  فلجلع  إثر  على 

  »SAHARA MONTAGE» لشركة)

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت)

رأسلالها) فلبالغ  فلوفحد،) فملساهم 

مقرها) وفلكائن  100.000) رهم 

رقم) فملستقبل  بتجزئة  فالآتلاعي 

190،)فلعيون،)تقرر ما  لي):

من حصص) حصة  ((00 تفويت)

فلسيد  اسين عز فلد ن لفائد0 جالد)

عازف.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 

من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

ذفت فملساهم فلوفحد إلى شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0.

ليشلل) فلشركة  نشاط  توسيع 

فلهندسة) أشغال  (: فلتالية) فألنشطة 

فملدنية،)فألشغال فلبحرية.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)

رقم) تحت  ((0(0 3)) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/(01
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 GRANDS CHANTIERS DU

SAHARA
SARL AU

تعد الت قانونية
فالستثنائي) فلعام  فلجلع  إثر  على 

 GRANDS CHANTIERS» لشركة)

ذفت) شركة  ( (»DU SAHARA

فملسؤولية فملحدو 0،)فلبالغ رأسلالها)

مقرها) وفلكائن  100.000) رهم 

(،1( رقم) فالآتلاعي بشارع فلبحرية،)

فلعيون،)تقرر ما  لي):

بالعنوفن) للشركة  فرع   فتح 

فلتالي):)

محل رقم)1)علار0 رقم)96)ملتقى)

شارع بوآدور وشارع أحلد باحنيني)

فلدفجلة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 3)) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/(00
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VIEW LUX HOUSE
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 00.000)  رهم

مقرها فالآتلاعي : منطقة فألنشطة 
أوال  زعيب، رقم 7)))، عين عو 0

فلسجل فلتجاري : 0687)1
بلوآب فلجلع فلعام فملنعقد  وم)
16)أغسطس)019)،)صا ق فلشركاء)

على فلقرفرفت فلتالية):
بوصيبي) رشيد0  فلسيد0  تفويت 
 3.000( لكامل حصصها في فلشركة)
محلد) فلسيد صالح  لفائد0  حصة))

سليم فلكيالني.
فستقالة فلسيد0 رشيد0 بوصيبي)

من مهام تسييب فلشركة.
تحويل فلشكل فلقانوني إلى شركة)
شريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

وحيد.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتلار0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) ((019 سبتلرب) ((3 بتاريخ)

.1069
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VIEW LUX HOUSE
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 00.000)  رهم

مقرها فالآتلاعي : منطقة فألنشطة 
أوال  زعيب، رقم 7)))، عين عو 0

فلسجل فلتجاري : 0687)1
بلوآب فلجلع فلعام فملنعقد  وم)
فلشريك) صا ق  (،(019 نوفلرب) ((1
فلوحيد على تحويل فملقر فالآتلاعي)
للشركة إلى فلعنوفن فلتالي،)مع تعد ل)

فلبند)0)للقانون فألسا�سي للشركة.
رقم) فلعربي،) سيدي  تجزئة 
محلد) شارع  (،1 شقة) (،(979/7
علالة) عو 0،) عين  فلسا س،)

فلصخيبفت)-)تلار0.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتلار0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ)1)) نا ر)0)0))تحت رقم)77.
420 P

 STE ART DE GENIE CIVIL ET
ASSAINISSEMENT

(ARGECAS(
SARL AU

شارع عالل بن عبد هللا وشارع 
فالتحا ، فلطابق فألول، آرسيف

فلسجل فلتجاري رقم 1019
فلتعريف فلضريبي رقم 1)000876

فالستثنائية) فلجلسة  إثر  على 
 18 بتاريخ) فلشركة  بلقر  فملنعقد0 
فملحضر) تحرير  تم  (،(019 نوفلرب)
فلذي  تضلن) بجرسيف  فملسجل 

فلقرفر فلتالي):
فلتجاري) فلنشاط  تقليص  (- (1
فألنشطة) عن  فالستغناء) تم  حيث 

فلتالية):
فلتصد ر وفالستيبف .

وفلدرفسات فلتقنية وفلهندسية.
فلشركة) رأسلال  تضخيم  (- ((
3.017.700) رهم إلى مبلغ) من مبلغ)
إلى) مقسلة  0.000.000) رهم،)
فلوحيد) للشريك  حصة،) (00.000

رشيد فلعشوري.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3) نا ر) بتاريخ) فالبتدفئية بجرسيف 

0)0)،)تحت رقم)6)019/7).
لإلشار0 وفلنص

421 P

SOCIETE KNOLF
S.A

شركة مساهلة
رأسلالها 300.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : )))-3)) شارع 
فملسيب0 فلخضرفء فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري رقم 73)61

 30 بتاريخ) فإل فر0  مجلس  (- (I
 يسلرب)019)،)قد):

فوزفل) محلد  فلسيد  تعيين  قرر 
رئيس مجلس فإل فر0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

تحت) ((0(0 0)) نا ر) فلبيضاء) وم)

رقم)7007)7.
من أآل فإل جاز وفلبيان

422 P

HOLDING LA COLOMBE

S.A

شركة مساهلة

رأسلالها 300.000  رهم

 ،A3 فملقر فالآتلاعي : علار0 إقامة

رقم )A30 فلطابق فلسفلي ساحة 

زعيب )سوي�سي) - فلرباط

فلسجل فلتجاري رقم 107)10

تجد د مد0 فنتدفب فملتصرفين

تحويل فملقر فالآتلاعي

تحد ث فلنظام فألسا�سي

فلعام) فلجلع  بلقت�سى  (- (1

10) ونيو) بتاريخ) للشركاء) فملختلط 

 HOLDING LA» لشركة) (،(019

COLOMBE«)ش.م قد قرروف):

 6 تجد د فنتدفب فملتصرفين ملد0)

سنوفت،)وهم):

فلسيد عبد فلوفلي علي فلهلة.

فلسيد عبد فلسالم شقور.

فلسيد فلتهامي فلبياز.

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

من) فلبيضاء،) بالدفر  سابقا  فملحدث 

فلطابق) فلحرية،) زنقة  (،10 فلرقم)

إلى مد نة فلرباط) (،6 فلشقة) فلثالث،)

)فلسوي�سي)) فر فلسالم،)ساحة زعيب،)

رقم  فلسفلي،  فلطابق   ،A3 إقامة 

.A30(

 10 بتاريخ) فإل فر0  مجلس  (- ((  

قد أقر فلسيد فلتهامي) (،(019  ونيو)

فلبياز بلهامه كرئيس مد ر عام.
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بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (3

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

(،(019 )) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

وباملحكلة) (7(190( رقم) تحت 

30) يسلرب) فلتجارية بالرباط بتاريخ)

فلشركة) (1037(1 تحت رقم) (،(019

بالرباط) فلتجاري  بالسجل  مقيد0 

تحت رقم)107)10.
من أآل فإل جاز وفلبيان

423 P

AFRIQUIA OIL
S.A

شركة مساهلة
رأسلالها 000.000.)  رهم

فملقر فالآتلاعي : علار0 فلتفرفوتي، 

كلم 7,5 طريق فلرباط )عين فلسبع) 

فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري رقم 307007

تعيين مد ر عام مفوض
فاتح) بتاريخ  فإل فر0  مجلس  (- (I

أكتوبر)019)،)قرر تعيين فلسيد عبد)

فلسلاللي) بن  فلد ن  صالح  فلخالق 

بلنصب مد ر عام مفوض.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

تحت) ((0(0 )1) نا ر) فلبيضاء) وم)
رقم)7067)7.

من أآل فإل جاز وفلبيان

424 P

VIRGINIA DELIVERY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 00.000)  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلرباط، 1 مكرر 

زنقة باكستان

1)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)

سبتلرب) (1( في) فملؤرخ  فالستثنائي 

019))تلت تدفول فلنقاط فلتالية):

آليع) تفويت  على  فملصا قة 

فملللوكة) فالآتلاعية  فلحصص 

للسيد جالد أرسالن أي)00)))حصة)

فلكبيب) فلسيد  لفائد0  فآتلاعية 

حجوب.

فلجد د) فلتوزيع  على  فملصا قة 

هذف) على  بناء) فلشركة  لرأسلال 

فلتفويت.

جالد) فلسيد  فستقالة  قبول 

مسيبي) كأحد  مهامه  من  أرسالن 

في) مكانه  ثان  وتعيين مسيب  فلشركة 

شخص فلسيد فلكبيب حجوب.

فألسا�سي) فلنظام  موف   تعد ل 

للشركة ذفت فلصلة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- ((

بتاريخ) بالرباط  فلتجارية  فملحكلة 

))) نا ر)0)0).
للخالصة وفلبيان

مسيب فلشركة
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DATACOP

SARL AU

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلخصائص فلتالية):

.DATACOP SARL AU(:(فلتسلية

فلصفة فلقانونية):)شركة محدو 0)

فملسؤولية.

فلشقة) (30 فلعلار0) (: مقر فلشركة)

8)شارع موالي أحلد فلوكيلي حسان)

فلرباط.

فلنجار0) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فملعدنية.

 100.000 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

فملد0):)99)سنة فبتدفء)من تأسيس)

فلشركة.

فلسيد عثلان) (: فلتسييب وفلتوقيع)

فلجعفاري.

كاتب) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((0(0 13) نا ر)  وم)

.10(3((
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فألستاذ رشيد  هبي

موثق

شارع محلد فلخامس إقامة  اسلين علار0 ف)
رقم)6)-)فلجد د0

SOCIETE JILALI MABANI
SARL AU

مقرها فالآتلاعي : فلجد د0، تجزئة 

علي )، فلبقعة رقم 8، قسلة مفرز0 
رقم )

رأسلالها : 10.000  رهم
مسجلة بالسجل فلتجاري

تحت رقم 16183

تأسيس
تلقاه) رسمي  عقد  بلقت�سى 

بلد نة) موثق  رشيد  هبي،) فألستاذ 

0)0)،)فقد) 9) نا ر) فلجد د0 بتاريخ)

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

جصائصها) وحيد،) بشريك  محدو 0 

كالتالي):

 SOCIETE JILALI (: فلتسلية)

.MABANI SARL AU

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكل)

محدو 0 بشريك وحيد.

فإلنعاش) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلعقاري،)تجزئة فألرف�سي وغيبها.

فملقر فالآتلاعي):)فلجد د0،)تجزئة)

علي))،)فلبقعة رقم)8،)قسلة مفرز0)
رقم)).

فلشركاء):)فلسيد فلجياللي لشهب،)

منطقة) (،186 بالجد د0،) فلساكن 

لبطاقة) وفلحامل  فملنار،) تجزئة  (،1

.M(8900((فلتعريف فلوطنية رقم
رأسلال فلشركة):)10.000) رهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

وفلحامل) لشهب،) فلجياللي  فلسيد 

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.M(8900(

 16 بتاريخ) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0688 رقم) تحت  ((0(0  نا ر)

وفلتقييد بالسجل فلتجاري بتاريخ)16 

 نا ر)0)0))تحت رقم)16183)وفلكل)

باملحكلة فالبتدفئية بالجد د0.
مقتطف وبيان

فألستاذ رشيد وهبي
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 SOCIETE AUTO SERVICE

SIDI MAAROUF
SARL

 LOTISSEMENT SOUFIANE

 N°115 SIDI(MAAROUF

CASABLANCA

فستقالة مسيب للشركة
تعيين مسيب آد د للشركة

1)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)

فالستثنائي بتاريخ)3)) يسلرب)019)،)

تم تقرير ما  لي):

بلفقيه) فلسيد  وسف  فستقالة 

من منصبه كلسيب للشركة وإعطائه)

فإلبرفء)فلتام وفلنهائي.

فلعسرفوي) جالد  فلسيد  تعيين 

ملد0) للشركة  كلسيب  شريك)) )غيب 

فلجلع) في  وم  وتنتهي  ثالث سنوفت 

فلعام للتدفول على حسابات)))0).

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت) ((0(0 6) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

رقم)6003)7.
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تأمينات أسلي
ش.ذ.م.م

رأسلالها 0.000)  رهم

فملقر فلرئي�سي : رقم 070، فلطابق 

فألول، تجزئة جالد، سيدي  حيى 

زعيب - تلار0

تغييب فسم فلشركة
تحويل مقر فلشركة

 10 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

جالل) فلشركاء) قرر  (،(019  يسلرب)

فنعقا  فلجلعية فلعامة غيب فلعا  ة)

بلقر فلشركة فملذكور0 أعاله ما  لي):

(: ليصبح) فلشركة  فسم  تغييب 

 HAMBURG مانها لر) هامبورغ 

تعد ل) وبالتالي  (،MANHAEIMER

فألسا�سي) فلقانون  من  فلثاني  فلبند 

للشركة.
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فلعنوفن) إلى  فلشركة  مقر  تحويل 

رقم) شقة  (،719 علار0) (: فلتالي)

فلرحيم) عبد  شارع  (،( فلطابق) (،0

وبالتالي) سال،) بال  بالربكة،) بوعبيد،)
فلقانون) من  فلرفبع  فلبند  تعد ل 

فألسا�سي للشركة.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بلكتب) تم  فلقانوني  فإل دفع 

بتلار0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((0(0 0)) نا ر) بتاريخ)

.3008
للبيان وفالستخالص
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F.M MULTISERVICE
SARL

فملتخصصة في فإلسعاف فلطبي 

وتقني

مقرها : فلطابق فألول فيال 7 حي 

فلبحر0 رقم 3) تاز0

بلقت�سى عقد عرفي بتاز0 بتاريخ)

تم تأسيس شركة) ((019 9) يسلرب)

 F.M MULTISERVICE فملسلا0)

سارل)  ميلتسيبفيس  )ف.م   SARL

وهي شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

حي) (7 فيال) فألول  بالطابق  وفلكائنة 

فلبحر0 رقم)3))تاز0.
رأسلالها):)99.000) رهم.

فملد0):)99)سنة.

فملسيب0):) نيا فلعلرفوي.

فالسعاف فلطبي) (: نشاط فلشركة)

وفالسعاف فلتقني)-)فألشغال فملختلفة.

باملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بتاز0 تحت رقم)810)بتاريخ)

19) يسلرب)019).
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SILVER HOTEL
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية محدو 0
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I

)) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر 

019))ومسجل بها،)تم تأسيس شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0.

 SILVER HOTEL» (: فلتسلية)

.»SARL

مسؤولية  ذفت  شركة   : فلشكل 

محدو 0.

شارع   ((  : فالآتلاعي  فملقر 

حي   1 رقم   1 فلطابق  فلزرقطوني 

فملستشفيات فلدفر فلبيضاء.

آليع  وإ فر0  تشغيل   : فملوضوع 

أشكال فملؤسسات فلفندقية وآليع 

فلسياحية  فلتجارية  فملؤسسات 

فألجرى.

فلد ن  نور  فلسيد   : فلشركاء 

)1  يسلرب  بتاريخ  فملز ف   فلونجلي 

فلوطنية  للبطاقة  وفلحامل   19(8

B70736 ذو آنسية مغربية وفلقاطن 

بالدفر فلبيضاء 6) بروفانس فلطابق ).

آنسية  ذو  برف 0  فؤف   فلسيد 

13  يسلرب  بتاريخ  وفملز ف   مغربية 

فلوطنية  للبطاقة  وفلحامل   19((

فلبيضاء  بالدفر  وفلقاطن   B1690((

مجلع زينب رقم 30 كاليفورنيا.

رأسلال  : حد   فلشركة  رأسلال 

100.000  رهم  بلبلغ  فلشركة 

متكونة من 1000 حصة فآتلاعية 

مبلغ كل وفحد0 منها 100  رهم كلها 

فلشركاء  طرف  من  ومؤ ف0  مكتتبة 

وعلى فلنحو فلتالي :

 : فلونجلي  فلد ن  نور  فلسيد 

0.000)  رهم.

فلسيد فؤف  برف 0 : 0.000)  رهم.

مد0 فلشركة : 99 سنة فبتدفء من 

تقييد فلشركة بالسجل فلتجاري.

من  فلشركة  إ فر0  تتم   : فلتسييب 

فلونجلي  فلد ن  نور  فلسيد  قبل 

وفلسيد فؤف  برف 0.

فألرباح : ) %  تم جصلها من أآل 

قانونيا  فلوفآبة  فملدجرفت  تكوين 

فلذ ن  فلشركاء  إشار0  وفلباقي  وضع 

 حد ون فلنسبة فلتي سيتم توزيعها.

II - تم تأسيس فلشركة عن طريق 

بالدفر  لالستثلار  فلجهوي  فملركز 

بالسجل  تسجيلها  وتم  فلبيضاء 

رقم  تحت  فلبيضاء  بالدفر  فلتجاري 

.0(19(9
بلقت�سى مقتطف

وبيان فملسيب
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أستاذ أمين آد د

موثق

161،)شارع سيدي عبد فلرحلان،)حي فلهناء)-)

فلدفر فلبيضاء

فلهاتف):))90019)))0

فلفاكس):)3)9003)))0

 GROUPE SCOLAIRE ENAIM

PRIVE

شركة محدو 0 فملسؤولية

فلرأسلال فالآتلاعي : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : آلاعة  فر بوعز0 

 وفر فوال  فحلد

فلسجل فلتجاري رقم 3837)0

تلقاه) رسمي  عقد  بلقت�سى  (- (1

بالدفر) موثق  آد د،) أمين  فألستاذ 

(،(019 10) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

للشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 

محدو 0 فملسؤولية ذفت فلخصائص)

فلتالية):

 GROUPE» (: فلتسلية)

SCOLAIRE ENAIM PRIVE«)شركة)

محدو 0 فملسؤولية.

فلشركاء):

فلسيد0 عا د0 فلبقالي فلحسني.

فلسيد محلد فلبقالي فلحسني.

فلسيد0 غيثة فلبقالي فلحسني.

فلبقالي) سعيد  محلد  فلسيد 

فلحسني.

فلشكل فلقانوني):)ش.م.م.

للقيام) فلشركة  تهدف  (: فلهدف)

بعلليات فلتالية لحسابها أو لحساب)

فلغيب سوفء) فجل فملغرب أو جارآه)

إلى):

فلتعليم فملدر�سي فلخاص):

فلحضانة.

فلتعليم فالبتدفئي.

فلتعليم فإلعدف ي.

وفلتحضيب) فلثانوي  فلتعليم 

لشها 0 تقني عالي.

حصص) وتنظيم  فللغات  تعليم 

فلدعم.

وبوفسطة) بعد  عن  فلتعليم 

فملرفسالت.

لللعاهد) فلتحضيب ة  فألقسام 

وفملدفرس فلعليا.

روض فألطفال.

مؤسسات تعليلية فلتحضيب ة.

مؤسسات فلتعليم فلثانوي فلعام)

وفلتقني.

فلعام) فلعالي  فلتعليم  مؤسسات 

وفلتقني.

مؤسسات فلتكوين فملنهي.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 

فملرتبطة بصفة مباشر0 أو غيب مباشر0)

كليا أو آزئيا بأحد فلعلليات فملحد 0)

أعاله بطريقة تسهل أو تلكن أو تطور)

نشاط فلشركة وكل مساهلة مباشر0)

أو غيب مباشر0 كيف ما كان شكلها في)

شركات أو مقاوالت لها أهدفف ملاثلة)

أو مرتبطة.

فملقر فالآتلاعي):)آلاعة  فر بوعز0)

 وفر فوال  فحلد.

مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تقييد فلشركة بالسجل فلتجاري.

فالآتلاعي) رأسلالها  (: فلرأسلال)

مقسلة) 100.000) رهم  في) حد  

بقيلة) فآتلاعية  حصة  (1000 إلى)

مسلا0)100) رهم للحصة فلوفحد0،)

مرقلة من)1)إلى)1000)محرر0 بكاملها)

حسب) كل  فلشركاء) بين  مقسلة 

مساهلته على فلشكل فلتالي):

(: فلحسني) فلبقالي  عا د0  فلسيد0 

300)حصة.

(: فلحسني) فلبقالي  غيثة  فلسيد0 

300)حصة.
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فلبقالي فلحسني):)300)حصة.

فلبقالي) سعيد  محلد  فلسيد 

فلحسني):)100)حصة.

فملجلوع):)1000)حصة.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلحسني،) فلبقالي  عا د0  فلسيد0 

فلسيد0 غيثة فلبقالي فلحسني،)فلسيد)

محلد فلبقالي فلحسني وفلسيد محلد)

فملعينين) فلحسني  فلبقالي  سعيد 

كلسيب ن لشركة.

فلتوقيع):)تكون فلشركة ملزمة بكل)

عقد  خصها موقع من أحد فملسيب ن،)

إما من طرف فلسيد0 عا د0 فلبقالي)

فلبقالي) غيثة  فلسيد0  أو  فلحسني 

فلبقالي) محلد  فلسيد  أو  فلحسني 

سعيد) محلد  فلسيد  أو  فلحسني 

فلبقالي فلحسني فملذكورين أعاله.

وفلتصريح) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالتقييد بالسجل فلتجاري باملحكلة)

 (( بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)3837)0.
ملخص للنشر

فألستاذ أمين آد د
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 LA SOCIETE ANAS

D’HUILES ET CEREALES

SARL AU

RC 17933

بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ) (- (1

بتاريخ)3)أغسطس)-)فاتح أكتوبر و)30 

تلقاه فألستاذ سقاط) ((019  يسلرب)

 ANAS» لشركة) بفاس  موثق  سعد 

D’HUILES ET CEREALES« ش.م.م 

رأسلالها 10.000.000  رهم مقرها 

فلحي  آرير  زنقة  بفاس  فالآتلاعي 

فلصناعي  كارفت، تقرر ما  لي :

فلسيد  فملسيب  صالحيات  توسيع 

علي سبتي.

فألسا�سي  فلقانون  صياغة  إعا 0 

للشركة.

) - بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ)

بتاريخ)3)أغسطس)-)فاتح أكتوبر و)30 

تلقاه فألستاذ سقاط) ((019  يسلرب)

سعد موثق بفاس تم إعا 0 صياغة)

فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((0(0 17) نا ر) بتاريخ)

.(0(0/(33
بلثابة مقتطف

فألستاذ سقاط سعد موثق بفاس
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SOTRAYOS TRAV شركة
ش.م.م

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : أوال  أو علر
بني فنصار - فلناضور

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي بتاريخ)3)) يسلرب)019)،)

تم ما  لي):

فلهدف) فيلا  خص  توضيح 

نقل) في  فملتلثل  للشركة  فالآتلاعي 

نقل) بالضبط  تخص  أنها  فلبضائع،)

فلبضائع لحساب فلغيب.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

 (0(0 )1) نا ر) بتاريخ) بالناضور،)

تحت رقم)0)0)/77.
مقتطف من أآل فلنشر

فملسيب
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STE PRO CHANGE
SARL AU

فآتلاع) ((0(0 8) نا ر) تم بتاريخ)

عام فستثنائي حد  بلوآبه فلنقاط)

فمتية):

رأسلال) في  (100.000 زيا 0) تم 

فلشركة ليصبح)00.000)) رهم هذه)

حصة) (10.000 بخلق) تلت  فلزيا 0 

بقيلة)100) رهم للحصة.

فلحصص) ترتيب  وبالتالي  صبح 

على فلشكل فلتالي):

 YOUSSEF 0000))حصة للسيد)

.SEFRANI

فملحكلة) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0،)بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)1).
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CHRONO MARKET

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : تجزئة باب سبتة

شارع ) شفشاون رقم )0) فلفنيدق

تعد ل
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

ماي) (8 في) فملؤخ  للشركاء) فالستثنائي 

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  في  ((019

تقرر ما  لي):

 1000 فلحصص) آليع  تفويت 

للحصة) 100) رهم  بقيلة) حصة 

من) 100.000) رهم  بلجلوع)

فصريحي،) علا   فلسيد  فلشركاء)

فملسعو ي) فحلد  فملساوي،) محلد 

ومحلد فملعترب لصالح فلسيد0 رشيد0)

بوزرهون)700)حصة وفمنسة فبتسام)

 100 بقيلة) حصة  (300 فلصحرفوي)

 رهم للحصة.

محلد) فلسيد  فستقالة  قبول 

فملساوي من منصب فملسيب فلقانوني)

رشيد0) فلسيد0  وتعيين  للشركة 

للشركة) قانونية  كلسيب0  بوزرهون 

ملد0 غيب محد 0.

تعد ل فلقانوني فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

019))تحت) 0) ونيو) بتطوفن،)بتاريخ)
فلتجاري) فلسجل  رقم  (1061 رقم)

.(((03
مختصر قصد فلنشر

فملسيب
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SOMBRA TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

ذفت فلشريك فلوحيد

 وفر مشرع لعلور، فملها ة

تصفية فلشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

في فملسجل  ((019  0)) يسلرب)

فلجلع) عقد  تم  ((019 6)) يسلرب)

 SOMBRA لشركة) فالستثنائي 

فملسؤولية) ذفت  شركة  (TRAVAUX

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

مشرع) فالآتلاعي  وفر  مقرها 

حيث تلت) مكناس.) فملها ة،) لعلور،)

فملصا قة بين فلشركاء)وتغييب ما  لي):

فلتصفية فلنهائية للشركة.

فحلد) فلسيد  فملصفي  ذمة  إبرفء)

فلصد قي.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)

 .8 رقم) تحت  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)

تحت) فلتجاري  بالسجل  وفملسجل 

فلرقم)309)3.
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FIDUCIAIRE (CJ

 STE(CONSEIL(EN(COMPTABILITE(&

JURIDIQUE

شركة باب غرب كونستبيكسيون

ش.ذ.م.م ش.و

فلعا ي) غيب  فلعام  فلجلع  إن 

بتاريخ سليلان  بسيدي   فملنعقد 

«باب) لشركة) ((019 31) يسلرب)

ش.ذ.م.م) كونستب كسيون«) غرب 

تجزئة) ش.و مقرها سيدي سليلان،)

رأسلالها) (،100 رقم) (0 فملحلد ة)

بالسجل) وفملقيد0  100.000) رهم 

فلتجاري بسيدي سليلان تحت رقم)

077)،)قد قرر ما  لي):

 100 حصة بقيلة) (1000 تفويت)

إلى) سكينة  فهر  فلسيد0  من   رهم 

فلسيد منيب عوج.
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سكينة) فهر  فلسيد0  فستقالة 

غرب) «باب  شركة) تسييب  من 

ش.و) ش.ذ.م.م  كونستب كسيون«)

عوج) منيب  فلسيد  تعيين  تم  باملقابل 

فلشريك فلوحيد مسيبف لشركة)«باب)

ش.ذ.م.م) كونستب كسيون«) غرب 

ش.و ملد0 غيب محدو 0.

تغييب فملقر فالآتلاعي للشركة من)

 0 تجزئة فملحلد ة) سيدي سليلان،)

رقم)100،)إلى فلقنيطر0،)شارع محلد)

حسان) صومعة  إقامة  فلخامس 

علار0)30)شقة)11.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

 (0(0 1)) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0 

تحت رقم)70000.
بلثابة مقتطف وبيان

فملسيب
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فئتلانية فلقدس

10،)زنقة بكين،)شقة رقم)3،فملحيط،)فلرباط

فلهاتف/فلفاكس):)1).)37.70.6.)0

غلوبال لوجيستيك اود
)غ ل ف)

قطاع رقم 09، فلقطاع فلصناعي

فلزهر0 فلولجة، سال

فلسجل فلتجاري رقم : 1)310

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) وضع  ((019 13) يسلرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

تحلل) فلوحيد  بشريك  محدو 0 

فلخصائص فلتالية):

لوآيستيك) غلوبال  (: فلتسلية)

فو ))غ ل ف).

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فستيبف ) (: فالآتلاعي) فلهدف 

وشرفء) بيع  فلجد د0،) فلسيارفت 

فلسيارفت.

100.000) رهم) (: فلرأسلال)

 100 من) سهم  (1000 إلى) مقسلة 

 رهم لكل منهلا.

(،09 قطاع رقم) (: فملقر فالآتلاعي)

فلولجة،) فلزهر0  فلصناعي،) فلقطاع 

سال.

فملد0):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

سوف تدفر فلشركة من) (: فإل فر0)

قبل فلسيد علر غفيب.

جدمة) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية)
سال لوال ة فلرباط)-)سال،)زمور،)زعيب)

0)0))مسجل تحت) 0)) نا ر) بتاريخ)
رقم فلسجل فلتجاري))310.
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 BRITICHE AFRIQUE

TRANSPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها):)100.000) رهم

فلعام) للجلع  محضر  بلقت�سى 

(،(019 )) يسلرب) فالستثنائي بتاريخ)

قررت فلشركة ما  لي):

رضوفن) فلخلار  فلسيد  فستقالة 

من منصبه كلسيب مساهم للشركة.

فشرف) فلخلار  فلسيد  تعيين 

كلسيب مساهم في فلشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

 (019 6)) يسلرب) بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم))10368.
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فبا عقيل سعيد

شارع محلد فلسا س إقامة فلنخيل رقم)))تاز0

NORD EST INCENDE
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم) ((019 أغسطس) (( بتاريخ)

 NORD فلشركة) بلقر  فإلآلاع 

رأسلال) من  فلرفع  (EST INCENDE

إلى) 10.000) رهم  من) فلشركة 

مهام) إضافة  مع  100.000) رهم 

آد د0 إلى فلشركة.

وفستبدفل) وإصالح  وتثبيت  بيع 

إضرفم) لآلليات  فلغيار  قطاع  آل 

فلنار.

تعبئة وفستغالل فلغاز فملعقم هذف)

مع فستبدفل وإصالح وتثبيت كرونو)

فلعلليات) آل  مع  هذف  شيكرفف 

فلتجارية فلصناعية وفلخدماتية.

بتاريخ فلقانوني  فإل دفع   تم 

16)سبتلرب)019))تحت رقم)09).

441 P

فبا عقيل سعيد

شارع محلد فلسا س إقامة فلنخيل رقم)))تاز0

SODEN FOR
سو  ن فور

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

18)سبتلرب)019))تم تأسيس فلشركة)
SODEN FOR)سو  ن فور) فملسلا0)

ذفت فملوفصفات فلتالية):

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

شريك وحيد.
فلليلون) حي  (: فالآتلاعي) مقرها 
فلطابق فألول فلعلار0)16)فلشقة رقم)

1)تاز0.---

فملد0):)99)سنة.

مسيبها):)فلسيد فلنويكا فحلد.
رأسلالها):)100.000) رهم.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أكتوبر) ((8 بتاريخ) بتاز0  فالبتدفئية 

019))تحت رقم)711.
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LEGAL WORK ACCOUNTING

SARL

Capital(social(:(100.000(DHS

 Adresse(Social(:(44(rue(des(gaves(n°(4

(ème(étage

CASABLANCA

RC(:(379017

GGF
SARL

تأسيس
بالدفر) حرر  عرفي  عقد  بلوآب 

تم) ((0(0 13) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

وضع قانون أسا�سي لشركة محدو 0)

فملسؤولية بالخصائص فلتالية):

 GHAMED GROUP (: فلتسلية)

FINANCE

.GGF(:(فالسم فملختصر

فلهدف):)فلتسييب فإل فري وفملالي.

مركز) (: للشركة) فالآتلاعي  فملقر 

اللة) شارع  تقاطع  (،61 فلرياض)

 69 رقم) فملعاني  ومصطفى  فلياقوت 

فلطابق فلثاني فلدفر فلبيضاء.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

 1000 100.000) رهم قسم على) في)

للحصة) 100) رهم  بقيلة) حصة 

فلوفحد0 وزع على فلنحو فمتي):

فلسيد محلد غريف)900)حصة.

 100 فلحفيظ) نجيب  فلسيد 

حصة.

تسييب فلشركة من لدن) (: فلتسييب)

فلسيد نجيب فلحفيظ كلسيب وحيد)

للشركة ملد0 ثالث سنوفت.

فملد0):)99)سنة.

تم فإل دفع فلقانوني رقم)7060)7 

 0(308( وكذف فلتسجيل تحت رقم)

بالسجل فلتجاري لدى كتابة فلضبط)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

بتاريخ)0)) نا ر)0)0).
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CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

(10 BD YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1 

NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

PRESTIGIA HOTEL
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

)))سبتلرب)019))تكونت شركة ذفت)

وحيد) لشريك  محدو 0  مسؤولية 

مليزفتها كالتالي):

 PRESTIGIA HOTEL(:(فلتسلية

SARL AU

فلصفة فلقانونية):)ش.م.م.ش.و.

فلهدف):)فندق)-)مقهى مطعم.

 100.000 في) حد   (: فلرأسلال)

سهم بقيلة) (1000  رهم مقسم إلى)

100) رهم للسهم موزعة كالتالي):

عبد هللا سلاري):)1000)سهم.
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فلتسييب):)عبد فلعزيز سلاري.

فإلمضاء):)عبد فلعزيز سلاري.

فملد0):)99)سنة.

فملقر فالآتلاعي):) وفر فزغار آلاعة)

ف ت  وسف وعلي،)إقليم فلحسيلة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

فالبتدفئية بالحسيلة بتاريخ)10) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)6.

444 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

(10 BD YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1 

NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

TRAVOBRA

SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

ذفت) شركة  تكونت  ((0(0 3) نا ر)

وحيد) لشريك  محدو 0  مسؤولية 

مليزفتها كالتالي):

 TRAVOBRA SARL (: فلتسلية)

AU

فلصفة فلقانونية):)ش.م.م.ش.و.

أعلال مختلفة وأشغال) (: فلهدف)

فلبناء.

 100.000 في) حد   (: فلرأسلال)

سهم بقيلة) (1000  رهم مقسم إلى)

100) رهم للسهم موزعة كالتالي):

عبد فإلله فلبوكيلي):)1000)سهم.

فلتسييب):)عبد فإلله فلبوكيلي.

فإلمضاء):)عبد فإلله فلبوكيلي.

فملد0):)99)سنة.

فلحسن) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلثاني صندوق فلرب د))6))-)فلدريوش.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

)1) نا ر) فالبتدفئية بالدريوش بتاريخ)

0)0))تحت رقم)1.
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CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

(10 BD YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1 

NADOR

Tél.(:(05.36.33.39.77

Fax(:(05.36.33.39.95

STE PLUS CHANGE

SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 250.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : Bd(HASSAN(II

DRIOUCH

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ فستثنائيا  فملنعقد   فلعا ي 

فلشركة) شركاء) قرر  ((0(0 6) نا ر)

من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 

000.000.))عن طريق) إلى) (((0.000

مع) عينية  حصة  (17(00 إصدفر)

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

17) نا ر) فالبتدفئية بالناضور بتاريخ)

0)0))تحت رقم)88.
نسخة للبيان
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 SOCIETE DOMAINE

RACHID LFADELI

SARL

رفع وجفض رأسلال فلشركة
فالستثنائي) فلعام  فلجلع  إثر  على 

وفملسجل) ((019 0)) يسلرب) بتاريخ)

لشركة) ((019 31) يسلرب) بتاريخ)

ش.ذ.م.م،) فلفاضلي«) رفشد  « ومين 

تقرر 100.000) رهم،)  رأسلالها)

ما  لي):

رفع رأسلال فلشركة من)100.000 

سوف) 8.000.000) رهم.) إلى)  رهم 

فملال) رأس  في  فلزيا 0  هذه  تتحقق 

من جالل إنشاء)79000)سهم آد د)

بقيلة)100) رهم للسهم فلوحيد.

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة بلبلغ)

من) آزء) مثل  7.900.000) رهم 

مربرف) فملرتبط  فلجاري  فلحساب 

إ جاالت) جالل  من  فألصول  حسب 

 30 في) إغالقها  تم  فلتي  فملحاسبة 

و8  (7 )تعد ل فملا تين) ((019 نوفلرب)

من فلنظام فألسا�سي).

شركة) رأسلال  تخفيض 

 SOCIETE DOMAINE RACHID

8.000.000) رهم إلى) من) (LFADELI

فالنخفاض) وهذف  0.000)1) رهم.)

 6.816.246,28 بلغت) بخسائر  مربر 

 رهم في فلحساب فلسنوي للشركة.

فالستثنائي) فلعام  فالآتلاع   قرر 

من) و8) (7 فملا تين) تعد ل  للشركاء)

فلنظام فألسا�سي.

تحد ث قوفنين فلشركة.

بنفس فالسم) فلشركة  ستحتفظ 

ونفس فملد ر ونفس فملد0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

0)0))تحت رقم)103981.
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SCI M’RAHBA
شركة مدنية

رأسلالها : 18.000  رهم

فملقر فلرئي�سي : 19، زنقة فلبالبل

مرس فلسلطان، فلدفر فلبيضاء

IF(N° 1049510

ICE(N° 002119129000034

تحويل فلشركة إلى شركة محدو 0 
فملسؤولية

بلقت�سى محضر قرر فلجلع فلعام)

ما  لي):

تحويل فلشركة فلقانوني للشركة)

إلى شركة ذفت مسؤولية محدو 0.

فعتلا  فلنظام فألسا�سي للشركة)

ذفت) فلشركات  قانون  شكل  في 

فملسؤولية فملحدو 0.

للشركة) فلوحيد  فملسيب  تعيين 

فلسيد حسن حجازي.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

بتاريخ فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

17) نا ر)0)0))تحت فلرقم)7389)7.
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SCI MARHABA
شركة مدنية

رأسلالها : 18.000  رهم

فملقر فلرئي�سي : 19، زنقة فلبالبل

مرس فلسلطان، فلدفر فلبيضاء

IF(N° 1049510

ICE(N° 002119129000034

تغييب فسم فلشركة
بلقت�سى محضر قرر فلجلع فلعام)

ما  لي):

تغييب فسم فلشركة فلذي سيكون)

 SCI M’RAHBA (: فلتالي) فلنحو  على 

شركة مدنية.

فلنظام) من  (3 فملا 0) تعد ل 

فألسا�سي.
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STE GARI GOLD
شركة محدو 0 فملسؤولية

تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

تلت) ((0(0 10) نا ر) بالرباط  وم)

لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 

فلخصائص) لها  فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية):

.STE GARI GOLD(:(فلتسلية

تصفيف) فلحلام،) (: فلهدف)

بيع مستحضرفت) فلتدليك،) فلشعر،)

فلتجليل.

فملجد،) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 

يعقوب) (،0 رقم) م  بلوك  (،3 أمال)

فملنصور فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)100.000) رهم.
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فلشركة) تسييب  عهد  (: فإل فر0)

فلسيد0 إ لان فلكاري وفلسيد0 مريم)

فلكاري.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.

))-))تم فإل دفع فلقانوني وتسجيل)

فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة)

3)) نا ر) بتاريخ) بالرباط،) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)068.
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C.A.F.C.G

TEL(:(05.37.78.11.71

FAX(:(05.37.88.12.86

STE AJI SERVICE

SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ)

فلبيضاء) بالدفر  ((019 19) ونيو)

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0 باملوفصفات فمتية):

 STE AJI (: فلتجاري) فالسم 

.SERVICE SARL

فلهدف فالآتلاعي):)تسييب مستو ع)

للحافالت ميكانيك عام.

عزيز) زنقة  (67 (: فالآتلاعي) فملقر 

بالل فلطابق فلثاني رقم)3)فملعاريف)-)

فلدفر فلبيضاء.

في) فلشركة  مد0  حد ت  (: فملد0)

تسجيلها) تاريخ  من  فبتدفء) سنة  (99

بالسجل فلتجاري.

رأس مال فلشركة):)حد  رأس مال)

فلشركة في)100.000) رهم موزع على)

1000)حصة من فئة)100) رهم.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من)

نفس فلسنة.

تسييب) مهلة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة للسيد نور فلد ن آعضيض.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلسجل فلتجاري تحت رقم) فلبيضاء)

 (019 سبتلرب) (16 بتاريخ) (713708

سجل تجاري رقم))63)00.

451 P

C.A.F.C.G

TEL(:(05.37.78.11.71

FAX(:(05.37.88.12.86

STE LOGISER
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ)

فلبيضاء) بالدفر  ((019 19) ونيو)

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0 باملوفصفات فمتية):

 STE LOGISER (: فالسم فلتجاري)

.SARL

فلهدف فالآتلاعي):)تسييب مستو ع)

للحافالت.

فملقر فالآتلاعي):)1)1)زنقة أسامة)

فلدفر) (- فلطابق فأليسر ج) (( بن زيا )

فلبيضاء.

في) فلشركة  مد0  حد ت  (: فملد0)

تسجيلها) تاريخ  من  فبتدفء) سنة  (99

بالسجل فلتجاري.

رأس مال فلشركة):)حد  رأس مال)

فلشركة في)100.000) رهم موزع على)

1000)حصة من فئة)100) رهم.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من)

نفس فلسنة.

تسييب) مهلة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة للسيد نور فلد ن آعضيض.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلسجل فلتجاري تحت رقم) فلبيضاء)

 (019 سبتلرب) (16 بتاريخ) (718(03

سجل تجاري رقم)91)006.
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STE RIVA AUTOMOBILES
SARL

 SIEGE(SOCIAL : RIAD(ARRIDA
 63 MARINA(CENTER(APP(N°33

 ANGLE BD ZERKTOUNI ET
 MOHAMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA
فلعا ي) فلغيب  فملحضر  إثر  على 
0)0))لشركة) 7) نا ر) فملنعقد بتاريخ)
ريفا أوطوموبيل قرر فلشركاء)ما  لي):

إلى) فالآتلاعي  فملقر  نقل 
 RIAD ARRIDA 63 MARINA
 CENTER APP N°33 ANGLE BD
 ZERKTOUNI ET MOHAMED

.BEN ABDELLAH CASABLANCA
فلقانون) من  فلرفبع  فلبند  تغييب 

فألسا�سي للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالجد د0 تحت رقم)306) 

بتاريخ)3)) نا ر)0)0).
لإلشار0 وفلبيان
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  وفن فألستاذ0 جد جة فلصروخ
موثقة

3)زنقة أبو فلسلط فألندل�سي إقامة كرم شقة)
رقم)6،)شارع فبرفهيم فلرو فني فملعاريف)

فلدفر فلبيضاء
فلهاتف):))).)6.)).)))0

شركة زهونج مو بالستيك 
انديستبي

 STE ZHONG MO PLASTICS
INDUSTRY

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 100.000  رهم

ومقرها فالآتلاعي : بالدفر فلبيضاء 
سابينو تجزئة رقم 1081 و)108 

و1083
تفويت فلحصص فالآتلاعية

توثيقي) عقد  بلقت�سى  ( (- (1
فلصروخ) جد جة  فألستاذ0  تلقته 
7) نا ر) بتاريخ) موثقة بالدفر فلبيضاء)
فلحصص) آليع  تفويت  تم  ((0(0
فالآتلاعية فلتي  للكونها في فلشركة)
فملسلا0 زهونج مو بالستيك فنديستبي)
شركة محدو 0 فملسؤولية من طرف)
  HU SHIJUN شيجين) هي  فلسا 0 

 SHIJIANJUN آييانجون) و�سي 
.DONG LIE(لفائد0 فلسيد  ونج لي

من) فلشركة  شكل  تغييب  تقرر 
شركة محدو 0 فملسؤولية إلى شركة)
فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلوحيد.
تعيين فلسيد  ونج لي مسيب وحيد)

للشركة ملد0 غيب محدو 0.
تلقته) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثقة) فلصروخ  جد جة  فألستاذ0 

بالدفر فلبيضاء)بتاريخ)7) نا ر)0)0).
تم صياغة نظام أسا�سي))آد د.

تم فإل دفع فلقانوني للشركة) (- ((
فالبتدفئية) فملحكلة  ضبط  بكتابة 
للدفر فلبيضاء)بتاريخ)10) نا ر)0)0) 

تحت رقم)6831)7.
من أآل فلنسخة وفلبيان
فألستاذ0 جد جة فلصروخ
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سوفيسكوم
3)،)زنقة بين فلويدفن،)شقة))رقم)7،)أكدفل)

-))فلرباط
فلهاتف وفلفاكس):))37.77.13.0.)0

STE BADEN BADEN CARS
SARL AU

رفع رأسلال فلشركة
على إثر مدفوالت فلجلعية فلعامة)
 16 بتاريخ) فملنعقد0  فالستثنائية 
قرر مساهلو شركة) ((019  يسلرب)
ش.ذ.م.م.) (BADEN BADEN CARS

ش.و ما  لي):
بزيا 0) (: فلشركة) رأسلال  رفع 
 100.000 على) 0.000)1.1) رهم 
 رهم ليصبح في فملجلوع)0.000)).1 
حصة) (11.(00 بخلق) وذلك   رهم 
آد د0 بقيلة)100) رهم لكل وفحد0.
أما توزيع رأسلال فلشركة  كون)

على فلشكل فلتالي):
(: فلناجي) فلعي�سى  فلسيد 

0.000)).1) رهم.
رأسلال) تخفيض  تم  كذلك 
فمتصاص) طريق  عن  فلشركة 
 9(0.000 بقيلة) فملتبفكلة  فلخسائر 
 1.((0.000 من) لينخفض   رهم 

 رهم إلى)300.000) رهم.



(5(3 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

أما توزيع رأسلال فلشركة  كون)
على فلشكل فلتالي):

فلسيد فلعي�سى فلناجي):)300.000 
 رهم.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

0)0))تحت رقم)100007.
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سوفيسكوم
3)،)زنقة بين فلويدفن،)شقة))رقم)7،)أكدفل)

-))فلرباط

فلهاتف وفلفاكس):))37.77.13.0.)0

STE LES 3 DOU’S OEURS
SARL

رفع رأسلال فلشركة
على إثر مدفوالت فلجلعية فلعامة)
 16 بتاريخ) فملنعقد0  فالستثنائية 
قرر مساهلو شركة) ((019  يسلرب)
ش.ذ.م.م.) (LES 3 DOU’SO EURS

ما  لي):
بزيا 0) (: فلشركة) رأسلال  رفع 
 (00.000 على) 1.360.000) رهم 
 رهم ليصبح في فملجلوع)0.000)1.6 
13.600حصة) بخلق) وذلك   رهم 
آد د0 بقيلة)100) رهم لكل وفحد0.
أما توزيع رأسلال فلشركة  كون)

على فلشكل فلتالي):
فلسيد0 ريم فلشامي):)08.000).1 

 رهم.
 1(6.000 (: فلسيد0 مريم فلشامي)

 رهم.
 1(6.000 (: فلسيد0 غيثة فلشامي)

 رهم.
رأسلال) تخفيض  تم  كذلك 
فمتصاص) طريق  عن  فلشركة 
فلخسائر فملتبفكلة بقيلة)1.060.000 
 1.(60.000 من) لينخفض   رهم 

 رهم إلى)00.000)) رهم.
أما توزيع رأسلال فلشركة  كون)

على فلشكل فلتالي):
 000.000 (: فلشامي) ريم  فلسيد0 

 رهم.
 (0.000 (: فلشامي) مريم  فلسيد0 

 رهم.

 (0.000 (: فلشامي) فلسيد0 غيثة 

 رهم.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

0)0))تحت رقم))10006.
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STE TADBIR ASSISTANCE
SARL AU

تصفية فلشركة
بلقت�سى قرفر فلجلع فلعام فلغيب)

 19 بتاريخ) بسال  فملنعقد  فلعا ي 

قرر فلشريك فلوحيد) ((019  يسلرب)

 TADBIR ASSISTANCE لشركة)
فلطالبية) زنقة  (،SARL( AU،( ( 61

ملريسة)-)سال):

فملوففقة على حسابات فلتصفية.

إنهاء)تصفية فلشركة.

إبرفء)ذمة فملصفي.

أسئلة مختلفة.

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فملحكلة) لدى  فلضبط  بكتابة 

1)) نا ر) بتاريخ) بسال  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)33970.
مقتطف قصد فإلشهار
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE(DE(COMPTABILITE(:

 FORMATION(COMPTABLE,(JURIDIQUE

&(FISCAL

 ETUDE DE PROJET - CONSTITUTION DE

SOCIETES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE HG EQUIPEMENT

ش.م.م.
رأسلال : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : إقامة شامة مكتب 
رقم )) فلطابق 3 شارع قصر مدفح 

-  تاز0

تعد ل
جاص) توقيع  ذي  عقد  بلوآب 

قرر شركاء) (،(016 أكتوبر) (0 بتاريخ)

شركة)HG EQUIPEMENT)ما  لي):

6)و7)من فلقانون) تعد ل فلفصل)

فألسا�سي للشركة.

تفويت فلحصص):

 (00 باع فلسيد بن كلر0 حليد)

في) حصصه  مجلوع  من  حصة 

فلشركة موزعة على فلشكل فلتالي):

فلسيد بنكلر0 رضوفن):)33)حصة.

 33 (: فلسيد بن كلر0 عبد فملجيد)

حصة.

 133 (: عزوز) فلصنهاجي  فلسيد 

حصة.

إلى) سعيد  كلر0  بن  فلسيد  باع 

حصة) ((00 فلصنهاجي عزوز) فلسيد 

من مجلوع حصصه في فلشركة.

فلفصل)6):

فلشركة) في  فملساهلات  أصبحت 

على فلشكل فلتالي):

 30.000 ( (: فلسيد بنكلر0 رضوفن)

 رهم.

(: فملجيد) عبد  كلر0  بن  فلسيد 

33.000) رهم.

 33.000 (: فلسيد فلصنهاجي عزوز)

 رهم.

فلفصل)7):)

في) فلشركة  رأسلال  حد  

100.000) رهم لفائد0 فلشركاء):

 300 (: رضوفن) بنكلر0  فلسيد 

حصة.

فلسيد بن كلر0 عبد فملجيد):)330 

حصة.

 330 (: عزوز) فلصنهاجي  فلسيد 

حصة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاز0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم)33)بتاريخ)19) نا ر)0)0).
بلثابة مقتطف وبيان
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 STE KBIRI TRAVAUX

ROUTIERS

SARL AU

 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) وضع  تم  (،(019 أكتوبر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

محدو 0 بشريك وحيد):

 STE KBIRI TRAVAUX(:(فلتسلية

ROUTIERS)ش.م.م.

أشغال) مختلف  إنجاز  ( (: فلهدف)

إنجاز أشغال فلطرق) (- وترميم) فلبناء)

وفلقناطر)-)تهيئة فملساحات فلخضرفء)

فملنتوآات) وتسويق  بيع  شرفء) (-

بيع وتسويق آليع) شرفء) (- فلعقارية)

موف  فلبناء)وفلعقاقيب)-)علوما آليع)

فلعلليات فملتعلقة بلا سبق مباشر0)

أو غيب مباشر وفلتي  لكنها أن تساهم)

في تنلية فلشركة.

فملقر فالآتلاعي):)شارع عبد فملومن)

(- حسان) ( (B13 رقم) فملامون  إقامة 

فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.

حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

رأسلال))في)1.000.000) رهم مقسلة)

إلى))10.000)حصة فآتلاعية من فئة)

100) رهم للوفحد0 مجزأ كالتالي):

(: فكبيبي) فلغني  عبد  فلسيد 

فئة) من  فآتلاعية  حصة  (10.000

100) رهم.

فلسيد) طرف  من  فلشركة  تسييب 

لبطاقة) فلحامل  فكبيبي  فلغني  عبد 

.AB(00700(فلتعريف فلوطنية رقم

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

رقم) تحت  ((0(0 0)) نا ر) بتاريخ)

.10(033
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (5(0

STE ADES INFORMATIQUE
SARL AU

فلسجل فلتجاري رقم : 1161)3
فلحل فملسبق للشركة

بلقت�سى قرفرفت فلشريك فلوحيد)
فلسيد فلعلارتي عبد فلرحيم لشركة)
فربف ر) (19 أ يس أنفوغلاتيك بتاريخ)

019))تقرر ما  لي):
فلحل فملسبق للشركة.

عبد) فلعلارتي  فلسيد  تعيين 
فلرحيم كلصفي للشركة.

فلشركة ب) تحد د مركز تصفية 
))زنقة سان سانس فلطابق)0)رقم)8 

بلفيد ر فلدفر فلبيضاء.
بلكتب) فلقانوني  فإل دفع  تم 
للدفر) فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 
فلبيضاء)بتاريخ)19)مارس)019))تحت)

رقم)696978.
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 STE CANDET
CONSTRUCTION

SARL
فلسجل فلتجاري رقم : 697)))

رفع فلرأسلال فالآتلاعي
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
 (019 )1) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 
زنقة بئب) (03 باملقر فالآتلاعي فلكائن)
حكم تجزئة فلفو ف ي فلطابق فلثاني)
قرر) فلوفزيس فلدفر فلبيضاء) (19 رقم)
شركة كاندت كونستبكسيون)) شركاء)

ما  لي):
من) فلشركة  رأسلال  رفع 
 0.(00.000 إلى) 3.030.000) رهم 
 رهم عن طريق فملقاصد0 مع فلد ون)
فلشركة) على  وفملستحقة  فلجارية 

بتاريخ))1) يسلرب)019).
تعد ل فلبند ن فلسا س وفلسابع)

من فلقوفنين فألساسية للشركة.
بلكتب) فلقانوني  فإل دفع  تم 
للدفر) فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 
فلبيضاء)بتاريخ)3)) نا ر)0)0))تحت)

رقم)))81)7.
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 STE MOLATO &

ASSOCIATES

SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فلشريك فلوحيد

فسخ مسبق للشركة
بلقت�سى فملحضر فملؤرخ في)9) نا ر)

قرر فلشريك فلوحيد للشركة) ((0(0

فلشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

 MOLATO(&(ASSOCIATES(فلوحيد

مقرها فالآتلاعي):)زنقة فلروز سكتور)

U1،(11)رقم)))9)حي فلرياض فلرباط.

فسخ مسبق للشركة وتصفيتها مع)

زنقة) (: تحد د عنوفن فإلرساليات في)

حي) (9 ( ( رقم) (U1،(11 ( ( فلروز سكتور)

فلرياض فلرباط.

إبرفء)فملسيب فلسيد بدر موالطو.

بدر) فلسيد  فملصفي  تسلية 

موالطو.

بلكتب) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلرقم) تحت  ((0(0 3)) نا ر) بتاريخ)

.100071
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STE PARK PALMERAIE

STE ANONYME

 AU(CAPITAL(DE 122.222.300

DHS

 SIEGE(SOCAIL : PLACE

 DES NATIONS UNIES C/O

 INTEREDEC MAROC HYATT

REGENCY - CASABLANCA

RC(CASABLANCA 111.285

IF : 1032723

بلقت�سى عقد عرفي فملؤرخ بالدفر)

فلبيضاء)بتاريخ)10)أكتوبر)019))قرر)

مجلس فإل فر0 ما  لي):

قبول فستقالة فلسيد علر فلقباج)

من مهامه كرئيس مد ر عام.

تعيين كرئيس مد ر عام فلسيد):
موفليد) من  فلقباج  ناصر  فلسيد 
مغربي فلجنسية،) (197( 19) يسلرب)
أنفا إقامة) (- فلقاطن بالدفر فلبيضاء)
وزنقة) ما�سي  أندري  محج  زفوية 
جليج قابس رقم)7)وفلحامل فلبطاقة)

.BE619316(فلوطنية رقم
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 (019 نوفلرب) (10 بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم))0)0)7.
قصد فلنشر وفإلعالن
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 STE AVIMAR -
ASSURANCES

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 INTERMEDIAIRE
 D’ASSURANCE REGI LA LOI
 17-99 PORTANT CODE DES

ASSURANCES
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCAIL : 59, RUE(DES

PROVINS   - CASABLANCA
RC(CASABLANCA 35.825

IF : 1621085
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
3)) يسلرب) بتاريخ) فلعا ي  فلغيب 

019))تقرر ما  لي):
حل فلشركة قبل فمليعا .
تعيين كلصفي للشركة):

مغربية) فلسيد0 حكيلة و غيبي،)
فلبيضاء) بالدفر  فلقاطنة  فلجنسية،)
وفلحاملة) (7 رقم) (7 زنقة) لونشان  (-

.B37108((للبطاقة فلوطنية رقم
بالدفر) فلتصفية  مقر  تحد د 

فلبيضاء)9))زنقة  و بروفانس.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
تحت) ((0(0 9) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

رقم)00)6)7.
قصد فلنشر وفإلعالن

فملسيب
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شركة اماواي ترونسفيب
ش.م.م.

تأسيس شركة
 9 تبعا لعقد عرفي مؤرخ في  وم)

قوفنين) وضع  تم  حيث  ((0(0  نا ر)

فملسؤولية) ذفت  فملساهلة  فلشركة 

فملحدو 0 وذفت فملليزفت فلتالية):

فلتسلية):)شركة فماوفي ترونسفيب)

ش.م.م.

فلصفة فلقانونية):)شركة مساهلة)

ذفت مسؤولية محدو 0.

حد  موضوع فلشركة) (: فملوضوع)

فيلا  لي):

تحويل فألموفل.

في) فلرأسلال  حد   (: فلرأسلال)

لالكتتاب) كلها  100.000) رهم 

وفلدفع.
مكرر) (1 أ) رقم  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلرحيم) عبد  شارع  إفرفن  علار0 

بوعبيد سيدي  وسف أكا  ر.

99)سنة فبتدفء) :)حد ت في) فملد0)

من تاريخ تأسيس فلشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

كل) من  31) يسلرب  في) وتنتهي   نا ر 

سنة.

فلسيد) فلشركة  :) د ر  فإل فر0)

محلد  دفر ملد0 غيب محدو 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

 (3 فملحكلة فلتجارية ألكا  ر بتاريخ)

 نا ر)0)0))تحت رقم)89331.
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STE SOTRACOUVAR
SARL

تأسيس فلشركة 
فلعام) فلجلع  عقد  بلقت�سى 

)1) نا ر) بتاريخ) فملنعقد  فلتأسي�سي 

 STE شركة) تأسيس  تم  ((0(0

SOTRACOUVAR SARL)باملوفصفات)

فلتالية):

 STE SOTRACOUVAR(:(فلتسلية

.SARL



(5(( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فلطابق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(،88 رقم) (0 زنقة) (99( رقم) فألر�سي،)

تجزئة فلرياض)3)طريق صفرو،)فاس.

 100.000 (: مبلغ رأسلال فلشركة)

1000)حصة بقيلة)  رهم مكون من)

محلد،) حيدف  للسيد  حصة  ((00

 1 مجلوعة) (3 فلقدس) ب   فلساكن 

رقم)61،)تاز0.

محلد) للسيد  حصة  و00))

 0 زنقة) (99( فلساكن ب) فال ري�سي،)

طريق) (،3 فلرياض) تجزئة  (،88 رقم)

صفرو،)فاس.

غرض فلشركة):)

فألشغال فملختلفة)؛

فإلنعاش فلعقاري.

فلتسييب:)للسيد حيدف محلد.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من تقييدها)

بالسجل فلتجاري.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجارية  فملحكلة  ضبط 

رقم) تحت  ((0(0 ))) نا ر) بتاريخ)

تسجيل) وتم  (003111(0003(7(

فلشركة بالسجل فلتجاري تحت رقم)

.61607
مستخلص مطابق لألصل

فملصفي
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STE SAISS LONG

SARL AU

بلقت�سى قرفر فلجلع فلعام فلغيب)

فلعا ي فملنعقد  وم)0)) يسلرب)019) 

.STE SAISS LONG SARL AU(لشركة

من) فالآتلاعي  فملقر  تغييب  (- (1

6))عين)  وفر وال  محلد سجع محل)

طيب) وال   إلى  وفر  فاس  شقف،)

وال  طيب سايس،) (190 رقم) فلعليا،)

فاس.

تصنيع وبيع) (: زيا 0 فلنشاط) (- ((

فألحذ ة بالجللة.

3)-)فلتسييب):)عبد فلفتاح فلذهبي.

0)-)فإلمضاء):)عبد فلفتاح فلذهبي.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- ((

رقم) تحت  بفاس  فلتجارية  فملحكلة 

0003001)003111)بتاريخ)))) نا ر)

فلتجاري) فلسجل  رقم  تحت  ((0(0

.(0909
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 FCP FH2 OBLIGATAIRE

 DYNAMIQUE
صندوق توظيفي آلاعي مرجص 

له من طرف فلهيأ0 فملغربية لسوق 

فلرساميل بتاريخ 11  يسلرب 019)

فلتكوين
صندوق) تدبيب  قانون  وضع  تم 

توظيف آلاعي تكلن مليزفته فيلا  لي):

 FCP FH( (: فلتسلية)

.OBLIGATAIRE DYNAMIQUE

صندوق) مد0  تحد د  تم  (: فملد0)

فلتوظيف فلجلاعي في)99)سنة فبتدفء)

إليها) فملشار  فلوثائق  إ دفع  تاريخ  من 

بلثابة) فلظهيب  من  ((6 فلفصل) في 

فلصا ر بتاريخ) (1.93.(13  قانون رقم)

فلضبط) بكتابة  (1933 سبتلرب) ((1

حالة) عدف  فلتجارية  فملحكلة  لدى 

فلحل فملسبق أو فلتلد د فملنصوص)

في) أو  فلنظام فألسا�سي  في هذف  عليها 

فلظهيب فملشار إليه أعاله.

فلبنك) (: لديها) فملو ع  فملؤسسة 

شارع) (101 فملركزي،) فلشعبي 

فلزرقطوني،)فلدفر فلبيضاء.

 Upline(Capital(:(مؤسسة فلتدبيب

Management)شركة مجهولة فالسم)

10.000.000) رهم فلكائن) رأسلالها)

شارع) (101 فلبيضاء) بالدفر  مقرها 

فلزرقطوني.

(: فألول) فلحسابات  منتدب 

 CABINET(A(SAAIDI(&(ASSOCIES

بهاء) فلسيد0  طرف  من  فمللثل 

ساحة) (0 مقرها) فلكائن  فلسعيدي،)

ماريشال،)فلدفر فلبيضاء.

مبلغ فلتقدمات فألولية):)1.000.000 

حصة ذفت) (1000 إلى)  رهم مقسلة 

1000) رهم للحصة فلوفحد0 كقيلة)

فسلية تم كليا فكتتابها و فع قيلتها.

ال  لكن) فلتي  فملوآو فت  مبلغ 

فلحصص) فلقيام بإعا 0 شرفء)  ونه 

00.000)) رهم.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)

لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء)

في)))) نا ر)0)0))تحت رقم)7987)7.
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  وفن فألستاذ حلز0 بوقد

موثق

 )18،)شارع عبد فملومن،)فلطابق فلخامس،)

فلدفر فلبيضاء

فلهاتف):)06 36 0) )))0/ 07 09 09 )))0

YC INVEST
ش.م.م ذفت شريك وحيد
رأسلالها : 10.000  رهم

 مقرها فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء  

13 زنقة فحلد فملجاطي، إقامة لي 

فلب، فلطابق فألول، رقم 8

بتاريخ) موثق  عقد  بلقت�سى  (- (I 

تفويت) تم  ((019  11) يسلرب)

0))حصة فلتي  لتلكها فلسيد  ونس)

 YC فلشركة) رأسلال  في  فلشعبني 

.NEGOMIL(لفائد0 شركة(INVEST

فلجلع) محضر  بلقت�سى  (- (II

 11 فلعام للشركة عقد موثق بتاريخ)

على) فملصا قة  تم  ((019  يسلرب)

تم) فلشركة،) حصص  تفويت  عقد 

تعيين فلسيد  ونس فلشعبني وفلسيد)

فلشركة) مسيبو  فلهدري  فسلاعيل 

ملد0 غيب محدو 0 وتم تلد د فلهدف)

فالآتلاعي للشركة ليصبح كالتالي):

فستيبف ) فملوف ،) كل  وشرفء) بيع 

وتصد ر كل فملوف  فملرف 0 وأي نوع من)

فملفاوضة)؛

من) شكل  بأي  فالستغالل،)

فألشكال،)لغسل فملالبس،)وفلضغط،)

وكي) وإعا 0  وفلغسيل،) وفلصباغة،)

فألحذ ة)؛

بيع،)وتوزيع وتخزين آليع فلسلع)

فملتعلقة بغسل فملالبس)؛

فملؤسسات) وكل  فملصانع  تسييب 

فملذكور0) باألنشطة  فلصلة،) ذفت 

أعاله)؛

بصفة عامة فلقيام بكل فلعلليات)

مباشر0) غيب  أو  مباشر0  فملرتبطة 

بالنشاط فلتجاري للشركة.

تم تسجيل فإل دفع فلقانوني) (- (III

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

 (0(0 1)) نا ر) في) فلبيضاء) بالدفر 

تحت رقم)7769)7.
للنسخة وفإلشار0

فألستاذ حلز0 بوقد
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AML CONSULTANTS
سجل تجاري : 1917)

حل نهائي للشركة
تم) ((019 )1) يسلرب) بتاريخ)

فنعقا  آلع عام غيب عا ي لشركة)

شركة) (AML CONSULTANTS

رأسلالها) فملسؤولية،) محدو 0 

 100.000) رهلا،)بلقرها فالآتلاعي):)

شقة) (37 رقم) بناء) فألمم،) شاطئ 

تلت) حيث  بوقنا ل،) سال  (،1 رقم)

فملصا قة على):

1)-)فلحل فلنهائي للشركة.

))-)فملصا قة على تقرير فلتصفية)

فلنهائي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بسال بتاريخ))1) نا ر)0)0) 

تحت رقم)33988.

470 P

TAZI GOLD UNIVERSAL
SARL

فملوقع) فلخاص  فلعقد  بلوآب 

لقد) بتاز0،) ((019 9) يسلرب) بتاريخ)

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدو 0 ذي فلخصائص فلتالية):

 TAZI GOLD(1)-)فلتسلية):)شركة

.UNIVERSAL SARL

 1(8 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  (- ((

مجلوعة)0،)حي فلرشا ،)تاز0.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (5(6

غرضها) (: فلشركة) غرض  (- (3

باملغرب وفلخارج):

وفلبناء،) فملختلفة  فألشغال 

فملحا ثات،)فلنظافة.

في) محد   (: فلشركة) رأسلال  (- (0

على) مجزأ  100.000) رهم  مبلغ)

1000)حصة وهاته فلحصص مجزأ0)

كالتالي):

فسلاعيل لزرق)00))حصة)؛

منيب علرفن)00))حصة)؛

فملجلوع)1000)حصة.

فلشركة مسيب0 من) (: فلتسييب) (- ((

طرف فلسيد فسلاعيل لزرق.

6)-)فملد0):)99)سنة.

7)-)فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب.

لقد تم فلوضع فلقانوني للشركة)

بتاريخ) بتاز0  فالبتدفئية   باملحكلة 

0)) نا ر)0)0))تحت رقم)9).
توقيع):)فملسيب
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IT IMMO

فالستثنائي) فلعام  فلجلع  إثر  على 

فملنعقد  وم فالثنين)9)سبتلرب)019) 

 IT IMMO شركة) شركاء) بحضور 

تقرر ما  لي):

:)إضافة فسم تجاري) فلقرفر فألول)

.ITA EVENT(للشركة

بعض) إضافة  (: فلثاني) فلقرفر 

فألنشطة للشركة):

تنظيم فألحدفث)؛

تنظيم فملخيلات)؛

منظم حفالت فالستقبال فملختلفة.

فلقرفر فلثالث):)رفع رأسلال فلشركة)

إلى)00.000)) رهم.

فلقانون) تجد د  (: فلرفبع) فلقرفر 

فلدفجلي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  وتم 

فلتجارية بالرباط تحت رقم)103789.
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STE ELEGANCE TOUCH
SARL AU
حل شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)
تم) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)
ذفت) فلشركة  حل  عن  فإلعالن  تم 

فملوفصفات فلتالية):
 STE ELEGANCE TOUCH SARL

.AU
سلية،) زنقة  (: فالآتلاعي) فملقر 
 ( فلطابق) (،(( رقم) (3 إقامة شهرزف )

فلدفر فلبيضاء.
فلهدف فالآتلاعي):)فال رف  وفلتصد ر.
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
مسؤولية محدو 0 بالشريك فلوحيد.
فلسيد0 ساملة لوك�سي،) (: فلتسييب)
رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

BJ36(800)عينت محلة للشركة.
باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 
 7(8107 تحت رقم) ((0(0 3)) نا ر)

تعد ل رقم)0)0).
474 P

STE ATTANKA
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)
تم) ((0(0 6) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية):
.STE ATTANKA SARL AU

1)زنقة روكروي) (: فملقر فالآتلاعي)
إقامة) (0 فلشقة) (0 فلطابق) ب   رج 

بيلريف،)فلدفر فلبيضاء.
فلهدف فالآتلاعي):)فإلنعاش فلعقاري)

وآليع فملعامالت فملختلفة.
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
بالشريك) فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.
تم تعيين فلسيد كريم) (: فلتسييب)
فلحامل للبطاقة فلوطنية) فلطاهري،)

رقم)BK381170))مسيبف للشركة.
فلحصص):)فلسيد كريم فلطاهري)

10000)حصة.

فلرأسلال):)1.000.000) رهم.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

فملد0):)تم تحد دها في)99)سنة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلبيضاء)بتاريخ)0)) نا ر)0)0))تحت)
فلتجاري) وفلسجل  (7(7(86  رقم)

رقم)77)3)0.
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TOUERG’ ART
توفرك أرت

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : 13 زنقة أحلد 

فملجاطي، إقامة ليزفلب، فلطابق 

 فألول، فلرقم 8، فملعاريف، 

فلدفر فلبيضاء

بيع وتفويت حصص فآتلاعية
توسيع فلغرض فالآتلاعي

بلقت�سى عقد عرفي فملنعقد باملقر)

 (019 مارس) (13 بتاريخ) فالآتلاعي 

وفملسجل في))1)مارس)019))تم عقد)

للشركاء) فالستثنائي  فلعام  فالآتلاع 

بناء)على فقتبفح فملسيب فلقانوني وقرر)

ما  لي):

فالآتلاعي) فلغرض  توسيع  (- (1

فإلنعاش) كعلليات  لللؤسسة 

فملعامالت) لجليع  وفلتبويج  فلعقاري 

فلعقارية وفلوساطة فلعقارية وآليع)

فملختلفة،) وفألعلال  فلبناء) أعلال 

بالغرض) تتعلق  عللية  أي  وكذلك 

قد) وفلتي  أعاله  فملذكور  فالآتلاعي 

تساهم في تطوير فلشركة.

حصة) (666 وتفويت) بيع  (- ((

فاتيحي) فمنسة  تللكها  فآتلاعية 

حسناء)في شركة توفرك أرت رأسلالها)

100.000) رهلا وفلتي تقع بالرقم)13 
إقامة ليزفلب،) زنقة أحلد فملجاطي،)

فملعاريف،) (،8 فلرقم) فألول،) فلطابق 

فلدفر فلبيضاء.

لصالح) فآتلاعية  حصة  (333

فمنسة فاتيحي بشرى)؛

لصالح) فآتلاعية  حصة  (333

فمنسة فاتيحي زينب.

وإ فر0) تسييب  (: فلشركة) إ فر0 

من طرف) غيب محد 0  ملد0  فلشركة 

وفمنسة) حسناء) فاتيحي  فمنسة 

فاتيحي بشرى.

طرف) من  وفلتوقيع  فإلمضاء)

وفمنسة) حسناء) فاتيحي  فمنسة 

فاتيحي بشرى.

3)-)فلتعد ل فملتبتب عن فلفصول)

1،)3،)6،)7)و)1)من فلنظام فألسا�سي)

للشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني للشركة لدى مكتب فلضبط)

في) فلدفرفلبيضاء) فلتجارية  باملحكلة 

1))مارس)019))تحت رقم)))6973 

فلسجل فلتجاري رقم)3)0)37.
نسخة من أآل فلنشر وفلبيان
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سوبليم إاينت
ش.ذ.م.م بشريك منفر 

إضافة في موضوع فلشركة
بوفسطة عقد عرفي مؤرخ في) (- (1

11) يسلرب)019)،)قرر فملسيب فلوحيد)

إفينت«) «سوبليم  فملسلا0) للشركة 

رأسلالها) منفر ،) بشريك  ش.ذ.م.م 

فألسا�سي) مقرها  100.000) رهم،)

شارع غاندي،) (،30( بالدفر فلبيضاء)

فلطابق فلسفلي ومسجلة في فلسجل)

زيا 0) (33(733 رقم) تحت  فلتجاري 

(: فلشركة) موضوع  في  فلتالية   فملهنة 

وفلسلعي) فلسينلائي  فإلنتاج  «مركز 

فلبند) تعد ل  تم  وبالتالي،) فلبصري«)

فلثالث من نظام فلشركة.

))-)نفذ فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

0)) نا ر) في) فلتجارية بالدفر فلبيضاء)

0)0))تحت رقم)17)7)7.
فملسيب فملنفر 
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(5(7 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

STE SOYOMA
SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)
تم) ((0(0 13) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية):
.STE SOYOMA SARL

فملقر فالآتلاعي):))7)شارع)11) نا ر،)
فلدفر) (،169 فلشقة) فألول،) فلطابق 

فلبيضاء.
آليع) بيع  (: فالآتلاعي) فلهدف 
فملتعلقة فملكتبية وفلصناعية،) فملوف  

آليع فملعامالت فملختلفة.
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد  وسف)
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  فلتزفني،)
مجدولين) وفلسيد0  (C079006 رقم)
فلوطنية) للبطاقة  فلحاملة  لخضر،)
للشركة) مسيبفن  ( (BH0673(8 رقم)

ملد0 غيب محدو 0.
فلحصص):)

فلسيد  وسف فلتزفني)00))حصة)؛
 (00 لخضر) مجدولين  فلسيد0 

حصة.
فلرأسلال):)100.000) رهم.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 
فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

فملد0):)تم تحد دها في)99)سنة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
فلبيضاء)بتاريخ)3)) نا ر)0)0))تحت)
فلتجاري) وفلسجل  (7(8006  رقم)

رقم)3999)0.
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S.H PARA
SARL

فملنعقد  وم) إثر قرفر فإل فر0  على 
 S.H PARA(6)) يسلرب)019))لشركة

SARL)قرر شركاء)فلشركة ما  لي):
بيع) لحسن  حكيم  فلسيد  قرر 
حصصه في فلشركة لفائد0 فلسيد0)
فلرفمي تورية وفملتلثلة في)167)حصة)
 %16.7 16700) رهم فلتي تلثل) ب)

من حصص فلشركة.

لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)

بسال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  ((0(0 10) نا ر) بتاريخ)

.33907

479 P

MED IMPRIME

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 MED وفلشركاء) فملسيب  قرفر  إثر 

فملسؤولية) ذفت  شركة  (IMPRIME

فملحدو 0،)رأسلالها)100.000) رهم،)

شارع أبي رقرفق،) (: مقرها فالآتلاعي)

رقم)18،)سال فلجد د0.

تلت) فملصفي  تقرير  قرفء0  وبعد 

فلتصفية) حسابات  على  فملصا قة 

ذمة فملصفي وفلنطق بإقفال) وإجالء)

علليات فلتصفية.

فإل دفع فلقانوني):تم بكتابة فلضبط)

بتاريخ) بسال  فالبتدفئية   باملحكلة 

16) نا ر)0)0))تحت رقم)33990.
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MAISON DE SUNSINE

SARL AU

على إثر قرفر فلجلع فلعام لشركة)

 MAISON DE SUNSINE SARL AU

رأسلالها) ((0(0 8) نا ر) فملنعقد  وم)

(:  100.000) رهم ومقرها فالآتلاعي)

فلفرح،) حي  فلريش،) زنقة  (،1 رقم)

فلقرية،)سال تقرر ما  لي):

تصفية فلشركة.

كيونك) أوه  ون  فلسيد0  إعالن 

مصفي للشركة.

لدى كتابة) (: فلقانوني) تم فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بسال بتاريخ)

0)) نا ر)0)0))تحت رقم)30000.
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STE TTEX

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد

فلوحيد) وفلشريك  فملسيب  قرفر  إثر 

STE TTEX SARL AU)شركة) لشركة)

رأسلالها) ذفت فملسؤولية فملحدو 0،)

(: فالآتلاعي) مقرها  0.000)) رهم،)

زنقة فلهند،)إقامة قلر فلزمان،)شقة)

رقم)18،)قبيبات،)فلرباط.

تلت) فملصفي  تقرير  قرفء0  وبعد 

فلتصفية) حسابات  على  فملصا قة 

ذمة فملصفي وفلنطق بإقفال) وإجالء)

علليات فلتصفية.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

 فلضبط باملحكلة فلتجارية بالرباط في)

)1) يسلرب)019))تحت رقم)10393.
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  وفن فألستاذ محلد سدف ي

موثق بوآد0

6)شارع فالستقالل إقامة فا ز0 فلطابق فلثاني)

وآد0

AMTH

ش.ذ.م.م.

فلرأسلال فالآتلاعي : 00.000) 

 رهم

فملقر فالآتلاعي : آرف لخضر علار0 

1 بلوك 3) شقة رقم ) وآد0

تأسيس
تلقاه) رسمي  عقد  بلقت�سى  (- (1

فألستاذ محلد سدف ي موثق بوآد0)

تم وضع) (،(019 16) يسلرب) بتاريخ)

ذفت) لشركة  فألساسية  فلقوفنين 

جصائصها) فملحدو 0  فملسؤولية 

كالتالي):

 »AMTH» شركة) (: فلتسلية)

ش.ذ.م.م.

تقوم فلشركة بطريقة) (: فملوضوع)

مباشر0 أو غيب مباشر0  فجل فملغرب)

أو جارآه بلا  لي):

فلقيام بجليع فلعلليات فلعقارية)

فالنعاش) ( وتجزئة) وهدم  بناء) من 

فلعقاري.

فلقيام بجليع فلعلليات فلعقارية)

فلصلة) ذفت  وفملالية  فلتجارية 

في) فلتي تساهم  أو  بلوضوع فلشركة 

تطويرها.

لخضر  آرف   : فالآتلاعي) فملقر 

علار0 1 بلوك 3) شقة رقم ) وآد0.

فملد0 : 99 سنة فبتدفء من تاريخ 

تسجيلها في فلسجل فلتجاري.

حصص عينية):)لقد قامت كل من)

فلسيد0 وفاء)عامري وفلسيد0 فاتحة)

طاهري بتقد م حصة عينية للشركة)

تتلثل فيلا  لي):

«فلبستان) فملسمى) فمللك  آليع 

M80«)فلكائن بوآد0 تجزئة فلبستان)

3)قطعة رقم)M08،) تكون من أرض)

عارية مساحتها))1)آر)9))سنتيار))ذفت)

فلرسم فلعقاري رقم)836))1/)0.

محد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

إلى) 00.000)) رهم مقسم  مبلغ) في 

100) رهم) فئة) من  حصة  ((.000

موزع بين فلشريكتين كالتالي):

 (.(00 (: طاهري) فاتحة  فلسيد0 

حصة)؛

 (.(00 (: عامري) وفاء) فلسيد0 

حصة)؛

فملجلوع):)000.))حصة.

فلتسييب) مهام  أسندت  (: فلتسييب)

ملد0) طاهري  فاتحة  فلسيد0  إلى 

فمضاء) أن  فلعلم  مع  محدو 0  غيب 

فلسيد0 وفاء)عامري إلزفمي في آليع)

فلتصرفات.

فلسنة) (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر) من  تبتدئ  فالآتلاعية 

وتنتهي في)31) يسلرب.

من) (%( فقتطاع) :) تم  فألرباح)

فلقانوني) فالحتياط  لتكوين  فألرباح 

وفلباقي  وزع على فلشريك فلوحيد.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (5(8

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (1
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت رقم) ((0(0 10) نا ر) بوآد0 في)

)10)للسجل فلتحليلي.
للخالصة وفإلشار0

فألستاذ محلد سدف ي
موثق
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SOCIETE RAHILA SERVICES
SARL AU

سجل فلتجاري 0887)3
حل مسبق للشركة

لشركة) فلوحيد  شريك  قرر 
 SOCIETE RAHILA SERVICES«
SARL AU«)ذفت مسؤولية محدو 0،)
مقرها) 100.000) رهم  رأسلالها)
فلزرقطوني) شارع  ((( فالآتلاعي)
فلرقم)3)فلطابق)1)إقامة فلرضا فلدفر)
فلبيضاء)-)فملغرب،)بلوآب عقد عرفي)
فلشركة) بلقر  فنعقد  فلذي  لشريك 

بتاريخ)7) نا ر)0)0)):
1)-)فلحل فملسبق للشركة.

))-)قفل فلشركة بطريقة حبية.
3)-)تعيين مقر فلتصفية بالعنوفن)
 (( زنقة) فلزرقطوني  شارع  (: فلتالي)
فلرقم)3)فلطابق)3)إقامة فلرضا فلدفر)

فلبيضاء)-)فملغرب.
 EMAIGEL فلسيد) تعيين  (- (0
ليبي) (SALEM EMAIGEL DHAW
رقم) فلسفر  لجوفز  حامل  فلجنسية 
مصف) بليبيا  فلكائن  ((80109

للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- ((
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ) (7(68(0 تحت رقم) فلبيضاء)

16) نا ر)0)0).
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 SOCIETE ENTREPRENDRE
WEB

SARL AU
سجل فلتجاري 370139

حل مسبق للشركة
لشركة) فلوحيد  فلشريك  قرر 
 SOCIETE ENTREPRENDRE«

مسؤولية) ذفت  (»WEB SARL AU
0.000)) رهم) رأسلالها) محدو 0،)
17))شارع فبرفهيم) مقرها فالآتلاعي)
فلرو فني إقامة فلفتح فلطابق)1)فلرقم)
بلوآب) فملغرب،) (- فلبيضاء) فلدفر  (3
عقد عرفي لشريك فلذي فنعقد بلقر)

فلشركة بتاريخ)3) نا ر)0)0)):
1)-)فلحل فملسبق للشركة.

))-)قفل فلشركة بطريقة حبية.
3)-)تعيين مقر فلتصفية بالعنوفن)
شارع فبرفهيم فلرو فني) ((17 (: فلتالي)
إقامة فلفتح فلطابق)1)فلرقم)3)فلدفر)

فلبيضاء)-)فملغرب.
كيزي) زكرياء) فلسيد  تعيين  (- (0
فلبطاقة) حامل  فلجنسية  مغربي 
 6 فلكائن) (CD 99180 فلوطنية رقم)
مصف) فاس  فلشطيبي  فالمام  زنقة 

للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- ((
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ) (7(7111 تحت رقم) فلبيضاء)

)1) نا ر)0)0).
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 GROUPE DARKAOUI
D’IMPORTATION

SARL AU
تأسيس

بلقت�سى فلعقد فلعرفي فملؤرخ في)
للقوفنين) وطبقا  ((019 13) يسلرب)
فلقانون) وأساسا  فلعلل  بها  فلجاري 

رقم))-96.
فإلسم):)إن فلشركة فملعنية تحلل)
 GROUPE DARKAOUI (: فسم)

.D’IMPORTATION SARL AU
 IMPORT EXPORT  : فملوضوع 

.DE PIECE DETACHEE
 RESIDENCE (: فلشركة) مقر 
 AL MOUSTAKBAL ROUISI

.ZEGHANGHANE P/ NADOR
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
00.000)) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيلة)100) رهم لكل وفحد.

مد0 فلشركة):)محد 0 في)99)سنة.

فلسنة فملالية):)حد ت في))1)شهرف)

 31 في) تبتدئ من فاتح  نا ر وتنتهي 

 يسلرب من كل سنة.

فألرباح) تقتطع  (: فألرباح) تحد د 

إلنشاء) (%( بنسبة) فملالية  فلسنة 

فألموفل فالحتياطية فلقانونية.

حليد) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

غيب) ملد0  للشركة  مسيب  فلدرقاوي 

محدو 0.

تتحلل) فلشركة  إن  (: فلتوقيع)

مسؤولية توقيع تجاه فلسيد حليد)

فلدرقاوي.

فإل دفع) إن  (: فلقانوني) فإل دفع 

ضبط) بلكتب  سجل  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بالناضور بتاريخ)

13) نا ر)0)0))رقم)8).
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SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE TERRE D’ESPOIRE

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

لشركة) ((019 أكتوبر) (10 في) فملؤرخ 

(،»STE TERRE D’ESPOIRE«

مقرها) فملحدو 0،) فملسؤولية  ذفت 

فألمل)) (101 رقم) تجزئة  فالآتلاعي 

حي سيدي عبد فلعزيز موالي إ ريس)

زرهون،)قد تقرر ما  لي):

للشركة) فلقانوني  فإلسم  تغييب 

إلى) (»STE TERRE D’ESPOIRE» من)

.»STE TERRE D’ESPOIR«

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بلكناس بتاريخ فاتح نوفلرب)

 0766( فلسجل فلتجاري رقم) ((019

تحت رقم)0078.
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SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

MEKNES POIDS LOURDS
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
فملؤرخ) فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 
تم وضع فلقانون) (،(0(0 6) نا ر) في)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

فملحدو 0 ذفت فلخصائص فلتالية):
 MEKNES POIDS» (: فلتسلية)

.»LOURDS
تاآر قطع غيار أو قطع) (: فلهدف)

غيار للسيارفت.
فالستبف  وفلتصد ر.

فلتجار0.
وقعة) زنقة  (6 (: فالآتلاعي) فملقر 

فلزالقة فملد نة فلجد د0))مكناس.
في) فلشركة  مد0  حد ت  (: فملد0)
فلتأسيس) من  وم  فبتدفء) سنة  (99
حالة فلحل فملسبق) فلنهائي باستثناء)
فلتلد د فملنصوص عليه في هذه) أو 

فلقوفنين.
حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
 100.000 في) فالآتلاعي  فلرأسلال 
حصة من) (1.000  رهم مقسلة إلى)

فئة)100) رهم للحصة فلوفحد0.
فلسيد) فلشركة  :) د ر  فإل فر0)
للشركة) وحيد  مسيب  بوفورو  فاروق 

وشريك.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) ( بتاريخ) بلكناس  فلتجارية 

.(0(0
فلسجل فلتجاري رقم):)09107.
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SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

 CONSTRUCTION ZINEB
YOUSRA BATIMENT

SARL AU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فملؤرخ) فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 
تم وضع فلقانون) (،(0(0 6) نا ر) في)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 
ذفت) وفحد  بشريك  فملحدو 0 

فلخصائص فلتالية):



(5(9 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

 CONSTRUCTION» (: فلتسلية)

.»ZINEB YOUSRA BATIMENT

فلهدف):)فلتبويج فلعقاري.
زنقة) (3 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

عبد فلسالم بن فملختار أ/س ب م أ))

مكناس.

في) فلشركة  مد0  حد ت  (: فملد0)

فلتأسيس) من  وم  فبتدفء) سنة  (99

حالة فلحل فملسبق) فلنهائي باستثناء)

فلتلد د فملنصوص عليه في هذه) أو 

فلقوفنين.

حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 100.000 في) فالآتلاعي  فلرأسلال 

حصة من) (1.000  رهم مقسلة إلى)

فئة)100) رهم للحصة فلوفحد0.

فلسيد) فلشركة  :) د ر  فإل فر0)

للشركة) وحيد  مسيب  لحرش  فحلد 

وشريك وحيد.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) بلكناس   فلتجارية 

0)) نا ر)0)0).

فلسجل فلتجاري رقم):)1)091.
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BADEEL SMARTLEASE
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها 000.000.)1  رهم

مقرها فالآتلاعي : 161، شارع 

فلحسن فلثاني، مكتب فلطابق 9، 

فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري 1)3)01 فلدفر 

فلبيضاء

فملنعقد0) فلقرفرفت  بلقت�سى 

بتاريخ)0))نوفلرب)019))تقرر ما  لي):

فتفاقيات) على  فلتصد ق  (- (1

لتفويت وبيع حصص فآتلاعية من)

طرف):

 CONCESSIUM SARL فلشركة)
فلفتاح مجزفري) عبد  فلسيد  لصالح 

لحصة وفحد0.

 CONCESSIUM SARL فلشركة)

فلرحلن) عبد  صدقي  فلسيد  لصالح 

لحصة وفحد0.

فملوففقة على فلسيد عبد فلفتاح)
مجزفري و فلسيد صدقي عبد فلرحلن)

كشريكين آد د ن.
للقيام) فلصالحيات  إعطاء)

باإلآرفءفت فلالزمة.
))-)تغييب فلشكل فلقانوني للشركة)
إلى) «شركة محدو 0 فملسؤولية«) من)
مع مجلس) «شركة مجهولة فإلسم«)

إ فر0.
تحويل حصص فلشركة إلى أسهم.
فألسا�سي) فلقانون  وإعا 0  تعد ل 

للشركة.
إعطاء)فلصالحيات فلالزمة.

3)-)تعيين كأول مد رين للشركة):
فلسيد زين فلعابد ن مجزفري.

فلسيد0 مليكة سرفج.
فلسيد0 سلمى مجزفري.

فلسيد عبد فلفتاح مجزفري.
فلسيد عبد فلرحلن صدقي.

فلد ن  تيم) صالح  فلسيد  تعيين 
كلدقق حسابات فلشركة ملد0 ثالث)

سنوفت.
إعطاء)فلصالحيات فلالزمة.

فلعابد ن) زين  فلسيد  تعيين  (- (0
مجزفري كرئيس مجلس إ فر0 فلشركة)

طوفل مد0 إ فرته.
تعيين فلسيد عبد فلرحلن صدقي)
طوفل) للشركة  فلعام  فملد ر  كنائب 

مد0 إ فرته.
تعيين فلسيد عبد فلرحلن صدقي)
طوفل) للشركة  فلعام  فملد ر  كنائب 

مد0 إ فرته.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6738)7.
قصد فلنشر وفإلعالن
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EL BADIL ATTABII
SARL AU

سجل تجاري 76073 فلرباط
حل نهائي للشركة

 EL» قرر فلشريك فلوحيد لشركة)
BADIL ATTABII SARL AU« شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0،

مقرها  10.000  رهم،  رأسلالها 

فالآتلاعي : زنقة موالي علي شريف 

شقة رقم ) علار0 رقم 6 سكتور 3 

تلار0 جالل فلجلع فلعام غيب فلعا ي 

فلذي فنعقد بلقر فلشركة بتاريخ 19 

 يسلرب 019) :

1 - فلحل فلنهائي للشركة.

) - فملصا قة على تقرير فلتصفية 

فملحرر من طرف فلسيد0 إشرفق.

3 - تسليم إبرفء تام ونهائي ملصفي 

لحسابات فلشركة فلسيد0 إشرفق.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (0(0 16  نا ر  بتاريخ 

.10398(

491 P

SOTRASTAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

زنقة أكللام فعزيز0 16 رقم 3 

جنيفر0

تأسيس فلشركة
تم إنجاز فلقانون فألسا�سي بتاريخ)

لتأسيس) جنيفر0  ((0(0 3) نا ر)

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد باملوفصفات فلتالية):

.SOTRASTAL(:(فلتسلية

فلنشاط):)أشغال مختلفة،)تجار0.

فلتصد ر وفالستيبف .

فملقر فلرئي�سي):)زنقة أكللام فعزيز0)

16)رقم)3)جنيفر0.

رأس فملال):)100.000) رهم.

فملد0):)حد ت فملد0 في)99سنة.

فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

محلد قصطال.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

1)) نا ر) بتاريخ) بخنيفر0  فلتجارية 

0)0))تحت رقم)17.

492 P

NOWEMER

SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية بشريك 

منفر 

فلسجل فلتجاري : رقم 038811

تأسيس
بالدفر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

(،(019 8)) ونيو) بتاريخ) فلبيضاء)

تم وضع فلقانون فلتأسي�سي لشركة)

منفر ) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

ذفت فلخصائص فلتالية):

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية بشريك منفر .

.»NOWEMER»(:(فلتسلية

زنقة) (،(19 ( (: فالآتلاعي) فملقر 

(- فلثالث) فلطابق  (- فملعاني) مصطفى 

فلدفر فلبيضاء.

مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تاريخ فلتسجيل في فلسجل فلتجاري.

 100.000 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

حصة من) (1.000  رهم مقسلة إلى)

فئة)100) رهم للوفحد0 كلها في حوز0)

فلسيد عربي عبد فللطيف.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد فلعربي عبد فللطيف وملد0 غيب)

محدو 0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.

مكتب) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلتقنية) فلدرفسات  فلتكوين،)

وفملتابعة) فالستشار0  وفالقتصا  ة،)

وفألنشطة) فلبحرية  فلبيئة  مجال  في 

فملرتبطة بالبحر وفستغاللها.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني لدى كتابة فلضبط باملحكلة)

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

10) وليو)019))تحت رقم)1)7087.
موآز للخالصة وفلبيان
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ISOP HEALTH

SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

شريك وحيد

تأسيس
 9 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

فلقوفنين) وضع  تم  (،(019 أكتوبر)

فألساسية لشركة محدو 0 فملسؤولية)

فملوفصفات) ذفت  وحيد  ذفت شريك 

فلتالية):

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.

شارع) (06 ( (: فالآتلاعي) فملقر 

 -  6 فلشقة) (،( فلطابق) فلزرقطوني،)

فلدفر فلبيضاء.

رأسلال فملال):)حد  رأس فملال في)

 1000 إلى) مقسلة  100.000) رهم 

100) رهم) حصة فآتلاعية من فئة)

للوفحد0 في ملكية فلسيد ف ت حنين)

طه.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

غيب) وذلك  طه  حنين  ف ت  فلسيد 

محدو 0.

مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تاريخ فلتسجيل في فلسجل فلتجاري.

فلهدف فالآتلاعي):)هدف فلشركة)

هو):

مؤسسة للبحث فلطبي فلتعاقدي.

مؤسسة للبحث فلطبي فلتعاقدي.

فلعلليات) كل  عامة  وبصفة 

فملنقولة) فملالية  فلتجارية  فلصناعية 

مباشر0) فلتعلق  فلتي  لكنها  وفلثابتة 

فو بطريقة غيب مباشر0 بهدف فلشركة.

تم) (: فلقانوني) فإل دفع 

فملحكلة) لدى  فلقانوني  فإل دفع 

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

رقم سجل) تحت  ((019 أكتوبر) ((9

تجاري رقم)))00696.
موآز للخالصة وفلبيان
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NOVO PROM
شركة محدو 0 فملسؤولية بشريك 

وحيد

فلسجل فلتجاري : رقم 687))0

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلبيضاء،) بالدفر  ((019 3)) يسلرب)

لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 

وحيد) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

ذفت فلخصائص فلتالية):

.»NOVO PROM»(:(فلتسلية

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية بشريك وحيد.

فملقر فالآتلاعي):)))0)،)شارع عبد)

فلدفر) فلطابق فألر�سي،) (( فملومن رقم)

فلبيضاء.

 100.000 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

حصة من) (1.000  رهم مقسلة إلى)

فلوفحد0،) للحصة  100) رهم  فئة)

محرر0 آليعها لفائد0 فلسيد نشاط)

فلحسن.

:)تسيب فلشركة وملد0 غيب) فلتسييب)

نشاط) فلسيد  طرف  من  محدو 0 

فلحسن.

مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تاريخ فلتقييد في فلسجل فلتجاري.

فلهدف فالآتلاعي):)تهدف فلشركة)

إلى فلقيام):

فملرتبطة) فلعلليات  آليع 

باإلنعاش فلعقاري.

فإلنعاش فلعقاري كلا تنص عليه)

بها) فلجاري  وفلنصوص  فلقوفنين 

فلعلل في هذف فملجال.

فلعلليات) كل  عامة  وبصفة 

فلصناعية،)فلتجارية،)فملالية فملنقولة)

أو غيب فملنقولة فلتي لها عالقة مباشر0)

فالآتلاعي) بالهدف  مباشر0  غيب  أو 

فلها فة إلى تطويره.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني لدى كتابة فلضبط باملحكلة)

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

9) نا ر)0)0))تحت رقم)6006)7.
ملخص لإلشار0 وفلبيان
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CERTIF CONSEIL

SARL AU

فلحل فملسبق  للشركة

فلعام) فلجلع  مدفوالت  بلقت�سى 

سبتلرب) (( فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)

قرر فلشريك فلوحيد لشركة)) (،(019

CERTIF CONSEIL)ما  لي):

فلحل فملسبق للشركة.

ماريا  أعلو  فلسيد0  تعيين 

كلصفية للشركة.

رياض  في  فلتصفية  مقر  تحد د 

فأللفة مجلوعة فلسكنية 37 فملدجل 

فلدفر  فلحسني  فلحي   19 فلشقة   (

فلبيضاء.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

فلتجارية بالدفر فلبيضاء في 6) سبتلرب 

0)0) تحت رقم 031)71.

موآز للخالصة وفلبيان
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INTEGRAL SHORE

SARL

فلحل فملسبق  للشركة

فلجلع) مدفوالت  بلقت�سى 

 ( بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي  فلعام 

لشركة)) شركاء) قرر  (،(019  وليو)

INTEGRAL SHORE SARL)ما  لي):

فلحل فملسبق للشركة.

تعيين فلسيد فلقباج عبد فلرحلن 

كلصفي للشركة.

 193  : في  فلتصفية  مقر  تحد د 

شارع فلحسن فلثاني فلدفر فلبيضاء.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

فلتجارية بالدفر فلبيضاء في 6) سبتلرب 

0)0) تحت رقم 030)71.

موآز للخالصة وفلبيان
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فألستاذ محلد رشيد فلتدالوي

موثق بالدفر فلبيضاء
69/67)شارع موالي ف ريس فألول،)فلطابق فألول)

فلشقة رقم)3

0(((8(1899/0(((8(((((88

فلفاكس):))0)1)8)))0

BATIMENT ANDALOUS
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلال فالآتلاعي : 00.000).1 

 رهم

13، زنقة أحلد فملجاطي إقامة 

فأللب 1، فلطابق فألول رقم 18، 

فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري 9009)3 فلتعريف 

فلضريبي 80)0678)

فستقالة مسيب ن فلشركة وفلرفع من 
رأسلال فلشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلـقت�سى 

بتاريخ) فلعرفي فملؤرخ بالدفر فلبيضاء)

19) يسلرب)016))قرر فلشركاء)ما لي):

فلسيد) فلشركة  مسيبي  فستقالة 
أحلد مستور وفلسيد حسن مستور)

للشركة) كلسيب ن  مهامهلا  من 

فالحسيني) روقية  فلسيد0  وتعيين 

وتلتزم) وبه  للشركة  وحيد0  كلسيب0 

بالتوقيع) عقو ها  في آليع  فلشركة 

فالحسيني) روقية  للسيد0  فملنفر  

كلسيب0 وحيد0.

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) فلعرفي فملؤرخ بالدفر فلبيضاء)

))فربف ر)018))قرر فلشركاء)ما لي):

فلشركة) رأسلال  من  فلرفع 

أربعة عشر حصة فآتلاعية) بزيا 0 

في) محد ف  فلشركة  رأسلال  ليصبح 

.1.(00.000

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلتجاري 

 006(397( رقم) تحت  فلبيضاء)

فإل دفع) وتم  ((017 13) نا ر) بتاريخ)

فلقانوني بالسجل فلتجاري باملحكلة)

رقم) تحت  فلبيضاء) للدفر  فلتجارية 

3)73)006)بتاريخ)13)فربف ر)018).
للخالصة وفلبيان

فألستاذ محلد رشيد فلتدالوي
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INTP
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 
ذفت) تأسيس شركة  ((0(0 )) نا ر)
فملوفصفات) لها  محدو 0  مسؤولية 

فلتالية):
.INTP(:(فلتسلية

فألشغال) (: فالآتلاعي) فلهدف 
فملختلفة أو فلبناء/فلتجار0.

(،109 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
بنكيبفن) حي  محلد  سيدي  زنقة 

فلخليسات.
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في)100.000) رهم.
فلسيد) عين  (: فلشركة) تسييب 
مع) للشركة  مسيبف  فملهدي  فسوفل 

آليع فلصالحيات.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
فلتجاري) فلسجل  تحت  بالخليسات 

رقم)8907).
للنسخ وفلبيان

فلوكيل
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TRANSPORT HAMZANINO
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 
تأسيس شركة ذفت) ((0(0 )1) نا ر)
مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد لها)

فملوفصفات فلتالية):
 TRANSPORT (: فلتسلية)

.HAMZANINO
فلهدف فالآتلاعي):)نقل فلبضائع.

حي) (،(0( رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
فلرشا  تيفلت.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)
في)100.000) رهم.

تسييب فلشركة):)عين فلسيد حلز0)
ملوك فملسيب فإل فري للشركة فما فيلا)
فإمضاء) فلبنكية  فملعامالت   خص 

فلسيد ملوك مو�سى  لزمنا.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بتيفلت)

تحت رقم))1)بتاريخ)))) نا ر)0)0).
للنسخ وفلبيان

فلوكيل
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عقد تسييب حر ألصل تجاري
بالجريد0) وقع  جطأ  فستدرفك 
6)نوفلرب) 80)))بتاريخ) فلرسلية رقم)

(019
فلسجل) في  فملسجل  من  بدال 

فلتجاري تحت رقم)11300.
 قرأ):)فملسجل في فلسجل فلتجاري)
باملحكلة فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم)

.111300
فلباقي بدون تغييب
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كباكسيال
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها 0.000)  رهم

فملقر فالآتلاعي : زفوية شارع فلنخيل 
وزنقة فلرومان

إقامة رياض سندس )، مكتب رقم 
3، حي فلرياض، فلرباط

فلسجل فلتجاري رقم 07))9، 
فلرباط

حل مسبق للشركة
قرر) (،(018 1)) ونيو) بتاريخ)

فلشريك فلوحيد ما لي):
للشركة) فملسبق  بالحل  فلعلل 
من) وإحالتها للتصفية فلحبية فبتدفء)

30) ونيو)018).
تولي مهام فملصفي.

بالرباط،) فلتصفية  مقر  تحد د 
ب زفوية شارع فال ولد) (3( أكدفل،)
أبرون،) علار0  بهت،) وزنقة  عليب 

فلطابق فلثاني وفلثالث.
مكتب) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ)6)أغسطس)018)،)تحت رقم)

.97611
فلسجل) بتعد ل  فلتصريح  وضع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلتجاري 
 6 بتاريخ) بالرباط  فلتجارية  فملحكلة 
 06(8 رقم) تحت  (،(018 أغسطس)

من فلسجل فلتبتيبي.
من أآل فلنشر وفإلشهار

فملصفي
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KEMAGRO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
برأسلال قدره 300.000  رهم

فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 
 (019 أبريل) فاتح  بتاريخ  فملنعقد 
ذفت) شركة  (KEMAGRO بشركة)
قدره) برأسلال  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) فلكائن  300.000) رهم،)
فبن) عالل  زنقة  (،61 ب) فالآتلاعي 
بالدفر) بلفد ر  حي  أمكيك  فحلد 

فلبيضاء،)تقرر ما لي):
تحويل فملقر فالآتلاعي):

فملقر) تحويل  فلشركاء) قرر 
فالآتلاعي للشركة إلى فلعنوفن فلتالي):)
مركز إشرفق فلعلار0،)6))فملكتب رقم)
فلدفر) ليساسفة،) فلحسني،) فلحي  (8

فلبيضاء.
مكتب) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 
تحت) ((019 ماي) (8 بتاريخ) فلبيضاء)

رقم)701879.
موآز قصد فلنشر
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SARDA PELAGIQUE
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ)16) نا ر)
تم وضع قوفنين فلشركة ذفت) ((0(0

فملليزفت فلتالية):
.SARDA PELAGIQUE(:(فلتسلية
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
:) تعلق نشاط فلشركة) فملوضوع)

سوفء)باملغرب أو جارآه):
آليع فألنشطة فملتعلقة بالصيد)

وفلبحر.
فملنطقة) (،30 (: فلرئي�سي) فملقر 

فلصناعية مد نة فملر�سى،)فلعيون.
فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى)  رهم مقسلة 

فئة)100)للوفحد0 موزعة كالتالي):
 300 (: فلها ي) عبد  أمار  فلسيد 

حصة.

فلسيد آامع زر فك):)330)حصة.
 330 (: فلجلل) أبو  أحلد  فلسيد 

حصة.
فلسيد) تسييب من طرف  (: فإل فر0)

أمار عبد فلها ي.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 ))) نا ر) بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  ((0(0/19(

.30(79
504 P

STE MASTEING SERVICE
SARL

رأسلالها : 100.000  رهم
فلسجل فلتجاري رقم : ))300

تأسيس شركة
019))إنشاء) )) يسلرب) تم بتاريخ)

شركة بالخصائص فلتالية):
 STE MASTEING (: فلتسلية)

.SERVICE SARL
فملقر فالآتلاعي):)حي فلوحد0 بلوك)

ج رقم)367)فلعيون.
فلنشاط):)تجار0 عامة فلحرفسة.

فملد0):)99)سنة من تاريخ فلتأسيس.
رأسلال فلشركة):)100.000) رهم)
مقسلة إلى)1000)حصة كل حصة ب)

100) رهم.
جطاري) سعيد  للسيد  فلتسييب 
غيب) ملد0  بامو  إسلاعيل  وفلسيد 

محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع 
)) يسلرب) فالبتدفئية بالعيون بتاريخ)

019))تحت رقم)7)9).
505 P

STE SOFTED
SARL AU

ذفت رأسلال : 100.000  رهم
فملقر فالآتلاعي :  وفر آ ت باحدو 

سيدي فلغندور فلخليسات
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  ((0(0 )1) نا ر)
فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

بشريك وحيد باملليزفت فلتالية):
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فلتسلية):)شركة سوفتيد.
معدفت) آليع  توزيع  (: فلهدف)

وفملوف  فالستهالكية،)فملفاوضة.
وعلوما آليع فلعلليات فلتجارية)
فلعقارية) فملنقولة،) وفلصناعية،)
وفملالية فلتي تتعلق مباشر0 أو بصفة)
وما) فملذكور  بالهدف  مباشر0  غيب 

 لاثله أو يساهم في تطوير فلشركة.
فلرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة) (1000 إلى) مقسم   رهم 
100) رهم للحصة) فآتلاعية بقيلة)
بكاملها) نقدف  مدفوعة  فلوفحد0 

موزعة على فلشكل فلتالي):
حصة) (1000 محلد) فلشارفي 

فآتلاعية بلقدفر)100.000) رهم.
في) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 
31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تسجيلها في فلسجل فلتجاري.
فلشارفي) فلسيد  عين  (: فلتسييب)
فلوطنية) للبطاقة  حامل  محلد 
بتجزئة) فلقاطن  (،X190391 رقم)
فلخليسات) (10( رقم) لالميلونة 

كوكيل للشركة ملد0 غيب محدو 0.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
 (0(0 3)) نا ر) بتاريخ) بالخليسات 
فلتجاري) فلسجل  ((9 رقم) تحت 

.(890(
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ANFA 19
شركة مساهلة

رأسلالها محد  في 300.000  رهلا
مقرها فالآتلاعي : إقامة رفمي 7 زنقة 

سبتة، فلطابق ) فملكتب رقم 8، 
فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء
 رقم : 669)03

بلقت�سى محضر فآتلاع مجلس)
(،(019 13) يسلرب) بتاريخ) فإل فر0 

تقرر ما لي):
محلد) فلسيد  فستقالة  نعا نة 

مفضل من مهامه كلد ر عام.

هللا  اسين) عبد  فلسيد  تعيين 
مفضل كلد ر عام.

ماغنين) ريجيس  فلسيد  تعيين 
Régis(MAGNIN)كلد ر عام منتدب.
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فالستثنائي بتاريخ)13) يسلرب)019)،)

تقرر ما لي):
معا نة فستقالة فلسيد عبد هللا)
 اسين مفضل من مهامه كلتصرف.

تعيين متصرفين آد  وهم):
 Yoann فلسيد  ووفنا روفنجوبيب)

.Erwan(JOUBERT
شركة)GOUPIL)فمللثلة من طرف)
فلسيد فرونسوف فنطوفن آون رونار)
.François(Antoine(Jean(RENARD
تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

))81)7)بتاريخ)3)) نا ر)0)0).
ملخص قصد فلنشر
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ANFA 19
شركة مساهلة

رأسلالها محد  في 300.000  رهلا
مقرها فالآتلاعي : إقامة رفمي 7 زنقة 

سبتةن فلطابق ) فملكتب رقم 8، 
فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء
 رقم : 669)03

بلقت�سى محضر فآتلاع مجلس)
(،(019 نوفلرب) فاتح  بتاريخ  فإل فر0 

تقرر ما لي):
معا نة فستقالة فلسيد عبد هللا)
 اسين مفضل من مهامه كلد ر عام.

طارق) فلسيد  فستقالة  مها نة 
مفضل من مهامه كلد ر عام منتدب.
مفضل) محلد  فلسيد  تعيين 
فملد ر) فلرئيس  لقب  مع  عام  كلد ر 

فلعام.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

0)81)7)بتاريخ)3)) نا ر)0)0).
ملخص قصد فلنشر

508 P

LBRS
فلسجل فلتجاري : 3839)0

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) فلبيضاء) فلدفر  ((0(0 10) نا ر)
إعدف  فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
فملسؤولية فملحدو 0 باملليزفت فلتالية):

.LBRS(:(فلتسلية
فلنوع):)شركة محدو 0 فملسؤولية.
:) تلثل هدف فلشركة في) فلهدف)
فالستشار0 في تنظيم فلبنيات فلطبية.

نقل وتسليم معدفت فملختربفت.
بيع وتأآيب معدفت فملختربفت.

فالستيبف  وفلتصد ر.
6)،)محج مرس) (: فملقر فالآتلاعي)
(،3 فلشقة) فلطابق فالول،) فلسلطان،)

فلدفر فلبيضاء)أنفا.
فملد0):)99)سنة فبتدفء)من تقييدها)

في فلسجل فلتجاري.
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)
 1000 100.000) رهم مقسم إلى) في)
للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 
فلتاليى) فلوفحد0 موزعة على فلشركاء)

أسلاؤهم):
فلسيد0 معطاوي فدوى،)فلحاملة)
 PW8113(8 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
وفلقاطنة بفرنسا بنسبة)00))حصة.

فلحاملة) هند،) حجي  فلسيد0 
 BK313673 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
وفلقاطنة بفرنسا بنسبة)00))حصة.

فلحاملة) كنز0،) بنزفكور  فلسيد0 
 BE7986(( رقم) فلوطنية  للبطاقة 
وفلقاطنة بفرنسا بنسبة)00))حصة.

سناء،) جزرفني  شامي  فلسيد0 
رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 
سيتي) بكولف  وفلقاطنة  (T(0(366
))فملد نة فلخضرفء) 07)شقة) فلعلار0)
فلبيضاء) فلدفر  فلنوفصر  بوسكور0 

بنسبة)100)حصة.
فلحامل) مهدي،) بنيس  فلسيد 
 BK(0(190 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
 07 فلعلار0) سيتي  بكولف  وفلقاطن 
بوسكور0) فلخضرفء) فملد نة  (( شقة)
 60 بنسبة) فلبيضاء) فلدفر  فلنوفصر 

حصة.

فلحامل) رزق،) بناني  فلسيد 
 BL7018( رقم) فلوطنية  للبطاقة 
شاطئ بوزنيقة) ((68 وفلقاطن برقم)
 (00 بنسبة) بوزنيقة  (،8 غرين) باي 

حصة.
من) فلشركة  تسيب  (: فلتسييب)
فلحامل) مهدي،) بنيس  فلسيد  طرف 
 BK(0(190 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
 07 فلعلار0) سيتي  بكولف  وفلقاطن 
بوسكور0) فلخضرفء) فملد نة  (( شقة)
فلنوفصر فلدفر فلبيضاء)وفلسيد0 حجي)
فلحاملة للبطاقة فلوطنية رقم) هند،)
BK313673)وفلقاطنة بفرنسا وذلك)

ملد0 غيب محدو 0.
بشكل) ملزمة  فلشركة  تكون 

صحيح بتوقيع أحد مسيبيها.
فلقانوني) فإل دفع  تم  (: فلتسجيل)
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
تسجيلها) وتم  ((0(0 ))) نا ر)  وم)
رقم) تحت  فلتجاري  بالسجل 

.0(3839
لإل دفع وفلنشر
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MFA ARCHITECTURE
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع) ((0(0 16) نا ر) بالرباط في)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلقانون 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.
 MFA (: فلتسلية)

.ARCHITECTURE
مهندس) (: فالآتلاعي) فلهدف 

معلاري.
(،6 فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر 
علار0)))زنقة فلحسين فألول فلرباط،)

حسان.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تقييدها بالسجل فلتجاري.
100.000) رهم) (: رأسلالها)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسلة 

100) رهم للحصة فلوفحد0.
للشركة) كلسيب  عين  (: فلتسييب)
فلفاطمي أشرف مرزوق ملد0) فلسيد 

غيب محدو 0.
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بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) ((0(0 0)) نا ر) بالرباط  وم)

رقم)100103.
بلثابة مقتطف وبيان
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ZAMI AUTOMOBILE
SARL AU

 8 في) بلقت�سى عقد عرفي محرر 
تم تكوين نظام أسا�سي) ((0(0  نا ر)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 
ذفت شريك وحيد جصائصها كالتالي):

 ZAMI (: فلتسلية)
.AUTOMOBILE

فلهدف):)تلارس فلشركة فألهدفف)
فلتالية):

فلجد د0) فلسيارفت  فستيبف  
وفملستعللة.

فالستيبف  وفلتصد ر.
فستيبف  معدفت فإلسعاف وفلعتا .
فلشقة بالطابق) (: فملقر فالآتلاعي)
 90 فلعلار0) (( رقم) فلوفقع ب  فألول 

زنقة نابولي فملحيط فلرباط.
 10.000 (: فالآتلاعي) فملال  رأس 
 رهم مقسم إلى)100)حصة قيلة كل)

وفحد0)100) رهم.
فزمي) فلسيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلحسين 
كلسيب) (C(071(7 رقم) فلوطنية 

وحيد للشركة وملد0 غيب محدو 0.
وضع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 
باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم)

فلسجل فلتجاري))01)10.
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 STE BENKABBOU
CONSTRUCTIONS

SARL
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ((0(0 9) نا ر)

حسب فملعطيات فلتالية):
شركة ذفت مسؤولية محدو 0.

فملقر فالآتلاعي):)شقة رقم)))بلوك)
D)إقامة فلنعمي فلوفاق تلار0.

وفلتجهيز) فلبناء) أشغال  (: فلهدف)
وأشغال متنوعة.

فملد0):)99)سنة من تاريخ فلتأسيس.
فلرأسلال):)100.000) رهم.

من طرف فلسيد سعد) (: فلتسييب)
فبن قابو فملز ف  بتاريخ)6) وليو)1978 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  بفاس 

.AD(6773(فلوطنية
لقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
3)) نا ر) بتاريخ) بتلار0  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم))937)1.
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AGRI RIDADAM
RC2025

فالستثنائي) فلعام  فلجلع  قرر 
،(019 0)) يسلرب)  فملنعقد  وم)

ما  لي):
تغييب فلهدف فالآتلاعي للشركة.

فستقالة فلسيد فسلاعيلي ف ريس)
كلسيب للشركة.

فبرفهيم) فسلاعيلي  فلسيد  تعيين 
كلسيب للشركة ملد0 غيب محد 0.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.
:)سلم من طرف) فإل دفع فلقانوني)
تحت) بليدلت  فالبتدفئية  فملحكلة 

رقم)8) وم)6) نا ر)0)0).
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 IBA CAR LUX
SARL AU

 بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ
6) نا ر)0)0))تم تكوين نظام أسا�سي)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 
ذفت شريك وحيد جصائصها كالتالي):

 IBA CAR LUX(:(فلتسلية
فلهدف):)تلارس فلشركة فألهدفف)

فلتالية):
فلجد د0) فلسيارفت  فستيبف  

وفملستعللة.
فالستيبف  وفلتصد ر.

فستيبف  معدفت فإلسعاف وفلعتا .
فلشقة بالطابق) (: فملقر فالآتلاعي)
 90 فلعلار0) (( رقم) فلوفقع ب  فألول 

زنقة نابولي فملحيط)-)فلرباط.

 10.000 (: فالآتلاعي) فملال  رأس 
 رهم مقسم إلى)100)حصة قيلة كل)

وفحد0)100) رهم.
:)تم تعيين فلسيد0 ف  ب) فلتسييب)
فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  سكينة 
كلسيب0) (،LA136987 رقم) فلوطنية 

وحيد0 للشركة وملد0 غيب محدو 0.
وضع) تم  فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 
باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم)

فلسجل فلتجاري))13)10.
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FRIENDS 4 SERVICES
في) حرر  فستثنائي  قرفر  بلقت�سى 
 (019 )1) يسلرب) بتاريخ) فلرباط 
 FRIENDS 0 شركة) شركاء) قرر 

SERVICES)ش.م.م ذفت ما  لي):
تصفية مسبقة للشركة.

فلسيد) للشركة  فملصفي  تعيين 
 اسين بلغازي،)وكذف مكان فلتصفية)
فميب سيدي محلد حي) شارع  ((0 في)

فلرشا  فلقرية سال.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم)30016)في)))) نا ر)0)0).
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 STE CREATORS
CONSULTANCY

SARL
فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 
3) يسلرب) بتاريخ) فلرباط  في  حرر 
019))قرر فلشريك فلوحيد للشركة)
 CREATORS CONSULTANCY

ش.م.م.)ما  لي):
 00 من) (: تحويل فملقر فالآتلاعي)
شارع وف  عزيز فلطابق فلثالث فلشقة)
شارع) (118 إلى) فلرباط  أكدفل  (07
كيش فلو ف ة) (9 فلعندليب فلدفجلة)

تلار0.
طرف) من  حصة  (060 تفويت)
فلسيد0) إلى  محلد  شطاري  فلسيد 

فبها ليلى.

محلد) شطاري  فلسيد  فستقالة 

من منصبه كلسيب للشركة.

ليلى كلسيب0) فبها  فلسيد0  تعيين 

وحيد0 للشركة.

تم تغييب فلشكل فلقانوني للشركة)

من ش.م.م.)ذفت فلشريك فلوحيد إلى)

ش.م.م.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بالرباط)

3)) نا ر) بتاريخ) (100097 تحت رقم)

.(0(0
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STE NBAMO TRAVAUX

ش.م.م.ش.و

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

أكتوبر) (11 بتاريخ) فملنعقد  فلعا ي 

019))تقرر ما  لي):

تفويت حصص فلشريك فلوحيد)

100)سهم من) فلسيد بو يس سعيد)

إلى) (10.000 بقلية) للسهم  (10 فئة)

فلسيد فلغالي محلد.

فلسيد) فلوحيد  فملسيب  فستقالة 

بو يس سعيد وتعيين فلسيد فلغالي)

محلد مسيبف وحيدف للشركة ملد0 غيب)

محد 0.

زنقة) (00 تحويل مقر فلشركة إلى)

فلطابق) (7 رقم) علي  سيدي  فكللان 

فألول أكدفل فلسفلى فلرباط.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني للشركة لدى)

كل من):

فملحكلة فالبتدفئية بأزيالل تحت)

رقم)7)6)بتاريخ)10) يسلرب)019).

فملجلوعة فلتجارية بالرباط تحت)

رقم)103970)بتاريخ))1) نا ر)0)0).

فلسجل) في  فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاري لللحكلة فلتجارية بالرباط)

تحت رقم)7)3)10)من نفس فليوم.
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STE ISTRA FER INOX

ش.م.م.ش.و

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)

بتاريخ)13) يسلرب)019))تم تأسيس)

شركة ذفت فلخصائص فلتالية):

 ISTRA FER شركة) (: فلتسلية)

.INOX

شركة) (: فلقانونية) فلصفة 

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو  ة 

فلوحيد.

فلهدف فالآتلاعي):

فلحدف 0.

مقاول في فألشغال فملتنوعة للبناء.

مقاول في أشغال نجار0 فلخشب)

وفأللومنيوم.

فلرأسلال فلشركة):

في) فلشركة  مال  رأس  حد  

سهم) (1000 بقيلة) 100.000) رهم 

في ملك) للسهم  100) رهم  فئة) من 

فلسيد بهالي فلهوفري.

فلفتح) سكتور  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلعيا د0) (1370 رقم) فشتوكة  زنقة 

سال.

فلسيد) من  كل  عين  (: فلتسييب)

بهالي محلد) وفلسيد  بهالي  إسلاعيل 

مسيبفن للشركة ملد0 غيب محدو 0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل في فلسجل فلتجاري إال إذف)

حصل فسخ أو فمتدف .

فاتح  نا ر) من  (: فملالية) فلسنة 

31) يسلرب من كل سنة ما عدف) إلى)

فلسنة فألولى تبتدأ من تاريخ فلتسجيل)

 31 في) وتنتهي  فلتجاري  فلسجل  في 

 يسلرب)0)0),

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 باملحكلة فالبتدفئية بسال بتاريخ)

 نا ر)0)0))تحت رقم)33983.

فلسجل) في  فلشركة  تسجيل  وتم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

تحت رقم)31007)من نفس فليوم.
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  وفن فألستاذ0 فدو0 بنيس طالب

موثقة

 B9(08))شارع فلرو فني إقامة فلنخيل علار(

فلطابق فألول

فلهاتف):))).)).3).)).)0

فلفاكس):)3.73.66).)).)0

شركة جالدية

ش.م.م.

تفويت حصص فآتلاعية
وحساب آاري

1)-))بلوآب عقد توثيقي بد وفن)

موثقة) طالب  بنيس  فدو0  فألستاذ0 

8)) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر 

019))فوت كل من فلشركة فملسلا0)

جالد ة ش.م.م.)وفلسا 0 محلد لعلج)

وفلسيد0) لعلج  فلحبيب  لعلج   حيى 

فلشامي نزهة وفلسيد0 لطيفة لعلج)

أي) لهم  فملللوكة  فلحصص  لكافة 

في فلشركة فملسلا0 باط في) ((0.006

فلشركة) لصالح  فلنصر  كوسكوس 

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  فملحدو 0 

فلوحيد فملسلا0 فلفتح فو  ب)0.000) 

حصة فآتلاعية ولصالح فلسيد نزفر)

حصص فآتلاعية وذلك) (6 فغلى ل)

بثلن قدره)78.670).)) رهم.

فلعقد) نفس  بلوآب  تم  (- ((

محلد) لعلج  عالل  فلسا 0  تفويت 

فلجاري) لحسابهم  لعلج  لعلج  حيى 

فو ) فلفتح  شركة  لفائد0  بالشركة 

في) فغلى  نزفر  وفلسيد  ش.م.م.ش.و 

حدو )0)0.666.6) رهم.

فلسا 0) فملسيب ن  فستقالة  تم 

ومحلد) لعلج  ومحلد  لعلج  عالل 

نزفر) فلسيد  وتنصيب  لعلج  فلزين 

فغلى كلسيب وحيد للشركة ملد0 غيب)

محد 0.

))-))تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
1)) نا ر) بتاريخ) بوآد0  فلتجارية 

0)0))تحت رقم))8).
للنشر وفلبيان

فألستاذ0 فدو0 بنيس طالب
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NOTAIRE
 285BOULEVARD(ROUDANI,

CASABLANCA
MAITRE FADOUA BENNIS TALEB

CASH & RETAIL
SARL

رأس فملال : 1.000.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء 07، 
شارع لال  اقوت، فلطابق فلخامس

توثيقي بدوفن) بلوآب عقد  (- (1
فألستاذ0 فدوى بنيس طالب موثقة)
10) نا ر) في فلدفر فلبيضاء،)مؤرخ في)
فلجلع) فآتلاع  عقد  تم  (،(0(0
 CASH( &( RETAIL لشركة) فلعام 
1.000.000) رهم) برأسلال) (SARL
 قع مقرها فلرئي�سي في فلدفر فلبيضاء)
فلطابق) فلياقوت،) اللة  شارع  (،07
فلخامس،)وتقرر نقل فملقر فالآتلاعي)
فلعنوفن) إلى  فلقد م  فلعنوفن  من 
(،10 فلبيضاء) بالدفر  فلكائن  فلجد د 

شارع فلفرفشات.
تم فإل دفع فلقانوني في سجل) (- ((
في) فلبيضاء) للدفر  فلتجارية  فملحكلة 

1)) نا ر)0)0))تحت رقم))00).
للنشر وفلبيان

فألستاذ0 فدوى بنيس طالب
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AMINE RYAN KFE
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
قانون) فنجاز  تم  ((019 6)) يسلرب)
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلخصائص فلتالية):
.AMINE RYAN KFE(:(فلتسلية

فلشكل فلقانوني):)ش م م.
فلغرض):

فستغالل فملقهى.
غيب) أو  مباشر0  وإ فر0  إنشاء)
وفلوآبات) مقهى  أي  من  مباشر0 
فلخفيفة وفلتلوين إنشاء)أو فلوآبات)

وفملجلعات) وفلسياحة  فلسريعة 

فلتبفيهية.

فلتلوين):)فلتنظيم وفإل فر0 لجليع)

فالحتفاالت وفلكوكتيالت و فملؤتلرفت.

وتصد ر) فستيبف   بيع،) شرفء،)

آالت) أو  آهاز،) أو  ما 0  أي  وتدفول 

فلخاصة) وفمللحقات  فلغيار  قطع 

لنشاط فلشركة.

فملخابز وفملعجنات وفملثلجات.

تلثيل آليع فلعالمات فلتجارية أو)

مرفحل فألآانب في فملغرب.

وشرفء) فلدرفسة،) فالستحوفذ،)

أو نقل أي) بيع،) وتبا ل وفالستغالل،)

ونلوذج) فالجتبفع،) وبرفءفت  عللية،)

لألغرفض فملذكور0.

فلفضل) تجزئة  فالآتلاعي  مقرها 

تجزئة رقم)971)حي موالي رشيد فلدفر)

فلبيضاء.

مد0 فلشركة):)99)عاما.

100.000) رهم) (: رأسلالها)

فآتلاعية) 1000حصة  إلى) مقسلة 

فلوفحد0) للحصة  100) رهم  بقيلة)

وفلتي فكتتبت على فلشكل فلتالي):

(: فلسيد  و أندرف فاريا بولو فورج)

900)حصة.

  100 (: مون) ما  مريم  فلسيد0 

حصة.

سوف تدفر فلشركة من) (: فإل فر0)

بولو) أندرف فاريا  فلسيد  و  طرف 

فورج.)

فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب من كل عام،)باستثناء)

تاريخ فإل دفع) فلسنة فألولى تبدأ من 

فلعام) من  31) يسلرب  إلى) فلقانوني 

نفسه.

تم تنفيذ  فلك) فإل دفع فلقانوني:)

بالدفر) لالستثلار  فلجهوي  فملركز  في 

فلبيضاء.
للنشر وفلتوزيع
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FID AL IZDIHAR SARL AU

 FIDUCIAIRE DU CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

SIEGE(SOCIAL(:(612(AL(MASSAR(ROUTE

DE SAFI MARRAKECH

 IF(:(14364396(–(patente(:(64800045(–

RC(:(52443

MARRAKECH

GSM 06 61 36 83 00

TEL 0( (0 3( (1 7(

CHARGETBOX
SARL AU
تأسيس 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
0/01/10)0))بلرفكش تقرر تأسيس)
فملحدو 0))) فملسؤولية  ذفت  شركة 

بياناتها كالتالي):
CHARGETBOX(:(فالسم

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

فستيبف ) (: فلتجاري) فلنشاط 
فلكهربائية) فالالت  آليع  وتصد ر 

وفملعلوماتية.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها.
فملقر فالآتلاعي):))61)فملسار طريق)

فسفي مرفكش.
رأس مال فلشركة):)90.000) رهم.
ملد0 غيب محد 0) (: فلشركة) مسيب 

فلسيد فحلد فمين فلشعار.
بالسجل) فلشركة  تسجيل  ثم 
لدى) فلضبط  بكتابة  ( فلتجاري)
بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  فملحكلة 

)0/01/1)0))تحت رقم)101901.
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فئتلانية بينانفو

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها):)300.000) رهم

فلكائن مقرها):)بالدفر فلبيضاء)00)زنقة محلد)

فلحد قي،)حي فملعاريف،)فلطابق فألول

THE OPTICAL
 و أوبتكال

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
للشريكة فلوحيد0

رأسلالها : 100.000  رهم
8)، زنقة مامون محلد، إقامة مريم، 

تجزئة شانتلار، فلدفر فلبيضاء
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)
تم) ((019 11) يسلرب) في) فلبيضاء)
للشركة) فألسا�سي  فلقانون  تحرير 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 وفلتي تتليز)

بالخصائص فلتالية):

فسم فلشركة):)تحلل هذه فلشركة)

فملسؤولية) ذفت  أوبتكال«) « و  فسم)

فملحدو 0 للشريكة فلوحيد0.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

للشريكة) فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد0.

فلهدف) إن  (: فلشركة) موضوع 

فلتجاري للشركة إن باملغرب أو جارآه)

أو مباشر0 من طرفها أو مساهلة منها)

هو):

وعلوما) نظارفتي  نشاط  ملاسة 

كل)«فلبصريات«)؛

أنوفع) كل  ومعالجة  إصالح 

فلنظارفت وفألطر وفلعدسات.

فلشركاء):)فلسيد0 بنلنصور سلمى.
:) حد  رأسلال) رأسلال فلشركة)

100.000) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

كل) قيلة  حصة  (1000 إلى) مقسم 

100) رهم سد ت قيلتها كاملة) منها)

فلتي) فلوحيد0  فلشريكة  طرف  من 

أسندت إليها تلك فلحصص في مقابل)

مساهلتها.

كل) تلليك  تم  (: فلحصص)

فلحصص للشريكة فلوحيد0 كلا  لي):

 1000 سلمى) بنلنصور  فلسيد0 

حصة.

فلسيد0) تعيين  تم  (: فملسيب)

وحيد0) كلسيب0  سلمى،) بنلنصور 

وبناءف) محدو 0  غيب  ملد0  للشركة 

فلشركة) فلتزفمات  ذلك ستكون  على 

فملسيب0) طرف  من  وحيد  بتوقيع 

فلوحيد0 فملذكور0 أعاله.

فملقر) :) كون  فالآتلاعي) فملقر 

فلبيضاء) بالدفر  للشركة  فالآتلاعي 
8)،)زنقة مامون محلد،)إقامة مريم،)

تجزئة شانتلار.

تبتدئ بفاتح) (: فلسنة فالآتلاعية)

 نا ر وتنتهي في)31) يسلرب لكل سنة.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  لللحكلة 

رقم) تحت  ((0(0 10) نا ر) بتاريخ)

.7(6(80
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فئتلانية كونفيسكو ش م م

محاسب معتلد من طرف فلدولة

فلهاتف):))).9.00).)).)0

www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

ميبازير

MIRAZUR SARL D’AU

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 
بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) تأسيس  تم  (،(0(0/01/0(

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

بشريك وحيد جصائصها كامتي):)

فلتسلية):)ميبفزير.

فلغرض فالآتلاعي):)مقهى وسناك.

فملقر فالآتلاعي):)107-109)و111 

ق ج) (( شارع محلد فلدور0 آليلة)

فلدفر فلبيضاء.

فملد0):)99)سنة.

 100.000 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

1000)حصة بقيلة)  رهم مقسم إلى)

كلها محرر0) 100) رهم لكل وفحد0،)

عبدفلكريم،) فلذهبي  فلسيد  لفائد0 

 1966/0(/17 فملز ف  بتاريخ) مغربي،)

بالدفر فلبيضاء،)فلساكن ماوزال زنقة))

حي فلحسني) (17 فلشقة) ((( علار0) ((

فلدفر فلبيضاء.

فلذهبي) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

كلسيب) أعاله،) فملذكور  عبدفلكريم،)

منفر  للشركة ملد0 غيب محدو 0.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)31) يسلرب.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

لالستثلار) فلجهوي  فملركز  بوفسطة 

 (0(0/01/0( بتاريخ) بالدفر فلبيضاء)

وفلتقييد بالسجل فلتجاري تحت رقم)

 0((.9(3
مقتطف و بيان

524 P

BTP SKILLS

SARL AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وحيد 

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) ((0(0/01/06 في) بالدفر فلبيضاء)

إعدف  فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

وحيد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

باملليزفت فلتالية):)

BTP SKILLS(:(تسلية فلشركة

فلشركاء):

فملغازلي) فلرحلان  عبد  فلسيد 

ب) فلقاطن  فملغربية  فلجنسية  ذو 

 (( ليساسفة فقامة   ار فملنزه م س)

فلدفر) (0 فلطابق) (1( فلشقة) (3 علار0)

فلبيضاء.

مختلف أشغال) (: غرض فلشركة)

فلبناء.

10)زنقة فلحرية) (: فملقر فإلآتلاعي)

فلطابق فلثالث فلرقم)).

100.000) رهم) (: فملال) رأس 

مقسلة إلى)1000)حصة بقيلة)100 

وفملكتتبة) فلوفحد0  للحصة   رهم 

فلشريك) عن طريق  (
ً
نقدف وفملدفوعة 

فلوحيد فلسيد عبد فلرحلان فملغازلي))

فملد0):)99)سنة.

فإل فر0):)ستدفر فلشركة من طرف)

فملسيب فلوحيد فلسيد ف ريس وهلوش)

ذو فلجنسية فملغربية فلقاطن باقامة)

ستب هللا)1)علار0)8)شقة)0)تلار0.)

تلتزم فلشركة بالتوقيع) (: فلتوقيع)

فملنفصل):)فلسيد ف ريس وهلوش فو)

فلسيد عبد فلرحلان فملغازلي.

فلقانونية) فإلآرفءفت  تنفيذ  تم 

في فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء)

تحت رقم فلتسجيل)89)3)0.
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 SOCIETE ORCHID HEALTH

 NATURAL AND ORGANIC

PRODUCTS
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) إ دفع  تم  (،(0(0/01/07

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

فملحدو 0 ذفت فملليزفت فلتالية):

 SOCIETE ORCHID (: فلتسلية)

 HEALTH NATURAL AND

ORGANIC PRODUCTS SARL

هدفها) للشركة  :) كون  فلهدف)

في) بشكل مباشر أو غيب مباشر سوفء)

فلقطاعين) في  فلخارج  في  أو  فملغرب 

فلعام وفلخاص):

تصد ر،) فستيبف ،) بيع،) شرفء،)

تجار0،)تسويق،) رفسة،)توزيع،)تجار0)

جضروفت) (: مكونات) لجليع  عامة 

مجففة،) فوفكه  بقاالت،) فوفكه،)

بهارفت،)مستحضرفت تجليل،)عسل)

وفألعشاب فلطبية ومنتجات فلتجليل)

عام) وبشكل  وفلبخور،) وفلعطور 

فلطبيعية) فلغذفئية  فملنتجات  آليع 

أو فلصناعية أو منتجات فلتجليل في)

فلجللة أو شبه فلجللة أو فلتجزئة.)

تصد ر وفستيبف  آليع فملنتجات)

فملغربية أو فألآنبية  ون حدو .

فلتجارية) فلعالمات  آليع  تلثيل 

فألآنبية أو فلتبفجيص.

فملباشر0) فملشاركة  عام،) بشكل 

آليع) في  للشركة  فملباشر0  غيب  أو 

فملعامالت فملالية فملنقولة أو فلعقارية)

أو) فلتجارية  فملؤسسات  آليع  وفي 

بشكل) ترتبط  قد  فلتي  فلصناعية 

مباشر أو غيب مباشر باهدفف فلشركة)

محتللة) طبيعة  وذفت  صلة  ذو  أو 

لتعزيز تطوير أعلال فلشركة…

فملقر فالآتلاعي):)إقامة شهرزف )3 

فلطابق)))رقم))))فلدفر فلبيضاء)زنقة)

سومية.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

000.000) رهم) فالآتلاعي محد  في)

فآتلاعية) حصة  (0000 إلى) مقسم 

من فئة)100) رهم للوفحد0،)مكتتبة)

و محرر0 بالربع.

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) يسلرب.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد  وسف)

فلحامل) مغربية  آنسية  فملقلع 

 WA99000 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

فلقاطن) (1978.01.01 بتاريخ) فملز ف  

تجزئة فملد نة فلطابق) (66 في فلدرو0)

آنسية) فلبدني  فحلد  وفلسيد  (1

فلسفر) لجوفز  فلحامل  بكستانية 

بتاريخ) فملز ف   (KN99978(( رقم)

1983.07.07)فلقاطن في مسك فلربيع)

بتوقيع) للشركة  مسيب ن  فلسعو  ة 

منفصل لكالهلا.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

بالدفر فلبيضاء،)بتاريخ)0.01.10)0)،)

تحت رقم6809)7.
ملخص قصد فلنشر
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 SOCIETE ORDER FRESH
SARL-au

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) إ دفع  تم  (،(0(0/01/08

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

ذفت) وفحد  شريك  ذفت  فملحدو 0 

فملليزفت فلتالية):

 SOCIETE ORDER (: فلتسلية)

FRESH(SARL-au

فلشركة) من  فلغرض  (: فلهدف)

في فملغرب) مباشر أو غيب مباشر سوفء)

فلعام) فلقطاعين  في  (، فلخارج) في  أو 

وفلخاص:

وتصد ر) وفستيبف   وبيع  شرفء)
وتوزيع) و رفسة  وتسويق  وتجار0 
مكونات:) لجليع  عام  بشكل  وتجار0 
وفلبقالة) وفلفوفكه  فلخضروفت 
وفلفوفكه فملجففة وفلتوفبل ومنتجات)
حلويات) فلتجليل،) مستحضرفت 
عسل،) نشوية،) أطعلة  تقليد ة،)
أعشاب طبية،)مستحضرفت تجليل،)
أزهار ونباتات،)أسلد0،)تربة مزروعة،)
مستلزمات) أحوفض،) فخار،) بذور،)
منتجات) بخور،) عطور،) حدفئق،)
عامة،) وفآن،) أطعلة  تجليل،)
وبشكل) وفألسلاك  وفملاشية  جروف 
عام آليع فملنتجات فلغذفئية بكليات)
كبيب0،)في شبه فلجللة أو بالتقسيط.)
آليع فلعلليات فلصناعية وفلتجارية)
وفملالية وفملنقولة وغيب فملنقولة وفلتي)
قد ترتبط بشكل مباشر أو غيب مباشر)

بهدف فلشركة.
زنقة  زيالل) (39 (: فملقر فالآتلاعي)
فلدفر) فونسيرب  ال  حي  (( فلطابق)

فلبيضاء.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.
فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
فالآتلاعي محد ))في)100.000) رهم)
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100) رهم للوفحد0،)مكتتبة)

و محرر0 بالكامل.
فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)
فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) يسلرب.
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد0 جولة)
فلحاملة) مغربية  آنسية  حفيان 
 BE803069 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
فملز ف 0 بتاريخ))).07.)199)في فلدفر)
زنقة زيالل) (39 في) فلقاطنة  فلبيضاء)
مسيب0) فونسيرب  ال  حي  (( فلطابق)

للشركة مع إمضائها فملنفر .
بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 
بالدفر فلبيضاء،)بتاريخ)0.01.10)0)،)

تحت رقم6800)7.
ملخص قصد فلنشر
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BEL SHORE
 SARL-AU
بيل شور

IF : 39463277
 RC : 451834

ICE : 002389322000096
تأسيس شركة ذفت فملسٶولية 

فملحدو 0 بشريك فلوحيد 
فملؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،(019 3)) يسلرب) بتاريخ) بالبيضاء)
تم تأسيس شركة باملوفصفات فلتالي):

فلتسلية):)بيل شور.
شارع أنفا) (131 (: فملقر فالآتلاعي)
بالدفر) (-11B رقم) مكتب  أزير  إقامة 

فلبيضاء.
ذفت) فلشركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0 بشريك فلوحيد.)
إلى) فلخدمات  تصد ر  (: فلهدف)
فلخارج،)مركز فالتصال،)وفالستشارفت)

فإل فرية عرب فإلنتبنت.
مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.
فلرأسلال):)000.)) رهم.

فلسيد) تعيين  تم  (: فلتسييب)
كريستوف باسكال  و ال تيب كلسيب)

وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.)
من تبدأ  (: فالآتلاعية) فلسنة  ( 

01) نا ر إلى)31) يسلرب.
فإل دفع) تم  (: فلتجاري) فلسجل 
فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالبيضاء)
تحت رقم)37071)بتاريخ)6)) يسلرب)
رقم)) تحت  فلتجاري  وفلسجل  ((019

.0(1831
528 P

EMTAC
تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالدفر)
تم) ((019 أغسطس) ((6 في) فلبيضاء)
محدو 0) (EMTAC شركة) تأسيس 

فملسؤولية.
ومختلف) فلنشاط فمللارس فلبناء)
غيب) أو  مباشر0  فملشاركة  فلخدمات.)
مباشر0 في فملؤسسات فلتي  لكن أن)

تسهم في تطوير فلشركة.
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فلعلليات) كل  عامة  وبصفة 

منقولة) فملالية،) فلصناعية  فلتجارية 

ترتبط) أن  لها  فلتي  لكن  وعقارية 

مباشر0) غيب  أو  مباشر0  بصفة 

بالنشاط فمللارس أو أن تسهل تنليته)

و تحقيقه.

شارع) (197 (: فإلآتلاعي) فملقر 

فملقاومة فلطابق)6)فلدفر فلبيضاء.

فلرأسلال):)100.000) رهم.

توزيع فلرأسلال):

 00.000 هللا) عبد  أمزيل  فلسيد 

 رهم.

فلسيد فلعرفقي تاج فلد ن)30.000 

 رهم.

 30.000 سفيان) أمزيل  فلسيد 

 رهم.

تاج) فلعرفقي  فلسيد  (: فلتسييب)

فلد ن.

باملركز) فلقانوني  فإل دفع  تم 

في) فلجهوي لإلستثلار بالدفر فلبيضاء)

.(01(/1(/((

فلسجل فلتجاري رقم)1701)0.
للبيان و فإلشار0
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THE EDGE MAROC
 SARL-AU

 و إ ج فملغرب

IF : 39463294

 RC : 451829

ICE : 002388054000091

تأسيس شركة ذفت فملسٶولية 

فملحدو 0

)بلقت�سى عقد عرفي فملؤرخ بالدفر)

(،(019 0)) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تم تأسيس شركة باملوفصفات فلتالي):

فلتسلية):) و إ ج فملغرب.

131،)شارع أنفا) (: فملقر فالآتلاعي)

بالدفر) (B -  11 إقامة أزير مكتب رقم)

فلبيضاء.

ذفت) فلشركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك فلوحيد.

فلهدف):)تصد ر فلخدمات وفإل فر0)

وفالستشارفت وفملشور0 فلتجارية.

مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.

فلرأسلال):)10.000) رهم.

بييب) فلسيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)

وحيد0) كلسيب  ( بوك) فرفنسوف  و 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.)

من تبدأ  (: فالآتلاعية)  فلسنة 

01) نا ر إلى)31) يسلرب.

فإل دفع) تم  (: فلتجاري) فلسجل 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

بتاريخ (37070 رقم) تحت   فلبيضاء)
6)) يسلرب)019))وفلسجل فلتجاري)

تحت رقم)9)18)0.
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 STE PRODI SAR
ش.م.م

ذفت شريك وحيد
رأسلالها : 10.000  رهم 

6)، شارع مرس سلطان، شقة 3 

فلطابق1 فلدفر فلبيضاء

فلـتــأسـيـس
بالدفر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (0(-01-(0(0 بتاريخ) ( فلبيضاء)

تحرير فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

مسؤولية محدو 0 ذفت شريك وحيد)

جاصيتها كالتالي):

.STE PRODI SAR((:(فلتسلية

فكسسوفرفت) بيع وشرفء) (: فلهدف)

فلسيارفت وفلشاحنات.

6)،)شارع مرس) (: فملقر فالآتلاعي)

فلدفر) (،1 فلطابق) (3 شقة) سلطان،)

فلبيضاء.

فملد0):))99)سنة.

فلرأسلال):)10.000) رهم مقسلة)

100) رهم)) حصة من فئة) (100 إلى)

)على فلشريك فلوحيد) وزعت بكاملها)

فلسيد عبد هللا ف فهزلي.

فلتسييب):)عهد به ملد0 غيب محد 0)

مع فلصالحيات فملطلقة للسيد عبد)

هللا ف فهزلي.

ٍفلى31  1) نا ر) من) (: فلسنة فملالية)

 يسلرب).

فلقانوني) لالحتياط  (%( (: فألرباح)
أو  وضع) أو  نقل  إما  وزع  وفلباقي 
تحت فالحتياط حسبلا  قرره فلجلع)

فلعام.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (II
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ) (7(7680 ( تحت رقم) فلبيضاء)

 (1-01-(0(0
بالسجل) فلشركة  تقييد  تم 
رقم)) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجاري 

3719)0)بتاريخ)0)0)-1-01).
من أآل فلتخليص وفإلشهار)
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 STE SARO DIST
ش.م.م

ذفت شريك وحيد
رأسلالها : 10.000  رهم 

197 شارع فملقاومة فلطابق 6
فلدفر فلبيضاء

فلـتــأسـيـس
بالدفر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (0(-01-(0(0 بتاريخ) فلبيضاء)
تحرير فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
مسؤولية محدو 0 ذفت شريك وحيد)

جاصيتها كالتالي):
.STE SARO DIST((:(فلتسلية

فكسسوفرفت) بيع وشرفء) (: فلهدف)
فلسيارفت وفلشاحنات.

شارع) (197 (: فالآتلاعي) فملقر 
فملقاومة فلطابق)6)فلدفر فلبيضاء.

فملد0):))99)سنة.
فلرأسلال):)10.000) رهم مقسلة)
100) رهم)) حصة من فئة) (100 إلى)
)على فلشريك فلوحيد) وزعت بكاملها)

فلسيد عبد هللا ف فهزلي.
فلتسييب):)عهد به ملد0 غيب محد 0)
للسيد) فملطلقة  فلصالحيات   مع 

عبد هللا ف فهزلي.
ٍفلى31  1) نا ر) من) (: فلسنة فملالية)

 يسلرب).
فلقانوني) لالحتياط  (%( (: فألرباح)
أو  وضع) أو  نقل  إما  وزع  وفلباقي 
تحت فالحتياط حسبلا  قرره فلجلع)

فلعام.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ) (7(7683 تحت رقم) فلبيضاء)

. (1-01-(0(0
بالسجل) فلشركة  تقييد  تم 
رقم))) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجاري 

3717)0)بتاريخ)0)0)-1-01) .
من أآل فلتخليص وفإلشهار)
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 STE AFRIORIENT
  DEVELOPMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
بشريك وحيد

فلسجل فلتجاري رقم )7)3)0
تأسيس

مسجل،) عرفـي  عقد  بلقت�سى 
إ دفع) تم  (13/01/(0(0 بتاريخ)
ذفت) لشركة  فلتأسي�سي  فلقانون 
وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

ذفت فملليزفت فلتالية):
 STE AFRIORIENT (: فلتسلية)

. DEVELOPMENT SARL D’AU
فملشاريع،) و عم  تطوير  (: فلهدف)
فملشور0 وفالستشارفت).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
مرس) رقم6)) (: فالآتلاعي) فملقر 
فلسلطان فلطابق فألول شقة)3،)فلدفر)

فلبيضاء.
من تاريخ) )سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.
فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
10.00. رهم) في) ( محد ) فالآتلاعي 
100حصة فآتلاعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للوفحد0،) 100 رهم  فئة)
لفائد0) وموزعة  بالكامل  ومحرر0 
فلبطاقة) رقم  عا ل،) محلد  صدوق 

 .C303(70(فلوطنية
فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)
فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في))

31) يسلرب.
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد صدوق)

محلد عا ل مسيب للشركة.
بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاري لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
(،(0/01/(0(0 بتاريخ) فلبيضاء،)

تحت رقم))8)7)7.
ملخص قصد فلنشر
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SAN - STYLE
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم) فلبيضاء) بالدفر  ((01( 0)) وليو)
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلخصائص)

فلتالية):
.SAN- STYLE(:(فلتسلية

محدو 0) شركة  (: فلشركة) نوع 
فملسؤولية.

فملقر فالآتلاعي):)6)0)شارع فلحزفم)
فلسبع،) عين  (،( فلطابق)  فلكبيب،)

فلدفر فلبيضاء.
فلهدف):)فلشركة لها كهدف):

فألقلشة) وإنتاج  وتوريد  إنشاء)
فلنسيجية لللالبس وفألثاث)؛

فلخياطة تغييب وإنتاج آليع أنوفع)
فملالبس)؛

على) وفلفرفش  فلبساط  فلنجو ،)
شتى أنوفعه)؛

شتى) على  فلتجارية  فملعامالت 
أنوفعها،)فلتلثيل،)فلتوسط،)فإل دفع،)
فلعبور،)فلتجار0،)فلنقل بصفة عامة)؛
فلشرفء،)فلبيع،)فالستيبف ،)فلتصد ر،)
فلتلثيل،)فإل دفع،)فلتوسط على آليع)
فلحفض) فلتصنيع،) فلتوزيع،) أنوفعه،)
أنوفعه) شتى  على  وفلنقل  وفالصالح 
وفملعامالت) وفلسلع  فملوف   لجليع 

فلتجارية بصفة عامة)؛
فلنسيج،) أنوفع  آليع  بيع وشرفء)
فملالبس،) فلنسيج فلصوفي،) فألثوفب،)

فالستيبف  وفلتصد ر.
فلسيد0) تعيين  تم  (: فلتسييب)
عللوك سلية وعللوك محلد نبيل)

كلسيب ن ملد0 غيب محدو 0.
رأس فملال):)حد  في مبلغ)100.000 
 رهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)
100) رهم للحصة فلوفحد0 ومقسم)

كالتالي):
 (00 فلسيد عللوك محلد نبيل)

حصة)؛
فلسيد0 عللوك سلية)00))حصة.
باملركز) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلبيضاء) بالدفر  لالستثلار  فلجهوي 
بتاريخ)30)أغسطس))01))تحت رقم)

.(6(6((
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   STE GREEN LANDE EGYPT
 شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت فلشريك فلوفحد

 رأسلالها :  10.000  رهم

 ومقرها فإلآتلاعي فلكائن ب 100 

زنقة محلد سليحة فقامة آوهر0 

محلد سليحة فلطابق 6 رقم )3  

فلدفر فلبيضاء 

تأسيس  شركة
تم تأسيس) ( بلقت�سى عقد عرفي)

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فملليزفت) ( ذفت) ( فلوفحد) فلشريك 

فلتالية):

محدو 0) شركة  (: فلشكل)

فملسؤولية))بشريك وفحد.

  STE GREEN  LANDE ( (: فالسم)

   . EGYPT   SARL AU

في) ( فلكتب) ( وبيع) ( فنتاج) (: فلهدف)

فملغرب))وفلخارج.)

100)زنقة محلد سليحة) (: ( فملقر)

فقامة آوهر0 محلد سليحة فلطابق)

6)رقم))3))فلدفر فلبيضاء.

فملد0):)99)سنة فبتدفء)من إنشاءها.

رأسلال فلشركة):)10.000) رهم.

فلحصص فلعينية):)

 IBRAHIM MOHAMED فلسيد)

:((TAYSIR TAWFIK

100)حصة فآتلاعية بقيلة)100 

 رهم للحصة.

يعني) 10.000) رهم  (: فملجلوع)

 100 بقيلة) فآتلاعية  حصة  (100

 رهم للحصة.

من) فبتدفء) (: فالآتلاعية) فلسنة  (

فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

مسيب فلشركة):

 IBRAHIM MOHAMED(((((فلسيد

.TAYSIR TAWFIK

باملركز)) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلبيضاء) بالدفر  ( لالستثلار) فلجهوي 

           09/01/(0(0 بتاريخ) فلكربى 

فلسجل فلتجاري رقم))9)7))0 .
))لإلشار0 وفلبيان
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شـركـة ميدالغ للخدمات
 ش.ذ.م.م ش.و

MEDLAG SERVICES

 SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (0(0 03) نا ر) بتاريخ) بالبيضاء)

لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 

محدو 0 فملسؤولية فلشريك فلوحيد)

ذفت فلخصائص فلتالية):

فلتسلية):)شركة ميدالغ للخدمات)

ش.ذ.م.م ش.و.

وبيع) شرفء) (: فالآتلاعي) فلهـدف 

وتأآيب فلعقارفت)؛

فلتبويج وإ فر0 فلعقارفت)؛

تنفيذ آليع فملعامالت فملنقولة أو)

فلعقارية)؛

فلعلليات) آليع  عام  وبشكل 

وغيب) وفلعقارية  وفلتجارية  فملالية 

فلعقارية باملغرب أو بالخارج وفلتي من)

شأنها أن تساعد على فكتلال فلهدف)

أعاله.

10)زنقة فلحرية) (: فملقر فالآتلاعي)

فلدفر) (( فلشقة) فلثالث  فلطابق 

فلبيضاء.

رأسلال) حد   (: فلشركـة) رأسلال 

100.000) رهم مقسلة) فلشركة في)

على)1000)حصة من فئة)100) رهم)

كلها من نصيب) مجلوعها  للحصة،)

فلسيد لكعي�سي محلد.

من) فلشركة  تسيب  (: فلـتـسـييب)

طرف فلسيد لكعي�سي محلد كلسيب)

وشريك وحيد ملد0 غيب محد 0.

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) يسلرب من كل سنة.

99)سنة فبتدفء)من تاريخ) (: فلـلـد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.)

باملركز) تم  (: فلقانـوني) فإل دفع 

في) فلجهوي لإلستثلار بالدفر فلبيضاء)

17 نا ر)0)0))تحت رقم)3003)0.
جالصة من أآل فلنشر)
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 STE LRHORFI EQUIPEMENT

SARL AU

رأسلالها :  100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : رقم 619 فألرز ) 

أحدفف أزرو

شركة محدو  ة فملسؤولية

 ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس
فلتأسي�سي) فلقانون  وضع  تم 

ذفت) فملسؤولية  محدو  ة  لشركة 

عرفي) لعقد  تبعا  فلوحيد  فلشريك 

ذفت) (،1(/01/(000 بتاريخ) مؤرخ 

فلخاصيات فلتالية):

فسم))) فلشركة  تأجذ  (: فلتسلية)

شركة)) (LRHORFI EQUIPEMENT

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو  ة 

فلوحيد.

 NEGOCIANT - ( (: فلهدف)

.RESTAURANT

فملقر) :) قع  فملقر فالآتلاعي)

فالآتلاعي للشركة برقم)619)فألرز)) 

أحدفف أزرو.

))حد ت مد0 فلشركة في) (: فملد0)

99)سنة.

 100.000 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

1000)حصة من))  رهم مقسلة على)

فلوفحد0.) للحصة  100) رهم  قيلة)

على فلشكل فلتالي):

فلغرفي فلحسن):)1000)حصة.

فملجلوع):)1000)حصة.))

عين بلقت�سى فلقانون) (: فلتسييب)

غيب) ملد0  مسيب  للشركة  فألساسـي 

فلحسن) فلغرفي  فلسيد  محدو 0 

فلوطنيـة) فلتعريــف  لبطاقـــة  فلحامــل 

. D93(03(رقــم

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)

رقم) تحت  ((6/0(/(000 بتاريخ)

.003(
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(569 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فألستاذ0 نجية تنليت

حي فأللفة زنقة)13،)فيال)80)فلدفر فلبيضاء

فلهاتف):)893131)))31/0)893)))0

فلفاكس):)03)890)))0

صوات شور
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

تأسيس
طبقا ملقتضيات فلعقد فلتوثيقي،)
لألستاذ0 نجية تنليت،)موثقة بالدفر)
(،(019 ))) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 
مليزفتها) محدو 0،) مسؤولية  ذفت 

كامتي):
فلشركاء):

شركة) كروب«) «صوفت  شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0.
فلسيد0 زهور فلقباج.

فلسيد عبد فللطيف فلقباج.
فلسيد فسلاعيل فلقباج.

:)«صوفت شور«)شركة) فلتسلية)
ذفت مسؤولية محدو 0.

فملوضوع فالآتلاعي):)فقتناء)آليع)
بناؤها) سيتم  أو  فملبنية  فلعقارفت 
فملتوفآد0 في فملنطقة فلحر0 للقنيطر0)
في) فألجرى  فلحر0  فملناطق  وآليع 

فملللكة فملغربية.
فلغيب،) لفائد0  أو  لفائدتها  فلبناء)
لجليع فملباني فملخصصة لالستخدفم)
فللوآستي في فملناطق فلحر0 فملذكور0.
تنفيذ آليع فلصفقات فلعقارية،)
ذفت) فألمالك  آليع  فستغالل 

فالستعلال فللوآستي.
تطوير فلعقارفت فملذكور0 تسييبها)
فلحر0) فملنطقة  في  وإ فرتها وتشغيلها 
فملناطق) من  وغيبها  فلقنيطر0  في 
تأآيب) ؛) فملغربية) فملللكة  في  فلحر0 
وإ فر0 فلعقارفت فملذكور0 لالستخدفم)

فللوآستي.
فألنشطة) آليع  ملارسة 
فلنقل) وهي  فإلضافية،) وفمللحقات 
وإ فر0) وفللوآستيات  وفلتخزين 
فملعدفت) وفستئجار  فملخازن 
فإل فرفت) مستوى  على  وفلخدمات 
أن) ...) ون  إلخ) وفلخاصة،) فلعامة 

 كون هذف فلتعدف  محدو 0.

فلعلليات) آليع  عام  وبشكل 
تجارية،) مالية،) كانت،) كيفلا 
والسيلا) صناعية منقولة أو عقارية،)
فلتي قد تتصل بصفة مباشر0 وغيب)
مباشر0 إلى ما سبق أو فلتي  لكن أن)
تشجع على تنلية فلهدف فالآتلاعي)
للشركة،)وأ ضا كل مساهلة مباشر0)
وغيب مباشر0،)بأي شكل من فألشكال)
أو) ملاثلة  أغرفض  ذفت  شركات  في 

ذفت صلة باملوضوع فالآتلاعي.
فلقنيطر0،) (: فالآتلاعي) فملقر 
أطلنتيك) فلسفلية،) عامر  آلاعة 
.L((فملنطقة فلحر0،)ط و)0،)بقعة رقم
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)
فلتسجيل بالسجل فلتجاري ما عدف في)
حالة فالنحالل قبل فألوفن أو فلتلد د)

فملنصوص عليه في فلنظام فألسا�سي.
 100.000 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
حصة) (1000 إلى) مقسلة   رهم 
100) رهم قابلة للتحويل) فآتلاعية)
(،1000 إلى) (1 مرقلة من) لكل منهم،)

مقسلة على فلشكل فلتالي):
 997 (: ( كروب«) «صوفت  شركة)

حصة فآتلاعية.
حصة) (1 (: فلقباج) زهور  فلسيد0 

فآتلاعية.
 1 (: فلقباج) فللطيف  فلسيد عبد 

حصة فآتلاعية.
فلسيد فسلاعيل فلقباج):)1)حصة)

فآتلاعية.
فملجلوع):)1000)حصة فآتلاعية.
:) تم تسييب فلشركة ملد0) فلتسييب)
غيب محد 0 من طرف فلسيد0 زهور)
فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  فلقباج،)

.BE668(08(فلوطنية رقم
فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب من كل سنة.
فألرباح) من  (: فلقانوني) فالحتياط 
مللئ) (%( سنويا) فلخالصة  قتطع 

فلحساب فالحتياطي فلقانوني.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) لللحكلة  فلضبط 

بالقنيطر0 تحت رقم)73881.
بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
فالبتدفئية) لللحكلة  فلتجاري 

بالقنيطر0 تحت رقم))391).
من أآل فلنسخة وفإلشار0

فألستاذ0 نجية تنليت
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 STE BENABDELLAH

 CHAKIB ARCHITECTES
S.A.R.L A.U

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 شريك وفحد

مقر فلشركة : 91 شارع أنفا فلطابق 

10 شقة رقم 1) - فلدفر فلبيضاء

بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 

تأسيس) تقرر  ((019 سبتلرب) ((9

)بنعبد هللا شكيب فملعلارية،) ( شركة)

فلسيد) ( فلعقد  صرح) هذف  بلوآب 

بنعبد هللا شكيب أنه  رغب في تقد م)

مكتسباته فملهنية لشركة بنعبد هللا)

شكيب فملعلارية،)في إطار مقتضيات)

فملكرر مرتين من فملدونة) (161 فملا 0)

فلعامة للضرفئب.)

وبالفعل تندمج عللية فلتقدمة في)

إطار فإلآرفء)فالستثنائي فلذي وضعه)

في فصله) ((017 قانون فملالية لسنة)

تقد م) على  فلذي  نص  فلسا س،)

لفائد0 فألشخاص فلذفتيين فمللارسين)

في شكل شركة أو على) بشكل فر ي،)

تحفيز ة) آبائية  إآرفءفت  فلشياع،)

تلكنهم من مالئلة هياكلهم فلقانونية)

مع متطلبات فلتغييبفت فالقتصا  ة)

وتقوية تنافسيتهم جصائص فلشركة)

كلا  لي):

شكيب) هللا  بنعبد  (: فلتسلية)

فملعلارية.

فلهندسة) (: ( فلشركة) نشاط 

فملعلارية وفلتخطيط.

فلدفر فلبيضاء91  (: ( مقر فلشركة)

شارع أنفا فلطابق)10)شقة رقم)1).

من تاريخ) )سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

إحدفثها فلفعلي.

رأس فملال):)حد  رأس مال فلشركة)

000.000 .0)) رهم مقسم كلا  لي):

)فلسيد بنعبد هللا شكيب):)00000  

حصة.

)بنعبد هللا) :)عين فلسيد) ( فلتسييب)

غيب) ملد0  للشركة  ( كلسيب) ( شكيب)

محد 0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية))للدفر فلبيضاء)فلكربى تحت)
 0(3(69 هو) فلتجاري  للسجل  رقم 

ورقم فإل دفع فلقانوني)86)7)7.
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 STE ALABEL HOSPITALITY
 MANAGEMENT

S.A.R.L  AU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

شريك وفحد
مقر فلشركة : شارع عبد فملومن 

رقم 36) إقامة ف 8 فلطابق فلثاني 
فملكتب 6

فلدفر فلبيضاء
بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 
تأسيس) تقرر  ((019 سبتلرب) (18

شركة بالخصائص فلتالية):
 STE ALABEL (: فلتسلية)
 HOSPITALITY MANAGEMENT

.S.A.R.L AU
نشاط فلشركة):

وتسييب) فلتجهيز  فإلستغالل 
فلضيافة) و ور  فلفندقية  لللنشآت 
وآليع فملؤسسات فلسياحية فألجرى))
أي) تطوير  أو  شرفء) أشكالها،) بكافة 
طريق) عن  ال  أم  لها  مللوكة  أرض 
غيب) أو  فلتز ين  أو  فلتطوير  أو  فلبناء)
ذلك من فألغرفض فملخصصة إلقامة)

مجلع سياحي.
شارع عبد فملومن) (: ( مقر فلشركة)
فلثاني) فلطابق  إقامة ف8) ((36 رقم)

فملكتب)6)فلدفر فلبيضاء.
من تاريخ) )سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

إحدفثها فلفعلي.
رأس فملال):)حد  رأس مال فلشركة)

100.000) رهم مقسم كلا  لي):
فلسيد لوفء)بلقزيز):)1000)حصة.

فلتسييب):)عين فلسيد))لوفء)بلقزيز)
كلسيب))للشركة ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية))للدفر فلبيضاء)فلكربى تحت)
هو)317)0  فلتجاري  للسجل  رقم 

ورقم فإل دفع فلقانوني)7038)7.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (575

STE MRT CONSULTING
شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت فلشريك فلوحيد

تأســيس 
في) مأرخ  عرفي،) عقد  بلقتـــ�سى 
قانون) جلق  تم  (،(019 6)) آنرب)

تأسي�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت) فلوحيد،) فلشريك  ذفت 

فملوفصفـــات فلتـــالية):

ت) غ  م  شركة  (: فلتسليــــــــة)

كونسيلتينغ.

فملساعد0) (: فإلآتلــــاعي) فلهدف 

فلفنية للشركات في مجال فلتسويق)؛

فلتوفصل وفألحدفث)؛

فالستيبف  وفلتصد ر.

 (/13 بالزف ب) (: فإلآتلـــاعي) فملقــر 

فلطابق) في  فلشقة  (،( ب) علار0 

فلخامس آيليز بلرفكش.

 100.000 محد  في) (: فلرأسلــــــــال)

 رهم،))مدفوعة نقدف.

فلتسييــــــــر):)عـــينت فلسيد0 ماريلينا)

ترفمارفن كلسيب0 للشركة.)

بــا ئ) مـــن  ( (: فإلآتلاعيـــة) فلسنـة 

 نــا ر إلى آجر  يسلرب من كل سنة.

99)سنة إبتــدفء)أول  وم) (: فلـلــــــــد0)

من فلتأسيس فلنهائي للشركة،)ماعدف)

حالتي فلفك فملسبق أو فلتلد ـــــد.

فإل دفع) ثم  (: فلقانونـي) فإل ـــدفع 

بـاملحكلة) فلضبط،) بكتابة  فلقانوني 

فلتجارية بلرفكش،)في تــاريخ)10) نا ر)

0)0)،)تحت فلرقـــم)70).111.
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AUDIT OFFICE CONSULTING

CABINET DE COMPTABOLITE

GERGAWI
SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها 100.000  رهم 

06 شارع محلد فلزرقطوني فلطابق 

فلثاني مكتب رقم 6  فلدفر فلبيضاء

بتاريخ)))) بلقت�سى عقد عرفي حرر 

16) آنرب019)))بالدفر فلبيضـــــاء،)تم)

تأســـــيس شركة مليزفتها))كالتالي:)

GERGAWI SARL(:إسم فلشركة

غرض فلشركة):)

فعلال فلبيع و فلشرفء)؛)

)فإلستيبف  و فلتصد ر)؛

أي عللية متعلقة) وبصفة عامة،)

بغرض) مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 

فلشركة أو مساعد0 لتسهيل تنليتها

06)شارع محلد) (: فملقر فالآتلاعي)

مكتب) فلثاني  فلطابق   فلزرقطوني 

رقم))6)فلدفر فلبيضاء.

)مائة فلف) (100.000 (: فلرأسلال)

 رهم))مقسم إلى)1000)حصة بقيلة)

100) رهم للحصة فلوفحد0,)وفملحرر0)

كليا من طرف فملساهلين)))كالتالي):

 فلسيد عا ل آرآاوي أبو شحاتة)

سريع)30.000) رهم)؛

 33.000 بوسنة) سناء) فلسيد0 

 رهم)؛

محلو ) سيد  شريف  فلسيد 

حسنين)33.000) رهم.

99)سنة. فملد0:)))

فلسنة فالآتلاعية:)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنرب.

آرآاوي) عا ل  تعيين  تم  (- (II

بتاريخ) فملز ف 0  سريع  فبو  شحاتة 

بالقاهر0 آنسية،) (19(( فربف ر) (11

فلوطنية) فلبطاقة  مصريةفلحامل 

فلساكن) (BB00611Q للتعريف رقم)

 7( ب):)حي فلقدس مباركة مجلوعة)

فلربنو�سي مسيب للشركة ملد0) (1 رقم)

غيب محد 0.

بكتابة) ( تم فال دفع فلقانوني) (- (III

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 (0(0 10) نا ر) ( بتاريخ) لدفرفلبيضاء)

بالسجل) فلشركة  تسجيل  وتم 

رقم) تحت  فلبيضاء) للدفر  فلتجاري 

.0(3009

 IF( :( 39480268,  - III

 TP( :( 34258840,( ICE( :

.00(37((10000000
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COIN METAL
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة
-)بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
17) يسلرب)019)،)تم إ دفع فلقانون)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

فملحدو 0 ذفت فملليزفت فلتالية):
  COIN METAL: فلتسلية)

S.A.R.L.AU
فلهدف):))

تركيب هياكل فلرففعات وفلرففعات)؛
فعلال فلتلحيم)؛

تكسيب) آالت  وتركيب  تصنيع 
فألحجار)؛

تركيب فألنابيب فلصناعية)؛
فملنتوآات) وتصد ر  فستيبف  

وفلتجهيزفت فملرتبطة بنشاط فلشركة)؛
فلعلومية) للصفقات  فلتبشح 
بنشاط) فملرتبطة  فلعروض  وطلبات 

فلشركة؛
فلعلليات) آليع  عام،) وبشكل 
وفملالية) وفلصناعية  فلتجارية 
بشكل) فملرتبطة  وفملنقولة  وفلعقارية 
بغرض فلشركة أو فلتي من) ( أو بآجر)

شأنها أن تساهم في تطوير نشاطها.
زنقة بوريد) ((3 (: فملقر فالآتلاعي)
فلشقة)0)فلطابق)))فلصخور فلسو فء)

فلدفر فلبيضاء.
تاريخ) من  فبتدفء) سنة  (99 فملد0:)

تأسيسها فلنهائي.
فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
فالآتلاعي محد ))في)100.000) رهم)
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100) رهم للوفحد0،)مكتتبة)

ومحرر0 بالكامل لشريك فلوحيد.
فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)
فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) آنرب.
تم تعيين فلسيدمحلد) (: فلتسييب)

روفن مسيبف للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني بالسجل) (- (II
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 
7)) يسلرب) ( بتاريخ) بالدفر فلبيضاء،)

019)،)تحت رقم1933)0.
ملخص قصد فلنشر
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 TUYAUDAK METAL
S.A.R.L.AU 

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (- (I
17) يسلرب)019)،)تم إ دفع فلقانون)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

فملحدو 0 ذفت فملليزفت فلتالية):
  TUYAUDAK METAL (: فلتسلية)

.S.A.R.L.AU
فلهدف):)

)تركيب فألنابيب فلصناعية)؛
تركيب هيكل فلرففعة وفلرففعة)؛

)فعلال فلتلحيم)؛
تكسيب) آالت  وتركيب  تصنيع 

فألحجار)؛
فملنتوآات) وتصد ر  فستيبف  
وفلتجهيزفت فملرتبطة بنشاط فلشركة)؛
فلعلومية) للصفقات  فلتبشح 
بنشاط) فملرتبطة  فلعروض  وطلبات 

فلشركة)؛
فلعلليات) آليع  عام،) وبشكل 
فلتجارية وفلصناعية وفملالية وفلعقارية)
بآجر) أو  بشكل  فملرتبطة  وفملنقولة 
بغرض فلشركة أو فلتي من شأنها أن)

تساهم في تطوير نشاطها.
بوريد) زنقة  ((3 (: فملقر فالآتلاعي)
فلشقة)0)فلطابق)))فلصخور فلسو فء)

فلدفر فلبيضاء.
تاريخ) من  فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.
فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
100.000) رهم) في) ( فالآتلاعي محد )
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100). رهم للوفحد0،)مكتتبة)

ومحرر0 بالكامل))لشريك فلوحيد
تبتدئ فلسنة) (: فلسنةفالآتلاعية)
فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31 آنرب.
تم تعيين فلسيد عياش) (: فلتسييب)

 قاق مسيبف للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني بالسجل) (- (II
فلتجاري لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
(،(019 6)) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء،)

تحت رقم1877)0
ملخص قصد فلنشر
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(571 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

 SOCIETE VAR SYSTEM
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ) ( (- (I
تم إ دفع فلقانون) (،(0(0 8) نا ر) في)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 
فلتالية)) فملليزفت  ذفت  فملحدو 0 

بشريك وحيد):
 SOCIETE VAR (: فلتسلية)

.SYSTEM S.A.R.L AU
كاميبفت) وتركيب  بيع  (: فلهدف)

مرفقبة ومرفقبة بالفيد و.
زنقة فحلد) (13 (: فملقر فالآتلاعي)
 1 فلطابق) ( فلنخيل) فقامة   فملجاطي 

رقم)8)فلدفر فلبيضاء.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.
فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
فالآتلاعي محد ))في)100.000) رهم)
فآتلاعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100. رهم للوفحد0،)مكتتبة)
(: لفائد0) وموزعة  بالكامل  ومحرر0 
حصة) فبن  حي1000) غية  فلسيد0 

فآتلاعية.
فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)
فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) آنرب.
تم تعيين فلسيد0 غية) (: فلتسييب)

فبن  حي مسيب0 للشركة.
لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II
فلبيضاء،) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 
رقم) تحت  (،(0(0 1)) نا ر) بتاريخ)
)197)بالسجل فلتجاري رقم))370)0.

ملخص قصد فلنشر
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 ATLANIC  PNEUS
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
رأسلالها 100.000. رهم

فملقر فالآتلاعي : 663 تقاطع شارع 
بور و وكلليلة
فعالن تعد لي

فالستثنائي) فلعام  فلجلع  قرر 
فملنعقد بتاريخ)8))نونرب)019))لشركة)

ATLANIC  PNEUS)ش.م.م ما  لي):

آليع) تفويت  على  فملوففقة 
فلحصص فالآتلاعية فملللوكة للسيد)
حليد فلتازي.)وفلسيد نور فلد ن فلتازي)
وفلسيد فلوكيلي محلد وفلسيد0 سكينة)
فلوكيلي) فضيلة  وفلسيد0  فلوكييلي 

وفلسيد0 حرية حازم لفائد0):
00))حصة) فلسيد فلحسين لركو)

فآتلاعية)؛
 (00 بيجوفن) فلسيد  وسف 

حصة فآتلاعية)؛
حليد) فلسيد  من  كل  فستقالة 
فلتازي) فلد ن  نور  وفلسيد  فلتازي.)
مهام)) من  ( حازم) حرية   0 وفلسيد 

كلسيب ن للشركة.
بيجوفن.. فلسيد  وسف  تعيين 
فلدفر) (197( 11) وليو) مز ف  بتاريخ)
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  فلبيضاء)
وحيد) كلسيب  (BE(63000 رقم)

للشركة ملد0 غيب محد 0.
تعد ل فلنظام فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  ((0(0 فلبيضاء،7) نا ر)

.7(61(6
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  ـــوفن فألستاذ جليل بـــوقــفاوي
موثق بالدفر فلبيضاء

)))زنقة محلد))فسليحة-)فلطابق فألول)–)
شقة)1.

-)فلدفر فلبيضاء)–

 PROMO AKD
IMMOBILIERE

SARL
رأسلالها 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي بالدفر فلبيضاء 
010- شارع فلزرقطوني فقامة حلا  

شقة رقم 1
فلتعريف فلجبائي: )08))001

تفويت حصص فآتلاعية
توثيقي) عقد  بلقت�سى  (- (1
بوقفاوي) جليل  فألستاذ  به  توصل 
) تضلن) بالدفررفلبيضاء،) موثق  (-
فلعام) فلجلع  مدفوالت  محضر 
 PROMO AKD“ فالستثنائي لشركة)
محدو 0 شركة  (”IMMOBILIERE

رأسلالها) فملسؤولية بشريك وحيد،) (
مقرها) فلكائن  ( 100.000) رهم،)
فالآتلاعي بالدفر فلبيضاء)010-)شارع)
فلزرقطوني فقامة حلا  شقة رقم)1،)

قرر فلشريك ما  لي:
فملصا قة على تفويت)00))حصة)
فآتلاعية من طرف فلسيد فحليدو)
فلها ي) عبد  فلسيد  لفائد0  أكدي 
فألجيب) هذف  على  وفملوففقة  ملخيبي 

بصفته شريك آد د.
فلجد د) فلتقسيم  على  فالشها  
وفستلرفرها) فلشركة  لرأسلال 

كشركة محدو 0 فملسؤولية.
أكدي) فحليدو  فلسيد  تأكيد 
عبد) فلسيد  تعيين  و  مسيب  بصفته 

فلها ي ملخيبي مسيب آد د.
لشركة) فألسا�سي  فلنظام  تعد ل 
(”PROMO AKD IMMOBILIERE“

شركة محدو 0 فملسؤولية.
تم بكتابة) (: فال دفع فلقانوني) (- ((
بلد نة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
فلدفر فلبيضاء،))بتاريخ)9) نا ر)0)0)،)

تحت عد )6))6)7.
لالستخالص و فلنشر
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 ALVI ALPHA VISION
OPTIQUE ET AUDITION
مقرها فالآتلاعي: محل رقم09، 
شارع محلد فلزرقطوني كليز، 

مرفكش
إعالن تعد لي

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 
 (019 30) آنرب) ( بتاريخ) ( فالستثنائي)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

تقرر)):
فآتلاعية) حصة  ((00 تفويت)
مللوكة من طرف فلسيد تيو فبرفهيم)
لفائد0 فلسيد وهيب فيصل وفلسيد0)
ف ت حاك مونية و ذلك بلوآب عقد)
30) آنرب019).  عرفي مؤرخ بتاريخ)
فلتوزيع) أصبح  لذلك  ونتيجة 
فلجد د لرأسلال فلشركة فملحد  في)
ل1000  فملقسلة  100.000) رهم 
100) رهم) بقيلة) فآتلاعية  حصة 

للحصة فلوفحد0 كلا  لي):

مونية)) حاك  ف ت  فلسيد  فلسيد 

000.))) رهم)؛

 9(.000 فيصل) وهيب  فلسيد 

 رهم.

من) فبرفهيم  تيو  فلسيد  فستقالة 

وتعويضه) للشركة  كلسيب  منصبه 

بالسيد وهيب فيصل كلسيبف وحيدف)

للشركة ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بلرفكش بتاريخ)16) نا ر)0)0) 

تحت رقم)111366.

لإلشار0 و فلبيان
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 DAHMANI NACER EDDINE

PROMO
SARL

» D.N.E.P »

فملقر فالآتلاعي :رقم )18 زنقة 0) 

حي فالسر0 عين فلشق فلدفرفلبيضاء

فعالن تعد لي
فالستثنائي) فلعام  فلجلع  قرر 

فملنعقد بتاريخ))) نا ر)0)0)))لشركة)

 Société( :( DAHMANI( NACER

 EDDINE PROMO SARL» D.N.E.P

ش.م.م ما  لي):

 (0% تفويت) على  فملوففقة 

للسيد) مللوكة  فآتلاعية  حصة 

)لفائد0 فلسيد محلد)  هلاني حليد)

فمرفش00))حصة فآتلاعية)؛

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

ذفت) شركة  ( إلى) فلوحيد  بشريك 

فملسؤولية فملحدو 0)؛

حليد)) فلسيد  هلاني  تعيين 

كلسيب للشركة وفلسيد محلد فمرفش)

مساعد فملسيبملد0 غيب محد 0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 

تحت رقم) ((0(0 فلبيضاء،1)) نا ر)

.7(77((
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (57(

 NORD SUD
MANAGEMENT

ش.م.م.
 بيع فلحصص فلتجــارية

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
(،(019 7))فربف ر) فلإلستثنائي بتاريخ)
سيد) نور  لشركة  فلإلآتلاعي  باملقر 

ماناآلنت ش.م.م.)تم تقرير مــا لي):)
حصة) (7(0 فلتصد ق على بيع) (-
ميس) شفيق  فلسيد  لصالح  تجارية 

كالتالي):
    - 100)حصة تجارية من فلسيد0)

ماري بييب بال زوآة   فان)؛
    - 0)6)حصة تجارية من فلشركة)
م ب     هولد نغ أوفشور ش.م.م.)؛

فستقالة فلسيد0 ماري بييب بال) (-
وتعيين) فلتسييب  من  زوآة   فان 

فلسيد شفيق ميس كلسيب آد د.
من) (13 و) (7 و) (6 تعد ل فملوف ) (-

فلنظام فألسا�سي)؛
-)توطيد فلنظام فألسا�سي)؛

-)فلقوى فمللنوحة.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
تحت) ((019/1(/(0 بلرفكش بتاريخ)

رقم)))883)).
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اراندز انفو
ش.م.م

39، شارع اللة  اقوت طابق ) شقة 
  فلدفر فلبيضاء

فلعام) فلجلع  قرفر  بلقت�سى 
 (0(0 13) نا ر) بتاريخ) فالستثنائي 

تقرر ما  لي):
 (0 بيع حصص فلسيد نبيل منيب)

حصة للسيد سفيان لحالفي.
فستقالة فلسيد نبيل منيب وتعيين)
فلسيد سفيان لحالفي مسيب للشركة)
ملد0 غيب محد 0 في حين تم فعتلا )
سفيان) للسيد  فلوحيد  فلتوقيع 

لحالفي.
ش.م.م) فلقانوني  فلشكل  تغييب 
محدو 0) شركة  فصبحت  حيث 

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد.

وضعه) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
رقم) تحت  ((0(0 0)) نا ر) بتاريخ)

.7(7(1(
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نوايل
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلال فلشركة : 1.800.000  رهم
فملقر فالآتلاعي : 6)1،  رب سيدي 

مسعو  عرصة إهيبي مرفكش
فلتعريف فلضريببي )0881)6

تفويت حصص فآتلاعية وتغييب 
فلشكل فلقانوني للشركة

غيب) فلعامة  فلجلعية  بلقت�سى 
نوفلرب) (10 بتاريخ) فملنعقد0  فلعا  ة 

019)،)قرر فلشركاء)ما  لي):
كاثرين) فلسيد0  وفا0  معا نة 
وتفويت) نوري  حرم  روسوسييب 
حصصها إلى زوآها فلسيد بييب نوري.
تغييب فلشكل فلقانوني للشركة من)
إلى) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 
من) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

شريك وحيد.
تعيين فلسيد0 آانين إ ويج حرم)

فيفيي كلشاركة في فإل فر0.
تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

فملعدل) فألسا�سي  فلنظام  فعتلا  
للشركة.

فإل دفع فلقانوني):
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلرفكش)
رقم) تحت  ((0(0 7) نا ر) بتاريخ)
رقم) فلتجاري  سجل  (111030

.(3077
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KASBAH DARLA
SARL

مقرها فالآتلاعي :  وفر فوال  رحو 
آلاعة فغوفطيم، تحناوت

مرفكش
إعالن تعد لي

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 
7) نا ر) بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي 

0)0))تقرر ما  لي):

فملصا قة على تفويت)00))حصة)

فآتلاعية مللوكة من طرف فلسيد0)

فلسيد) لفائد0  روبلي  نورين   فرلة 

إ ريس محسن و ذلك بلوآب عقد)

عرفي مؤرخ بتاريخ)7) نا ر)0)0).

فلتوزيع) أصبح  لذلك  ونتيجة 

فلجد د لرأسلال فلشركة فملحد  في)

 1000 لـ) فملقسلة  100.000) رهم 

100) رهم) بقيلة) فآتلاعية  حصة 

للحصة فلوفحد0 كلا  لي):

 1000 محسن) إ ريس  فلسيد 

حصة فآتلاعية أي)100.000) رهم.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

فملسؤولية) ذفت  شركة  لتصبح 

فملحدو 0 بالشريك فلوحيد.

نورين) فلسيد0  فرلة  إستقالة 

للشركة) كلسيب0  منصبها  من  روبلي 

وتعيين فلسيد إ ريس محسن مسيبف)

وحيدف للشركة ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية 

0)0)/3/01))تحت رقم))9)111.
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 LES RESIDENCES

D’EXCEPTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها 1.000.000  رهم

فملقر فلرئي�سي فلدفرفليضاء ) زنقة 

فلصنوبر فلطابق 0 فلشقة )1

فلسجل فلتجاري )1)030 فلضريبة 

فلتعريفية 60)7))37

فعالن تعد لي
فلجلع) محضر  بلقت�سى 

 LES للشركة) فالستثنائي  فلعام 

 RESIDENCES D’EXCEPTION

شركاء) قرر  ((0(0 7) نا ر)  بتاريخ)

ما  لي):

تفويت) عبا�سي  فهد  قررفلسيد 

فالآتلاعية) حصصه  من  (100%

للشركة) فآتلاعية  حصة  (100

فمللثلة في فلسيد فهد) (HOLDAFCO

عبا�سي.

 LES شركة) رأسلال  رفع 
RESIDENCES D’EXCEPTION))من)
جالل  مج فلحساب فلجاري للشركاء)
  1.000.000 إلى) ) رهم  (10.000 من)
 رهم من جالل إنشاء)19800)حصة)
0)) رهم لكل منها) فآتلاعية بقيلة)

على فلنحو فلتالي):
9900)حصة) (: فلسيد بدر عبا�سي)

فآتلاعية
 La(société(HOLDAFCO(:(9900

حصة فآتلاعية.
تحد ث فلقوفنين.

فملحكلة سجل  في  فإل دفع   تم 
 (0(0 1)) نا ر) في) فلبيضاء) فلدفر  (

تحت رقم)060).
554 P

FM LOGISTIQUE TEXTILE
SARL

إعالن تعد لي
بتاريخ) جاص  محضر  بلـقت�سى 
فلجلع) قرر  ((017 6)) ونيو)
 FM للشركة) فالستثنائي  فلعام 
 LOGISTIQUE TEXTILE SARL
فملسجل بتاريخ))))مارس)018))تحت)
فلرقم)RE 10(( OR 10(0)وصل رقم)
محضر) وبلقت�سى  ((018/1(001
 (018 8)) يسلرب) بتاريخ) جاص 
تقرر تحويل فملقر فالآتلاعي وتحد ث)
 FM للشركة) فألسا�سي  فلنظام 
فملسجل) (LOGISTIQUE TEXTILE
بالدفر فلبيضاء)بتاريخ)6)فربف ر)019) 

بلوآب فلخصائص فلتالية):
وصل) (OR 1097 RE 160(

019)/)730)تقرر ما لي):
بعد وفا0 فلرفحل روبرت  وبيس)

ROBERT DUBUIS)ورثت):
كريوناي) آوسيت  رينيه  فلسيد0 

 1((  Renée( Josette( CRIONAY
سهم.

 Jérome آيبوم  وبيس) فلسيد 

DUBUIS 188)سهم.
 Emilie إميلي  وبيس) فمنسة 

DUBUIS 187)سهم.
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فملجلوع):)00))سهم.
توزيع آد د):

فلسيد عثلان شكيب):)00))سهم.
كريوناي) آوسيت  رينيه  فلسيد0 
 1((  Renéé( Josette( CRIONAY

سهم.
 Jérome آيبوم  وبيس) فلسيد 

DUBUIS 188)سهم.
 Emilie إميلي  وبيس) فمنسة 

DUBUIS 187)سهم.
فملجلوع):)1000)سهم.

تفويت فلحصص):
فلتوزيع) فلورثة،) صبح  بيع  بعد 

فلجد د):
فلسيد عثلان شكيب):)0)7)سهم.

 Jacky( Fortuné فلسيد)
.HAEFFELIN

فملجلوع):)1000)سهم.
تجد د تعيين فملسيب):

فملسيب) شكيب  عثلان  تعيين  تم 
فلوحيد للشركة.

نقل فملقر من فلدفر فلبيضاء)تجزئة)
إلى) رشيد  موالي  فلصناعي  فلحي  (88
إلى) فلبيضاء) فلدفر  فلجد د  فلعنوفن 
شارع فلصبار رقم)18)فلطابق)1)رقم)1 

سيدي فلربنو�سي.
تحد ث فلنظام فألسا�سي.

تم إ دفع فملحضر في سجل محكلة)
 (0(0 9) نا ر) بتاريخ) فلدفر فلبيضاء)

تحت رقم)7))6)7.
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NIDE NEGOCE
SARL AU

فلسجل فلتجاري رقم )1))38
فملوففقة على بيع فألسهم

1)-)في نها ة محضر فآتلاع فلجلع)
فلدفر) في  فملسجل  فالستثنائي  فلعام 
(،(0(0 16) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)
 NIDE شركة) شركاء) فآتلع  حيث 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0) (NEGOCE
ألف  رهم) مائة  قيلته  مال  برأس 
وفملقسلة إلى ألف سهم) ((100.000(
للسهم) مائة  رهم  بقيلة  ((1000(
فلوفحد))100))وفلتي مقرها فالآتلاعي)
فلدفر) فلعلوي  حسن  شارع  (31 في)

فلبيضاء)في فلجلع فلعام فالستثنائي.

فلجلع) وففق  ((0(0 10) نا ر)
فلعام على فلبيع فلذي قام به فلسيد)
فلعالم محلد بخلسلائة سهم))00)) 

لصالح فلسيد فلعالم مصطفى.
 NIDE NEGOCE شركة) شركاء)
 قبلون فستقالة فلسيد فلعالم محلد)
إبرفء) مع  مسيب  كلد ر  وظيفته  من 

فلذمة.
فلتسييب) و  فإل فر0  إسنا   تم  كلا 
صاحب) مصطفى،) فلعالم  للسيد 
عام) موفليد  من  فملغربية،) فلجنسية 
فلبيضاء،) بالدفر  (1968 9) وليو)
 BH(0801( رقم) ب.ت.و  وفلحامل 
 (( وفملقيم في إقامة منضرونة رقم)

سيدي معروف فلدفر فلبيضاء.
مصطفى) فلعالم  فلسيد  يعترب 

فملوقع فلوحيد للشركة.
قرر فلجلع تغييب فلشكل فلقانوني)

.SARLAU(إلى(SARL(للشركة من
قرر فلجلع فلعام تحد ث فلنظام)

فألسا�سي للشركة.
))-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
 (( بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت فلرقم)7933)7.
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SOCIETE AGRICOLE DAHRA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأس مالها 3.000.000  رهم

مقرها فالآتلاعي : بالدفر فلبيضاء - 
)0، شارع عبد فلكريم فلخطابي

إرفثـــــــــة
بلوآب قرفر آلاعي للشركاء) (- (I
بتاريخ)))31) آنرب)019)))قرر فلشركاء)
 (3.7(3( فآتلاعية) حصة  إهابة 
فملوروثة عن فملرحومة فلسيد0 أمينة)

ف ر�سي قيطوني لفائد0 فلورثة.
و بذلك عدلت مقتضيات فلفصل)

6)و)7)من فلقانون فألسا�سي).
لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II
كتابة ضبط فملحكلة فلتجارية بالدفر)
فلبيضاء)بتاريخ)0)) نا ر)0)0)))تحت)

رقم)6))7)7.
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 SOCIETE IMMOBILIERE

TALIBIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأس مالها 00.000)  رهم

مقرها فالآتلاعي : بالدفر فلبيضاء - 

)0، شارع عبد فلكريم فلخطابي

إرفثـــــــــة
بلوآب قرفر آلاعي للشركاء) (- (I

قرر) ( ((019 31) آنرب) ( ( بتاريخ)

فآتلاعية) حصتين  إهابة  فلشركاء)

فملوروثين عن فملرحومة فلسيد0 أمينة)

ف ر�سي قيطوني لفائد0 فلسيد0 هدى)

فلكتاني.

و بذلك عدلت مقتضيات فلفصل)

6)و)7)من فلقانون فألسا�سي.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II

كتابة ضبط فملحكلة فلتجارية بالدفر)

فلبيضاء)بتاريخ)0)) نا ر)0)0)))تحت)

رقم))))7)7.
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  GELDOF MAROC

ETABLISSEMENT STABLE
آيل  وف فملغرب فرع مستقر

IF:39463277

 RC:451834

ICE : 002322972000053

فملؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

سبتلرب) (3 بتاريخ) بالبيضاء)

فلبلجيكية) فلشركة  قررت  (،(019

فرع مستقر) إنشاء) (.ENGICON S.A

في فملغرب باملوفصفات فلتالي):)

:)آيل  وف فملغرب فرع) فلتسلية)

مستقر.

شارع) ( (131 (: فالآتلاعي) فملقر 

 B  -11 رقم) مكتب  أزير  إقامة  أنفا 

بالبيضاء.

فلشكل فلقانوني):))فرع مستقر.

فلنفط،) محطة  بناء) (: فلهدف)

أوعية) بناء) فلفوسفات،) تركيب 

فلضغط.

)مد0 فلشركة):)من)019)/01/09 

إلى نها ة فملشاريع.

فلقانوني) فمللثل  تعيين  (: فلتسييب)

فيببت) بيتب  فلسيد  فملستقر:) للفرع 

غيب) لفتب0  كليبك  بول  ي  ( وفلسيد)

محد 0.

 01 تبدأ من) (: فلسنة فالآتلاعية)

 نا ر إلى)31) آنرب.

فإل دفع) تم  (: فلتجاري) فلسجل 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالبيضاء))

تحت رقم)37700))بتاريخ))30) يسلرب)

رقم)) تحت  فلتجاري  وفلسجل  ((019

.0(1961
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 HEADWAY

رأسلالها : 00.000)  رهم

مقرها فالآتلاعي : تجزئة رياض 

فألندلس إقامة بين مد نة  رج ف 

فملدجل ) رقم )1 كليفورنيا

فلدفر فلبيضاء

نقل فملقر

فلشريك) قرفر  محضر  بلوآب 

فلوحيد بتاريخ)9) يسلرب)019))تقرر)

ما  لي):

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  نقل  (-

ربيبت) فقامة  (: فلجد د) فلعنوفن  إلى 

وزنقة) فلشفشاوني  شارع  تقاطع  ب 

عبد فلحليد بنوبديس فلطابق))))رقم)

1))عين فلسبع فلدفر فلبيضاء.

فلنظام) من  (0 فملا 0) تعد ل  (-

فألسا�سي.

تحيين فلنظام فألسا�سي وفملصا قة)

عليه.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) فلبيضاء) للدفر  فلتجارية 

 نا ر0)0))تحت رقم)06)7)7.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (570

TESLA BTP
تيسال بتب 

شركـة محدو 0 فملسؤولية بشريك 
وحيد

رأسلالها 100.000  رهم
شارع لال فلياقوت و زنقة فلعرعار 
علار0 9 إقامة ڭفليس فلطابق 0 

شقة 17 فلدفر فلبيضاء
تحويـل فملــقـر فإلآتلـاعـي 

فلجلعية) مدفولة  I-بلقت�سى 
 03 ( بتاريخ) عا  ة  فلغيب  فلعامة 
«تيسال بتب«) لشركة) ((019  يسلرب)
فملقر) تحويل  فلوحيد  فلشريك  قرر 

فإلآتلاعي للشركة):
شارع فلقد م:) فلعنوفن   من 
علار0) فلعرعار  وزنقة  فلياقوت  لال 
 17 شقة) (0 إقامة ڭفليس فلطابق) (9
((((: إلـى فلعنوفن فلجد د) فلدفر فلبيضاء)
شارع بغدف  إقامة كتبية علار0 ب)19 

س عين فلشق))فلدفر فلبيضاء.
فألسا�سي) فلقانون  تحد ت  (II

للشركة):
تحد ت فلقانون فألسا�سي للشركة

LA MISE A JOUR DES STATUTS
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  III-تم 
فلضبط باملحكلة فلتجارية بالبيضاء))
رقم))) تحت  ((0(0 1)) نا ر) بتاريخ)

  .7(7700
من أآل فلتخليص وفإلشهار)
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STE ARIB VOYAGES شركة
 SARL

 C3 0محل رقم 103 حي فملسيب
مرفكش

سجل تجاري 709)0
فلعام فالستثنائي) فلجلع  بلوآب 

بتاريخ)019)/11/)1،)تقرر ما لي):
للشركة) فالآتلاعي  فملقر  نقل 
 C3 فملسيب0) حي  (103 رقم) من محل 
حي فملسيب0) (0 مرفكش إلى محل رقم)

3B)رقم)3)0)مرفكش.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0(0 9) نا ر) فلتجارية ملرفكش  وم)

تحت رقم))11113.
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 اينانصيا
S.A.R.L AU

نقل مقر فلشركة
فالستثنائي) فلجلع  للقرفر  وفقا 
لللشركة بتاريخ شركة ذفت مسؤلية)
بشريك))) وحيد  (SARL AU محدو 0)
ها) ومقر  100.000 رهم  رأسلالها)
زفوية شارع فلزرقطوني) (0 فالآتلاعي)
شارع) هللا  عبد  بن  محلد  شارع  و 

لكورنيش ف وقد قرر فلشركاء)ما لي):
نقل فملقر فالآتلاعي لشركة من)0 
زفوية شارع فلزرقطوني وشارع محلد)
بن عبد هللا شارع لكورنيش إلى شارع)
بوركون زنقة آعفر بن حبيب إقامة)
فملشرق)٢)فلطابق فألول فلشقة رقم)٣  
فلنظام) من  (0 فملا 0) وتعد ل 

فألسا�سي.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (6 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 
 يسلرب)019))تحت فلرقم)6)1))7.
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شركة سان ستيل
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها 100.000  رهم

فلدفر فلبيضاء
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة

فلجلع فلعام فلغيب عا ي لشركاء)
 (0 بتاريخ) قرر  ستيل،) سان  شركة 

ماي)013)):
فملوففقة على رفع رأسلال فلشركة)
من)100.000) رهم إلى)10000) رهم)
حصة من) (9000 عن طريق إصدفر)

قيلة)100) رهم للحصة فلوفحد0.
طرف) من  كليا  وتسد   تكتتب 
فلحسابات) بإ ماج  وذلك  فملكتتبين 
تشكل   ون) وفلتي  للشركاء) فلجارية 
محققة فلوآو  وفآبة فأل فء)وجالية)

من فلنزفع عليها.
وفلسابع) فلسا س  فلفصل  تغييب 

من فلقانون فألسا�سي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
تحت) ((013 0) ونيو) بتاريخ) فلبيضاء)

رقم))077)).
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 LAND’OR MAROC

INDUSTRIES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

رأسلالها 13.700.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : 30، زنقة مصطفى 

فملنفلوطي، إقامة سامي، فلطابق 

فلخامس، آوتيي، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : )77)03

عا ي) فلغيب  فلقرفر  بلقت�سى 

0)) يسلرب) بتاريخ) للشريك فلوحيد 

فلشركة) رأسلال  رفع  قرر  (،(019

لتبتفع) 000.000.)) رهم  بلبلغ)

إلى) 8.700.000) رهم  من) قيلته 

13.700.000) رهم.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت فلرقم))6)7)7.
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شركة جنيان للبناء

شركة محدو 0 فملسؤولية

تبعا للجلع فلعام فملنعقد بتاريخ)

قرر مساهلو شركة)) ((01( ماي) (10

فملسؤولية) محدو 0  للبناء) آنيان 

100.000) رهم) رأسلالها) فلبالغ 

فلدفر) فالآتلاعي  مقرها  وفلكائن 

 70 رقم) (8 زنقة) (7 آليلة) فلبيضاء)

قرية فلجلاعة.

1-)فلتصفية للشركة.

آنيان) مبارك  فلسيد  تعيين  (- ((

مصفيا للشركة.

لتصفية) فملقرر  فلعنوفن  (- (3

 8 زنقة) (7 آليلة) بالبيضاء) فلشركة 

رقم70)قرية فلجلاعة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلبيضاء)تحت فلرقم)01360))بتاريخ)

10) ونيو))01).
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 STE HOUSE OF

MARKETING MOROCCO
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوفحد
رأسلالها : 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : إقامة فلفتح، 17) 

شارع فبرفهيم فلرو فني فلطابق 1 
رقم 3 فلدفر فلبيضاء

تصفية فلشركة
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بالدفر)

(،(019 30) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

 HOUSE(قرر فلشريك فلوفحد لشركة

 OF MARKETING MOROCCO

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلشريك فلوفحد ما لي):

تصفية فلشركة.

فلسيد) تعيين  فلشركاء) قرر 

موساوي محلد للقيام بالتصفية.

ملر كازف) (،(6 (: مقر فلتصفية هو)
ريناس عين فلسبع فلدفر فلبيضاء.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

فلبيضاء)في)))) نا ر)0)0))تحت رقم)

.7(7971-(170
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كورك إنفست
تصفية ش.م.م م.و

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 مع 

آلعية وفحد0 فملسؤولية مساهم 

منفر  برأس مال قدره

100.000  رهم

فملكتب فملسجل: 10، شارع فبن زيد 

فلرفاعي-معاريفالدفر فلبيضاء

فآتلاع) محضر  بلوآب  تقرر 

فلجلعية فلعلومية غيب فلعا  ة ل))30 

سبتلرب)019))أن):

•)فملوففقة على فلحضور،

•)فمل�سي قدما في حل فلشركة

•)قرر مد ر تصفية

•) تم تعيين مقر فلتصفية في فلدفر)
فلرفاعي) فبن  زيد  (10 زنقة) فلبيضاء،)

معاريف.
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•)إغالق فلتصفية:)ومع ذلك تظهر)

فقدفن)) أحدث  فلعلومية  فمليزفنية 

1600) رهم فملقابلة إلآلالي فلعجز)

وفلتي سوف) فملتبفكم منذ فلدستور،)

في)  تحللها فملساهم فلوحيد وهكذف،)

حين أن فملطلوبات فملتدفولة ألغيت،)

مع) أ ضا  وفملطلوبات  هو  وفألصل 

موقف فلصفر فلذي يعكس تصفية)

إغالق فارغة تلاما.

فإلآرفءفت) من  فالنتهاء) بعد 

فلقانونية لتقد لها في فلسجل،)ونشر)

إزفلة) للتصفية؛) فلعلومية  فمليزفنية 

طلب) وأجيبف  فلتجاري  فلسجل  من 

فلتجارية،) فلضرفئب  إللغاء) شها 0 

ومهلتنا ونها تها.

قلم) في  فلقانوني  فإل دفع  إآرفء)

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء) وم)

))نوفلرب)019))تحت رقم)))319.
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الشركة كان بات -  

فلحل فملسبق للشركة.
 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلجلع) قرر  بربشيد  ((019 أكتوبر)

كان بات) (- فلعام فالستثنائي لشركة)

رأسلالها)))) فملسؤولية  شركة محدو 0 

فملسيب0) تجزئة   10.000) رهم 

فلدرو0) س1) مجلوعة  (10( رقم)

برشيد فلتالي):

كان) للشركة  فملسبق  فنحالل  (-I

فليس) محلد  فلسيد  تعيين  و  بات 

مصفيا للشركة)؛

تجزئة) (- فلتصفية) مقر  تحد د 

س1  مجلوعة  (10( رقم) فملسيب0 

فلدرو0 برشيد.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 809 رقم) تحت  بربشيد  فالبتدفئية 

بتاريخ)08)نوفلرب)019) .
لإلشار0))و فلبيان)
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 SOCIETE CONFORT
PARAMEDIC

SARL AU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : 80 شارع موالي 
إ ريس 1 قسارية فلنهضة محل 38 

فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري 363997 

 TP (0707097 فلتعريفة فلضريبة
/363388(1

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 SOCIETE للشركة) فالستثنائي 
 CONFORT PARAMEDIC SARL
في) ( ((019 أكتوبر) (10 مؤرخ ب) ( (AU

فلدفر فلبيضاء)قرر ما لي):
-)تصفية فلشركة.

فلسيد0) تعيين  فلشركاء) قرر  (-
جد جة شطو آنسية مغربية فلحاملة)
 Z(((11 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
في) (03.03.19(9 بتاريخ) فملز ف 0 
إقامة) تاز0 فلقاطنة في فلدفرفلبيضاء)
زهية)7)فلشقة)))فلطابق)))حي عائلة)
صاحبة) بالتصفية  للقيام  فرنسية 
تلك) وجاصة  فلصالحيات  أكرب 
فملنصوص عليها لهذف فلغرض بلوآب)

فملا 0)37)من فلنظام فألسا�سي
شارع) (80 (: هو) فلتصفية  مقر  (-
موالي إ ريس)1)قسارية فلنهضة محل)

38)فلدفر فلبيضاء.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
فلبيضاء)في)1)) نا ر)0)0))تحت رقم)

.7(77(0
570 P

 LOUSIAN SARL شركة
رأسلالها 100.000.  رهم

و مقرها فالآتلاعي فلكائن بشارع 
وليلي إقامة مونيا رقم 78 فلشطر 

فلثاني تطوفن.
في إطار فملحضر فملوقع من طرف)
))) ونيو) بالبيضاء) وم) كل فلشركاء)

019))تقرر ما  لي):

-)حل مسبق للشركة.

 OMAR فلسيد) تعيين  (-

LOUZARI)فلحامل لبطاقة فلتعريف)

كلسؤول) (LB111783 فلوطنية رقم)

مكان) وتحد د  فلشركة  تصفية  عن 

تصفية فلشركة في مقرها فالآتلاعي)

فلكائن بشارع وليلي إقامة مونيا رقم)

78)فلشطر فلثاني تطوفن.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) يسلرب) فالبتدفئية تطوفن بتاريخ)

018))تحت رقم)6079.

فلسجل فلتجاري رقم)003)).
لإلشار0 و فلبيان.
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MERHI & KEZMA
 SARL 

شركة محدو 0 فملسؤولية 

رأسلالها 100.000  رهم

فملقر فالآتلاعي : 10 شارع فلحرية 

فلطابق 3 فلشقة ) فلدفر فلبيضاء 

تصفية فلشركة

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بالدفر)

(،(019 18) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

 MERHI( & لشركة) فلشركاء) قرر 

محدو 0) شركة  (،KEZMA SARL

فملسؤولية ما  لي):

-)تصفية فلشركة.

فلسيد0) تعيين  فلشركاء) قرر  (-

سهام جوي للقيام بالتصفية.

شارع) (10 (: هو) فلتصفية  مقر  (-

فلدفر) (( فلشقة) (3 فلطابق) فلحرية 

فلبيضاء.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت) ((0(0 ))) نا ر) في) بالبيضاء)

عد )7981)7.
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ELDANORD CORAIL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وفا0 شريك

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

ELDANORD CORAIL  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

 II وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة

رقم ) منظر فلجليل جليج طنجة - 

90000 طنجة فملغرب.

وفا0 شريك

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7761

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تم فإلعالم) 8))نونرب) فملؤرخ في)

و) فلعفاقي  فلهاشمي  فلشريك  بوفا0 

(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع 

أكتوبر) (03 في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

019))بالشكل فألتي):

 038 ( (، ( رزالن فلعفاقي) فلسيد)0))

حصة).

فلسيد)0))فضيلة فلعفاقي))،))038 

حصة).

 (18 ( (، ( تهامي فلعفاقي) فلسيد)0))

حصة).

 (18 ( (،( فلسيد)0)) نيال فارفمون)

حصة).

 109 ( (، ( مينة فلعفاقي) فلسيد)0))

حصة).

 109 ( (، ( فلعفاقي) زهرفء) فلسيد)0))

حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

03) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)37)9)).

1I
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إئتلانية)BKM)لإلرشا فت

TRANSPORT BADOU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

إئتلانية)BKM)لإلرشا فت

رقم 10 تجزئة فملركز ورزفزفت ، 

000)0، ورزفزفت فملغرب

TRANSPORT BADOU شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلحسن فلثاني حي فالنبعات رقم )37 

قلعة مكونة تنغيب - 00))0 تنغيب 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0783

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 19) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( (TRANSPORT BADOU

وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)

فلحسن) شارع  فإلآتلاعي  مقرها 
قلعة) (37( رقم) فالنبعات  فلثاني حي 
تنغيب فملغرب) (0((00 (- مكونة تنغيب)

نتيجة ل):)توقف فلنشاط.
شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلحسن فلثاني حي فالنبعات رقم))37 
تنغيب) (0((00 (- تنغيب) مكونة  قلعة 

فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))حسن))إريح و عنوفنه)ف))
فالنبعات) حي  فلثاني  فلحسن  شارع 
رقم))37)قلعة مكونة))00))0)تنغيب)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)0) نا ر) بتاريخ) ( بتنغيب) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)01.
(I

إئتلانية)BKM)لإلرشا فت

VIAGGI NEL SAHARA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

إئتلانية)BKM)لإلرشا فت

رقم 10 تجزئة فملركز ورزفزفت ، 

000)0، ورزفزفت فملغرب

VIAGGI NEL SAHARA شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

 فجلة رقم 136 موالي رشيد زفكور0 

- 07900 زفكور0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.196(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) ((019 0)) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 VIAGGI NEL ذفت فلشريك فلوحيد)

 10.000 رأسلالها) مبلغ  ( (SAHARA

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع)

136)موالي رشيد زفكور0)  فجلة رقم)

(: زفكور0 فملغرب نتيجة ل) (07900  -

توقف فلنشاط.

شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

136)موالي رشيد زفكور0)  فجلة رقم)

- 07900)زفكور0 فملغرب.)

و عين:

و) لغفيبي  ( سعيد) فلسيد)0))

زفكور0) (07900 زفكور0) عنوفنه)ف))

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

7)) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بزفكور0)

019))تحت رقم)038.
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إئتلانية)BKM)لإلرشا فت

F.S IDIVA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

إئتلانية BKM لإلرشا فت

رقم 10 تجزئة فملركز ورزفزفت ، 

000)0، ورزفزفت فملغرب

F.S IDIVA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

تيز ليت تازفرين زفكور0 - 07703 

زفكور0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1369

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 نونرب) ((8 في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »000.000.)) رهم«)

»1.000.000) رهم«)إلى)«3.000.000 

تحويل سندفت) ( (: عن طريق)  رهم«)

فلقرض.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

7)) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بزفكور0)

019))تحت رقم))37.

0I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

KECH CENTRE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 N°69 VILLA(MAHASSINE(APPT

 N°2 MASSIRA(I(C(MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

KECH CENTRE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عللية 

باب فملاكينة رقم ه 0 متجر رقم ) 

فلعزوزية مرفكش - 00000 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101019

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((6

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 KECH (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.CENTRE

وسيط) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري).)تاآر.)مقاول جدمات)).

عللية) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 ( متجر رقم) (0 باب فملاكينة رقم ه)

مرفكش) (00000 (- فلعزوزية مرفكش)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد صالح بن محلد بن فحلد)

 100 حصة بقيلة) ((00 ( (: باسندوه)

 رهم للحصة).

 (00 ( (: نزيه) نوفل محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد صالح بن محلد بن فحلد)

فملللكة) مكة  عنوفنه)ف)) باسندوه 

مكة) (0000 فلسعو  ة) فلعربية 

فلسعو  ة.

فلسيد نوفل محلد نزيه عنوفنه)ف))

بوزيد)) سيدي  بوزيد  سيدي   وفر 

00000)شيشاو0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد صالح بن محلد بن فحلد)

فملللكة) مكة  عنوفنه)ف)) باسندوه 

مكة) (0000 فلسعو  ة) فلعربية 

فلسعو  ة.



(577 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فلسيد نوفل محلد نزيه عنوفنه)ف))

بوزيد)) سيدي  بوزيد  سيدي   وفر 

00000)شيشاو0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

7)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)3)1107.

(I

KAMAR BENOUNA

 ROSTANN

 INVESTISSEMENT
ش م م   فت مساهم وحيد

إعالن متعد  فلقرفرفت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 30

20160، Casablanca(MAROC

 ROSTANN INVESTISSEMENT

ش م م   فت مساهم وحيد «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: مكتب 

1719 فلبيضاء توين ثاور بزنس 

سنتتب ماتقى شارع فلزرقطوني 

و فملسيب0 فلخضرفء  - 0030) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.(810(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)00)غشت)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة مسييب

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

بولس) ضافر  فا ي  فلسيد  فستقالة 

فنطاكي من مهام فلتسييب)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6388)7.

6I

fiduciaire(abrouki(khadija

DIDI ART
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab(doukkala(imm(habouss(N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
DIDI ART شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
فصبان تلصلوحت فلحوز رقم 
87)/) - 00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101009
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 13) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 DIDI (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.ART
فلصناعة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلتقليد ة+تجار0 زيت فركان.
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم) فلحوز  تلصلوحت  فصبان 

)/87) - 00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 CHANTAL MARIA فلسيد0)
 ARTHUR( VAN( BUYNDER( :( ( 98

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد فيصل   دي):)))10)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 CHANTAL MARIA فلسيد0)
 ARTHUR VAN BUYNDER
 BELGIQUE 1000 عنوفنه)ف))

.BELGIQUE BELGIQUE

عنوفنه)ف)) فيصل   دي  فلسيد 
 00000  18 رقم) (10( ح م ش بلوك)

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) جالد  فلسيد   دي 
 00000  18 رقم) (10( ح م ش بلوك)

مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

M1(-19- رقم) تحت  ((019  آنرب)

.(03(033

7I

AFRODITA

 HOLDING ENTREMARES
OFF SHORE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 HOLDING ENTREMARES OFF

SHORE   شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

بورج جليج طنجة) شارع فلقوفت 

فملسلحة فمللكية فلطابق 7 رقم 3)1 - 

90000 طنجة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(0(1

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم تعيين) ((0(0 10) نا ر) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) ي) للشركة  آد د  مسيب 

ماريا بيكونيا كلسيب) ( ( بابلوف كرسيا)

آجر

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9616)).

8I

PACIOFIS

  KOL SERVICES S.A.R.L
إعالن متعد  فلقرفرفت

شركة «كول سيبفيس« شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0    

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 
فملسيب0 رقم )9) بني نصار فلناظور 
فملغرب  000)6               

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

18796
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)13) نا ر)0)0)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية)))))))))))))))))))))):
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
بيع) جد جة  أوعلي  فلسيد0  قررت 
فلشركة) في  تللكها  فلتي  حصة  ((00

للسيد فلعسالوي محلد.)
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
قبول إستقالة فلسيد0 أوعلي جد جة)
من منصبها كلسيب0 للشركة وتعيين)
فلحامل) محلد  فلعسالوي  فلسيد 
ب) رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
)63890)مسيب آد د وحيد للشركة)

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فألسا�سي) فلقانون  وتحيين  تعد ل 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية):)
فلتالية) فملبالغ  تم  فع  (: (6 فلبند)
(: ( فلسيد0 فوشني أمينة) (: في فلشركة)
0000.00)) رهم)/)فلسيد فلعسالوي)

محلد:)))0000.00)) رهم.
بند)7:)فلذي  نص على ما لي:)حد )
 100000.00 في) فلشركة  مال  رأس 
 رهم مقسم إلى)1000)حصة))بقيلة)

100) رهم للوفحد0):
 (00 ( (: ( أمينة) فوشني  فلسيد0 
محلد:) فلعسالوي  فلسيد  (/ ( حصة)

00))حصة
على) فلذي  نص  (:10 رقم) بند 
:)عين فلسيد فلعسالوي محلد) ما لي)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
مسيب للشركة لفتب0) رقم ب)63890)

غيب محدو 0.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) فالبتدفئية بالناظور بتاريخ)

0)0))تحت رقم)87
9I

AFRODITA

ELDANORD CORAIL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ELDANORD CORAIL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 II وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة

رقم ) منظر فلجليل جليج طنجة - 
90000 طنجة فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7761
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 نونرب) ((8 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلعفاقي) رزالن  ((0( فلسيد) تفويت 
038)حصة فآتلاعية من أصل)038 
)0)) فنيال) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فارفمون بتاريخ))0) آنرب)019).
تفويت فلسيد))0))فضيلة فلعفاقي)
038)حصة فآتلاعية من أصل)038 
)0)) فنيال) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فارفمون بتاريخ)31) آنرب)019).
فلعفاقي) تهامي  ((0( فلسيد) تفويت 
18))حصة فآتلاعية من أصل)18) 
)0)) فنيال) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فارفمون بتاريخ))0) آنرب)019).
فلعفاقي) مينة  ((0( فلسيد) تفويت 
109)حصة فآتلاعية من أصل)109 
)0)) فنيال) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فارفمون بتاريخ))0) آنرب)019).
فلعفاقي) زهرفء) ((0( فلسيد) تفويت 
109)حصة فآتلاعية من أصل)109 
)0)) فنيال) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فارفمون بتاريخ))0) آنرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
03) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)37)9)).
10I

AFRODITA

ELDANORD CORAIL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ELDANORD CORAIL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
 II وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة

رقم ) فملنظر فلجليل جليج طنجة - 
90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7761
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) ((019 نونرب) ((8 فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 ELDANORD فلوحيد) فلشريك 
 1(0.000 رأسلالها) مبلغ  ( (CORAIL
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة)
))فملنظر فلجليل جليج طنجة) II)رقم)
(: ل) نتيجة  فملغرب  طنجة  (90000  -

إ قاف نشاط فلشركة.
 II فلتصفية ب زنقة) و حد  مقر 
(- منظر فلجليل جليج طنجة) (( رقم)

90000)طنجة فملغرب.)
و عين:

و) فلعفاقي  ( رزالن) فلسيد)0))
زنقة فبن حازم فلدرج أ) (1 عنوفنه)ف))
روض) (REC  101 فلشقة) (RC فلطابق)
فالزهر))0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
 II زنقة) (: فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

رقم)))فملنظر فلجليل جليج طنجة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

03) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)37)9)).

11I

AUDIT MANAGEMENT SARL

 YG & ASSOCIES,CONSEIL

ET AUDIT

إعالن متعد  فلقرفرفت

AUDIT MANAGEMENT SARL

)16 شارع عبدفملومن علار0 ب 

فلطابق فلثالث فلدفرفلبيضاء ، 

0100)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

 YG & ASSOCIES,CONSEIL(ET

AUDIT  «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 163-161 

شارع عبدفملومن علار0 ب فلطابق 

فلثالث فلدفرفلبيضاء - 0370) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.(0(809

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)16) آنرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد آسوس  ونس فلحامل)

 BE(7(80( رقم) فلوطنية  فلبطاقة 

كلسيب مشارك لفتب0 غيب محدو 0

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

7)من فلقوفنين فألساسية) تغييب فملا 0)

للشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0))6)7.

1(I

AUDIT MANAGEMENT SARL

DIGITAL WORKS
إعالن متعد  فلقرفرفت

AUDIT MANAGEMENT SARL

)16 شارع عبدفملومن علار0 ب 

فلطابق فلثالث فلدفرفلبيضاء ، 

0100)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

DIGITAL WORKS «شركة  

فملساهلة«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: ساحة أبو 

بكر فلصد ق، شارع فال ولد عليب 

و زنقة مسجد بدر أكدفل فلرباط - 

10090 فلرباط فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.113((3

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)01)نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

ما لي:)تعيين مدرفء)آد  و هم:)شركة)

«  جيتال وركس غروب م. .م.س«،)

فالمارفتي،) فلقانون  بلوآب  شركة 
رقم تسجيلها في سجل  بي فلتجاري)

طرف) من  DMCC1709(6،ملثلة 

فلسيد عابد بد ل فلحامل رقم آوفز)

  .17FV300(0 رقم) فلفرن�سي  فلسفر 

 01 عنونانه) آابري  فلسيد  ونس 
زنقة))0)إقامة أمال سطات،)فلحامل)

  .W(87798 رقم) فلوطنية  فلبطاقة 

 HLM عنوفنها) عكبي  نجا0  فلسيد 

 LE JAS DE JULY BT A3 0333

 AVENUE DE VERDUN 83300

فلوطنية) فلبطاقة  حاملة  بفرنسا،)
رقم)PM8(((61.)ملد0)3)سنوفت،)أي)

حتى نها ة فلجلع فلعام فلذي سيوففق)

على حسابات فلسنة فملالية فملنتهية في)

.(0(1

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد محلد عزيز سال�سي و) إلغاء)

مهامهلا) من  صابري  شفيق  فلسيد 

كلد رين.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
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بند رقم)-:)فلذي  نص على ما لي:)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)0) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)103778.

13I

N(M CONSEIL-SARL

AGRITOTAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AGRITOTAL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : حي وف  

فوزفج  فلعروي فلناظور - 000)6 

فلناظور فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.1330(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 3)) آنرب) فملؤرخ في)

AGRITOTAL)شركة ذفت فملسؤولية)

 100.000 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

(- فلناظور) فلعروي  ( فوزفج) وف   حي 

000)6)فلناظور فملغرب نتيجة النتهاء)

فلنشاط.

و عين:

و) ( شعباني) ( ( مرزوق) فلسيد)0))

شيكر) بني  فيهرويين  عنوفنه)ف)) وفر 

فملغرب) فلناظور  (6(000 ( فلناظور)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

وفي حي وف ) ((019 3)) آنرب) بتاريخ)

 6(000 (- فلناظور) فلعروي  ( فوزفج)

فلناظور فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)10) نا ر)

0)0))تحت رقم)06.

10I

ste(sabah(info

STE FARES ENGINEERING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ste(sabah(info
 n08 bnechlikha(benguerir ،

43150، benguerir(maroc
STE FARES ENGINEERING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فال مل 
 EL KELAA DES رقم )0 بن آرير

SRAGHNA 43150 بن آرير فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1773
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((018 فربف ر) ((7
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FARES ENGINEERING
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلهندسة فملدنية
مقاول مكتب فلدرفسات

مقاول فالعلال فملختلفة فو فلبناء.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فال مل)
 EL KELAA DES بن آرير) (0( رقم)
SRAGHNA 031(0)بن آرير فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد آوآان محلد ر�سى):))900 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
)فلسيد))حلمي زكرياء):)100)بقيلة)

100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
ر�سى) محلد  آوآان  فلسيد 
عنوفنه)ف))حي موالي رشيد فبن آرير)

0)031)فبن آرير فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد))حلمي زكرياء)عنوفنه)ف))حي)

بن) (031(0 فبن آرير) رشيد  موالي 

آرير فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 01 بتاريخ) ( آرير) بابن  فالبتدفئية 

مارس)018))تحت رقم)7).

1(I

CAFIGEC

COMET NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

COMET NEGOCE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

ناجح، بلوك س ، رقم 01، سيدي 

معروف - 0100) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3((117

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((019 نونرب) (1( فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ رأسلالها) ( (COMET NEGOCE

مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 

(، بلوك س) فإلآتلاعي تجزئة ناجح،)

 (0100 (- سيدي معروف) (،01 رقم)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)أزمة)

مالية و إقتصا  ة.

تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

سيدي) (،01 رقم) (، بلوك س) ناجح،)

فلبيضاء) فلدفر  ((0100 (- معروف)

فملغرب.)

و عين:

و) فشرف  ( فلعسلي) فلسيد)0))

حي فلنجاح بلوك س رقم) عنوفنه)ف))

فلدفر) ((0100 معروف) سيدي  (،01

فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)019))تحت رقم)1109)7.

16I

FIGEC

 SHOUROUK CENTRE FOR
TRAINING PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FIGEC

 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

 SHOUROUK CENTRE FOR

TRAINING PRIVE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة رقم 

99 فلطابق فالول شارع عبد هللا بن 

 AGADIR 80000  حسين حي فلسالم

AGADIR فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

00971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 ))) وليوز)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 SHOUROUK CENTRE FOR

.TRAINING PRIVE
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:) روس) بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدعم فملدر�سي و فلجامعي.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شقة رقم)

فلطابق فالول شارع عبد هللا بن) (99

 AGADIR 80000((حسين حي فلسالم

AGADIR)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلهرو�سي) فملجيد  عبد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلهرو�سي) فملجيد  عبد  فلسيد 

ففريجة)) فلركا 0  عنوفنه)ف)) وفر 

)8300)تارو فنت فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلهرو�سي) فملجيد  عبد  فلسيد 

ففريجة)) فلركا 0  عنوفنه)ف)) وفر 

)8300)تارو فنت فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بتارو فنت) فالبتدفئية 

غشت)019))تحت رقم))8770.

17I

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة فلعيون فلساقية)

فلحلرفء

S-ADMINIST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

لجهة) لالستثلار  فلجهوي  فملركز 

فلعيون فلساقية فلحلرفء

(،70000 (، (((66 صندوق فلرب د)

فلعيون فملغرب

ذفت) شركة  (S-ADMINIST

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد

تجزئة) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 

(- ( مكرر) (011 رقم) و  بلوك  فلوحد0 

70000)فلعيون فملغرب.

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(9(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) ((3

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.S-ADMINIST

غرض فلشركة بإ جاز):)فالمن.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- ( مكرر) (011 رقم) و  بلوك  فلوحد0 

70000)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد مسكة محلد عبد فلعزيز))

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مسكة محلد عبد فلعزيز))

عنوفنه)ف))تجزئة فلوحد0 بلوك و رقم)

011)مكرر))70000)فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مسكة محلد عبد فلعزيز))

عنوفنه)ف))تجزئة فلوحد0 بلوك و رقم)

011)مكرر)70000)فلعيون فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)0))أكتوبر)

019))تحت رقم)610/19).

18I

CRI DAKHLA

MAYOMA  BEAUTE
شركة فلتضامن

تأسيس شركة

CRI DAKHLA
فملركز فلجهوي لالستثلار ، 73000، 

فلدفجلة فملغرب
MAYOMA  BEAUTE شركة 

فلتضامن
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فلعو 0 رقم 173  فلدفجلة - 73000 
فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة فلتضامن 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(199
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)
فألسا�سي لشركة فلتضامن باملليزفت)

فلتالية:
شكل فلشركة):)شركة فلتضامن.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAYOMA  BEAUTE
تسييب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
و) للحالقة  ( صالون) ( وإستغالل)

فلتجليل فلعصري.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 73000 (- فلدفجلة) ( (173 فلعو 0 رقم)

فلدفجلة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد0 مريم))فو  ه):))160)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 00 ( (: صبار) ( حفيضة) فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 مريم فو  ه عنوفنه)ف))حي)
فملسيب0))0)زنقة وف ي فبي رقرفق رقم)

) 73000)فلدفجلة فملغرب.
فلسيد0 حفيضة))صابر عنوفنه)ف))
حي فلسالم شارع معاذ بن آبل رقم)

39 73000)فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 مربم فو  ه))عنوفنه)ف))حي)
فملسيب0))0)زنقة وف ي فبي رقرفق رقم)

) 73000)فلدفجلة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلذهب)

 نا ر)0)0))تحت رقم)7).
19I

STE FIDUTRA-COM

CHEZ OSCAR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
علار0 فلربكة فلطابق 3 رقم 19 شارع 

عالل فلفا�سي ، 00000، مرفكش 
فملغرب

CHEZ OSCAR شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 9 
علار0 فملرفبطين س تجزئة فالز هار 

طريق فسفي - 00000 مرفكش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CHEZ (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.OSCAR
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

مطعم).
 9 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فالز هار) تجزئة  فملرفبطين س  علار0 
مرفكش) (00000 (- فسفي) طريق 

فملغرب.
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أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

سكينة) آلون  فبن  فلسيد0 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
سكينة) آلون  فبن  فلسيد0 
زنقة يعقوب فملريني فقامة) عنوفنه)ف))
 00000 فلشتوي) 7فلحي  رقم) كوثر 

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
سكينة) آلون  فبن  فلسيد0 
زنقة يعقوب فملريني فقامة) عنوفنه)ف))
 00000 فلشتوي) 7فلحي  رقم) كوثر 

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)86)111.

(0I

CRI DAKHLA

BTP LASARGA DAKHLA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CRI DAKHLA
فملركز فلجهوي لالستثلار ، 73000، 

فلدفجلة فملغرب
BTP LASARGA DAKHLA  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع  
فلعشاريات  زنقة  تاورشيت  رقم 

1-99)1 فلدفجلة - 73000 فلدفجلة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(10(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 ))) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BTP (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. LASARGA DAKHLA
فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)فلعامة).
شارع)) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم) ( تاورشيت) ( زنقة) ( فلعشاريات)
فلدفجلة) (73000 (- فلدفجلة) (1-1(99

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: فحلد فلشتوكي) ( فلسيد سيدي)
0)))حصة بقيلة)100) رهم للحصة

 ((0 ( (: فلدفوو ي) أحلد  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 ((0 ( (: ) نوني) فلساعيد) فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد فملحفوظ))فلشتوكي):))0)) 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلشتوكي) فحلد  ( سيدي) فلسيد 
رقم) تاورشيت  زنقة  عنوفنه)ف))

99)1/1 73000)فلدفجلة فملغرب.
فلسيد أحلد فلدفوو ي عنوفنه)ف))
 73000  3831 رقم) ( فلوحد0) حي 

فلدفجلة))فملغرب.
فلسيد فلساعيد)) نوني عنوفنه)ف))
 73000  1(( رقم) ( فلحسني) فلحي 

فلدفجلة فملغرب.
فلشتوكي) ( فملحفوظ) فلسيد 
رقم) تاورشيت  زنقة  عنوفنه)ف))

99)1/1 73000)فلدفجلة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلشتوكي) ( فملحفوظ) فلسيد 
رقم) تاورشيت  زنقة  عنوفنه)ف))

99)1/1 73000)فلدفجلة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلذهب)

 آنرب)019))تحت رقم))138.
(1I

EL FACHTALI CONSEIL

DALIL AGRI MARRAKECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس فلطابق فلتاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مرفكش ، 

00000، مرفكش فملغرب

  DALIL AGRI MARRAKECH

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : إقامة 

لباتيوس فلطابق فلخامس فلشقة 

رقم 19 شارع طارق فبن زيا  آيليز  - 

00000 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.81787

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 30) آنرب) فملؤرخ في)

DALIL AGRI MARRAKECH))شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

 300.000 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة)

فلشقة) فلخامس  فلطابق  لباتيوس 

رقم)19)شارع طارق فبن زيا  آيليز))-)

00000)مرفكش فملغرب نتيجة لعدم)

تحقق فلغرض فلتجاري..

و عين:

فلسيد)0))فاطلة))زفوي و عنوفنه)ف))

إقامة فلعامل فبنجرير)0000)مرفكش)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

إقامة) وفي  ((019 30) آنرب) بتاريخ)

فلشقة) فلخامس  فلطابق  لباتيوس 

رقم)19)شارع طارق فبن زيا  آيليز))-)

00000)مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)6))111.

((I

EL FACHTALI CONSEIL

RIAD DAR ZINNIA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس فلطابق فلتاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مرفكش ، 

00000، مرفكش فملغرب
 RIAD DAR ZINNIA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رب 
فلسويقة لعريفة 76 فلقصبة  - 

00000 مرفكش فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.76909

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في))1)نونرب)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلقصبة)) (76 « رب فلسويقة لعريفة)
« رب) إلى) مرفكش فملغرب«) (00000  -
61)فلقصبة)) فلسويقة فلحاج عبدهللا)

- 0000)مرفكش))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
06) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111010.
(3I

EL FACHTALI CONSEIL

RIAD DAR ZINNIA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس فلطابق فلتاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مرفكش ، 

00000، مرفكش فملغرب
RIAD DAR ZINNIA  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رب 

فلسويقة فلحاج عبدهللا 61 فلقصبة 
- 0000 مرفكش فملغرب.

حل شركة
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.76909

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 )1) نا ر) فملؤرخ في)
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 
 RIAD DAR فلوحيد) فلشريك  ذفت 
 (0.000 رأسلالها) مبلغ  ( ( (ZINNIA
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رب)
61)فلقصبة) فلسويقة فلحاج عبدهللا)
(: ل) نتيجة  فملغرب  مرفكش  (0000  -

لعدم تحقق فلغرض فلتجاري..
ب  رب) فلتصفية  مقر  حد   و 
61)فلقصبة) فلسويقة فلحاج عبدهللا)

- 0000)مرفكش فملغرب.)
و عين:

   Dominique( Marie فلسيد)0))
 rue  60 عنوفنه)ف)) و  (MASON
 Escudier( 92100( Boulogne
Boulogne((France)92100)كلصفي)

)0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
09) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))111100 .
(0I

LE MUSEE EGYPTIEN

LE MUSEE EGYPTIEN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LE MUSEE EGYPTIEN
 RUE(AMR(IBN(ASS , 3ème ,(9
 étage(n° 26 ، 90000، Tanger

MAROC
LE MUSEE EGYPTIEN شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9)، زنقة 
علر بن فلعاص، فلطابق فلثالث رقم 

6) - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10(663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 )1) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MUSEE EGYPTIEN

غرض فلشركة بإ جاز):)فستيبف  و)

تصد ر فألثاث و فملوبليا و فلد كورفت.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)9)،)زنقة)

علر بن فلعاص،)فلطابق فلثالث رقم)

6) - 90000)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد صالح محلد جليل فبرفهيم)

100) رهم) بقيلة) حصة  ((00 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

جليل) محلد  صالح  فلسيد 

)9)أ فلرقم) فبرفهيم عنوفنه)ف))فلزنقة)

 90000 ( فلطلحاوي اللة شافية) ((1

طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد صالح محلد جليل فبرفهيم)

 (1 فلرقم) أ  (9( فلزنقة) عنوفنه)ف))

فلطلحاوي اللة شافية))9000)طنجة)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)8866.

((I

KAMAR BENOUNA

  BENNES  MARREL MAROC
ش م

إعالن متعد  فلقرفرفت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 30

20160، Casablanca(MAROC
BENNES  MARREL(MAROC  ش 

م  «شركة  فملساهلة«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: )3 زنقة 

فبو فسحاق شيبفزي  - 0))0) 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.8(19
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)7))شتنرب)019)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلزيا 0 في رفسلال)

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
 7.000.000 من) رفسلال  في  فلزيا 0 
بدمج) 10.000.000) رهم  فلى)  رهم 

آزء)من فالحتياط
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6389)7.

(6I

 MOGADOR(موكا ور أسيست آند سيبفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة بغيش ترااو
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

موكا ور أسيست آند سيبفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب  كالة شارع وف  
فملخازن فلشقة رقم 3 بالطابق 

فلثاني  فلصوير0 فلصوير0، 00000، 
فلصوير0 فملغرب

شركة بغيش ترففو  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 

9) كائن بسوق ثالثاء أرثنان آلاعة 

أ غاس إقليم فلصوير0  - 00000 

فلصوير0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 10) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

بغيش ترففو).

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

أشغال مختلفة و فلبناء)

بيع لوفزم فملكتب بالتقسيط

تاآر بصفة عامة).

مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
أرثنان) ثالثاء) بسوق  كائن  ((9 رقم)

(- ( فلصوير0) إقليم  أ غاس  آلاعة 

00000)فلصوير0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسين بغيش عنوفنه)ف))

 00000  وفر فرثنان ف غاس فلصوير0)

فلصوير0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحسين بغيش عنوفنه)ف))

 00000  وفر فرثنان ف غاس فلصوير0)

فلصوير0 فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)13) نا ر)

0)0))تحت رقم)11.

(7I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SERJI CASH
إعالن متعد  فلقرفرفت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

SERJI CASH  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: إقامة 

 اسلينة 01 متجر ) شارع نهرو  - 

0000)  مكناس  فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.07(1(

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في))1)نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تأسيس فرع للشركة فلكائن بالعنوفن)

شارع) (9 رقم) متجر  (( إقامة  اسر)

و فملسيب من) ( فلد ن فألفغاني) آلال 

طرف فلسيد سرجي محلد

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

تأسيس فرع للشركة فلكائن بالعنوفن)

إقامة إبرفهيم شارع أميب موالي عبد)

و فملسيب من طرف) (9 هللا متجر رقم)

فلسيد سرجي محلد

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

06) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)8).

(8I

 وسف  ريس فلعريبي

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 وسف  ريس فلعريبي
رقم 1 علار0 مجلع فملسافر شارع 
فلفضيلة فلحي فلصناعي ، 10000، 

فلرباط فملغرب
 CABINET EL ARIBI EXPERT

 COMPTABLE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 1 

علار0 مجلع فملسافر شارع فلفضيلة 
فلحي فلصناعي يعقوب فملنصور 
فلرباط 10000 فلرباط فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10((1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 31) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 CABINET EL ARIBI EXPERT

.COMPTABLE
في) جبيب  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحسابات)
مدقق في فلحسابات.

 1 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
علار0 مجلع فملسافر شارع فلفضيلة)
فملنصور) يعقوب  فلصناعي  فلحي 

فلرباط)10000)فلرباط فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

ف ريس  وسف) فلعريبي  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
ف ريس  وسف) فلعريبي  فلسيد 
عنوفنه)ف))87)زنقة بني بوفرفح تجزئة)
فلرباط) (10000 سوي�سي) فلسفرفء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
ف ريس  وسف) فلعريبي  فلسيد 
عنوفنه)ف))87)زنقة بني بوفرفح تجزئة)
فلرباط) (10000 سوي�سي) فلسفرفء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
09) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)7)876.
(9I

advanced(consulting

ايناطيك كروب
شركة فملساهلة

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة
advanced(consulting

 rue(oumaima(sayeh, Quartier
 racine(casablanca18

 casablanca، 20100، casablanca
maroc

فيناطيك كروب «شركة فملساهلة«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 1100 
شارع فلقدس كزفنيبشور ،شور10 
سيدي معروف  - -  فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.
«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.1678(9
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)8)) آنرب)018)
فألسا�سي) فلنظام  مالءمة  تقرر 
فلقانون:)) مقتضيات  مع  للشركة 
فملوففقة على فلتعد الت فلتي أآريت)
في فلقانون فألسا�سي للشركة فملتلثلة)
جاصة في فلتعد ل في رأسلال فلشركة)
9(- بالقانون) فملتعلقة  فلتعد الت  و 
17)فلذي تم تعد له وتتليله بلوآب)
بالشركة) فملتعلق  (19-(0 فلقانون)

فملساهلة.)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)019))تحت رقم))71900.
30I

BMA PARTNERS

MARINA CHANGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MARINA CHANGE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )09 شارع 
فلزرقطوني فلدفر فلبيضاء - 0330) 

CASABLANCA فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.317333

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 3)) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »000.000.)) رهم«)
»1.000.000) رهم«)إلى)«3.000.000 
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6317)7.
31I

HELP ENTREPRISE

FOCALLURE MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
FOCALLURE MAROC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3) 
 RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES

CASABLANCA 20290
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 فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )1) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FOCALLURE MAROC

فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وموف ) فلتجليل  موف   آليع  وتوزيع 

متنوعة.

 RUE (3 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 BOURED (EME ETG APPT 0

 ROCHES NOIRES CASABLANCA

90)0))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (0( ( (: زينب) مانة  أ ت  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (0( ( (: فلسيد0 أ ت مانة حليلة)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد0 فلعلمي شلس كريلة):))10 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 أ ت مانة زينب عنوفنه)ف))
زنقة فاس رقم)33)فملحلد ة)8800) 

فملحلد ة فملغرب.

فلسيد0 ف ت مانة حليلة عنوفنه)ف))
زنقة فاس رقم)33)فملحلد ة)8800) 

فملحلد ة فملغرب.

كريلة) شلس  فلعلمي  فلسيد0 
 33 رقم) فاس  زنقة  عنوفنه)ف))

فملحلد ة)8800))فملحلد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 أ ت مانة زينب عنوفنه)ف))
زنقة فاس رقم)33)فملحلد ة)8800) 

فملحلد ة فملغرب
فلسيد0 ف ت مانة حليلة عنوفنه)ف))
زنقة فاس رقم)33)فملحلد ة)8800) 

فملحلد ة فملغرب
كريلة) شلس  فلعلمي  فلسيد0 
 33 رقم) فاس  زنقة  عنوفنه)ف))

فملحلد ة)8800))فملحلد ة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7037)7.

3(I

FLASH ECONOMIE

CM7
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

CM7 شركة
شركة ذفت فملسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رأسلالها 100.000  رهم

مقرها فالآتلاعي فملنطقة فلصناعية 
حي موالي رشيد رقم 86 فلطابق 3 

فلدفر فلبيضاء
 RC : 314923 – TP : 3790193–

IF : 15204331
-1  حل شركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
  01/11/(019 بتاريخ) فالستثنائي 
بتاريخ) فلبيضاء) بالدر  مسجل  و 
3)109)و) 019)/9/11))))تحت رقم)
فلوحيد حل) قررفلشريك  ( بلقتضاه)
نشاط فلتجاري للشركة قبل مدتها فل
قانونية.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
فلتصفية) بإآرفءفت  كلف  حيت 
فشنيطرفلحامل) مصطفى  فلسيد 

،BJ 3((0((للبطاقة فلوطنية رقم
فقامة) (00 فلتصفية) وعنوفن 
 3 فالصيل فلطابق فالول فلشقة رقم)

فلدفرفلبيضاء.))))
عا ي) عام  آلع  عقد  بلقت�سى 
بالدفر) مسجل  بتاريخ019)/)19/1)
تحت (((/1(/(019 بتاريخ) فلبيضاء)

حد ت) بلوآبه  و  ( (16337 رقم) (
نتيجة)))فلتصفية فلتي))فنتهت بخسار0)
1376968.70) رهم) بلبلغ) فآلالية 
فلوحيد) فلشريك  تحلل  وبذلك 

فلخسار0 بكاملها)،
فملصفي) تقرير  بلقت�سى 
بالدفر) مسجل  بتاريخ019)/)19/1)
تحت) (((/1(/(019 بتاريخ) فلبيضاء)

رقم)16338   
نتيجة) فن  فملصفي  وصرح 
فلتصفية حصرت في جسار0 مبلغها))
فلنتيجة) بهذه  و  1376968.70 رهم 
فغلقت حسابات فلشركة وبه كذلك)
فلسلبية) فلنتيجة  فملصفي  فغلق 

لحساب تصفية فلشركة))
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)636))7

33I

FICAGEST

ECRIVAIN PHANTOM AG
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مرفكش 

maroc
 ECRIVAIN PHANTOM AG

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملعزوزية رقم )10 فلطابق فالول 

شقة رقم1 فلحي فلصناعي - 00000 
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10178(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 00) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ECRIVAIN PHANTOM AG
-إنشاء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وإ فر0 منصات فلخدمة
-إ فر0 قاعد0 فلبيانات

-))فالستيبف  و فلتصد ر)
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فالول) فلطابق  (10( رقم) فملعزوزية 
 00000 (- فلحي فلصناعي) شقة رقم1)

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
آوزيف) ماركو  وينسا ر  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
آوزيف) ماركو  وينسا ر  فلسيد 
عنوفنه)ف))فقامة نجد)0)شقة رقم)18 

مربوكة)00000)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
آوزيف) ماركو  وينسا ر  فلسيد 
عنوفنه)ف))فقامة نجد)0)شقة رقم)18 

مربوكة)00000)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111300.

30I

FICAGEST

 ROBOMAKERS ACADEMY
AG

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مرفكش 

maroc
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 ROBOMAKERS ACADEMY AG
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )) شارع 
محلد ) فقامة آكار شقة رقم 33 

كليز  - 00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101791
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ROBOMAKERS ACADEMY AG
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
و) فلخدمات)هوف ات،ترفيه  ف فر0  في 

أنشطة فضافية)
فستيبف  فملوف  وفالآهز0 فلتعليلية.
)))شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
 33 فقامة آكار شقة رقم) (( محلد)

كليز))-)00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: هنيوي) ف لان  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد0 ف لان بوزبع):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) هنيوي  ف لان  فلسيد0 
سعا 0) ((83 رقم) (1 فالفاق) تجزئة 

00000)مرفكش فملغرب.
عنوفنه)ف)) بوزبع  ف لان  فلسيد0 
10)فقامة)30)و))3)تجزئة منتزه زنقة)

تارو فنت)00000)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) هنيوي  ف لان  فلسيد0 
سعا 0) ((83 رقم) (1 فالفاق) تجزئة 

00000)مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))11131.

3(I

FLASH ECONOMIE

POWER DEV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

POWER DEV

 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

عنوفن مقرها فإلآتلاعي: رقم 3) 
زنقة أنوفل علار0 فلوري 11 مكتب 

رقم 0 ميلوزف -  فلقنيطر0
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(3887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون) ((019 فربف ر) (13

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد-

تسلية فلشركة) (: (POWER DEV

بلختصر) فإلقتضاء) عند  متبوعة 

تسليتها)-

غرض فلشركة بإ جاز):)-فلدرفسات)

وفالرشا فت في مجال فلطاقة-

فلتكوين في فلفعلية فلطاقي-

فستيبف  وتصد ر-
زنقة) ((3 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

أنوفل علار0 فلوري)11)مكتب رقم)0 

ميلوزف)-))فلقنيطر0-

فملد0)):)99)سنة)-

 100.000 مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي-

فلرحيم) عبد  فلفاضلي  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 (:

للحصة

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وصفات وموفطن فلشركاء)-

فلرحيم) عبد  فلفاضلي  فلسيد 
فلرقم) (1 ف) فلعربي  فملغرب  عنوفنه 

197)-)فلقنيطر0
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة-
فلسيد فلفاضلي صابر عنوفنه  وفر)

فوال  فلحاج فلروحا)-)زفكور0)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)06) نا ر)

0)0))تحت رقم)73801

36I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة نجم االح الشاوية
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 13(
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة نجم فالح فلشاوية شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6) مهج 
مريس فلسلطان شقة 3فلطابق 

فالول - 0130) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((7
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

نجم فالح فلشاوية.
بيع) :)شرفء) غرض فلشركة بإ جاز)
فملخصصة) وفملوف   فملنتجات  وتوزيع 

للفالحة.

مهج) ((6 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
مريس فلسلطان شقة)3فلطابق فالول)

- 0130))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بصيب  ونيا) فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) بصيب  ونيا  فلسيد0 
 01 فلشقة) ل  فلعلار0  فلفتح  فقامة 
تجزئة فلربيع))6100))برشيد فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بصيب  ونيا  فلسيد0 
 01 فلشقة) ل  فلعلار0  فلفتح  فقامة 
تجزئة فلربيع))6100))برشيد فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6973)7.
37I

FLASH ECONOMIE

 RETAIL MAROC
شركة فملساهلة

رفع رأسلال فلشركة

 RETAIL MAROC
شركة فملساهلة 

رأسلالها : 300.000   رهم
 HORIZON» 0فملقر فإلآتلاعي : علار
« منظرنا 300 تجزئة رقم 9 سيدي 

معروف 
فلدفر فلبيضاء

 RC: N °251.969  CASABLANCA
-  I.F:N°40465243

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
 RETAIL شركة) ( لشركاء) فلعا ي 
6) نا ر) MAROC)قررفلشركاء)بتاريخ)

0)0)))ما  لي):
))رفع رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)
 300.000 من) أي  700.000) رهم 
 رهم إلى)1.000.000) رهم عن طريق)
رفع فلقيلة فإلسلية لألسهم أي من)
قدرها) ( 300) رهم إلى قيلة إسلية)

1000) رهم)-)
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فلنظام) من  (6 فلفصل) تعد ل 
فألسا�سي-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)79)7)7

38I

fiduciaire(abrouki(khadija

AZETTA CONCEPTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab(doukkala(imm(habouss(N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
AZETTA CONCEPTION شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلعزوزية 

باب أسفي ) علارB 0 رقم 11 - 
00170 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 01) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AZETTA CONCEPTION
بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملقاوالت+فلبستنة) (:

وفلتشجيب+فلتجار0.
فلعزوزية) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 -  11 رقم) (B علار0) (( أسفي) باب 

00170)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد ف ت فحلا  عز فلد ن):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: فلسيد ريان عبد فلرحيم)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلد ن) عز  فحلا   ف ت  فلسيد 
عنوفنه)ف))هيالنة  رب قا د رفسو رقم)

89 00030)مرفكش فملغرب.
فلسيد ريان عبد فلرحيم عنوفنه)ف))
 (( رقم) فلقد لة  فلرب عي  عرصة 

00030)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلد ن) عز  فحلا   ف ت  فلسيد 
عنوفنه)ف))هيالنة  رب قا د رفسو رقم)

89 00030)مرفكش فملغرب
فلسيد ريان عبد فلرحيم عنوفنه)ف))
 (( رقم) فلقد لة  فلرب عي  عرصة 

00030)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 08 بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 
M01-(0- رقم) تحت  ((0(0  نا ر)

.(0(((30
39I

 ال بيرب

NEMA CAPITAL
تأسيس شركة فملساهلة

 ال بيرب
مرينا بزنيس سنتب مبنا فلعاج 3 طابق 

) ، 0000)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
NEMA 1.000.000 «شركة 

فملساهلة« 
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: )) ، 

شارع عبد فملؤمن -، 0100)  فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 
فملساهلة«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.0(3361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون) ((019 )1) آنرب)
فألسا�سي لشركة فملساهلة باملليزفت)

فلتالية:
شكل فلشركة):)شركة فملساهلة).

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 NEMA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.1.000.000

إ فر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلعقاري) فلجلاعي  فلتوظيف  هيئات 

)OPCI))و)/)أو إ فر0 هيئات فلتوظيف)

فألآنبي) فلقانون  بلوآب  فلعقاري 

فلقا م من فلبلدفن فلتي لديها فتفاقات)

مع) وفلتعاون  فملعلومات  لتبا ل 

وكذلك فلعلليات) (، فملللكة فملغربية)

فلتوظيف) هيئات  بإ فر0  فملتعلقة 

فلجلاعي فلعقاري فملذكور0.

(، ((( (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلدفر) ( ((0100 (- فملؤمن) عبد  شارع 

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة:)99)سنة.

ويبلغ رأسلال فلشركة)1.000.000 

 رهم،

مقسم كالتالي:

فملغربية) فلعامة  فلشركة  فلشركة 

 100 0.999)حصة بقيلة) ( (: للبنوك)

 رهم للحصة).

 Yamed(Capital(:((4.998(فلشركة

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 Olivier(Bernard(Robert(فلسيد

بقيلة) حصة  (Vincent( PIANI( :( ( 1

100) رهم للحصة).

حصة) (1 ( (: فلبقالي) كريم  فلسيد 

بقيلة)100) رهم للحصة).

 1 ( (: فلسيد فملهدي بنبشيب حسني)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  فملتصرفون 

فلرقابة:)

فملغربية) فلعامة  فلشركة  فلشركة 

للبنوك بصفته)ف))متصرف))عنوفنه)ف))

)))،)شارع عبد فملؤمن)0100)))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب

 Yamed( Capital فلشركة)

عنوفنه)ف))شارع) ( بصفته)ف))متصرف)

فلزفوية لساحل فلزمر  وشارع ليل  ي)

فلبيضاء) فلدفر  ((0000 ( أنفا) تيلور 

فملغرب

 Olivier(Bernard(Robert(فلسيد

متصرف)) بصفته)ف)) (Vincent(PIANI

 rue( de( courcelles عنوفنه)ف))

111bis(75017)باريس فرنسا.

حسني) بنبشيب  فملهدي  فلسيد 
 11 عنوفنه)ف)) ( متصرف) بصفته)ف))
 07 فلشقة) (00 فلطابق) موليب  زنقة 
فلبيضاء) فلدفر  ((0000 فلرفسين)

فملغرب
مرفقب أو مرفقبي فلحسابات):

 cabinet( Deloitte فلشركة)
)ف)بصفته مرفقب فلحسابات) (Audit
بن) محلد  سيدي  شارع  عنوفنه)ف))
عبد هللا)-)بيلنت �سي)-)تور إ فوفر)3)،)
فلطابق فلثالث)،)مارينا)0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب
فألسا�سي) فلنظام  مقتضيات 
توزيع) و  فالحتياطي  بتكوين  فملتعلقة 

فألرباح):
بدون.

فملنصوص) فلخاصة  فإلمتيازفت 
عليها لكل شخص):

بدون.
بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  فملخول  فألشخاص 
فألسهم وتعيين آهاز فلشركة فملخول)

له فلبث في طلبات فلقبول):
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 08 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.
00I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك فلوحيد

 BELHAJ FRUITS ET
LEGUMES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

فيكوج  و سوس ش م م
 للشريك فلوحيد

)0، شارع فلعقبة، ، 00000، 
فلصوير0 فملغرب

 BELHAJ FRUITS ET LEGUMES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
لحسينات، آلاعة سيدي عبد 

فلجليل،  - 00000 فلصوير0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(179
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((019 30) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BELHAJ FRUITS ET LEGUMES

فلفوفكه) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

بالتقسيط) فلطازآة  ( وفلخضروفت)

)تاآر في).

:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

عبد) سيدي  آلاعة  لحسينات،)

فلجليل،))-)00000)فلصوير0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: جالد) فقسيس  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد فقسيس فسلاعيل):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) جالد  فقسيس  فلسيد 

سيدي عبد فلجليل)  وفر لحسينات،)

00000)فلصوير0 فملغرب.

فسلاعيل) فقسيس  فلسيد 

سيدي) لحسينات،) عنوفنه)ف)) وفر 

عبد فلجليل)00000)فلصوير0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) جالد  فقسيس  فلسيد 

سيدي عبد فلجليل)  وفر لحسينات،)

00000)فلصوير0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)18.

01I

ste(holdings(missour(sarl(au

OUED DAOUD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ste(holdings(missour(sarl(au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 فملغرب
oued(daoud شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلنهضة 

فوطاط فلحاج  - 33300 فوطاط 
فلحاج فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 30) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 oued (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.daoud
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 plantation( ,reboisement
 ,exploitation(agricole(-import(et

. export(-négociant
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 33300 (- ( فلحاج) فوطاط  فلنهضة 

فوطاط فلحاج فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلد ب ف ريس):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
((: ف ري�سي) فلتيسافي  جالد  فلسيد 
00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ف ريس  فلد ب  فلسيد 
فوطاط) تاند ت  آرفر  فوال   فوو  
فوطاط فلحاج)) (33300 فلحاج بوملان)

فملغرب.

ف ري�سي) فلتيسافي  جالد  فلسيد 

حي فلنهضة فوطاط فلحاج) عنوفنه)ف))

33300)فوطاط فلحاج))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلسيد فلد ب ف ريس)

فوطاط) تاند ت  آرفر  فوال   فوو  

فوطاط فلحاج)) (33300 فلحاج بوملان)

فملغرب

ف ري�سي) فلتيسافي  جالد  فلسيد 

حي فلنهضة فوطاط فلحاج) عنوفنه)ف))

33300)فوطاط فلحاج))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

09) نا ر) بتاريخ) ( ببوملان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/06.

0(I

مكتب محاسبة

BWA&CO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) فلرشيد ة ، 000))، 

فلرشيد ة فملغرب

BWA&CO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي أ ت لبو 

فلنزفلة فلريش - 000)) فلريش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BWA&CO

غرض فلشركة بإ جاز):)فإلستغالل)

فلفالحي

إستغالل فملعا ن

فإلستيبف  و فلتصد ر.

أ ت) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلريش) (((000 (- فلريش) فلنزفلة  لبو 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:

أكوآيل) فلرحلن  عبد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

 0.(00 ( (: كباص) بشرى  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 TUIL(WILLIAM(:((4.500(فلسيد

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

أكوآيل) فلرحلن  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))16)شارع فلجياللي بناني حي)

فملسيب0 فلريش)000)))فلريش فملغرب.

عنوفنه)ف)) كباص  بشرى  فلسيد 

بلجيكا)0)11)بلجيكا بلجيكا.

فلسيد)TUIL WILLIAM)عنوفنه)ف))

فرنسا)3370))فرنسا فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

أكوآيل) فلرحلن  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))16)شارع فلجياللي بناني حي)

فملسيب0 فلريش)000)))فلريش فملغرب

عنوفنه)ف)) كباص  بشرى  فلسيد 

بلجيكا)0)11)بلجيكا فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بليدلت)

0)0))تحت رقم)8.

03I
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AFRODITA

 EXIT MAROC
INTERNATIONAL2

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 EXIT MAROC
)INTERNATIONAL  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
بتهوفن إقامة فملوحد ن فلطابق 
فالول فلشقة رقم )) - 90000 

طنجة فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(976(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين) ((0(0 10) نا ر) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) ي) للشركة  آد د  مسيب 
بابلو كارسيا))ماريا بيكونيا كلسيب آجر

تبعا إلقالة مسيب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))961)).
00I

AUDINET

FBE CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 03
 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
FBE CONSULTING شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 197 
شارع فملقاومة طابق 6 - 0000) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 FBE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CONSULTING

غرض فلشركة بإ جاز):)فستشارفت)

فإل فر0 فملالية وفملساعد0.

 197 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 (0000  -  6 طابق) فملقاومة  شارع 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 ( (: فحفا) بوآلعة  فلسيد 

حصة بقيلة)00.000)) رهم للحصة)

 (000 (: فحفا) بوآلعة  فلسيد 

بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فحفا  بوآلعة  فلسيد 
مكرر سيدي) (7 رقم) (( تجزئة فلفتح)

فلدفرفلبيضاء) ((0000 ( معروف)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فحفا  بوآلعة  فلسيد 
مكرر سيدي) (7 رقم) (( تجزئة فلفتح)

فلدفرفلبيضاء) ((0000 ( معروف)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7386)7.

0(I

CANOCAF SARL

FED BRIQ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة
CANOCAF SARL

شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 
رقم 7 فلطابق فلثاني رقم 03 
 NADOR ،6(000 ،فلناظور

MAROC
FED BRIQ  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 0، 6 بلوك 
) عاريض - 000)6 فلناظور فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(791
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((0(0 )0) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »66.000).))) رهم«)
»33.600)) رهم«)إلى)«00.000).)) 

 رهم«)عن طريق):))-.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ))1) نا ر)

0)0))تحت رقم))7.
06I

CANOCAF SARL

FED BRIQ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

جفض رأسلال فلشركة
CANOCAF SARL

شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 
رقم 7 فلطابق فلثاني رقم 03 
 NADOR ،6(000 ،فلناظور

MAROC
FED BRIQ شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 0، 6 بلوك 
) عاريض - 000)6 فلناظور فملغرب.

جفض رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(791
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((0(0 )0) نا ر) في) فملؤرخ 
بلبلغ) فلشركة  رأسلال  جفض 
أي من) «66.000).))) رهم«) قدره)
»00.000).))) رهم«)إلى)«33.600) 

 رهم«)عن طريق):)-.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ))1) نا ر)

0)0))تحت رقم))7.

07I

CANOCAF SARL

DURA BRIQ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

CANOCAF SARL

شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 
رقم 7 فلطابق فلثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،فلناظور

MAROC

DURA BRIQ شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي أوال  
ستوت زف و - 003)6 فلناظور 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.919(

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 

)0) نا ر) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة) رأسلال  رفع  تم  ((0(0

«300.))8.7) رهم«) قدره) بلبلغ 

إلى) «07.700).11) رهم«) من) أي 

»0.000.000)) رهم«)عن طريق):))-.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ))1) نا ر)

0)0))تحت رقم)70.

08I

CANOCAF SARL

DURA BRIQ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

جفض رأسلال فلشركة

CANOCAF SARL

شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 
رقم 7 فلطابق فلثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،فلناظور

MAROC

DURA BRIQ  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي أوال  

ستوت زف و  - 003)6 فلناظور 

فملغرب.

جفض رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.919(

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 

)0) نا ر) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة) رأسلال  جفض  تم  ((0(0

«300.))8.7) رهم«) قدره) بلبلغ 

إلى) «0.000.000)) رهم«) من) أي 

»07.700).11) رهم«)عن طريق):)-.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ))1) نا ر)

0)0))تحت رقم)70.

09I

EL FACHTALI CONSEIL

ACG2M
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس فلطابق فلتاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مرفكش ، 

00000، مرفكش فملغرب

ACG(M شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : إقامة 

لباتيوس فلطابق فلخامس فلشقة 

رقم 19 شارع طارق فبن زيا  آيليز - 

MARRAKECH 00000 فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.7(777

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(0 09) نا ر) فملؤرخ في)

فملسؤولية) ذفت  شركة  (ACG(M

 10.000 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة)

فلشقة) فلخامس  فلطابق  لباتيوس 

شارع طارق فبن زيا  آيليز) (19 رقم)

فملغرب) (MARRAKECH  00000  -

نتيجة لعدم تحقق فلغرض فلتجاري..

و عين:

شورفق) ( شناز) فلسيد)0))

 QUAI JULES ( عنوفنه)ف)) و 

 COURMONT 6900( LYON

 FRANCE  6900(  LYON FRANCE

كلصفي))0))للشركة.

   Jean-François ( فلسيد)0))

 RUE  10 عنوفنه)ف)) و  (GAUTHIER

 DEL ABBAYE D’AINAY 6900(

 LYON FRANCE . 6900( LYON

FRANCE)كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

إقامة) وفي  ((0(0 09) نا ر) بتاريخ)

فلشقة) فلخامس  فلطابق  لباتيوس 
رقم)19)شارع طارق فبن زيا  آيليز)-)

MARRAKECH 00000)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111398.

(0I

  وفن فملحاسبة جالقي أحلد

 LE PARCOURS
COMMERCIAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

  وفن فملحاسبة جالقي أحلد

سالم ) مرآان 1 شقة 7 فلطابق 

فلثاني ، 0070)، مكناس فملغرب

 LE PARCOURS COMMERCIAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 63 

مرآان 1 فلشطر فلثالث - 0070) 

مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

089(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (13

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PARCOURS COMMERCIAL

فألشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة أو فلبناء

فلتجار0.

 63 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 (0070 (- فلثالث) فلشطر  (1 مرآان)

مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلوفحد متوكل):))330 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد محلد فلتومي):))300)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد عبد فلرحلان بركة):))330 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

متوكل) فلوفحد  عبد  فلسيد 

حي) (38 زنقة) (770 رقم) عنوفنه)ف))

فلفرح)3)00)))مريرت فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلتومي  محلد  فلسيد 

فلثالث) فلشطر  (1 مرآان) (63 رقم)

0070))مكناس فملغرب.

بركة) فلرحلان  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))رقم)00))مرآان)1)فلشطر)

1 0070))مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مصطفى آو فر عنوفنه)ف))

رقم)0)1)مرآان)1)فلشطر)) 0070) 

مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

019))تحت رقم))06).

(1I

CSN MAROC

هاناباتي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

هاناباتي شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 37)1 

مكرر صوكوما 1 مرفكش - 0)001 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10180(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

هاناباتي.

أعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة أو فلبناء.

تجار0).

إ فر0 تشغيل فلخدمات فلتجارية.

فالستيبف  وفلتصد ر.
رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- مرفكش) (1 صوكوما) مكرر  (1(37

0)001)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) ( (: فلسيد غرفبو كريم)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: سهام) فالسعد  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه)ف)) كريم  غرفبو  فلسيد 
رقم) (1( فلشطر) تاركة  زهور  تجزئة 

193)مرفكش)00130)مرفكش فملغرب.

فلسيد0 فالسعد سهام عنوفنه)ف))
رقم) (1( فلشطر) تاركة  زهور  تجزئة 

193)مرفكش)00130)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) كريم  غرفبو  فلسيد 
رقم) (1( فلشطر) تاركة  زهور  تجزئة 

193)مرفكش)00130)مرفكش فملغرب

فلسيد0 فالسعد سهام عنوفنه)ف))
رقم) (1( فلشطر) تاركة  زهور  تجزئة 

193)مرفكش)00130)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111379.

((I

distra(conseils

EZZYDANI TECHNIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب تسلية فلشركة

distra(conseils
رقم ) بلوك 1) فلطابق فلثاني فلحي 

فلحسني ، 00000، مرفكش فملغرب

EZZYDANI TECHNIQUE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 

 N°2 BLOC(D(COMPLEXE

 FEKHARA COMMUNE SAADA

MARRAKECH  - 40000 مرفكش 

فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

916(3

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى  (

تم تغييب) ((019 11) آنرب) فملؤرخ في)

 EZZYDANI» من) فلشركة  تسلية 

. »ZY CERAM»(إلى(»TECHNIQUE

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))11117.

(3I

distra(conseils

ZY CERAM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

distra(conseils
رقم ) بلوك 1) فلطابق فلثاني فلحي 
فلحسني ، 00000، مرفكش فملغرب
ZY CERAM شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 N°2 BLOC(D(COMPLEXE
 FEKHARA COMMUNE SAADA
MARRAKECH  - 40000 مرفكش 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.916(3

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
رفع) تم  ((019 11) آنرب) في) فملؤرخ 
رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)«0.000) 
إلى) «0.000)) رهم«) أي من)  رهم«)
»100.000) رهم«)عن طريق):))تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))11117.
(0I

مكتب))فالستشارفت و فلخدمات

«هيلانيسونس« 

 HUMANESSENCE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

مكتب  فالستشارفت و فلخدمات
وكالة بريد فملغرب سيدي فلصوفي، 
صندوق فلرب د )7013 ، ))00)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
«هيلانيسونس« 

HUMANESSENCE «  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )، زنقة 

غاليان، إقامة سومية،فلشقة 11  - 
0000) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(637((
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 09) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
«هيلانيسونس«) فلوحيد) فلشريك 
مبلغ) ( ( (» (HUMANESSENCE  «
وعنوفن) 10.000) رهم  رأسلالها)
غاليان،) زنقة  (،( فإلآتلاعي) مقرها 
 (0000  -   11 إقامة سومية،فلشقة)
(: ل) نتيجة  فملغرب  فلدفرفلبيضاء)
فستحالة فإلستلرفر في مزفولة))نشاط)

فلشركة).
زنقة) (،( و حد  مقر فلتصفية ب)
 -   11 إقامة سومية،فلشقة) غاليان،)

0000))فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) علور  فبن  ( أميلة) فلسيد)0))
فلد ن) آالل  زنقة  (،30 عنوفنه)ف))
فلدفرفلبيضاء) ((0000 فلسيوطي،)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6001)7.
((I

FLASH ECONOMIE

ARTAMO CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

  وفن فألستاذ نبيل سلاللي
موثق بالدفر فلبيضاء

شارع فلقدس، إقامة فلقدس، 
فملجلع فلسكني 1 فلطابق فلثاني 

فلشقة رقم )) فلدفر فلبيضاء
تأسيس فلشركة

  ARTAMO CONSTRUCTION
 SARL(d’associé(unique

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
بشريك وفحد

 03 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قام فلسيد عبد فلرحيم)  نا ر0)0))
بإعدف  فلقانون فألسا�سي) فلفطوفكي،)
محدو 0) مسؤولية  ذفت  لشركة 

بشريك وفحد ذفت فملليزفت فلتالية:
 ARTAMO» (: فلتسلية)
 CONSTRUCTION« SARL

 d’associé(unique
فلبيضاء،) فلدفر  (: فملقر فالآتلاعي)
)0))شارع عبد فملومن رقم)))فلطابق)

فلسفلي
)فملوضوع):))

فلتجزئات،) فلعقاري،) فإلنعاش  (-
فملخصصة) فملحالت  ( وبناء) وفلتهييىء)
فلسياحي،) فلسكني،) لالستعلال 
(، فلتجارية) فملحالت  أو  فلفندقي،)
الستعلال) فملخصصة  أو  فلصناعية 

فملكاتب،)
لكل) فوغيبه  تبا ل  بيع،) شرفء،) (-
فلعينية) فلحقوق  وآليع  فألرف�سي 
باملوضوع) صلة  لها  فلتي  فلعقارية 
في) فلتسويق  وكذف  أعاله  إليه  فملشار 

فلعقارفت فملبنية،
فملحالت)) ( فلعقارفت،) بيع  (-
فملخصصة) أو  فلصناعية،) فلتجارية،)
أو) فلسياحة  أو  فملكاتب،) الستعلال 

فلفندقة.
أوغيب) فملشاركة بصفة مباشر0  (-
لها) فلتي  فملقاوالت  في آليع  مباشر0 

نشاط ملاثل فو مرتبط.
فملد0)99:)سنة فبتدفء)من تقييدها)

بالسجل فلتجاري.
رأسلال فلشركة):))«)100.000,00 
ألف  رهم وهو مقسم) مائة  (» (DH
بقيلة)) فآتلاعية  حصة  ( ( إلى1000)
100) رهم للحصة فلوفحد0 مكتتبة)
من طرف شخص) بالكامل  ومحرر0 

طبيعي))وهو):
فلفطوفكي) فلرحيم  عبد  فلسيد 

1000)حصة فآتلاعية
فلتسييب):)ستسيب فلشركة ملد0 غيب)

محد 0 من طرف:
فلسيد عبد فلرحيم فلفطوفكي) ( ( (-
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.BK100791(رقم
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طرف) من  إذن  ستسيب  فلشركة 
فلسيد عبد فلرحيم فلفطوفكي بصفته)
قرفرفته) في  ملزما  سيكون  و  فملسيب 

بإمضائه.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 (0(0 10) نا ر) و ذلك  وم) فلبيضاء)

تحت رقم)80)6)7.
بكتابة) بالتسجيل  فلتصريح  تم 
للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
   (0(0 10) نا ر) وذلك  وم) فلبيضاء)
فلسجل) من  (0((699 رقم) تحت 

فلتحليلي.
لللقتطف وفلبيان

  وفن فالستاذ نبيل سلاللي موثق)

(6I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

TRIO DES ARTS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 (RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
TRIO DES ARTS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 

رقم ) فقامة مريم 10 زنقة شكيب 
فرسالن قطاع ) م.ج  - 30000 فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61(87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 01) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 TRIO (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.DES ARTS
غرض فلشركة بإ جاز):)•)

MARCHAND DES PARQUET
  D É C O R A T I O N (•

INTERIEUR ET EXTERIEUR
TRAVAUX DIVERS (•

IMPORT (•
EXPORT (•

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)محل رقم)
))فقامة مريم)10)زنقة شكيب فرسالن)
قطاع)))م.ج))-)30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد كريم حليدي):))333)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

حصة) (333 ( (: كرفك) بدر  فلسيد 
بقيلة)100) رهم للحصة).

330)حصة) ( (: فلسيد  ونس فرفج)
بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) حليدي  كريم  فلسيد 
بكر) فبو  شارع  (10 شقة) (10 علار0)

فلصد ق))30000)فاس فملغرب.
 3 عنوفنه)ف)) كرفك  بدر  فلسيد 
زنقة آرير فقامة فملنزه فلشقة)))شارع)
عالل بن عبد هللا م.ج))30000)فاس)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) فرفج  فلسيد  ونس 
فلزنقة)17)رقم)36)حي كريم فلعلرفني)

فلدكارفت))30000)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) حليدي  كريم  فلسيد 
بكر) فبو  شارع  (10 شقة) (10 علار0)

فلصد ق))30000)فاس فملغرب
فلسيد بدر كرفك عنوفنه)ف))3)زنقة)
آرير فقامة فملنزه فلشقة)))شارع عالل)
بن عبد هللا م.ج))30000)فاس فملغرب
عنوفنه)ف)) فرفج  فلسيد  ونس 
فلزنقة)17)رقم)36)حي كريم فلعلرفني)

فلدكارفت))30000)فاس فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)-.

(7I

MANAGEX

AUTONORMED

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

MANAGEX

رقم )3 زنقة فلشهدفء حي فلحسني 

بركان ، 60300، بركان فملغرب

AUTONORMED  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 6 

زنقة فلعيون فلسعيد ة  - 63300 

بركان  فملغرب .

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.690(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) ((0(0 )1) نا ر) فملؤرخ في)

ذفت) شركة  ( (AUTONORMED

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

 (00.000 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)

 63300 (- ( 6)زنقة فلعيون فلسعيد ة)

بركان))فملغرب))نتيجة لعدم فلنشاط).

و عين:

و) ( وهابي) ( ( محلد) فلسيد)0))

   AV DESCARTES  1 عنوفنه)ف))

  931(0 LE  BLANC MESNIL

FRANCE))كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ))1) نا ر)0)0))وفي رقم)6)زنقة)

بركان)) (63300 (- ( فلعيون فلسعيد ة)

فملغرب).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/)).

(8I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

نوركران
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 30000، FES(MAROC

نوركرفن  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9) زنقة 

حازم فلقرطاآني  فلحي فلصناعي 

فلدكارفت  )سابقا بكطيط)  - 30000 

فاس فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.168(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)0)) آنرب)019))تم فإلعالم)

بوفا0 فلشريك محلد فلحبابي و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه 

 (019 أكتوبر) (00 في) فملؤرخ  فإلرفثة 

بالشكل فألتي):

فلسيد)0))جليل فلحبابي)))،))6.000 

حصة).

((، ( فلحبابي) ( محلو ) فلسيد)0))

6.000)حصة).

فلسيد)0))آوف  فلحبابي))،))6.000 

حصة).

((، ( فلحبابي) فلحسنية  فلسيد)0))

3.000)حصة).

حسيني) عرفقي  نجا0  فلسيد)0))

أرملة محلد فلحبابي))،))3.000)حصة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/17).

(9I
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NEXDATA SOFTWARE

WAF TOP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

WAF TOP
 Residence(Al(Azizia(Bv

 Royaume(Arabie(Saoudite
 ETGAE 3 N20 - 9000 ، 90000،

TANGER MAROC
WAF TOP شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 
 Residence(Al(Azizia(Bv

 Royaume(Arabie(Saoudite
ETGAE 3 N20 - 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10(639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 )0) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 WAF (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.TOP
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 MARCHAND DE PRÊT A

.PORTER;IMPORT-EXPORT
(: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 Residence(Al(Azizia(Bv(Royaume
 Arabie(Saoudite(ETGAE(3(N20(-

90000)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلشركي) وفاء) فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلشركي  وفاء) فلسيد0 
زنقة ف بيزف)1)رقم)11  90000)طنجة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلشركي  وفاء) فلسيد0 
زنقة ف بيزف)1)رقم)11  90000)طنجة)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)0)89)).
60I

FIGENOUV

TRANSPORT AARIB ASSAID
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع فلنصر علار0 16 شقة 3   ور 

فلسالم ، 0)00)، مكناس فملغرب
 TRANSPORT AARIB ASSAID

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم )) 
شارع فلشاوية حي س س م ب ع هللا  

- 0070) مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
09101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TRANSPORT AARIB ASSAID
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع لحساب فلغيب).

 (( رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

شارع فلشاوية حي س س م ب ع هللا))-)

0070))مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد عريب محسين)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محسين  عريب  فلسيد 

شارع فلشاوية حي س س م) ((( رقم)

ب عبد هللا)0070))مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محسين  عريب  فلسيد 

رقم))))شارع فلشاوية حي س س م ب)

عبد هللا)0070))مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)03).

61I

ADVOLIS

OUJDA ENGENIERING
إعالن متعد  فلقرفرفت

ADVOLIS

 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

OUJDA ENGENIERING «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 89 شارع 

محلد فلخامس شقة رقم 0 - 

60000 وآد0 فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.17981

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)00)أكتوبر)019))تم فتخاذ)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:01 رقم) قرفر 
فناس) مصطفى  فلسيد  فوت  ما لي:)
له) فملللوكة  حصة  (1.000 بغدف ي)
  OUJDA ENGENIERING في شركة)

لصالح فلسيد إلياس سليلاني).
على) فلذي  نص  (:0( رقم) قرفر 
فلعام) فلجلع  أعضاء) فتفق  ما لي:)
فناس) مصطفى  فلسيد  مغا ر0  على 
من) وفستقالته  للشركة  بغدف ي 
وتسلية) وحيد  كلسيب  منصبه 
فلسيد إلياس سليلاني كلسيب وحيد)
فلصالحية) كامل  وإعطائه  للشركة 
لتسيب وتلثيل فلشركة وذفلك ملد0 غيب)

محدو 0
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)06:)فلذي  نص على ما لي:)
 100.000,00........ سليلاني) إلياس 

 رهم
على) فلذي  نص  (:07 رقم) بند 
ما لي:)إلياس سليلاني)............1.000 

حصة
على) فلذي  نص  (:1( رقم) بند 
ما لي:))تعيين))فلسيد إلياس سليلاني)
كلسيب وحيد للشركة وإعطائه كامل)
فلشركة) وتلثيل  لتسيب  فلصالحية 

وذفلك ملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)176.
6(I

FLASH ECONOMIE

GEPEX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)
 GEPEX SARL شركة

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
رأسلالها100000,00 رهم

توسيع نشاط فلشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالدفر) مسجل  ((019/11/00
  GEPEXشركة شركاء) قرر  فلبيضاء)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مقرها) 100000,00) رهم  رأسلالها)
فالآتلاعي فلدفر فلبيضاء)13)زنقة فبن)
آابر فلطباري فلطابق فلثاني فلشقة)

رقم)0فملعاريف ما  لي:
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وذلك) فلشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة فلنشاط فلتالي إلى نشاطها:

فمليكانيكية) فلسيارفت  إصالح 

وفلهياكل

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت) (16/01/(0(0 بتاريخ) فلبيضاء)
رقم))9)7)7.  

63I

IASCOMPTES(sarl

 ETUDES CONSULT
 TECHNIQUE DE BETON

ARME
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

IASCOMPTES(sarl

18 شارع بيبون طابق 1 شقة ) 

بلفد ر ، 0300)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

 ETUDES CONSULT

 TECHNIQUE DE BETON ARME

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )6) شارع 

فلزرقطوني فلطابق 9 مكتب رقم )9 

- 0000)  فلدفر فلبيضاء   فملغرب .

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(9(011

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) ((019 ))) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 ETUDES فلوحيد) فلشريك  ذفت 

 CONSULT TECHNIQUE DE

رأسلالها) مبلغ  ( (BETON ARME

مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 

فلزرقطوني) شارع  ((6( فإلآتلاعي)

  (0000  -  9( مكتب رقم) (9 فلطابق)

(: نتيجة ل) ( فملغرب) ( ( فلدفر فلبيضاء)

ألسوفق) فلولوج  تستطع  لم  فلشركة 

في) تطلعات  أي  ترى  وال  فلعلل 

فملستقبل.

و حد  مقر فلتصفية ب))6))شارع)

فلزرقطوني فلطابق)9)مكتب رقم))9 - 

0000)))فلدفر فلبيضاء)))فملغرب).)

و عين:

فلسيد)0))عبد فللطيف)))فكرفلد ن)

شارع) (0 فلدريسية) حي  عنوفنه)ف)) و 

فلدفر فلبيضاء))) ( ((06(0  67 رقم) (» »

فملغرب))كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6171)7.

60I

IASCOMPTES(sarl

DOCTORBOOST Nutrients
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

IASCOMPTES(sarl

18 شارع بيبون طابق 1 شقة ) 

بلفد ر ، 0300)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

 DOCTORBOOST(Nutrients

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مركز 

رياض 61 تقاطع شارع لال  اقوت 

و شارع مصطفى فملعاني رقم 69 

فلطابق ) - 0000)  فلدفر فلبيضاء   

فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3(01

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DOCTORBOOST(Nutrients

فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تجار0 فلجللة و) (، شرفء) (، تصد ر) (،

(، ،)لجليع فألآهز0 فلطبية) فلتقسيط)

فملخترب ة) فلتشخيصية  فلكوفشف  و 

ومنتجات) فلتجليل  مستحضرفت  (،

فلنظافة فلشخصية

وفالستشارفت) فملشور0  تقد م  (•

وفلتنظيلية) فلتقنية  وفملساعد0 

بالصيدليات) فملتعلقة  فملجاالت  في 

وفأل وية وفألآهز0 فلطبية)،)

مركز) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
لال  اقوت) شارع  تقاطع  (61 رياض)

 69 رقم) فملعاني  مصطفى  شارع  و 

فلبيضاء))) فلدفر  ( ((0000  -  ( فلطابق)

فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلد فياللي بالحاج)):))0) 

حصة بقيلة)1.000) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

بالحاج)) فياللي  محلد  فلسيد 

شارع أنوفل إقامة ريف) (6 عنوفنه)ف))

)1)حي فملستشفيات) ))شقة)  ور ط)

0360)))فلدفر فلبيضاء)))فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بالحاج)) فياللي  محلد  فلسيد 

شارع أنوفل إقامة ريف) (6 عنوفنه)ف))

)1)حي فملستشفيات) ))شقة)  ور ط)

0360)))فلدفر فلبيضاء)))فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7173)7.

6(I

TIZINGHRI

TIZINGHRI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

TIZINGHRI

 Apt2éme(étage(immeubleN

 2Lot(Bouhayra(sais29Sidi

 Hrazem(commun(ain(bayda ،

300000، FES(MAROC

TIZINGHRI شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 

فلطابق فلتاني علار) تجزئة بحيب0 

سايس9) سيدي فحرفزم آلاعة 

عين فلبيضاء - 30000 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

003111(000(318

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TIZINGHRI

فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفألشغال فلعلومية.

شقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بحيب0) تجزئة  علار)) فلتاني  فلطابق 

سايس9))سيدي فحرفزم آلاعة عين)

فلبيضاء)-)30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلعزيز) عبد  فلحسناوي  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (590

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلعزيز) عبد  فلحسناوي  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع بيبوث زنقة فلنبويج))

فلزهور)30000))فاس))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعزيز) عبد  فلحسناوي  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع بيبوث زنقة فلنبويج))

فلزهور)30000)فاس))فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0.

66I

CABINET IMFI CONSEIL

»HYM DEMENAGEMENT«
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL
حي فلسالم، 13، فلجد د0. ، 

0000)، فلجد د0 فملغرب
 »HYM DEMENAGEMENT«

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )1، علر 
فلسالوي )، فلطابق فلثاني، رقم )1، 

مرس فلسلطان، فلدفر فلبيضاء  - 
0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0((967

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 HYM»(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.»DEMENAGEMENT

-أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
تقد م) (- فلتهيئة.) فشغال  (- فلتبحيل.)

جدمات.)-)أشغال فلبناء.)فلتجار0)....
عنوفن فملقر فالآتلاعي):))1،)علر)
فلسالوي))،)فلطابق فلثاني،)رقم))1،)
(- ( فلبيضاء) فلدفر  فلسلطان،) مرس 

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
بنتكوينة) فلد ن  نور  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بنتكوينة) فلد ن  نور  فلسيد 
عنوفنه)ف))فلدفر فلبيضاء)0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بنتكوينة) فلد ن  نور  فلسيد 
عنوفنه)ف))فلدفر فلبيضاء)0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.
67I

FIDUEXPRESS SARL

TREVA TRANSPORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

TREVA TRANSPORT شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )1 علار0 
شقة 3  اسلينة - 8800) فملحلد ة 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8707

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

)01))تقرر حل) 18)شتنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( (TREVA TRANSPORT
وعنوفن) 10.000) رهم  رأسلالها)

 3 علار0 شقة) (1( مقرها فإلآتلاعي)

فملحلد ة فملغرب) ((8800 (-  اسلينة)

نتيجة ل):)حل مبكر للشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب))1)علار0)

8800))فملحلد ة) (- 3) اسلينة) شقة)

فملغرب.)

و عين:
قدميبي) ( توفيق) فلسيد)0))

علار0 شقة) (1( فلعزيزي و عنوفنه)ف))

8800))فملحلد ة فملغرب) 3) اسلينة)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

فربف ر)013))تحت رقم)189.

68I

CABINET IMFI CONSEIL

»ABNAA AL MADINA«
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL

حي فلسالم، 13، فلجد د0. ، 

0000)، فلجد د0 فملغرب

»ABNAA AL MADINA« شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )1، علر 

فلسالوي، فلطابق فلثاني، رقم )1، 

مرس فلسلطان، فلدفر فلبيضاء - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.»ABNAA AL MADINA«

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فالنعاش)

أشغال) (- فلبناء.) أشغال  (- فلعقاري.)

مختلفة.)تقد م جدمات.)فلتجار0.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):))1،)علر)

(،1( رقم) فلثاني،) فلطابق  فلسالوي،)

(- فلبيضاء) فلدفر  فلسلطان،) مرس 

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محجوب فلور ي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محجوب فلور ي عنوفنه)ف))

فلدفرفلبيضاء) ((0000 فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محجوب فلور ي عنوفنه)ف))

فلدفر فلبيضاء) ((0000 فلدفرفلبيضاء)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.
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SOFT ALTERNATIVE SARL

Ste ALMILOR sarl
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة فملغرب

Ste(ALMILOR(sarl شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

فلحلد رقم 3 شارع سجللاسة 

فلطابق فالول - 900000 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 Ste (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ALMILOR(sarl

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)فملتنوعة في آليع أآهز0 فلدولة)

أنوفع) آليع  إنشاء) وبالخصوص 

صبغة) ذفت  وفلعلارفت  فلبنا ات 

جاصة أو علومية..

إقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

سجللاسة) شارع  (3 رقم) فلحلد 

طنجة) (900000 (- فالول) فلطابق 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: بنيعيش) أحلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: فملنصوري) فلسيد حسن 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بنيعيش  أحلد  فلسيد 
مجلع أنوفر)3)بلوك س فلطابق)))رقم)

86 90000)طنجة فملغرب.
فلسيد حسن فملنصوري عنوفنه)ف))
 90000 (3 08)رقم) حي فلحدف  زنقة)

طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بنيعيش  أحلد  فلسيد 
مجلع أنوفر)3)بلوك س فلطابق)))رقم)

86 90000)طنجة فملغرب
فلسيد حسن فملنصوري عنوفنه)ف))
 90000 (3 08)رقم) حي فلحدف  زنقة)

طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))968)).
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SOFT ALTERNATIVE SARL

 Ste  TANGIER 
 INVESTMENT GO

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة فملغرب
 Ste  TANGIER(INVESTMENT 
GO(sarl(au شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية زنقة 
بغدف  وفبن تيلية 8 أ إقامة كاميليا 
فلطابق 3 - 90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.90163
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 0)) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت

 Ste  TANGIER ( فلوحيد) فلشريك  (

مبلغ) ( (INVESTMENT( GO( sarl( au

وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)

بغدف ) زنقة  زفوية  فإلآتلاعي  مقرها 

8)أ إقامة كاميليا فلطابق) وفبن تيلية)

3 - 90000)طنجة فملغرب نتيجة ل):)

عدم فلتوفر على فلنشاط.

و حد  مقر فلتصفية ب زفوية زنقة)

أ إقامة كاميليا) (8 بغدف  وفبن تيلية)

فلطابق)3 - 90000)طنجة فملغرب.)

و عين:

و) فلجزني  ( ( فلسيد)0)) اسين)

عنوفنه)ف))فملنظر فلجليل زنقة ج رقم)

فملغرب كلصفي) طنجة  (90000  1(

)0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))8)9)).
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ECO FINANCE

EAG BATIMENTS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

ECO FINANCE

 RUE(SOCRATE - RES(ISLAM

N 52- فملعاريف، 0370)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

EAG BATIMENTS  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 

أحلد فملجاطي إقامة آلب فلطابق 

فألول رقم 8 فملعاريف - 0330) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.001083

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 09) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
   EAG BATIMENTS فلشريك فلوحيد)
مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعنوفن)
أحلد) زنقة  (13 فإلآتلاعي) مقرها 
فملجاطي إقامة آلب فلطابق فألول رقم)
فلدفر فلبيضاء) ((0330 (- فملعاريف) (8
فملغرب نتيجة ل):)فلتوقف عن مزفولة)

فلنشاط.
زنقة) (13 و حد  مقر فلتصفية ب)
فلطابق) آلب  إقامة  فملجاطي  أحلد 
فألول رقم)8)فملعاريف)-)0330))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))فلغزفلي))علر و عنوفنه)ف))
0)ش8)فملعاريف) 9)زنقة فبو فلثور ط)
فملغرب) فلبيضاء) فلدفر  ((0330

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)00)6)7.
7(I

كرمون بيسكا و

كرمون بسكادو
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

كرمون بيسكا و
زنقة فبن فلخطيب رقم )) فلطابق 
فلتاني ، 000)9، فلعرفئش فملغرب

كرمون بسكا و شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة فبن 
فلخطيب رقم )) فلطابق فلتاني - 

000)9 فلعرفئش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(011
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 16) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)كرمون)

بسكا و.
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسلك).نقل فألسلاك و وسيط.
:)زنقة فبن) عنوفن فملقر فالآتلاعي)
(- فلتاني) فلطابق  ((( رقم) فلخطيب 

000)9)فلعرفئش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: كرمون) هشام  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) كرمون  هشام  فلسيد 
 9(000  3( رقم) فملخازن  وف   شارع 

فلعرفئش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) كرمون  هشام  فلسيد 
 9(000  3( رقم) فملخازن  وف   شارع 

فلعرفئش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)08) نا ر)

0)0))تحت رقم)09.

73I

fiduazizi

HIMALAYA BUSINESS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

fiduazizi
شارع علر فملختار حي فلقدس ، 

70000، فلعيون فملغرب
 HIMALAYA BUSINESS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي شارع 

فبو حنيفة رقم 18 حي فلوحد0 1 - 

70000 فلعيون فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(0007

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))0) نا ر)0)0))تلت إضافة)

إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):

موف ) وشرفء) بيع  غذفئية  موف  

فلتجليل وفلبيع بالجللة و فلتقسيط.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

03) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/117.

70I

FIDUCIAIRE (006

MYRIAD PALACE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF ((

N ، 20280، Casablanca(Maroc

MYRIAD PALACE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 

فلصناعي سيدي معروف هوال  رحو 

- 80)0) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.161873

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تم تعيين) 00) آنرب) فملؤرخ في)

بن) فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

زكري محلد علي كلسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)0076)7.

7(I

CABINET IMFI CONSEIL

»OUME AL HAMAME«
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL
حي فلسالم، 13، شارع فلشعيبية 

طالل، فلجد د0. ، 0000)، فلجد د0 
فملغرب

»OUME AL HAMAME« شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )1، علر 
فلسالوي، فلطابق فلثاني، فلرقم )1، 

مرس فلسلطان، فلدفر فلبيضاء - 
0000)  فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.»OUME AL HAMAME«
غرض فلشركة بإ جاز):)-)فالنعاش)
أشغال) (- فلبناء.) أشغال  فلعقاري.)

مختلفة.)-)تقد م جدمات.)فلتجار0.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):))1،)علر)
(،1( فلرقم) فلطابق فلثاني،) فلسالوي،)
(- فلبيضاء) فلدفر  فلسلطان،) مرس 

0000)))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
عيساوي) فملجيد  عبد  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عيساوي) فملجيد  عبد  فلسيد 
  (0000 فلبيضاء) فلدفر  ( عنوفنه)ف))

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عيساوي) فملجيد  عبد  فلسيد 
  (0000 فلبيضاء) فلدفر  ( عنوفنه)ف))

فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.

76I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

REALMED TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA(E/S(N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
REALMED TRANS  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فالسر0 ) بديع ب قطعة 67 - 90000 
طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. REALMED TRANS
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فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلطرقي للبضائع.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فالسر0)))بديع ب قطعة)67 - 90000 

طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: فلوف�سي) فلسيد  ونس 

حصة بقيلة)1.000) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلوف�سي  فلسيد  ونس 

 6 رقم) (101 زنقة) بطوطة  فبن  حي 

90000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلوف�سي  فلسيد  ونس 

 6 رقم) (101 زنقة) بطوطة  فبن  حي 

90000)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))00.

77I

CAF MAROC

OUSSAMA LILBINAE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

OUSSAMA LILBINAE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة وف  

زيز رقم 0) فقامة كاسطيا فلطابق 

فلثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.OUSSAMA LILBINAE

أعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء.

زنقة وف ) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلطابق) كاسطيا  فقامة  ((0 رقم) زيز 

طنجة) (90000  -  10 رقم) فلثاني 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلزروفلي) فلسالم  عبد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلزروفلي) فلسالم  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فلسالم م   زنقة)9)رقم)

1 0)1)9)فلقصر فلكبيب فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلزروفلي) فلسالم  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فلسالم م   زنقة)9)رقم)

1 0)1)9)فلقصر فلكبيب فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9686)).

78I

fiduazizi

OMAYMA VISION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

fiduazizi
شارع علر فملختار حي فلقدس ، 

70000، فلعيون فملغرب
OMAYMA VISION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فالمين رقم 18 حي موالي رشيد  

70000 فلعيون فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.800(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 06) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
ماء) مليكة  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  ((00 فلعينين)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000 أصل)
)0))فلحسين بورحيم بتاريخ)06) نا ر)

.(0(0
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
)1) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/118.

79I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 STE IMMOBILIÈRE AL
MOKARRAMA sarl au

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة فملغرب

 Ste(Immobilière(AL
MOKARRAMA(sarl(au شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )1 زنقة 

فملتنبي - 90000 طنجة فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.03(07

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) ((0(0 18) نا ر) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 Ste( Immobilière فلوحيد) فلشريك 
مبلغ) ( (AL( MOKARRAMA( sarl( au
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)
(- فملتنبي) زنقة  (1( فإلآتلاعي) مقرها 
90000)طنجة فملغرب نتيجة ل):)عدم)

فلتوفر على فلنشاط.
زنقة) (1( و حد  مقر فلتصفية ب)

فملتنبي)-)90000)طنجة فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))فناس))بنيس و عنوفنه)ف))
11)زنقة فملتنبي)90000)طنجة فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)81)9)).

80I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 STE BESCAB
sarl au

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة فملغرب

Ste(BESCAB(sarl(au شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملنطقة 
فلصناعية فكزنا ة قطعة رقم 00، 
01 و )0 - 90000 طنجة فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.7(081



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (598

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في))1)نونرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

قطعة) فكزنا ة  فلصناعية  «فملنطقة 

طنجة) (90000  -  0( و) (01 (،00 رقم)

فلجد د) فلصيد  «ميناء) إلى) فملغرب«)

طنجة)) (90000 (- فالر�سي) فلطابق 

فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

30) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)9100)).

81I

INFOPLUME

AMBITIOUS NEGOCE
إعالن متعد  فلقرفرفت

INFOPLUME

109 شارع محلد فلخامس فقامة 

ميلوزف 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

فملغرب

AMBITIOUS NEGOCE  «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 109 شارع 

محلد فلخامس فقامة ميلوزف 1 رقم 

1 - 90000 طنجة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.7(187

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)10)نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

فلتليدي عبد) ( تفويت فلسا 0) ما لي:)

فلعالي)،)فلحلامي أنور)،فلحلامي عبد)

و بنلسعو  عبد فلوفحد) (، فلرحلان)

فمللثلة) فلشركة  في  آليع حصصهم 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1000 في)

للحصة لفائد0 فلسيد0 فلحلوبي نبيلة)

على) فلذي  نص  (:( رقم) قرفر 

فلتليدي) فلسيد ن  فستقالة  ما لي:)

عبد فلعالي و فلحلامي أنور من تسيب)

فلحلوبي) فلسيد0  تعيين  و  (، فلشركة)

نبيلة كلسيب0 وحيد0 للشركة.

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فلوحيد) باإلمضاء) مقيد0  فلشركة 
فلسيد0) فلوحيد  فملسيب  و  للشريك 

فلحلوبي نبيلة)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
مساهلة ب) ( فلسيد0 فلحلوبي نبيلة)

100.000،00)في رأسلال فلشركة)
على) فلذي  نص  (:7 رقم) بند 
في) منحصر  فلشركة  رأسلال  ما لي:)
100.000،00) رهم مفسم فلى)1000 
للحصة) 100) رهم  تقيلة) حصة 
فلسيد0)) فلوحيد  فلشريك  ملك  في 

فلحلوبي نبيلة)
على) فلذي  نص  (:1( رقم) بند 
باإلمضاء) مقيد0  فلشركة  ما لي:)
فلوحيد) فملسيب  و  للشريك  فلوحيد 

فلسيد0 فلحلوبي نبيلة)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)366  - 61)9)).
8(I

INFOPLUME

TRADE KAMAL WEAR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسلية فلشركة

INFOPLUME
109 شارع محلد فلخامس فقامة 

ميلوزف 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
فملغرب

TRADE KAMAL WEAR  شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي 109 شارع 
محلد فلخامس فقامة ميلوزف 1 رفم 

17  - 90000 طنجة فملغرب.
تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
86(09

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى  (
تم تغييب) ((019 نونرب) (19 فملؤرخ في)
 TRADE» من) فلشركة  تسلية 
 TKW» إلى) (» (KAMAL WEAR
 SOURCING CONTROL

. »ECHANTILLONNAGES

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)367  )6)9))-.

83I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 Ste FAMAPORT SERVICES

sarl
إعالن متعد  فلقرفرفت

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة فملغرب

 Ste(FAMAPORT(SERVICES(sarl

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: منطقة 

فلصيد فملخزن رقم 01 ميناء طنجة - 

90000 طنجة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.(7373

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)1)) نا ر)010)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

قبول فستقالة فملسيب فلوحيد جو�سي)
رفمون نييبف بيب ز وتسلية فلسيد0 نهى)

فلحضري كلسيب0 وحيد0 آد د0

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فملقر فالآتلاعي إلى فملصلى شارع)

كوتنلربك رقم)10)فملحل رقم)0

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

فلذي  نص) (:10 بند رقم فلفصل)

فملسيب) فستقالة  قبول  ما لي:) على 

بيب ز) نييبف  رفمون  جو�سي  فلوحيد 
فلحضري) نهى  فلسيد0  وتسلية 

كلسيب0 وحيد0 آد د0

فلذي  نص) (:0 فلفصل) رقم  بند 

تغييب فملقر فالآتلاعي إلى) على ما لي:)

فملصلى شارع كوتنلربك رقم)10)فملحل)
رقم)0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
مارس) (03 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

010))تحت رقم)90)130.

80I

 رعة فرشا فت ش.م.م

MOYEN TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

 رعة فرشا فت ش.م.م
)1 شارع بئب أنزرفن صندوق بريد 
10 تصومعت )1 شارع بئب أنزرفن 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
000)0، ورزفزفت فملغرب
 MOYEN TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 

فإل فري مركز أكدز  - 900)0 زفكور0 
فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3019
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 6)) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
»000.000) رهم«)أي من)«100.000 
عن) «00.000)) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بزفكور0)

0)0))تحت رقم)19.

8(I

LMT AUDITING

BI REAL ESTATE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

 BI REAL ESTATE



(599 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
سومية إقامة شهرزف  3 فلطابق 
) بالمي - 0000) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.38300(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) ((0(0 10) نا ر) فملؤرخ في)
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 
 BI REAL فلوحيد) فلشريك  ذفت 
 100.000 رأسلالها) مبلغ  ( (ESTATE
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة)
 ( فلطابق) (3 إقامة شهرزف ) سومية 
بالمي)-)0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب)

نتيجة ل):)قرفر فلشريك فلوحيد.
زنقة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 ( فلطابق) (3 إقامة شهرزف ) سومية 
بالمي)-)0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب.)

و عين:
و) علي  ف بن  ( فبرفهيم) فلسيد)0))
3)علار0) فقامة ليزوركيدي) عنوفنه)ف))
ك طابق)3)رقم)11 8830))ففملحلد ة)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)60)7)7.

86I

COMPTAMED

SAGATEX
إعالن متعد  فلقرفرفت

COMPTAMED
 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
SAGATEX شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  وفر 

فوال   سيدي عبد فلنبي فلشالالت 

فملحلد ة - 8830) فملحلد ة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.(09(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

019))تم فتخاذ) 6)) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

تفويت فلسيد عا ل لحري�سي) ما لي:)

حصة) (ADIL LAHRICHI(   1000(

رشيد) فلسيد  لفائد0  ( فآتلاعية)

(RACHID OUHAMMOU((فوهلو

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

لحري�سي عن) فلسيد عا ل  فستقالة 

مهامه كلسيب للشركة ذفت فملسؤولية)

بصفة) ( ( فملحدو 0 بالشريك فلوحيد)

 فئلة.

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

كلسيب)) فوهلو  رشيد  فلسيد  تعيين 

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  للشركة 

بالشريك فلوحيد)))بصفة  فئلة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:))

1000)حصة فآتلاعية))للسيد رشيد)

(RACHID OUHAMMOU((فوهلو

على) فلذي  نص  (:11 رقم) بند 

فوهلو) رشيد  فلسيد  تعيين  ما لي:)

فملسؤولية) ذفت  للشركة  ( كلسيب)

بصفة) ( ( فملحدو 0 بالشريك فلوحيد)

 فئلة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)13) نا ر)

0)0))تحت رقم)77.

87I

COMPTAMED

SAGATEX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

COMPTAMED

 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

SAGATEX شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تقاطع 

شارع اللة  اقوت و شارع رحال 

فملسكيني علار0 ب فلشقة 10 

فلطابق 0 فلدفرفلبيضاء - 0000) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(09(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)0)) آنرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

شارع) و  اللة  اقوت  شارع  «تقاطع 

 10 رحال فملسكيني علار0 ب فلشقة)

 (0000 (- فلدفرفلبيضاء) (0 فلطابق)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب«)إلى)« وفر فوال )

سيدي عبد فلنبي فلشالالت فملحلد ة)

- 8830))فملحلد ة))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)07) نا ر)

0)0))تحت رقم)37.

88I

M.A.I GROUPE SERVICE

ANDROMEDA ADS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC

 ANDROMEDA ADS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملنزه 
قطاع ف رقم )36 فلطابق فلسفلي  - 

10000 فلقنيطر0 فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.01(67

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) )0) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 ANDROMEDA فلوحيد) فلشريك 
ADS))مبلغ رأسلالها)100.000) رهم)
فملنزه) حي  فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
(- ( فلطابق فلسفلي) (36( قطاع ف رقم)
(: فلقنيطر0 فملغرب نتيجة ل) (10000

صعوبات مالية)
فملنافسة).

و حد  مقر فلتصفية ب حي فملنزه)
(- ( فلطابق فلسفلي) (36( قطاع ف رقم)

10000)فلقنيطر0 فملغرب.)
و عين:

و) ( باجال) ( ف ريس) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))حي فملنزه قطاع ب رقم)99)  
كلصفي) فملغرب  فلقنيطر0  (10000

)0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم)73773.

89I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MEUBLYOUS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
فلرقم 1 فلعلار0 91 فلحي فلحسني 
منطقة فألنشطة فالقتصا  ة ، 

06300، فليوسفية فملغرب
 MEUBLYOUS



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (155

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم )) 
زنقة فلرباط حي فلسالم - 06300 

فليوسفية فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.709

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((0(0 8)) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
 (0.000» أي من) »080.000) رهم«)
عن) «00.000)) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 08 بتاريخ) ( باليوسفية) فالبتدفئية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0)0)/08.
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 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 AL AMOUDI 
 MEDITERRANNENENE

MAINING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 AL AMOUDI 
 MEDITERRANNENENE

MAINING شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 1 
رقم 707 بلوك ف0 عوينات فلحجاج - 

30000 فاس فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.((707

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 09) نا ر) في) فملؤرخ 
فلسيد) :تفويت  على) فملصا قة 

حصة) (330 فلصنهاجي) حليد  ((0(

حصة) (33.000 فآتلاعية من أصل)

لفائد0))فلسيد))0)))عبد هللا فلعامو ي)

بتاريخ)09) نا ر)0)0).

فملالمي) ( ف ريس) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (333

(((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (33.300

09) نا ر) بتاريخ) فلعامو ي  عبد هللا 

.(0(0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

10) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/160.

91I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 AL AMOUDI

MEDITERRANNENENE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 AL AMOUDI

  MEDITERRANNENENE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 1 
رقم 707 بلوك ف0 عوينات فلحجاج - 

30000 فاس فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((707

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) ((0(0 09) نا ر) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلعامو ي عبد هللا))كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/160.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

XTREM BOIS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
فلرقم 1 فلعلار0 91 فلحي فلحسني 
منطقة فألنشطة فالقتصا  ة ، 

06300، فليوسفية فملغرب
XTREM BOIS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
و عنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 69 

حي فملسيب0 فلجهة فلشلالية - 06300 
فليوسفية .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(107
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)0)) آنرب)019))تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( باليوسفية) فالبتدفئية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0)0)/)1.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

XTREM BOIS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
فلرقم 1 فلعلار0 91 فلحي فلحسني 
منطقة فألنشطة فالقتصا  ة ، 

06300، فليوسفية فملغرب
XTREM BOIS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 69 حي 

فملسيب0 فلجهة فلشلالية - 06300 
فليوسفية فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(107
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تم تعيين) 0)) آنرب) فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))حباري)

كبيب كلسيب وحيد.

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( باليوسفية) فالبتدفئية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0)0)/)1.

90I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

XTREM BOIS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

فلرقم 1 فلعلار0 91 فلحي فلحسني 

منطقة فألنشطة فالقتصا  ة ، 

06300، فليوسفية فملغرب

XTREM BOIS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 69 حي 

فملسيب0 فلجهة فلشلالية - 06300 

فليوسفية فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(107

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 0)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

حباري) جالد  ((0( فلسيد) تفويت 

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (330

1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))كبيب)

حباري بتاريخ)0)) آنرب)019).

هشام لبدفوي) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (333

1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))كبيب)

حباري بتاريخ)0)) آنرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 1( بتاريخ) ( باليوسفية) فالبتدفئية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0)0)/)1.

9(I



(151 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

RG MEDIA DIGITAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

RG MEDIA DIGITAL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فلجيش فمللكي فقامة وليلي رقم 

11 فلطابق 3 فاس - 30000 فاس 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
 61(91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 RG (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MEDIA DIGITAL
تصليم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملعلومات) تكنولوآيا  وتطوير 

وفالتصاالت
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 11 رقم) وليلي  فقامة  فمللكي  فلجيش 
فاس) (30000 (- فاس) (3 فلطابق)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 300 ( (: فلهسكوري آليل) فلسيد 
حصة بقيلة)30.000) رهم للحصة).
فلسيد فليوبي محلد):))330)حصة)

بقيلة)33.000) رهم للحصة).

 330 ( (: زكرياء) فلسليمي  فلسيد 

حصة بقيلة)33.000) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلهسكوري آليل عنوفنه)ف))
17))زنقة عبد فلكريم كنون حي فالمل)

فاس)30000)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)) محلد  فليوبي  فلسيد 
 30000 ( زنقة سبتة حي وال  فسعيد)

تاونات فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلسيد فلسليمي زكرياء)

تاز0) (3(000 تاز0) بوزمالن  مركز 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلهسكوري آليل عنوفنه)ف))
17))زنقة عبد فلكريم كنون حي فالمل)

فاس)30000)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/38).

96I

 رعة فرشا فت ش.م.م

LE RIAD PEGACE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

 رعة فرشا فت ش.م.م

)1 شارع بئب أنزرفن صندوق بريد 

10 تصومعت ، 000)0، ورزفزفت 

فملغرب

LE RIAD PEGACE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي :  وفر 

تزنتوت ف ت زينب - 000)0 ورزفزفت 

فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.7971

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) ((019 16) آنرب) في) فملؤرخ 

LE RIAD PEGACE)شركة ذفت حل)

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية  (
فلوحيد مبلغ رأسلالها)10.000) رهم)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر تزنتوت)
ورزفزفت فملغرب) (0(000 (- ف ت زينب)

نتيجة للتوقف فلنهائي للشركة..
و عين:

  DOMENICO فلسيد)0))
حي) (18 عنوفنه)ف)) و  (COLUCCI
فملغرب) ورزفزفت  (0(000 ( فلوحد0)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
18حي) وفي) ((019 16) آنرب) بتاريخ)

فلوحد0)-)000)0)ورزفزفت فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

0)0))تحت رقم)33.

97I

AL HUDA CONSEIL SARL

SURVIELLANCE REDA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محلد فلزرقطوني فقامة 

كوثر فلشقة 9 ، 30000، فاس 
فملغرب

SURVIELLANCE REDA شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6)سيدي 
عبد فلرحلان فملليلي سيد فلعوف  م 

ق - 30000 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 01) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SURVIELLANCE REDA
حرفسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملنشأت فلعلومية و فلخاصة.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)6)سيدي)
عبد فلرحلان فملليلي سيد فلعوف  م ق)

- 30000)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 980 ( (: لزعر) فلعلي  عبد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد عبد فلعلي لزعر):)0))بقيلة)

100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد فلعلي لزعر عنوفنه)ف))
ق) م  فلكزير0  فلقليلي  )) رب  رقم)

30000)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فلعلي لزعر عنوفنه)ف))
ق) م  فلكزير0  فلقليلي  )) رب  رقم)

30000)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)06/0).

98I

SARMADAN

SARMADAN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SARMADAN
 Centre(Akka(ighane(Tata(Centre
 Akka(ighane(Tata، 84000، Tata

Maroc
SARMADAN شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
 Centre وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 akkaiguane(Tata  Tata 84000

Tata(Maroc
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(0(

 (6 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((019  آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SARMADAN

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 Fournitures( de( bureau( et

. matériel(scolaire

 Centre (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 akkaiguane( Tata( ( Tata( 84000

.Tata(Maroc

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 SARMADAN( :( ( 100 فلشركة)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

SARMADAN)عنوفنه)ف)) فلشركة)

 Centre(akka( ighane(Tata(84000

.Tata(Maroc

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 Aboudguig( youssef فلسيد)

 Centre(akka(ighane(tata((عنوفنه)ف

84000(Tata(Maroc

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

09) نا ر) بتاريخ) ( بطاطا) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0000170)1011).

99I

INFOPLUME

MTC HAMZA
إعالن متعد  فلقرفرفت

INFOPLUME
109 شارع محلد فلخامس فقامة 

ميلوزف 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
فملغرب

MTC HAMZA  «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 
علري رفندف رقم ) حي بني توزين 
ص.ب 6098 - 90000 طنجة 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.60183

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)0))نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلى) ( تحويل فملقر فألآتلاعي للشركة)
فلعنوفن فلتالي طريق كاب سبارطيل)
معرض أندفلوسيا فلطابق فألول محل)

رقم)31))طنجة
على) فلذي  نص  (:( رقم) قرفر 
فلشركة) رأسلال  رفع  ما لي:)
فلى) 100.000،00) رهم  من)
بزيا 0) 2.000.000،00) رهم 

1.900.000،00) رهم)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)
فلى) ( تحويل فملقر فألآتلاعي للشركة)
فلعنوفن فلتالي طريق كاب سبارطيل)
معرض أندفلوسيا فلطابق فألول محل)

رقم)31))طنجة
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
في) مساهم  مصطفى  أفالل  فلسيد 
 2.000.000،00 فلشركة) رأسلال 

 رهم في رفسلال فلشركة)
على) فلذي  نص  (:7 رقم) بند 
في) منحصر  فلشركة  رأسلال  ما لي:)
ألى) مقسم  2.000.000،00) رهم 
للحصة) (100 بقيلة) حصة  ((0000
في ملك فلشريك فلوحيد فلسيد أفالل)

مصطفى).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)387 - 79)9)).

100I

مكتب فملحاسبة

أرسوورد
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب فملحاسبة

طريق فلعرفئش علار0 أآعون  رقم 

7 فلطابق فلثاني فلقصر فلكبيب ، 

0)1)9، فلقصر فلكبيب فملغرب

أرسوور  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلسالم مجلوعة أ شارع )1 رقم 

9)1 فلقصر فلكبيب  - 0)1)9 فلقصر 

فلكبيب فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1309

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 )0) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

محلد فلدوخي) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.668

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (16.680

فلحسين فلبا بتاريخ))0) نا ر)0)0).

فلو و ) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 

1.666)حصة فآتلاعية من) فلدوخي)

فلسيد) ( 16.660)حصة لفائد0) أصل)

)0) نا ر) بتاريخ) فلبا  فلحسين  ((0(

.(0(0

تفويت فلسيد))0))رضوفن فلعكيلي)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.666

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (16.660

فلحسين فلبا بتاريخ))0) نا ر)0)0).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقصر فلكبيب)

 نا ر)0)0))تحت رقم)36.

101I

MOORISH

MOORISH CO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
MOORISH CO شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
يعقوب فملنصور 3 , زنقة إسحاق 
إبن حنين فلطابق فألول رقم 1  - 

0000) فلبيضاء  فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.300(11

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 8)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
جليل) ( مروفن) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000
 SOCIETE ( لفائد0) حصة  (1.000
SABRANT GROUP LLC)بتاريخ)8) 

 آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))600)7.
10(I

مكتب فملحاسبة

سطاسيون سيغفيس وديع
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب فملحاسبة
طريق فلعرفئش علار0 أآعون  رقم 

7 فلطابق فلثاني فلقصر فلكبيب ، 
0)1)9، فلقصر فلكبيب فملغرب

سطاسيون سيغفيس و يع شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قيا 0 
و آلاعة سوق فلقلة فلثالثاء بني 
يسف  فئر0 فللوكوس صندوق 
فلرب دي 1)1) فلقصر فلكبيب  - 
0)1)9 فلقصر فلكبيب فملغرب.
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تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(067
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 03) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0))محلد))فشروي)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (7.6(0
((0( فلسيد) لفائد0  حصة  (76(.000
03) آنرب) بتاريخ) فشروي  حلز0 

.(019
محلد فشروي) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (7.6(0
((0( فلسيد) ( حصة لفائد0) (76(.000
لبنى فشروي بتاريخ)03) آنرب)019).

محلد فشروي) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (7.6(0
((0( فلسيد) ( حصة لفائد0) (76(.000
و يع فشروي بتاريخ)03) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ ( فلكبيب) بالقصر   فالبتدفئية 

 7)) آنرب)019))تحت رقم))100.

103I

MOORISH

BURODAFER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
BURODAFER  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 
فلبستان ) علار0 1 محل 1 

فلربنو�سي    - 0600) فلدفر فلبيضاء  
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3660(3
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 8)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

جليل) ( مروفن) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000

 SOCIETE ( لفائد0) حصة  (1.000

SABRANT GROUP LLC)بتاريخ)8) 

 آنرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 08 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6338)7.

100I

MOORISH

 MOORISH ACCOUNTING

GROUP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

MOORISH

39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 MOORISH ACCOUNTING

GROUP شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية 

شارع عبد فملومن و زنقة سلية، 

إقامة شهرزف  3 فلطابق 0 فلرقم 0) 

فلنخيل    - 0300) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.36(90(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) ((019 9)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

جليل) ( مروفن) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000

 SOCIETE ( لفائد0) حصة  (1.000

SABRANT GROUP LLC)بتاريخ)9) 

 آنرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6331)7.

10(I

MOORISH

MOORISH CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
 MOORISH CONSULTING

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 010 شارع 
فلزرقطوني إقامة حلا  فلطابق 

فألول رقم 1  - 0000) فلدفر فلبيضاء  
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3(1909
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 8)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
جليل) ( مروفن) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000
 SOCIETE ( ( لفائد0) حصة  (1.000
SABRANT GROUP LLC)بتاريخ)8) 

 آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6009)7.

106I

MOORISH

MOORISH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
MOORISH شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 شارع 
اللة فلياقوت شقة   فلطابق )    - 

0000) فلدفرفلبيضاء  فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.191383

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 8)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
جليل) ( مروفن) ((0( تفويت فلسيد)
100)حصة فآتلاعية من أصل)100 
 SOCIETE SABRANT(((0حصة لفائد
8)) آنرب) بتاريخ) (GROUP LLC

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6199)7.

107I

MOORISH

ENTREPRISME
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
ENTREPRISME شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 61 شارع 
اللة  اقوت زفوية مصطفى فملعاني 

فلطابق ) فلرقم )8   - 0090) فلدفر 
فلبيضاء  فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.((3973

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 8)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
جليل) ( مروفن) ((0( تفويت فلسيد)
100)حصة فآتلاعية من أصل)100 
 SOCIETE SABRANT(((0حصة لفائد
8)) آنرب) بتاريخ) (GROUP LLC

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 07 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))0)6)7.

108I
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MOORISH

CORPORATE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
CORPORATE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 0) زنقة 
 فوو   فهيبي معاريف طابق 1 رقم 
1 - 0000) فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((((13
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 9)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
جليل) ( مروفن) ((0( تفويت فلسيد)
100)حصة فآتلاعية من أصل)100 
 SOCIETE SABRANT((0حصة لفائد
9)) آنرب) بتاريخ) (GROUP LLC

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 07 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)09)6)7.
109I

CFCIM

 إكسل ريل إستيت سارل

XL REAL ESTATE 
SARL 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CFCIM
)1 شارع مرس فلسلطان ، 0130)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
 XL(Real إكسل ريل إستيت سارل 
Estate(SARL  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9)1 شارع 
فملقاومة فلطابق فلثالث رقم ب 0)  - 

0090) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0((303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 10) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):))إكسل)

 XL( Real( Estate ريل إستيت سارل)

. SARL

آليع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

شرفء،) )بيع،) فلعقارية) فملعامالت 

مفروش)) غيب  أو  فستئجارمفروش 

وفألصول) فلعقارفت  وتسييب  إ فر0 

فملالية

 1(9 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

شارع فملقاومة فلطابق فلثالث رقم ب)

0)  - 0090))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد ݣيشار ݣزففييه)،)فرفنسوف)،)
رينيه)،)آان عنوفنه)ف)))))أڤينوأناتول)

فرنسا)))93600))أولني سو بوف فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ݣيشار ݣزففييه)،)فرفنسوف)،)
رينيه)،)آان عنوفنه)ف)))))أڤينوأناتول)

فرنسا)))93600))أولني سو بوف فرنسا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

(- بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم)-.

110I

fiding(sarl

SMCOA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

SMCOA  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 
فالر�سي. رقم ) مكرر فبن زيدفن 
فلرياض - 0000) مكناس فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(7((3
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تم تعيين) 06) آنرب) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فعروش ف ريس كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
06) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)80.

111I

DAMO CONSULTING SARL

ADAMIR TRANS MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 (0

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger(MAROC

  ADAMIR TRANS MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 0) شارع 

باستور فلطابق فالول رقم 0) - 
90000 طنجة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.81099

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تعيين) تم  ((017 ماي) (19 في) فملؤرخ 
ف ت) فلسيد)0)) للشركة  مسيب آد د 

عبو))رحال كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) ونيو) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

017))تحت رقم)180166.

11(I

efg(expert

 GROUPE YANIS MAROC –
sarl

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

efg(expert
  Av(lalla(Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca(maroc
 GROUPE(YANIS(MAROC – sarl

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

برينت 88 رقم 17 فلسوفني - 90000 
طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GROUPE(YANIS(MAROC(–(sarl
توفيب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلخدمات:)))إ فر0 فلوحدفت فلسكنية)
(، فلتنظيف) (، فلحدفئق) (، فلحرفسة) (،

قانوني)...)..
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
برينت)88)رقم)17)فلسوفني)-)90000 

طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).



(15( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

((: فلحلامي) فملكا ي  كلال  فلسيد 
00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)
 (00 ( (: حسون) مريم  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلحلامي) فملكا ي  كلال  فلسيد 
عنوفنه)ف))زنقة كوتلربك ب رقم)137 

ب)90000)طنجة فملغرب.
عنوفنه)ف)) حسون  مريم  فلسيد0 
 (8 رقم) (1(0 زنقة) فلرو فني  حي 

90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلحلامي) فملكا ي  كلال  فلسيد 
عنوفنه)ف))زنقة كوتلربك ب رقم)137 

ب)90000)طنجة فملغرب
فلسيد مريم حسون عنوفنه)ف))حي)
 90000  (8 رقم) (1(0 فلرو فني زنقة)

طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9680)).
113I

ZOHASI SAHARA

GROUPE ASBS TRADING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA
193 شارع مزوفر، حي فلفتح، 

فلعيون، 70000، فلعيون فملغرب
GROUPE ASBS TRADING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مد نة 

فلوحد0 بلوك J رقم 618  - 70000 
فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3008(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GROUPE ASBS TRADING

غرض فلشركة بإ جاز):)فلتجار0 في)

فلكلبيوتر) فملكتبية ومعدفت  فللوفزم 

وكاميبفت فملرفقبة وفلتجار0 في فملعدفت)

وفملنتجات فملختلفة)،

آليع) وتجار0  وتصد ر  فستيبف  

فلصناعية) وفملعدفت  فملنتجات 

ومعدفت) فلصناعية  وفملعدفت 

فلتشغيل ومعدفت فلتشغيل فلطبية)

ومعدفت آلع فلنفا ات فلطبية)،

في) وفلتصد ر  وفالستيبف   فلتجار0 

وفملعدفت) (، فملعدفت فلطبية فلتقنية)

(، وفلتطهيب) (، لللستشفيات) فلطبية 

على) فلقضاء) ومنتجات  (، وفلتطهيب)

ثالثي) فلتطهيب  ومنتجات  (، فلفئبفن)

وعلليات) فلفئبفن  وإبا 0  (، فألبعا )

فلتطهيب)،.

مد نة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 70000  -   618 رقم) (J فلوحد0 بلوك)

فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 ((0 ( (: ( حلينة) فسليلة  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 ((0 ( (: ( ( ( فلسيد إسلاعيل زفتن)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 ((0 ( (: ( ( ( فلسيد محلد علي زفتن)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 ((0 ( (: فلحجوجي) فلبشيب  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فسليلة حلينة))عنوفنه)ف))
70000)فلعيون) 011)حي فلعو 0) رقم)

فملغرب.

عنوفنه)ف)) زفتن  إسلاعيل  فلسيد 

 70000  00 رقم) ف  بلوك  فملطار  حي 

فلعيون فملغرب.

فلسيد محلد علي زفتن))عنوفنه)ف))

 D( فلدفئري) فلطريق  آنوب  ((60

 بلن ف رلندف.

فلسيد فلبشيب فلحجوجي عنوفنه)ف))
فقامة) فلعرآون  لحسن  زنقة  (((

فملستشفيات) حي  (3 طابق) فلوري 

0060))فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فسليلة حلينة))عنوفنه)ف))
70000)فلعيون) 011)حي فلعو 0) رقم)

فملغرب

عنوفنه)ف)) زفتن  إسلاعيل  فلسيد 

 70000  00 رقم) ف  بلوك  فملطار  حي 

فلعيون فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/113.

110I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

RRBO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب تسلية فلشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

فلطابق فلثالث شارع عالل فبن عبد 

هللا رقم )3 فلريش ، 000))، فلريش 

فملغرب

RRBO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي قصر ف ت 

وليل - 000)) فلريش فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

(01(

 بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))1)نونرب)019))تم تغييب)

تسلية فلشركة من)«RRBO«)إلى)

. »TASNIMED SARL AU«

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) ((1 بتاريخ) ( فالبتدفئية بليدلت)

019))تحت رقم)196.

11(I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

RRBO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

فلطابق فلثالث شارع عالل فبن عبد 

هللا رقم )3 فلريش ، 000))، فلريش 

فملغرب

RRBO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر ف ت 

وليل - 000)) فلريش فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(01(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))1)نونرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلريش) (((000 (- وليل) ف ت  «قصر 

زنقة فلدفر فلبيضاء) (01» إلى) فملغرب«)

حي فملسيب0)-)000)))فلريش))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) ((1 بتاريخ) ( فالبتدفئية بليدلت)

019))تحت رقم)196.

116I

Bennani(&(Associes

أطلس فارم

Atlas Pharm 
إعالن متعد  فلقرفرفت

Bennani & Associes

 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،

Casablanca(Maroc

»  Atlas(Pharm أطلس فارم

شركة  فملساهلة«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فملنطقة 

فلصناعية، رقم 7 - - برشيد فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) ((019 نونرب) (1( فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (156

على) فلذي  نص  أوال:) رقم  قرفر 
فلسيد) باستقالة  فإلحاطة  ما لي:)
هشام أوعثلان من مهامه كصيدلي)
مسؤول بالشركة و من مهامه كلد ر)
مريم) فلسيد0  تعيين  و  للشركة  عام 
مخشون كصيدلية مسؤولة بالنيابة)
و مد ر0 عامة مسؤولة عن فلشؤون)

فلصيدلية بالشركة
على) فلذي  نص  ثانيا:) رقم  قرفر 
فلصالحيات) آليع  إلغاء) ما لي:)
سابقا) فملخولة  فملصرفية  و  فلبنكية 

للسيد هشام أوعثلان
على) فلذي  نص  ثالثا:) رقم  قرفر 
فلصالحيات) آليع  إلغاء) ما لي:)
سابقا) فملخولة  فملصرفية  و  فلبنكية 

للسيد أونتونيو بالهينهاس أفونسو
على) فلذي  نص  رفبعا:) رقم  قرفر 
فلصالحيات) آليع  تأكيد  ما لي:)
سابقا) فملخولة  فملصرفية  و  فلبنكية 

للسيد0 هدى قرحت أندل�سي)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم).:)فلذي  نص على ما لي:).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)36.
117I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

RRBO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

فلطابق فلثالث شارع عالل فبن عبد 
هللا رقم )3 فلريش ، 000))، فلريش 

فملغرب
RRBO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر ف ت 

وليل - 000)) فلريش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(01(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 نونرب) (1( في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

ف ت) زف د  ( ((0( فلسيد) تفويت 

من) فآتلاعية  حصة  ((00 فزملاض)

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000 أصل)

)0))عبد فملجيد علري بتاريخ))1)نونرب)

.(019

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) ((1 بتاريخ) ( فالبتدفئية بليدلت)

019))تحت رقم)196.

118I

ste(cofiguer(sarl

 STE TOUIZIA LOCATION

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE TOUIZIA LOCATION SARL

AU  شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

تويزية رقم 01 - 100)3 آرسيف 

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1393

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تم تعيين) 0)) آنرب) فملؤرخ في)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0))بخاخ))

فاطلة فلزهرفء)كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بجرسيف))بتاريخ)08) نا ر)

0)0))تحت رقم)019)/9)7.

119I

INTERACTIVE PROGRESS

INTERACTIVE PROGRESS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

INTERACTIVE PROGRESS

0) شارع فألميب موالي عبد هللا، زفوية 

بولفار باستور، إقامة سار0، فلطابق 

فلخامس، فلشقة رقم 9، ص.ب 

))))  رف ب ، 90000، طنجة 

فملغرب

  INTERACTIVE PROGRESS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 0) 

شارع فألميب موالي عبد هللا، زفوية 

بولفار باستور، إقامة سار0، فلطابق 

فلخامس، فلشقة رقم 9، ص.ب 

))))  رف ب - 90000 طنجة 

فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.(0337

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونرب) ((1 فملؤرخ في)

INTERACTIVE PROGRESS))شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

 00.000 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 

 (0 فإلآتلاعي)  رهم وعنوفن مقرها 

زفوية) هللا،) عبد  موالي  فألميب  شارع 

فلطابق) إقامة سار0،) بولفار باستور،)

ص.ب) (،9 رقم) فلشقة  فلخامس،)

))))) رف ب)-)90000)طنجة فملغرب)

نتيجة لتصفية و  ة قبل فموفن.

و عين:

و) فلحنوط  ( ( ف لان) فلسيد)0))

 90000 ( فلبخاري) سيدي  عنوفنه)ف))

طنجة فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 (0 وفي) ((019 6)) آنرب) بتاريخ)

زفوية) هللا،) عبد  موالي  فألميب  شارع 

فلطابق) إقامة سار0،) بولفار باستور،)

ص.ب) (،9 رقم) فلشقة  فلخامس،)

))))) رف ب)-)90000)طنجة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0))9)).

1(0I

فملركز فلجهوي لالستثلار آهة فاس مكناس ملحقة)

مكناس

ASRIR AGRI SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار آهة فاس 

مكناس ملحقة مكناس

شارع عقبة فبن نافع س 37حلرية  

مكناس ، 0000)، مكناس فملغرب

ASRIR AGRI SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تنجيجلت 

بومية  - 0)03) ميدلت فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((9(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ASRIR(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.AGRI SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فألشغال)

فملختلفة،
-)) رفسة و تركيب نظام فلري

-)فالستيبف  و فلتصد ر.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)تنجيجلت)

بومية))-)0)03))ميدلت فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: ( محلد) هشيمي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 330 ( (: ( فلسيد هشيمي محسن)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 330 ( (: ( فلسيد هشيمي فملصطفى)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه)ف)) ( فلسيد هشيمي محلد)

 100 رقم) فلخضرفء) فملسيب0  شارع 

بومية))0)03))ميدلت فملغرب.

فلسيد هشيمي محسن))عنوفنه)ف))

 100 رقم) فلخضرفء) فملسيب0  شارع 

بومية))0)03))ميدلت فملغرب.

فملصطفى)) هشيمي  فلسيد 

عنوفنه)ف))شارع فملسيب0 فلخضرفء)رقم)

103)بومية))0)03))ميدلت فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد  هشيمي  فلسيد 

 100 رقم) فلخضرفء) فملسيب0  شارع 

بومية)0)03))ميدلت فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بليدلت)

0)0))تحت رقم))1.

1(1I

 WORLD(ART(CONSULTING(SARL(par

abréviation(WACON(SARL

STE ANBATAT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL(par(abréviation(WACON

SARL
زفوية شارع أبي آرير فلطربي 

وزنقة عبد فلرحلان ناصر، إقامة 

فملنصور، فلطابق فألول، فلشقة رقم 

) ، 90000، طنجة فملغرب

STE ANBATAT شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 183 شارع 

ولي فلعهد، مركز NREA، فلطابق 

فألر�سي، فملحل رقم 13 - 90000 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

 103099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ANBATAT

فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري بجليع أنوفعه.

فلتسويق) فلعقاري،) فإلستثلار 

بصفة عامة في ميدفن فلتكوين فملنهي،)

وفالستشار0) وفالقتصا ي  فإل فري 

فإل فرية..

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)183)شارع)

فلطابق) (،NREA مركز) فلعهد،) ولي 

 90000  -  13 رقم) فملحل  فألر�سي،)

طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

عبد) سالم حسن  فلسيد آاسم 

حصة بقيلة) (100 ( (: هللا فالنصاري)

1.000) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عبد) سالم حسن  فلسيد آاسم 

حي) لعبيب،) هللا فالنصاري عنوفنه)ف))
رقم))11،)منطقة)70،)زنقة رقم)673 

QA)فلضعا ن قطر.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عبد) سالم حسن  فلسيد آاسم 

حي) لعبيب،) هللا فالنصاري عنوفنه)ف))
رقم))11،)منطقة)70،)زنقة رقم)673 

QA)فلضعا ن قطر

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)90)9)).

1((I

RAISON CONSEIL

TRAVAMIR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC

TRAVAMIR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 1 حي 

حفر0 بنسليلان ظهر فلخليس فاس. 

- 30000 فاس فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.3(609

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

فملسؤولية) شركة ذفت  (TRAVAMIR

 10.000 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)

1)حي حفر0 بنسليلان ظهر فلخليس)

فاس فملغرب نتيجة) (30000 (- فاس.)

على) فلنشاط.)فلتشطيب  فنتهاء) ل 

فلسجل فلتجاري).

و عين:

فلو غيبي و) ( أم كلتوم) فلسيد)0))

فلشرف بي) تجزئة  (11 رقم) عنوفنه)ف))

فاس) (30000 فلكامل.) موالي  آنان 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)31) آنرب)019))وفي رقم)1)حي)

حفر0 بنسليلان ظهر فلخليس فاس.)

- 30000)فاس فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)6).

1(3I

BELGAZI ALI

IMRAN FAHIM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

BELGAZI ALI
 AV PRINCE MOULAY

 ABDELLAH 1er(étage(N° 16 ،
90000، TANGER(MAROC

IMRAN FAHIM  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 1résidence(saada(rue(ahfir
 3ème(étage(N°36 - 90000

.tanger(maroc
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(6733

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) ((019 30) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
 IMRAN فلوحيد) فلشريك  ذفت 
 100.000 مبلغ رأسلالها) ( ( (FAHIM
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
 1résidence(saada(rue(ahfir(3ème
 étage( N°36( -( 90000( tanger
بيع كل ملتلكات) (: نتيجة ل) (maroc

فلشركة.
ب) فلتصفية  مقر  حد   و 
 1résidence( saada( rue( ahfir( 3
 ème(étage(N°36(-(9000(TANGER

 .MAROC
و عين:

  MOHAMMED فلسيد)0))
 FR عنوفنه)ف)) و  ( (EL BOUZIDI
 BOUHFOURA TAFERSIT
  DRIOUCH  6(((3 DRIOUCH

MAROC)كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9)96)).

1(0I
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SMOUNIAMINA

 STE SFIA AGRICOL
SARL-AU 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 STE(SFIA(AGRICOL  SARL-AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عقبة 

صفية ف ت فوالل بطيط ف ت لحسن 

فو  وسف عين تاوآدفت    - 1100) 

تـاوآدفت فملــغـرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

090((

 30 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019  آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SFIA AGRICOL  SARL-AU

غرض فلشركة بإ جاز):)فلبستنة و)

فلزرفعة

زرفعة فلحبوب

فلزرفعة فملختلفة.

عقبة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

صفية ف ت فوالل بطيط ف ت لحسن)

فو  وسف عين تاوآدفت))))-)1100) 

تـاوآدفت فملــغـرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ( ( فملنصوري) مـحـلـد  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد مـحـلـد فملنصوري عنوفنه)ف))
حي ميـلـوزف رقم))100))ملعب فلخيب))فا
س))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 30.000)فــاس فملــغـرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فملنصوري) مـحـلـد  فلسيد 
  100 ( رقم) ميـلـوزف  حي  عنوفنه)ف))
فــاس) (30.000 فاس) ( فلخيب) ملعب 

فملــغـرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
30) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

019))تحت رقم)396/19).

1((I

SMOUNIAMINA

 STE FIDUCIAIRE M 2A
SARL-AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 STE(FIDUCIAIRE(M 2A(SARL-AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 

عبد فلكريم فلخطابي فاس - 30000 
فاس فملــغـرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FIDUCIAIRE M (A SARL-AU
مكـتـب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تـدقيق فلحسابات)
فالستشارفت فلقانونية و فلجبائية.
زنقة) (10 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 30000 عبد فلكريم فلخطابي فاس)-)

فاس فملــغـرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد0 مـيــنة))فلسـلـونــي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 مـيــنة))فلسـلـونــي عنوفنه)ف))
فاس) ( فطـلـس) (8 زنـقة سبتة رقم) (13

30,000)فــاس))فملــغـرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 مـيــنة))فلسـلـونــي عنوفنه)ف))
فاس) ( فطـلـس) (8 زنـقة سبتة رقم) (13

30.000)فــاس))فملــغـرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)019/)3)0.

1(6I

SMOUNIAMINA

 STE PNEUMATIQUE
ROUTE DE MEKNEs

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 STE PNEUMATIQUE ROUTE DE

MEKNEs شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : طــريق  
مـكـنــاس  كـلـم ) سيـدي عـلـيب0  فــاس    

- 30000    فــاس    فملــغـرب  .
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.(8107

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 0)) آنرب) فملؤرخ في)
 STE PNEUMATIQUE ROUTE DE
فملسؤولية) ذفت  شركة  (MEKNEs
فملحدو 0 مبلغ رأسلالها)100.000,00 
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
طــريق))مـكـنــاس))كـلـم)))سيـدي عـلـيب0))
فملــغـرب))) ( ( ( فــاس) ( ( ( (30000 (- ( ( ( فــاس)

نتيجة لعــدم فلتـــوففق بـيـن فلشــركـاء.
و عين:

فلسيد)0))فكــرم))لحــلــو و عنوفنه)ف))
لـال) شارع  فسـلاعـيـل  فملولي  فقـامـة 
حسـناء)رقم)30)فاس))30000)))فــاس)))

فملــغـرب))))كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
طــريق)) وفي  ((019 0)) آنرب) بتاريخ)
مـكـنــاس))كـلـم)))سيـدي عـلـيب0))فــاس)

- 30000))))فــاس)))))فملــغـرب))))).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
03) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/7).

1(7I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

»MOUDAZ«
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

 SOCIETE MAZZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، فلجد د0 فملغرب

»MOUDAZ« شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فلرقم 
))1، تجزئة فلقدس، فلجد د0 - 

0000) فلجد د0 فملغرب.
قفل فلتصفية
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.10(((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 10) نا ر) فملؤرخ في)
»MOUDAZ«)شركة ذفت مسؤولية)
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)
))1،)تجزئة) مقرها فإلآتلاعي فلرقم)
فلقدس،)فلجد د0)-)0000))فلجد د0)
على) فلقدر0  لعدم  نتيجة  فملغرب 

تسويق فملنتوآات.
و عين:

و) ( فلعز) أم  ( ( محلد) فلسيد)0))
تجزئة) (،1(( فلرقم) عنوفنه)ف))
فملغرب) فلجد د0  ( ((0000 فلقدس،)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)10) نا ر)0)0))وفي رقم)))1،)
 (0000 (- فلجد د0.) ( تجزئة فلقدس،)

فلجد د0 فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالجد د0))بتاريخ))1) نا ر)

0)0))تحت رقم)0686).

1(8I

RAISON CONSEIL

ZINA STRUCTURE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
ZINA STRUCTURE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 10 
شارع عالل بن عبد هللا  فلطابق 

6،مكتب 66،فاس. - 30000 فاس 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.07(33
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
ذفت شركة  (ZINA STRUCTURE

فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ رأسلالها) (
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
بن) عالل  شارع  (10 رقم) فإلآتلاعي 
عبد هللا))فلطابق)6،مكتب)66،فاس.)
فاس فملغرب نتيجة النتهاء) (30000  -
فلسجل) على  )فلتشطيب  فلنشاط)

فلتجاري).
و عين:

فلسيد)0))زينت فلشرف))فلو غيبي)
تجزئة فلشرف بي) (11 رقم) و عنوفنه)ف))
فاس) (30000 فلكامل.) موالي  آنان 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 10 وفي رقم) ((019 31) آنرب) بتاريخ)
فلطابق) ( هللا) عبد  بن  عالل  شارع 
فاس) (30000 (- 66،فاس.) 6،مكتب)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)3)6).
1(9I

فملستامنة فلشرقية لتقنيات فملحاسبة

STE ATELIER ZAFFOU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملستامنة فلشرقية لتقنيات 
فملحاسبة

شارع محلد عبده فقامة حلز0 رقم 
18 مكرر فلطابق فلثاني رقم 7 ، 

60000، وآد0 فملغرب
STE ATELIER ZAFFOU شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 
فملوحد ن علار0 )) رقم 109  - 

60000 وآد0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
303(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((0(0 أكتوبر) (10
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ATELIER ZAFFOU

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فستغالل)

وفملعدفت) للسيارفت  تصليح  ورشة 

فملحلولة.

فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 -   109 رقم) ((( علار0) فملوحد ن 

60000)وآد0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: فلسيد عزيز زفو)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

حي) عنوفنه)ف)) زفو  عزيز  فلسيد 

 60000  0( رقم) (10 هاء) فلرياض 

وآد0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حي) عنوفنه)ف)) زفو  عزيز  فلسيد 

 60000  0( رقم) (10 هاء) فلرياض 

وآد0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (1( بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

019))تحت رقم)3398.

130I

MASTERS CONSULTING

COMPTADOM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

MASTERS CONSULTING

)3 زنقة فلبنفسج فقامة فلزيتونة 

مرس فلسلطان فلدفرفلبيضاء ، 

0100)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

COMPTADOM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )3 زنقة 

فلبنفسج فقامة فلزيتونة مرس 

فلسلطان فلطابق ) رقم 18  - 

0100) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.130(6(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((00( 01) ونيو) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 PATRICK ((0( فلسيد) تفويت 

فآتلاعية) حصة  (ROUSSY (00

)فلسيد) 00))حصة لفائد0) من أصل)

 01 CLAUDE VOLATIER)بتاريخ) ((0(

 ونيو))00).

 ZAHRA ((0( فلسيد) تفويت 

حصة) (ELGAABOUBI (00

حصة) ((00 أصل) من  فآتلاعية 

 CLAUDE ((0( فلسيد) ( لفائد0)

VOLATIER)بتاريخ)01) ونيو))00).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 وليوز))00))تحت رقم)07))6).

131I

NEXDATA SOFTWARE

NEXDATA SOFTWARE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

NEXDATA SOFTWARE

 Tanger, Avenue(Sidi(Bouabid

 , Immeuble 42, N°1 ، 90000،

TANGER MAROC

NEXDATA SOFTWARE  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 Tanger, Avenue(Sidi(Bouabid

 , Immeuble 42, N°1  - 90000

طنجة  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7093(
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بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) )0) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) ( ( (NEXDATA SOFTWARE
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)
 Tanger,( Avenue فإلآتلاعي) مقرها 
  Sidi(Bouabid(,(Immeuble(42,(N°1
(: فملغرب نتيجة ل) ( طنجة) (- 90000

تصفية و  ة قبل فألوفن.
 Tanger, و حد  مقر فلتصفية ب)
 Avenue(Sidi(Bouabid(,(Immeuble

N°1  - 90000 )0)طنجة))فملغرب.)
و عين:

و) فلورما�سي  ( فلسيد)0)) ونس)
 (( رقم) (1 إقامة عوفطف) عنوفنه)ف))
 90000 طنجة) (( فلرقم) (( فلطابق)
طنجة))فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
07) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)88.

13(I

فئتلانية))فلخرب0

SOUALEM CASH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

فئتلانية  فلخرب0
09  زنقة  فملد نة ، 6100)، برشيد 

فملغرب
SOUALEM CASH  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بقعة 389 

فلساحل حد فلسوفلم - 6100) 
برشيد  فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10777
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(0 10) نا ر) فملؤرخ في)
فلناقي)) مسيب آد د للشركة فلسيد)0))

فسية كلسيب وحيد.

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)07.

133I

NEW CONNECT GROUPE

WHITE CAMEL TOURS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

NEW CONNECT GROUPE

 RES(HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M(CASABLANCA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

  WHITE CAMEL TOURS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية 

مركز فلرياض شارع اللة فليقوت و 

مصطفى فملعاني فلطابق فلثاني رقم 

69  فلدفر فلبيضاء - 0130) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.101809

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)))) آنرب)003))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

اللة) شارع  فلرياض  مركز  «زفوية 

فلطابق) فملعاني  مصطفى  و  فليقوت 

(- فلبيضاء) فلدفر  ( (69 رقم) فلثاني 

إلى) فملغرب«) فلبيضاء) فلدفر  ((0130

فلطابق) باكيت  فسباس  علار0  (6(«

06))زفوية زنقة محلد) فلثاني فلشقة)

فلدفر) ((6(0( (- بارو) بييب  و  سليحة 

فلبيضاء))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

مارس)000))تحت رقم)6)086) .

130I

فئتلانية))فلخرب0

SOUALEM CASH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

فئتلانية  فلخرب0

09  زنقة  فملد نة ، 6100)، برشيد 

فملغرب

SOUALEM CASH شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بقعة 389 

فلساحل حد فلسوفلم  - 6100) 

برشيد  فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10777

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((0(0 10) نا ر) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »000.000.)) رهم«)

 (.100.000» إلى) »100.000) رهم«)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)07.

13(I

FICODEC SARL

 EDUNIVERS

MULTISERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

FICODEC SARL

6 زنقة قطر فملد نة فلجد د0 ، 

30000، فاس فملغرب

 EDUNIVERS MULTISERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي L) تجزئة 

 ليلة G فلضحى شقة 0 - 30000 

فاس فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.07903

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)10)نونرب)019))تلت إضافة)
إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):
فلبيع وفلشرفء)عن طريق فالنتبنيت.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
3)) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)0181/019.
136I

FICODEC SARL

 EDUNIVERS
MULTISERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تعيين مسيب آد د للشركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر فملد نة فلجد د0 ، 

30000، فاس فملغرب
  EDUNIVERS MULTISERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي L) تجزئة 
فلضحى G  ليلة شقة 0 - 30000 

فاس فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.07903

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) ((019 نونرب) (10 فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 
 DADY NOEL NGOUEMBE

كلسيب آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)0181/019.
137I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

ISSTRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 1) غشت فلسوق 
فلقد م جريبكة ، 000))، جريبكة 

فملغرب
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ISSTRAV شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلزفوية 

فلتجانية رقم 30 وف ي زم - 0)0)) 

وف ي زم فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.873

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)00) آنرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

(- 30)وف ي زم) «فلزفوية فلتجانية رقم)

0)0)))وف ي زم فملغرب«)إلى)«تجزئة)

(- زم) وف ي  (30 رقم) أ  بلوك  فلنصر 

0)0)))وف ي زم))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بوف ي زم))بتاريخ))1) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/)0.

138I

Ascensu

مؤسسة املقري 1
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

Ascensu

فلطابق فالول، 06) فبو  زيد 

فلدف و�سي، فملعاريف، ، 0330)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

مؤسسة فملقري 1 شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  )3 زنقة 

فلناصرين حي فلرفحة  - 00)0) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.16919(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((008 مارس) ((0 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

سقام) ( كريم) ((0( فلسيد) تفويت 

أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((.000

6.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد)

هللا))فلر فني بتاريخ)0))مارس)008).

سقام) ( كريم) ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((.000
6.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد)
مارس) ((0 بو ريبيلة بتاريخ) ( فللطيف)

.(008
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

مارس)008))تحت رقم))31066.

139I

offisc

DISPANO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc
DISPANO شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6) شارع 
مرس سلطان فلطابق فألول فلشقة 

3 - 00)0) فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(333(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DISPANO
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

فملوف  فلبناء.
6))شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
مرس سلطان فلطابق فألول فلشقة)3 

- 00)0))فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: نبيل) فلعيوني  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) نبيل  فلعيوني  فلسيد 
فلزمامر0) فلغنا ر0  كبور  فوال    وفر 

)036))سيدي بنور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) نبيل  فلعيوني  فلسيد 
فلزمامر0) فلغنا ر0  كبور  فوال    وفر 

)036))سيدي بنور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.
100I

LEGALIS CONSEIL

 SAIS BUSINESS 
 D‘ÉQUIPEMENT AGRICOLE

ET INDUSTRIEL  SBEAI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue(Hoceima, Résidence ,01
 Benzakour 2ème(étage(n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

 SAIS BUSINESS »
 D›ÉQUIPEMENT AGRICOLE ET
INDUSTRIEL » SBEAI  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 01 إقامة 
بنزكور فملكتب 3 زنقة فلحسيلة 
أطلس فاس 30000 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SAIS(»(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

 BUSINESS D’ÉQUIPEMENT

 AGRICOLE ET INDUSTRIEL »

. SBEAI

غرض فلشركة بإ جاز):)

فلغرض من فلشركة في فملغرب:

•)تسويق فملوف  وفملعدفت فلزرفعية)

وفلصناعية)؛

•)فستيبف  وتصد ر فملوف  وفملعدفت)

فلزرفعية وفلصناعية)؛

•)أعلال فلبناء)فملختلفة..

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)01)إقامة)

فلحسيلة) زنقة  (3 فملكتب) بنزكور 

أطلس فاس)30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بلها ي) عثلان  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بلها ي  عثلان  فلسيد 

  16000  16 رقم) فإلسلاعيلية  حي 

سيدي قاسم))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بلها ي  عثلان  فلسيد 

  16000  16 رقم) فإلسلاعيلية  حي 

سيدي قاسم))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)01).

101I
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AMC-PLUS CONSULTING

ANASER-SR

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

AMC-PLUS CONSULTING

 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23

 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC

ANASER-SR شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 11 

شارع فبن ف ريس سيدي بالل فبني 

محلد - 0060) مكناس فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.0(897

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 30) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية) (ANASER-SR

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)

وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)

شارع) (11 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 

فبن ف ريس سيدي بالل فبني محلد)

نتيجة) فملغرب  مكناس  ((0060  -

و) بتسييب  متعلقة  ألسباب شخصية 

بتدبيب فلشركة....

و عين:

و) فلهاللي  ( ( سفيان) فلسيد)0))

فبني) علي  موالي  عنوفنه)ف)) رب 

فملغرب) مكناس  ((0060 فمحلد)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 11 وفي رقم) ((019 30) آنرب) بتاريخ)

فبني) بالل  سيدي  ف ريس  فبن  شارع 

محلد)-)0060))مكناس فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)83.

10(I

Soft(finances(sarl

STE RABHI PROMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئب أنزرفن علار0 زينب رقم 0 ، 

16000، سيدي قاسم فلغرب
STE RABHI PROMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلرباط رقم 09 قسارية فلحلد زنقة 
33 - 16000 سيدي قاسم فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(83((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 30) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.RABHI PROMO
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
قسارية فلحلد زنقة) (09 فلرباط رقم)

33 - 16000)سيدي قاسم فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 90.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 300 ( (: فلرفبحي) فلعربي  ( فلسيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 300 ( (: بدوي) فملصطفى  ( فلسيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 300 ( (: فلعرفي�سي) فحلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعربي فلرفبحي عنوفنه)ف)) ( فلسيد)
 16000  (70 رقم) فلياسلين  حي 

سيدي قاسم فملغرب.

فلسيد))فملصطفى بدوي عنوفنه)ف))
عيا ) علار0  فلخامس  محلد  شارع 
16000)سيدي) 0)فلحي فلجد د) شقة)

قاسم فملغرب.
فلسيد فحلد فلعرفي�سي عنوفنه)ف))
 16(00 ( فملجاعر0) عين  ريج  مركز 

وزفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعربي فلرفبحي عنوفنه)ف)) ( فلسيد)
 16000  (70 رقم) فلياسلين  حي 

سيدي قاسم فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ) ( فالبتدفئية بسيدي قاسم)

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.
103I

FNMCOMPTA

RECOUVRIM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
RECOUVRIM شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1) إقامة 
فلسعا 0 شارع إبن مرحل فلطابق )0 
رقم )0 طنجة طنجة 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.RECOUVRIM

فستب ف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلد ون.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)1))إقامة)

فلسعا 0 شارع إبن مرحل فلطابق))0 
رقم))0)طنجة طنجة)90000)طنجة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: فلسيد0 سامية بن مغنية)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

مغنية) بن  سامية  فلسيد0 
 ( رقم) (7 زنقة) (1 فلربفنص) عنوفنه)ف))

طنجة)90000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

مغنية) بن  سامية  فلسيد0 
 ( رقم) (7 زنقة) (1 فلربفنص) عنوفنه)ف))

طنجة)90000)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)080.

100I

njbusiness

LA DIOPTRA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3

 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 30000، fes(maroc

LA DIOPTRA  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

مكاتب زينب شقة 18 فلطابق 



(113 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

3 شارع عبدفلعالي بن شقرون 
م.ج.فاس فاس 30000 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61(99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LA (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. DIOPTRA
مكتب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدرفسات وفالبحات.
علار0) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
مكاتب زينب شقة)18)فلطابق)3)شارع)
م.ج.فاس) شقرون  بن  عبدفلعالي 

فاس)30000)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد0 بحبوحي صوفيا):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 بحبوحي صوفيا عنوفنه)ف))
تجزف0 فلرياض حي فملد نة) (87 فلرقم)
فسفي) ( ((0160 فسفي) فلجد د0 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 بحبوحي صوفيا عنوفنه)ف))
تجزف0 فلرياض حي فملد نة) (87 فلرقم)
فسفي) ( ((0160 فسفي) فلجد د0 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)1)).

10(I

FNMCOMPTA

DEFLA TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
DEFLA TRANS  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1) إقامة 
فلسعا 0 شارع إبن مرحل فلطابق )0 
رقم )0 طنجة طنجة 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 6)) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 DEFLA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. TRANS
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلوطني وفلدولي للبضائع.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)1))إقامة)
فلسعا 0 شارع إبن مرحل فلطابق))0 
رقم))0)طنجة طنجة)90000)طنجة)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلدفالوي) فلسالم  عبد  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلدفالوي) فلسالم  عبد  فلسيد 
هولندف)) (3300 ( هولندف) عنوفنه)ف))

هولندف).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) كرماس  زكرياء) فلسيد 
))طنجة) 18)رقم) حي فال ريسية زنقة)

90000)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)080.
106I

COMPTAFFAIRES

 SOCIETE D’ISOLATION
THERMIQUE FEDALIENNE

إعالن متعد  فلقرفرفت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 SOCIETE D’ISOLATION
 THERMIQUE FEDALIENNE
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فلطابق 

فلثالث حي نيكوال رقم 30 فملحلد ة - 
0800) فملحلد ة فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.1311

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)10) نا ر)0)0)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
بتفويت) فلتهامي  فاتي  فلسيد  قام 
بالشركة) فآتلاعية  حصة  (10000

إلى فلسيد فاتي طارق.
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
من) فلتهامي  فاتي  فلسيد  فستقالة 
فلسيد فاتي) ( تسييب فلشركة و تعيين)
طارق كلسيب وحيد للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:))

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة من)

فلى) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

شريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)100.

107I

COMPTAFFAIRES

LE UCCEILLI DEL PARADISO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسلية فلشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 LE UCCEILLI DEL PARADISO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي فقامة 
كلال بارك سونطر فلطابق فالول 

علار0 أ رقم ) - 0800) فملحلد ة 

فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

(3173

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى  (

تم تغييب) ((019 0)) آنرب) فملؤرخ في)

 LE UCCEILLI» تسلية فلشركة من)

 LE SPA DU»(إلى(»DEL PARADISO

. »PARC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)07) نا ر)

0)0))تحت رقم)31.

108I
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MJ MANAGEMENT

 AMENAGEMENT TRAVAUX

ET SERVICE

إعالن متعد  فلقرفرفت

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 AMENAGEMENT TRAVAUX ET

SERVICE «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع فبن 

تومرت فقامة حكلت فلطابق ) رقم 

0 - 90000 طنجة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.8(031

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)8))مارس)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تفويت فلسيد فوف  زروفل)00))حصة)

حصة) (1000 أصل) من  فآتلاعية 

لفائد0 فلسيد عبد فلوفحد فلدغوغي

على) فلذي  نص  (:( رقم) قرفر 

للشركة) آد د  مسيب  تعيين  ( ما لي:)

فلسيد فلدغوغي عبد فلوفحد فملغربي)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلجنسية 

VA89(83(فلوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

حصة) ((00 زروفل) فوف   فلسيد 

عبد) فلدغوغي  فلسيد  فآتلاعية;)

فلوفحد)00))حصة فآتلاعية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ماي) ((7 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)3831.

109I

STE KHADAMAT PR

STE KHADAMAT PRO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE KHADAMAT PR

 AV LALLA YACOUT 61

 ANGLE(MAANI(N56 1ER

 ETG(CASABLANCA ، 20000،

casablanac(maroc

STE KHADAMAT PRO شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

 AV 61 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 LALLA YACOUT ANGLE MAANI

 N56 1ER(ETG(CASABLANCA -

20000 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

399381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((018 مارس) (19

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.KHADAMAT PRO

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

..Négociant

 AV  61 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 LALLA YACOUT ANGLE MAANI

 N(6 1ER ETG CASABLANCA -

.(0000 CASABLANCA MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)1)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 MUSTAPHA BEN فلسيد)

 KHALIL 1 عنوفنه)ف)) (CHATER

 RUE ( N°(3 LA VILLETTE (0000

.CASABLANCA MAROC

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 MUSTAPHA BEN فلسيد)

 KHALIL 1 عنوفنه)ف)) (CHATER

 RUE ( N°(3 LA VILLETTE (0000

CASABLANCA MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

مارس)018))تحت رقم)-.

1(0I

cabinet(comptable(aziz

 CIMENTS BLANCS DU

MAROC
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

cabinet(comptable(aziz

) زنقة 0 فلعهد فلجد د فبن فمسيك 

، 0)00)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

 CIMENTS BLANCS DU MAROC

شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي باب 0 

رصيف فملعا ن ميناء  - 0000) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(0901

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))1)مارس)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

(- ( ميناء) فملعا ن  رصيف  (0 «باب)

إلى) فملغرب«) فلدفرفلبيضاء) ((0000

(- ( بارك بالزف) (3 1)مكتب رقم) «علار0)

8830))فملحلد ة))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)09) نا ر)

0)0))تحت رقم)8).

1(1I

cabinet(comptable(aziz

RISTAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

cabinet(comptable(aziz
) زنقة 0 فلعهد فلجد د فبن فمسيك 

، 0)00)، فلدفرفلبيضاء فملغرب
RISTAB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فألزهار 

زنقة 3 رقم 96/90 فلشطر ف 
0 سيدي فلربنو�سي - 0600) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.169081

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 )1) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
بنباري) محلد  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (6.600
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  ((0.000

رشيد أالس))بتاريخ))1) آنرب)019).
بنباري) محلد  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (3.000
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  ((0.000
)1) آنرب) )بتاريخ) عبدفللطيف أالس)

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)))16.
1((I

cabinet(comptable(aziz

RISTAB
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

cabinet(comptable(aziz
) زنقة 0 فلعهد فلجد د فبن فمسيك 

، 0)00)، فلدفرفلبيضاء فملغرب
RISTAB شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

و عنوفن مقرها فالآتلاعي فألزهار 
زنقة 3 رقم 96/90 فلشطر ف 0 
سيدي فلربنو�سي - 0600) 



(11( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فلدفرفلبيضاء .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.169081

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))1) آنرب)019))تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

«شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدو 0«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)))16.

1(3I

FIGENOUV

OULAD BEN  SBAA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع فلنصر علار0 16 شقة 3   ور 

فلسالم ، 0)00)، مكناس فملغرب

OULAD(BEN  SBAA شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3)1 

تجزئة فلزرهونية توسيع 0 فلشطر ) 

متجر 0 - 0000) مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

09131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.OULAD BEN  SBAA

فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري).

 1(3 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

تجزئة فلزرهونية توسيع)0)فلشطر)) 

متجر)0 - 0000))مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)ف99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلسباعي عبد هللا):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلسباعي عبد هللا عنوفنه)ف))

قصر ف رفرف)0)0)))فلريصاني فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلسباعي عبد هللا عنوفنه)ف))

قصر ف رفرف)0)0)))فلريصاني فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)06).

1(0I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE AGRIMAMEK
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°09

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE AGRIMAMEK شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

تسكدلت فلخنك فلرشيد ة - 00)) 

فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

13(1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE AGRIMAMEK
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فالحي)/)فملتاآر0).
قصر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 ((00 (- تسكدلت فلخنك فلرشيد ة)

فلرشيد ة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( جلدوني) علر  فلسيد 
رقم)68)تجزئة سيدي سعيد مكناس)

000)))فلرشيد ة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( جلدوني) علر  فلسيد 
رقم)68)تجزئة سيدي سعيد مكناس)

000)))فلرشيد ة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)-.

1((I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE HASSAN MOTO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°09
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE HASSAN MOTO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر وال  

سيدي فبرفهيم فلريصاني فلرشيد ة  

- 000)) فلرشيد ة  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

13(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SOCIETE HASSAN MOTO

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

و فصالح فلدرآات فلنارية).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)قصر وال )

سيدي فبرفهيم فلريصاني فلرشيد ة))-)

000)))فلرشيد ة))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( حسن) فلهاللي  فلسيد 

 ((000 ( حي موالي رشيد فلريصاني)

فلرشيد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( حسن) فلهاللي  فلسيد 

 ((000 ( حي موالي رشيد فلريصاني)

فلرشيد ة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( فالبتدفئية بالرشيد ة)
رقم)-.

1(6I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE S.F.J.H
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°09

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE S.F.J.H  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر فزفك 

نوشن تنجدف   - 000)) فلرشيد ة 

فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

13((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SOCIETE S.F.J.H

حفر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالبار/)فالشغال فملختلفة).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)قصر فزفك)

فلرشيد ة) (((000 (- ( نوشن تنجدف )

فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( حليد) فاجي  فلسيد 

فلرشيد ة) (((000 ( حليد) فاجي 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( حليد) فاجي  فلسيد 

فلرشيد ة) (((000 ( حليد) فاجي 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)-.

1(7I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 AIT BAMMOU DE
TRANSPORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وفا0 شريك

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°09

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

   AIT BAMMOU DE TRANSPORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

موالي فمحلد فلخنك - 000)) 

فلرشيد ة فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

0)0))تم فإلعالم) 03) نا ر) فملؤرخ في)

بوفا0 فلشريك محلد))فوبامو))و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه 

 (019 مارس) ((6 في) فملؤرخ  فإلرفثة 

بالشكل فألتي):

فلسيد)0))فاطلة))بن زف د)))،))0) 

حصة).

 (( ( (، ( فلسيد)0)) وسف فوبامو)

حصة).

 (( ( (، ( فوبامو) ( لحسن) فلسيد)0))

حصة).

 10 ( (، ( فوبامو) زوهر0  فلسيد)0))

حصة).

 10 ( (، ( فوبامو) ( فلسيد)0))جد جة)

حصة).
 10 ( (، ( فوبامو) زينب  فلسيد)0))

حصة).

 10 ( (، ( فلسيد)0))فر فوس فوبامو)

حصة).

 10 ( (، ( فوبامو) هاآر  فلسيد)0))

حصة).

 10 ( (، ( فوبامو) صفاء) فلسيد)0))

حصة).

 33 ( (، ( فوبامو) ( فمحلد) فلسيد)0))

حصة).

 33 ( (، ( فاطلة قبوري) فلسيد)0))

حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)17) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/)3.

1(8I

STE ART AND MOLDS SARL

STE ART AND MOLDS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

STE ART AND MOLDS SARL

فلشركة فملحاسبة فلكربى ف.ف.م 

ش.م.م 7 زنقة فلعرفق فقامة فلصفا و 

فملرو0 فلطابق فالول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة فملغرب

 STE ART AND MOLDS SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 Magasin وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 n 23 rue(de(tetouan(imm 25

ancien(md(tanger - 90000 طنجة 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.78967

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

رفع) تم  ((019 11) آنرب) في) فملؤرخ 

رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)«90.000 

إلى) «10.000) رهم«) أي من)  رهم«)

»100.000) رهم«)عن طريق):))تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

09) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))937)).

1(9I

IT SUPPORT AND CONSULTING  SARL

 IT SUPPORT AND
CONSULTING

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

 IT SUPPORT AND

CONSULTING  SARL

شارع محلد فلسا س، مرآان )، 

علار0 08، فلطابق فلرفبع، شقة 16 ، 

0)00)، مكناس فملغرب

 IT SUPPORT AND

CONSULTING شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

محلد فلسا س، مرآان )، علار0 

08، فلطابق فلرفبع، شقة 16 - 

0)00) مكناس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.03017

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

 IT فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

  SUPPORT AND CONSULTING

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعنوفن)

محلد) شارع  فإلآتلاعي  مقرها 

(،08 علار0) (،( مرآان) فلسا س،)

 (00(0  -  16 شقة) فلرفبع،) فلطابق 

مكناس فملغرب نتيجة ل):)عدم نجاح)

فملشروع.

علار0) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

(،( شقة) (،3 حكيم) فقامة  (،1(/16

فلتضامن)) - 0)00)))مكناس فملغرب.)

و عين:

و) ( وعي�سى) ( مارية) فلسيد)0))

فقامة) (،1(/16 علار0) عنوفنه)ف))

 ( فلتضامن) (،( شقة) (،3 حكيم)

0)00)))مكناس فملغرب كلصفي))0))

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)80.

160I

karama(conseil

STE ACIRIAN-SARL-AU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 

فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس 
رقم 33 فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 

فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس، 

30000، فاس فملغرب

STE ACIRIAN-SARL-AU شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي س37 

تجزئة فلجنان عين فلشقف فاس - 

30000 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6073(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (03

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ACIRIAN-SARL-AU

غرض فلشركة بإ جاز):)فملقاولة في)

فلبناء)و فالنعاش فلعقاري.

س37  (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- تجزئة فلجنان عين فلشقف فاس)

30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99سنة سنة).

 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: فلناصري) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد فلناصري عنوفنه)ف))

فاس)30000)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فلناصري عنوفنه)ف))

فاس)30000)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أكتوبر) (17 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)))019/33).

161I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE AGRO FRERES AMMAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع فلحسن فلثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق فلسبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk

sebt، 23550، سوق فلسبت فملغرب

 STE AGRO FRERES AMMAR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فوال  

ف لول فوال  فلشتوي آلاعة فوال  

ناصر - 0))3) سوق فلسبت فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((01

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(0 13) نا ر) فملؤرخ في)

 STE(0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو

مبلغ) ( (AGRO FRERES AMMAR
وعنوفن) 60.000) رهم  رأسلالها)
ف لول) فوال   فإلآتلاعي  وفر  مقرها 

(- فوال  فلشتوي آلاعة فوال  ناصر)

0))3))سوق فلسبت فملغرب نتيجة)

فلهدف) تحقيق  عن  -فلعجز  (: ل)

للشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب  وفر فوال )

فوال ) آلاعة  فلشتوي  فوال   ف لول 

ناصر)-)0))3))سوق فلسبت فملغرب.)

و عين:

و) علار  ( فلشرقاوي) فلسيد)0))

فوال ) ف لول  فوال   عنوفنه)ف)) وفر 

 (3((0 فلشتوي آلاعة فوال  ناصر)

((0( كلصفي) فملغرب  فلسبت  سوق 

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)

0)) نا ر)0)0))تحت رقم)6).

16(I

karama(conseil

 STE L’INSTITUT DE

 JOURNALISME ET DE

 COMMUNICATION AUDIO

VUSUEL PRIVE-SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 

فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس 
رقم 33 فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 

فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس، 

30000، فاس فملغرب

 ste(l’institut(de(journalisme(et

 de(communication(audio(vusuel

prive-sarl شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فاس 

تجزئة مربوكة فلقطعة 3 فملكتب 

فلطابق فلثاني - 30000 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

60873

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) (16

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ste (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 l’institut( de( journalisme( et( de

 communication( audio( vusuel

.prive-sarl

غرض فلشركة بإ جاز):)فملقاولة في)

معهد فلصحافة و فلتوفصل فلسلعي)

فلبصري و تعلم فللغات.

فاس) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فملكتب) (3 فلقطعة) مربوكة  تجزئة 

فلطابق فلثاني)-)30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 فلهام جليف):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: بلعتيق) ف لان  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) جليف  فلهام  فلسيد0 

فاس)30000)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)) بلعتيق  ف لان  فلسيد0 

فاس)30000)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) جليف  فلهام  فلسيد0 

فاس)30000)فاس فملغرب

عنوفنه)ف)) بلعتيق  ف لان  فلسيد0 

فاس)30000)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (00 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)019/3093).
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geoagricol

GEOAGRICOL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

geoagricol
 SOCOMA 1 N 1909

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH(maroc

geoagricol شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

بوحسنة ف ت سيدي  فو   -  مرفكش  
- 00000 مرفكش  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((1
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.geoagricol
تثبيث) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألحوفض فملائية.
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بوحسنة ف ت سيدي  فو ))-))مرفكش))

- 00000)مرفكش))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلحسين فالفر�سى):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فالفر�سى) فلحسين  فلسيد 
عنوفنه)ف)) وفر بوحسنة ف ت سيدي)
 فو  مرفكش)00000)مرفكش))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

فالفر�سى) فلحسين  فلسيد 
عنوفنه)ف)) وفر بوحسنة ف ت سيدي)
 فو  مرفكش)00000)مرفكش)))فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110371.
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DEMER CONSULTING

LE GENIAL AERO FOOD›S
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 BD(Abdelmoumen , Rue ,(9(

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2
20000 ،، فلدفرفلبيضاء فملغرب
 LE GENIAL AERO FOOD›S

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي نوفصر  وفر 
بوزنين  - 7000) نوفصر  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3087

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((9
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GENIAL AERO FOOD’S
غرض فلشركة بإ جاز):)مطعم)).

نوفصر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 وفر بوزنين))-)7000))نوفصر))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 300.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد حليد فلهارشلي))):))3.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 3000 (: ( ( فلسيد حليد فلهارشلي)

بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد حليد فلهارشلي))عنوفنه)ف))
فلشارع)))رقم)09)فاللفة)0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حليد فلهارشلي)))عنوفنه)ف))
فلشارع)))رقم)09)فاللفة)0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))706)7.

16(I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

HN PRINT SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

HN PRINT SARL  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 PLACE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 DES NATIONS AVENUE

 ABI DARDAE RESIDENCE

 BOUCHRA 1 ER(ETAGE(N°21

TANGER 90000 طتجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10(9(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 09) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 HN (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. PRINT SARL

فلطباعة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفالشهار.

 PLACE (: فملقر فالآتلاعي) عنوفن 

 DES NATIONS AVENUE

 ABI DARDAE RESIDENCE

 BOUCHRA 1 ER ETAGE N°(1

TANGER 90000)طتجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)فملغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

حليدون)) محسن  فلسيد 

رقم) (10 زنقه) فلبوغاز  حي  عنوفنه)ف))

6)  90000)طتجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حليدون)) محسن  فلسيد 

رقم) (10 زنقه) فلبوغاز  حي  عنوفنه)ف))

6)  90000)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))903)).
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ECOCOMPTA

TALANOIDIL BATIMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH(B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

 TALANOIDIL BATIMENT
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شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6) 

 AVENUE MERS SULTAN APPT

 N° 3 ETAGE 1 CASABLANCA -

0090) فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3(0(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 30) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TALANOIDIL BATIMENT

آليع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أشغال فلبناء)و فلهندسة فملدنية.

 (6 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 AVENUE MERS SULTAN APPT

 N° 3 ETAGE 1 CASABLANCA -

0090))فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: فوفاتح) فلحسين  ( فلسيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد فلعيد كريجم):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد))فلحسين فوفاتح عنوفنه)ف))

أ) ( فلعلار0) ((0 إقامة فملستقبل م س)

01))فلرقم)7)سيدي معروف)0)01) 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) كريجم  فلعيد  فلسيد 

كريجم فلعيد)) وفر فوال  فحلد ملحقة)

فلرحلة)3))7)) فر بوعز0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد))فلحسين فوفاتح عنوفنه)ف))

أ) ( فلعلار0) ((0 إقامة فملستقبل م س)

01))فلرقم)7)سيدي معروف)0)01) 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب

عنوفنه)ف)) كريجم  فلعيد  فلسيد 

كريجم فلعيد)) وفر فوال  فحلد ملحقة)

فلرحلة)3))7))فلدفرفلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)60)7)7.
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ZEM(Finances(SARL

كاتين روم طيكنلوجي 

  ش.م.م

 CUTTING ROOM 
  TECHNOLOGY

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ZEM(Finances(SARL

 Rue(Gibraltar, Rés. Andalous

 1er(étage(N°14، 90010،

TANGER MAROC

كاتين روم طيكنلوجي   ش.م.م. 

 CUTTING ROOM

  TECHNOLOGY  SARL(AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

فلطيبة، شارع عبد فلرحلان 

فليوسفي )شارع فلسالم سابقا), 

طابق ) شقة 16 - 90010 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1030(3

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (((

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

كاتين) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 CUTTING(.روم طيكنلوجي)))ش.م.م

 ROOM TECHNOLOGY  SARL

. AU

تقد م) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

جدمات طكنلوآية لشركات فلنسيج

فلعلليات) آليع  (، عام) وبشكل 

أو) فملالية  أو  فلتجارية  أو  فلصناعية 

فلعقارية فملرتبطة بشكل مباشر أو غيب)

مباشر كلًيا أو آزئًيا بأي من فلعلليات)

فملذكور0 أعاله وفلتي قد تسهل أو تؤيد)

أو تطور نشاط فلشركة.

إقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلطيبة،)شارع عبد فلرحلان فليوسفي)

))شقة) )شارع فلسالم سابقا),)طابق)

16 - 90010)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 30.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد رضوفن فلركرفكي فلظريف):))

300)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد رضوفن فلركرفكي فلظريف)

شارع عبد) إقامة فلطيبة،) عنوفنه)ف))

فلسالم) )شارع  فليوسفي) فلرحلان 

 90010  16 شقة) (( طابق) سابقا),)

طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد رضوفن فلركرفكي فلظريف)

شارع عبد) إقامة فلطيبة،) عنوفنه)ف))

فلسالم) )شارع  فليوسفي) فلرحلان 

 90010  16 شقة) (( طابق) سابقا),)

طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)38)9)).
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كزكيبو لالستيبف  و فلتصد ر

كزكيبو لالستيباد و التصدير
إعالن حر

 CASA CAIRO IMPORT EXPORT
كزكيبو لالستيبف  و فلتصد ر 

سجل تجاري رقم 30183)
فلعا ي) فلغيب  فلعام  فلجلع  قرر 
0)) يسلرب) فملنعقد  وم) للشركة 

018))ما لي):)
فوال):)بيع فالسهم فلخاصة بالسيد)
فبرفهيم محلد فلسيد عبد فللطيف)
فلخاصة) فالسهم  و  سهم)) ((000(
 (00( حنيف) فلرحيم  عبد  بالسيد 
سهم))فلي فلسيد فحلد محلو  فحلد)

عبد هللا)
فبرفهيم) فلسيد  فستقالة  (: ثانيا)
محلد فلسيد عبد فللطيف من تسييب)
فحلد) فلسيد  تنصيب  و  فلشركة 
محلو  فحلد عبد هللا كلسيب آد د)

للشركة)
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 07 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

فربف ر)019))تحت رقم)088)69 
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MOGA CONSEIL

 EQUANTALL MARKETING
DIGITAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT(AU 1ER(ETGAE(LOTIS(LA
 LAGUNE(N 468 ESSAOUIRA ،

00000، فلصوير0 فملغرب
 EQUANTALL MARKETING
DIGITAL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 
 CHEZ BADAREDDINE

 LAKHOUIMA(BTQ(N 01
 MARCHE COMMUNE

 MRAMER(ESSAOUIRA - 44000
ESSAOUIRA MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (1(5

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 EQUANTALL MARKETING

.DIGITAL
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.MARKETING DIGITAL
 CHEZ (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 BADAREDDINE LAKHOUIMA
 BTQ N 01 MARCHE COMMUNE
 MRAMER ESSAOUIRA - 00000

.ESSAOUIRA MAROC
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

9.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:
 JALALEDDINE فلسيد)
NAHASSE(:((450)حصة بقيلة)100 

 رهم للحصة).
 OUSMANE ABAKAR فلسيد)
حصة بقيلة) (TCHIEKORA( :( ( 450

100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 JALALEDDINE فلسيد)
شارع) ((77 عنوفنه)ف)) (NAHASSE
 00000 فلصوير0) (( تجزئة) فلعقبة 

فلصوير0 فملغرب.
 OUSMANE ABAKAR فلسيد)
 RUE عنوفنه)ف)) (TCHIEKORA
 AMBTOISE PARE 109 7(000 LE

.MANS FRANCE
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 JALALEDDINE فلسيد)
شارع) ((77 عنوفنه)ف)) (NAHASSE
 00000 فلصوير0) (( تجزئة) فلعقبة 

فلصوير0 فملغرب.

 OUSMANE ABAKAR فلسيد)

 RUE عنوفنه)ف)) (TCHIEKORA

 AMBTOISE PARE 109 7(000 LE

MANS FRANCE

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)0).
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شركة))كونطا مضيق ش م م

شركة اليوكاف
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

شركة  كونطا مضيق ش م م

شارع  وسسف بن تاشفين ط ) رقم 

) تطوفن ، 93000، تطوفن فملغرب

شركة فليوكاف شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملنطقة 

فلصناعية قطعة رقم 90 طريق 

مرتيل 93000 تطوفن فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(80(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 )0) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فلسهلي) فضم  ((0( فلسيد) تفويت 

 (09 حصة فآتلاعية من أصل) ((3

شوقي) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فليون�سي بتاريخ))0) آنرب)019).

فلسهلي) فضم  ((0( فلسيد) تفويت 

 (09 حصة فآتلاعية من أصل) (((

سعيد) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فليون�سي بتاريخ))0) آنرب)019).

فلسهلي) فضم  ((0( فلسيد) تفويت 

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (((

فنوفر) ((0( فلسيد) ( 09))حصة لفائد0)

فليون�سي بتاريخ))0) آنرب)019).

فلسهلي) فضم  ((0( فلسيد) تفويت 

 (09 حصة فآتلاعية من أصل) (((

فاروق) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فليون�سي بتاريخ))0) آنرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

019))تحت رقم)6068.
171I

JBE PARTNERS

يحيى الربعي امبور اكسبور
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

JBE PARTNERS
 10RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، فملغرب

 حيى فلربعي فمبور فكسبور شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 73) 

فلتقسيم فلفرعي كولف فملجاهد ن   
- 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10(90(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 )1) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
:) حيى) تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

فلربعي فمبور فكسبور.
فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتصد ر وتوزيع فملنتجات فلغذفئية.
 (73 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلتقسيم فلفرعي كولف فملجاهد ن)))-)

90000)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: فلسيد فمين فلربعي)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فمين فلربعي عنوفنه)ف))تكنة)

فلدرك فمللكي)90000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فمين فلربعي عنوفنه)ف))تكنة)

فلدرك فمللكي)90000)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

08) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)))93)).

17(I

JBE PARTNERS

بوصابون سيبايس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

JBE PARTNERS

 10RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، فملغرب

بوصابون سيبفيس شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : ) شارع 

 وسف فبن تاشفين فلطابق فلثاني 

رقم 3  - 90000 طنجة فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.91(8(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) ((019 31) آنرب) في) فملؤرخ 

حل بوصابون سيبفيس شركة ذفت)

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد مبلغ رأسلالها)10.000) رهم)

شارع) (( فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 

فلثاني) فلطابق  تاشفين  فبن   وسف 

رقم)3  - 90000)طنجة فملغرب نتيجة)

ملرض فملسيب بلرض عضال و عجزه

عن فلقيام بالخدمة و فلتسييب مم

أ ى إلى وقوف نشاط فلشركة.



(1(1 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

و عين:

و) بوصابون  ( ( لطيفة) فلسيد)0))

فلرشيد) هارون  زنقة  (10 عنوفنه)ف))

فملغرب) طنجة  (90000  6 رقم) زنقة 

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

))شارع) وفي) ((019 31) آنرب) بتاريخ)

فلثاني) فلطابق  تاشفين  فبن   وسف 

رقم)3  - 90000)طنجة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))))9)).

173I

PACIOFIS

HALT RECOUV
إعالن متعد  فلقرفرفت

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0.

«شركة «هولت ريكوف  

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي 

فلقدس زنقة شتيال رقم 83 - 60000 

وآد0 فملغرب

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

)))30بلقت�سى محضر فلجلع)

فلعام فالستثنائي فملؤرخ في)10) آنرب)

019)))تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية)):))

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تابت) فلسيد  فلوحيد  فلشريك  قرر 

للسيد) حصة  ((00 بيع) فلقا ر  عبد 

فلقرفر) لهذف  ونتيجة  جالد  حامدي 

أصبحت شركة هالت ريكوف شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0.

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

فالسا�سي) فلقانون  تحيين  و  تعد ل 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية):

3:)فلذي  نص على ما لي) بند رقم)

«هولت) شركة) (: فلشركة) تسلية  (:

فملسؤولية) ذفت  شركة  ريكوف«)

فملحدو 0).))))

فلبند)6):)تم  فع فملبالغ فلتالية في)

(: ( فلسيد تابت عبد فلقا ر) (: فلشركة)

حامدي) فلسيد  (/ 0000.00)) رهم)

جالد:)))0000.00)) رهم.

بند)7:)فلذي  نص على ما لي:)حد )

 100000.00 في) فلشركة  مال  رأس 

 رهم مقسم إلى)1000)حصة))بقيلة)

100) رهم للوفحد0):

 (00 ( (: فلسيد0 تابت عبد فلقا ر)

 (00 فلسيد حامدي جالد:) (/ ( حصة)

حصة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

09) نا ر) بتاريخ) بوآد0  فلتجارية 

0)0))تحت رقم))11.

170I

cabinet(comptable(aziz

RISTAB

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

cabinet(comptable(aziz

) زنقة 0 فلعهد فلجد د فبن فمسيك 

، 0)00)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

RISTAB  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فألزهار 

زنقة 3 رقم 96/90 فلشطر ف 

0 سيدي فلربنو�سي - 0600) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.169081

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تم تعيين) )1) آنرب) فملؤرخ في)

أالس) مسيب آد د للشركة فلسيد)0))

عبدفللطيف كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)))16.

17(I

MA GLOBAL CONSULTING

 MAMLAKAT AL ASFAR ET
TOURISM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MA GLOBAL CONSULTING
 angle(bd(Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

 MAMLAKAT AL ASFAR ET
TOURISM شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فملصلو ي، 000 تارغا  - 0 مرفكش 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((7((
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 نونرب) ((( في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
أحلد) أشرف  ((0( فلسيد) تفويت 
بغدف ي) ( ( هللا) عبد  حسين  رفعت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (9.000
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (9.000
 EXCELLENTIS  GROUP فلشركة)

بتاريخ))))نونرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
16) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111306.

176I

MA GLOBAL CONSULTING

 MAMLAKAT AL ASFAR ET
TOURISM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle(bd(Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

 MAMLAKAT AL ASFAR ET
TOURISM  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فملصلو ي، 000 تارغا - - مرفكش 
فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((7((
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) ((019 نونرب) ((1 فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))ف حم))

عبد فإلله))كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111300.
177I

WAY CONSEIL

SAND SAFARIS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SAND SAFARIS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع عبد 
فلكريم فلخطابي فقامة آوف  علار0 
109 شقة 03 فلطابق 3 - 000)0 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (((
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (1((

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 SAND(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SAFARIS
فستئجار) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلكوف  وفلخدمات فملتعلقة بالسياحة.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع عبد)
فقامة آوف  علار0) فلخطابي  فلكريم 
 0(000  -  3 فلطابق) (03 شقة) (109

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوستة) ف ريس  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) بوستة  ف ريس  فلسيد 
فملتحد0) فملللكة  فملتحد0  فملللكة 

فملللكة فملتحد0 فملللكة فملتحد0.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بوستة  ف ريس  فلسيد 
فملتحد0) فملللكة  فملتحد0  فملللكة 

فملللكة فملتحد0 فملللكة فملتحد0
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
03) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)110997.
178I

MOGA CONSEIL

GAAZI BEN OMAR FOODS
إعالن متعد  فلقرفرفت

MOGA CONSEIL
 APPRT(AU 1ER(ETGAE(LOTIS(LA
 LAGUNE(N 468 ESSAOUIRA ،

00000، فلصوير0 فملغرب
 GAAZI BEN OMAR FOODS
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

 GARAGE :وعنوفن مقرها فالآتلاعي
 N°92 RUE(IBI(HORAIRA

 LOTS 5 ESSAOUIRA - 44000
.ESSAOUIRA MAROC
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.(0((

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) ((019 نونرب) (07 فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:01 رقم) قرفر 

 changement( d’un( objet ما لي:)

social

على) فلذي  نص  (:0( رقم) قرفر 

cession(des(parts(:ما لي

على) فلذي  نص  (:03 رقم) قرفر 

nomination(de(gérant(:ما لي

على) فلذي  نص  (:00 رقم) قرفر 

 changement( de( la( forme ما لي:)

juridique

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:01 رقم) بند 

FORME JURIDIQUE(:ما لي

بند رقم)03:)فلذي  نص على ما لي:)

 CHANGEMENT DE L OBJET

 TRAITEUR PAR EXPLOITATION

DES TERRAINS AGRICOLE

على) فلذي  نص  (:06 رقم) بند 

 CESSION DE 0(9 PARTS ما لي:)

 SOCIAL A MR MOHAMED

GAAZY

على) فلذي  نص  (:13 رقم) بند 

 NOMINATION DE MR ما لي:)

 MOHAMED GAAZY GERANT

DE LA SOCIETE

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالصوير0) فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم)306.

179I

WAY CONSEIL

PROJECT PVC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PROJECT PVC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع عبد 

فلكريم فلخطابي فقامة آوف  علار0 

109 شقة 03 فلطابق 3 - 000)0 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((7

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PROJECT PVC

توزيع) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 PVC

PVC(إنتاج وتسويق(-

-)نجار0 فألملينيوم.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع عبد)

فقامة آوف  علار0) فلخطابي  فلكريم 

 0(000  -  3 فلطابق) (03 شقة) (109

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

  GHERARDI( MARCO( : فلسيد)

330)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

 LA SOCIETE CAPPELLI(فلشركة

حصة) (BIANCHI( HOME( :( ( 670

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 GHERARDI MARCO فلسيد)
عنوفنه)ف))فلصنوبر))1)رقم)8)فألز هار))

00000)مرفكش فملغرب.

 LA SOCIETE CAPPELLI(فلشركة

شارع) عنوفنه)ف)) (BIANCHI HOME
رقم) (( فلطابق) (3 شهرفزف ) سوميا 

فلبيضاء) فلدفر  ((0330 فملعارف) (((

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

 GHERARDI MARCO فلسيد)
عنوفنه)ف))فلصنوبر))1)رقم)8)فألز هار))

00000)مرفكش فملغرب
  BIANCHI GIOVANNI فلسيد)
 RIO MARINA 39010 عنوفنه)ف))

MARINA)ف طاليا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
03) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9)1113.
180I

هشام فسناني

النسيج السريع
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

هشام فسناني
فلطابق فلثاني )6) شارع اللة فسلاء 

سيدي مومن فلجد د فلبيضاء ، 
0000)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
فلنسيج فلسريع شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلدفر 
فلبيضاء زنقة ) مكرر فملنطقة 

فلصناعية فبن مسيك سيدي عثلان 
تجزئة رقم 10 و11 - 0700) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3800(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 3)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فؤف )) فلسيد  ( ((0( فلسيد) تفويت 
 10.16( ( فلفياللي) فلكريم  بنعبد 
 (6.000 حصة فآتلاعية من أصل)
فلسيد) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 
بتاريخ) فلسيد محلد شيكر  و  رشيد 

3)) آنرب)019).
عبد) فلسيد  ((0( فلسيد) تفويت 
 6.710 بنعبد فلكريم فلفياللي) ( فالله)
 (6.000 حصة فآتلاعية من أصل)
فلسيد) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 
بتاريخ) فلسيد محلد شيكر  و  رشيد 

3)) آنرب)019).



(1(3 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

رشيد)) فلسيد  ((0( فلسيد) تفويت 

6.710)حصة) بنعبد فلكريم فلفياللي)

حصة) ((6.000 فآتلاعية من أصل)

و) رشيد  فلسيد  ((0( فلسيد) ( لفائد0)

فلسيد محلد شيكر بتاريخ)3)) آنرب)

.(019

نا  ة)) فلسيد0  ((0( فلسيد) تفويت 

)01.))حصة) بنعبد فلكريم فلفياللي)

حصة) ((6.000 فآتلاعية من أصل)

و) رشيد  فلسيد  ((0( فلسيد) ( لفائد0)

فلسيد محلد شيكر بتاريخ)3)) آنرب)

.(019

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 10 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6870)7.

181I

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية

 STE FLAMANT TRAVAUX

DIVERS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية

علار0 نوميد ا شارع محلد فلخامس 

فلطابق )فلشقة3 تاز0 ، 000)3، 

تاز0 فملغرب

 STE FLAMANT TRAVAUX

DIVERS SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

سيوفن فكنول آبارنة تاز0 - 000)3 

تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 7)) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 FLAMANT TRAVAUX DIVERS

.SARL
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)
مقاول فلزرفعة) (/ فو فلبناء) ( فملختلفة)

/)فلتجار0.
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 3(000 (- سيوفن فكنول آبارنة تاز0)

تاز0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: فسلاعيل) فزمار  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد فزمار فلحسن):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فزمار فسلاعيل عنوفنه)ف)) فلسيد 
فلقدس)3)مج))0)رقم)81)تاز0)000)3 

تاز0 فملغرب.
عنوفنه)ف)) فلحسن  فزمار  فلسيد 
 3(000 تاز0) فالمل  تجزئة  مج  ((89

تاز0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلحسن  فزمار  فلسيد 
 3(000 تاز0) فالمل  تجزئة  مج  ((89

تاز0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)30.
18(I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

سان برنار أطو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH  10AVENUE
 MOHAMED ZERKTOUNI
  GUELIZ MARRAKECH
 10AVENUE MOHAMED

 ،ZERKTOUNI(GUELIZ، 40000

MARRAKECH MAROC

سان برنار أطو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

بللجا  فملسار رقم 189 محل رقم 1 

مرفكش - 00000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (00

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

سان) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

برنار أطو.

غرض فلشركة بإ جاز):)إستيبف  و)

تصد ر قطع غيار فلسيارفت

فلسيارفت فلجد د0 و) بيع و شرفء)

فملستعللة

بيع و شرفء)قطع غيار فلسيارفت.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 1 189)محل رقم) بللجا  فملسار رقم)

مرفكش)-)00000))مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: جلدون) يعكوب  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: جلدون) فلعربي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد يعكوب جلدون عنوفنه)ف))
مرفكش) م  ح  (100 رقم) بلبكار))

00000)مرفكش فملغرب.

عنوفنه)ف))) جلدون  فلعربي  فلسيد 

فرنسا)000)7))فرنسا))فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد يعكوب جلدون عنوفنه)ف))

مرفكش) م  ح  (100 رقم) بلبكار))

00000)مرفكش فملغرب

عنوفنه)ف))) جلدون  فلعربي  فلسيد 

فرنسا)000)7))فرنسا))فرنسا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110383.

183I

LB COMPTA

ABDL INDUSTRIE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

LB COMPTA

 RESIDENCE(BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

ABDL INDUSTRIE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

مويلحة رقم 60 مكرر فلجد د0 - 

0030)  فلجد د0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3399

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) ((000 مارس) (31 في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

»000.000) رهم«)أي من)«100.000 

عن) «00.000)) رهم«) إلى)  رهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالجد د0))بتاريخ))0)أبريل)

000))تحت رقم)09)0.

180I
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LB COMPTA

ABDL INDUSTRIE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

LB COMPTA

 RESIDENCE(BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

ABDL INDUSTRIE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )0 طريق 

بوآانفيليي عين فلسبع - 90)0) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13(331

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)18)أكتوبر)007))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلسبع) عين  بوآانفيليي  طريق  (0(«

إلى) فملغرب«) فلدفر فلبيضاء) ((0(90  -

(- »116)طريق ميلوز0 فلدفر فلبيضاء)

90)0))فلدفر فلبيضاء))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

مارس)008))تحت رقم)91)309.

18(I

ccf(roubia

STE SHANA OUJDA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

ccf(roubia

 bd(mohammed(derfoufi 17

oujda ، 60000، oujda(maroc

ste(SHANA(OUJDA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 RUE : وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 JAMAL EDDINE EL AFGHANI

 IMM(SAADI(N°4 - 60000

.OUJDA MAROC

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.((07(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((018 من فربف ر) ((8 فملؤرخ في)

حل)ste(SHANA(OUJDA)شركة ذفت)

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 

 RUE JAMAL EDDINE فإلآتلاعي)

 EL AFGHANI IMM SAADI N°0

نتيجة) (- 60000 OUJDA MAROC

بعدما) للشركة  فلنهائية  اللتصفية 

فشلت في بلوغ فلحد فأل نى من رقم)

نتائج) فلضروري لتحقيق  ( فملعامالت)

إ جابية منذ تأسيسها..

و عين:

و) (abdellah( ( saadi فلسيد)0))

 rue( jamal( eddine( el عنوفنه)ف))

 afghani(imm(saadi(60000(oujda

maroc)كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 RUE(بتاريخ)8))من فربف ر)018))وفي

 JAMAL EDDINE EL AFGHANI

 IMM SAADI N°0 - 60000 OUJDA

.MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بوآد0))بتاريخ))0)من أبريل)

018))تحت رقم)007.

186I

ste(a(marocaine(cash(et(services

 STE LA MAROCAINE CASH
ET SERVICES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

ste(a(marocaine(cash(et(services

 angle(bd(ouartass(et(rue(talsint

 BERKANE(hay(palestine(n°113،

60300، BERKANE(MAROC

 ste(la(marocaine(cash(et(services

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

 angle وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 bd(ouartass(et(rue(talsint  HAY

 PALESTINE  60300 BERKANE

. LA MAROCAINE

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6191
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في))1)نونرب)019))تم))تحويل))
للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 angle( bd( ouartass( et( rue» من)
 talsint( (HAY(PALESTINE( (60300
 «  BERKANE LA MAROCAINE
 angle( bd( ouartass( et( rue» إلى)
 talsint( HAY( PALESTINE( ( 60300

.»BERKANE  MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) ((0 بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

019))تحت رقم)681.

187I

FISCALEX MAROC

QHSE CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

QHSE CONSULTING  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فم فلربيع 

) رقم 87 س مرفكش - 00000 
مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0809(
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين) ((019 نونرب) (10 فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))فملرفجي)

نزهة))كلسيب آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110097.

188I

STE FICOGEMISS

STE AMINE ROUTIERE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

)1 فلطابق فلسفلي حي بام، 0))33، 

ميسور فملغرب

STE AMINE ROUTIERE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملسيب0 

- 0))33 ميسور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

16((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AMINE ROUTIERE

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة أو فلبناء

فلنجار0 فمليكانيكية

نقل فلبضائع.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فملسيب0)-)0))33)ميسور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

فلها ي) عبد  بن  فلسيد  ونس 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلها ي) عبد  بن  فلسيد  ونس 
فملسيب0) حي  (((( رقم) عنوفنه)ف))

فلخضرفء)0))33)ميسور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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فلها ي) عبد  بن  فلسيد  ونس 
فملسيب0) حي  (((( رقم) عنوفنه)ف))

فلخضرفء))0))33)ميسور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

07) نا ر) بتاريخ) ( ببوملان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)3.

189I

 CONSEIL ET REALISATION DES PROJETS AU

MAROC

 CONSEIL ET« شركة

 REALISATION DES PROJETS

»AU MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 CONSEIL ET REALISATION DES

PROJETS AU MAROC

33، زنقة فلنوفصر حي فبن أسعيد 

فلصد ق بركان ، 63300، بركان 

فملللكة فملغربية

 CONSEIL ET» شركة

 REALISATION DES PROJETS AU

MAROC« شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

33، زنقة فلنوفصر حي فبن سعيد 

فلصد ق - 63300 بركان فملللكة 

فملغربية.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6387

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))1) وليوز)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فبن) حي  فلنوفصر  زنقة  (،33 «رقم)

بركان) (63300 (- فلصد ق) سعيد 
شارع) «زفوية  إلى) فملغربية«) فملللكة 

علار0) رشد  فبن  زنقة  و  فالستقالل 

فملهندسين فلطابق)6 - 60000)وآد0))

فملللكة فملغربية«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

06) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/6.

190I

CABINET AIT BELHOUCINE

YAN&H CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

  YAN&H(CONSTRUCTION

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 

6 فلكائن بشارع فلزرقطوني فلطابق 

فلثاني علار0 مقهى فألطلس فلكبيب، 

آليز - 00000 مرفكش فملغرب. - 

00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101609

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 )0) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. YAN&H(CONSTRUCTION

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.promoteur(immobilier

مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلزرقطوني) بشارع  فلكائن  (6 رقم)

فألطلس) مقهى  فلثاني علار0  فلطابق 

مرفكش) (00000 (- آليز) فلكبيب،)

فملغرب.)-)00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فملحب في هللا موالي حفيظ))

100) رهم) بقيلة) حصة  (100 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

موالي) هللا  في  فملحب  فلسيد 
حفيظ))عنوفنه)ف))رياض فلعنرب تجزئة)

فمزي فسيل مرفكش))00000)مرفكش))

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

موالي) هللا  في  فملحب  فلسيد 
حفيظ))عنوفنه)ف))رياض فلعنرب تجزئة)

00000)مرفكش) فمزي فسيل مرفكش)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

08) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111088.

191I

CABINET AIT BELHOUCINE

DAR TIGAMINO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تعيين مسيب آد د للشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

DAR TIGAMINO   شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 Villa وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 »DAR(TIGAMINO» BAB(ADRAR,

 Km 28 ROUTE(D‘OURIKA,

 COMMUNE(GHMATE,

 PROVINCE(D‘EL(HAOUZ  -

00000 مرفكش  فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6930(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) ((019 نونرب) (10 فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فملامون))مصطفى))كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
09) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)3.
19(I

MANAGEX

CAFOR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

MANAGEX
رقم )3 زنقة فلشهدفء حي فلحسني 

بركان ، 60300، بركان فملغرب
CAFOR  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

و عنوفن مقرها فالآتلاعي زنقة 
نانت رقم 3 حي فلليلون   - 63300 

بركان  .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(037

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)0)) آنرب)019))تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)
«شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدو 0«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/0).
193I

MANAGEX

CAFOR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MANAGEX
رقم )3 زنقة فلشهدفء حي فلحسني 

بركان ، 60300، بركان فملغرب
CAFOR  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة نانت 
رقم 3 حي فلليلون  - 63300 بركان  

فملغرب .
تفويت حصص



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (1(6

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(037

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 0)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فلحسن)) ((0( فلسيد) تفويت 

300)حصة فآتلاعية من) فلبوزيدي)

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000 أصل)

نونرب) ((1 ف لن فلبوزيدي بتاريخ) ((0(

.(019

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

10) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/0).

190I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

  RMILI CHABIB
 رميلي شبيب

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

RMILI CHABIB   رميلي شبيب 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )19 شارع 

فلزرقطوني فقامة بغدف  فلطابق 

فلسا س  - 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.01(01(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) )))شتنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

شبيب)) رميلي  ( ( (RMILI CHABIB

100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 

)19)شارع) وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)

فلطابق) بغدف   فقامة  فلزرقطوني 

فلبيضاء) فلدفر  ((0000 (- ( فلسا س)

فملغرب نتيجة ل):)فلتصفية فلو  ة.

و حد  مقر فلتصفية ب))19)شارع)

فلطابق) بغدف   فقامة  فلزرقطوني 

فلدفر فلبيصاء) ((0000 (- ( ( فلسا س)

فملغرب.)

و عين:

و) فلرميلي  ( مريم) ( فلسيد)0))

عنوفنه)ف))تجزئة فلهارو�سي تاركة رقم)

1)  00000)مرفكش فملغرب كلصفي)

)0))للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

)19)شارع فلزرقطوني فقامة بغدف ) (:

فلطابق فلسا س)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم)01)8.

19(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 AIT BAMMOU DE

TRANSPORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°09

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  AIT BAMMOU DE TRANSPORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  قصر 

موالي فمحلد فلخنك  - 000)) 

فلرشيد ة  فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 03) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

)0))لحسين فوبامو) تفويت فلسيد)

00))حصة فآتلاعية من أصل)00) 

)0)) وسف)) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فوبامو بتاريخ)03) نا ر)0)0).

لحسن فوبامو) ((0( تفويت فلسيد)
00))حصة فآتلاعية من أصل)00) 
)0)) وسف)) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فوبامو بتاريخ)03) نا ر)0)0).
فبرفهيم فوبامو) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((00
00))حصة لفائد0))فلسيد))0))محلد))

فوبامو بتاريخ)03) نا ر)0)0).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)17) نا ر)

0)0))تحت رقم)36.
196I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

IMPORT FIRM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : )89  مكناس ، 0000)، 
مكناس فملغرب

IMPORT FIRM شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 363 

رياض توالل - 0000) مكناس 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0396(
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (IMPORT FIRM
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
(- توالل) رياض  (363 رقم) فإلآتلاعي 

0000))مكناس فملغرب نتيجة ل):)
)حل فلشركة قبل فألوفن).

رقم) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
مكنلس) ((0000 (- رياض توالل) (363

فملغرب.)
و عين:

و) بوزيد  ( ( فيصل) ( فلسيد)0))
عنوفنه)ف))حي فملحلدي تجزئة فلوحد0)
زنقة نعلان فبن بشر رقم))) 60000 

وآد0 فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)71.

197I

كفاءفت كونسولتينغ

LA PALOMA CENTRE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

كفاءفت كونسولتينغ

)08 شارع محلد فلخرفزعلار0 

فلتوزفني تطوفن ، 93000، تطوفن 

فملغرب

LA PALOMA CENTRE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : تجزئة 

فملطارزنقة 1 فقامة  مشق فلطابق 

فلثاني رقم 0  - 93000 تطوفن 

فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.1701(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 30) آنرب) فملؤرخ في)

LA PALOMA CENTRE)شركة ذفت)

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  0.000)1) رهم 

فإلآتلاعي تجزئة فملطارزنقة)1)فقامة)

 مشق فلطابق فلثاني رقم)0  - 93000 

تطوفن فملغرب نتيجة لقلة فملر و  ة و)

ترفكم فلخسائر.

و عين:

بن مخلوف و) ( فلسيد)0))جد جة)

فقامة) (1 عنوفنه)ف))تجزئة فملطارزنقة)

 93000 (  مشق فلطابق فلثاني رقم)

تطوفن فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

تجزئة) وفي  ((019 30) آنرب) بتاريخ)

فلطابق) فقامة  مشق  (1 فملطارزنقة)

فلثاني رقم)) - 93000)تطوفن فملغرب.



(1(7 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
09) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم)38.
198I

OPUS COMPTA

C2AF CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

OPUS COMPTA
 MANSOUR 3 RUE 51 N° 12
 BERNOUSSI(CASABLANCA،

20600، CASABLANCA(MAROC
C(AF CONSULTING شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 61 شارع 
اللة فلياقوت مع شارع مصطفى 
فملعاني رقم 6) ط 1 - 0000) 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0((071

 (3 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019  آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 C(AF (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.CONSULTING
 CONSEIL(:(غرض فلشركة بإ جاز

.DE GESTION
61)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
مصطفى) شارع  مع  فلياقوت  اللة 
 (0000  -  1 ط) ((6 رقم) فملعاني 

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محلد) شقور  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد شقور محلد عنوفنه)ف))حي)

  00000  (( عالل بن عبد هللا زنقة)

فلريصاني فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد شقور محلد عنوفنه)ف))حي)

  00000  (( عالل بن عبد هللا زنقة)

فلريصاني فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

 30) آنرب)019))تحت رقم)-.

199I

شارماكو

ويب ادج
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

شارماكو

113 شارع عبد فلكريم فلخطابي 

علار0 فملهندس مدجل أ 8-7 ، 

00010، مرفكش فملغرب

ويب ف ج شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 

فلشتوي زنقة فلخطيب فقامة ف م 
رقم 10 - 00000 مرفكش فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7(131

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 30)شتنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

مبلغ) ( ف ج) ويب  فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن) 10.000) رهم  رأسلالها)

مقرها فإلآتلاعي فلحي فلشتوي زنقة)

فلخطيب فقامة ف م رقم)10 - 00000 

فستحالة) (: مرفكش فملغرب نتيجة ل)

فالستغالل.

فلحي) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فقامة) فلخطيب  زنقة  زفوية  فلشتوي 

ف م رقم)10 - 00000)مرفكش فملغرب.)

و عين:

فلشجعي) سلية   فلسيد)0))

و عنوفنه)ف))سلاللية زنقة فلوف  فلكبيب)
فملغرب) مرفكش  (00000  (0 رقم)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

فلعقو ) تبليغ  محل  و   فملخابر0 

و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111311.

(00I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

SUMMER COSMETICS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

 رب فلعساس رقم 37 سيبع مرفكش 

، 00000، مرفكش فملغرب

SUMMER COSMETICS شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

ور 0 18 مكتب ) فلطابق 1 شارع 

يعقوب فملنصور  - 00000 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 10) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SUMMER COSMETICS
بيع موف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلتجليل
فالستيبف  و فلتصد ر.

علار0) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع) (1 فلطابق) (( مكتب) (18 ور 0)
مرفكش) (00000 (- ( يعقوب فملنصور)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
حسن) رسول  عباس  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
حسن) رسول  عباس  فلسيد 
تاركة)) (16 ى) وريد0  فيال  عنوفنه)ف))

00000)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حسن) رسول  عباس  فلسيد 
تاركة)) (16 ى) وريد0  فيال  عنوفنه)ف))

00000)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)01).
(01I

FB(H CONSEILS SARL AU

 EL MOUATASIM AI CENTER
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FB(H CONSEILS SARL AU
 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE(OUARZAZATE ،
45000، OUARZAZATE(MAROC
 EL MOUATASIM AI CENTER

SARL شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

 C139 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم
فلحي فملحلدي - 000)0 ورزفزفت 
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فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 EL (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MOUATASIM AI CENTER SARL

فلتكوين) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

،فلربمجة إنشاء)فلتطبيقات،)فلتحليل)

صيانة) ؛) باملعلوميات) وفلتشخيص 

فلعامة) فلتجار0  فلحاسوب.) أآهز0 

وتوزيع آليع فملنتجات وفلسلع..

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 0(000 (- فملحلدي) فلحي  (C139

ورزفزفت فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: فلسيد فلسعيد فملعتصم)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فملعتصم) فلكريم  عبد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (330 ( (:

للحصة.

فلسيد عبد فلعزيز فملعتصم):))330 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فملعتصم) فلسعيد  فلسيد 

فلحي فملحلدي) (C139 رقم) عنوفنه)ف))

000)0)ورزفزفت فملغرب.

فملعتصم) فلكريم  عبد  فلسيد 

فلحي فملحلدي) (C139 رقم) عنوفنه)ف))

000)0)ورزفزفت فملغرب.

فملعتصم) فلعزيز  عبد  فلسيد 

فلحي فملحلدي) (C139 رقم) عنوفنه)ف))

000)0)ورزفزفت فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فملعتصم) فلسعيد  فلسيد 

فلحي فملحلدي) (C139 رقم) عنوفنه)ف))

000)0)ورزفزفت فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

0)0))تحت رقم))).

(0(I

FIDUCIAIRE ARQAM

COSEXPORT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE ARQAM

 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC

COSEXPORT شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 09 شارع 

فملنصور فلذهبي حي فلدفجلة - 

80000 أكا  ر فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0((861

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)18) آنرب)019))تم))تحويل))

للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

حي) فلذهبي  فملنصور  شارع  (09» من)

فملغرب«) أكا  ر  (80000 (- فلدفجلة)

زنقة) (( فلطابق فلخامس) (9 «رقم) إلى)

فلدفر) ((0000 (- فملعاريف) فملنازيز 

فلبيضاء))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6709)7.

(03I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AZIZ WOULONG BIG
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
AZIZ WOULONG BIG  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلنهضة 
1، رقم )179 - 73000 فلدفجلة  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((0
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AZIZ (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

. WOULONG BIG
فلتجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعامة)
فالستيبف  و فلتصد ر)

فلـتجــاريـة) فلـعـلـلـيـات  وكــذلـك كــل 
فملـنـقــوالت فلـعـقـاريـة و) و فلـصـنـاعـيـة،)
مـباشــر0) بـصـفـة  تـرتـبـط  فلـتـي  فملـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـر0 باألنـشـطـــة فملـذكــــور0)

أعـــــاله.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 73000  -  179( رقم) (،1 فلنهضة)

فلدفجلة))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( عزيز) فلصافي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلصافي عزيز))عنوفنه)ف))حي)

فلفطوفكي،) حلان  شارع  (،0 فملسيب0)

رقم)10 73000)فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلصافي عزيز))عنوفنه)ف))حي)

فلفطوفكي،) حلان  شارع  (،0 فملسيب0)

رقم)10 73000)فلدفجلة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

نونرب)019))تحت رقم)70)1.

(00I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

GROUPEMENT 2020
مجلوعة ذفت فلنفع فالقتصا ي

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

GROUPEMENT 2020 مجلوعة 

ذفت فلنفع فالقتصا ي

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلكسيكيسات، بيوت فللجنة، رقم 

)) - 73000 فلدفجلة فملغرب

تأسيس مجلوعة ذفت فلنفع 

فالقتصا ي 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)

فلنفع) ذفت  ملجلوعة  فألسا�سي 

فالقتصا ي باملليزفت فلتالية:

ذفت) مجلوعة  (: فلشركة) شكل 

فلنفع فالقتصا ي.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GROUPEMENT (0(0
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تجنيد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

كافة فإلمكانيات و فلوسائل فلتي من)

شأنها أن تحسن أو تطور من إنتاآية)

فلشركات فألعضاء)جاصة فيلا  تعلق)

بقطاع تربية فألحياء)فملائية.

*وكــذلـك كــل فلـعـلـلـيـات فلـتجــاريـة)

فملـنـقــوالت فلـعـقـاريـة و) و فلـصـنـاعـيـة،)

مـباشــر0) بـصـفـة  تـرتـبـط  فلـتـي  فملـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـر0 باألنـشـطـــة فملـذكــــور0)

أعـــــاله.).

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

رقم) فللجنة،) بيوت  فلكسيكيسات،)

)) - 73000)فلدفجلة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

1) رهم،) ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 MANHATN HUITRES فلشركة)

SNC))عنوفنه)ف))حي فم فلتون�سي رقم)

10 73000)فلدفجلة فملغرب.

 CULT DAK SNC فلشركة)

 (( رقم) فللجنة  بيوت  عنوفنه)ف))

73000)فلدفجلة فملغرب.

  AQUA GOLF SNC فلشركة)

 11( حي فم فلتون�سي رقم) عنوفنه)ف))

73000)فلدفجلة فملغرباملغرب.

 LASSYAD فلشركة)

عنوفنه)ف)) ( (AQUACULTURE SNC

فلعلارفت فلحلر،)زنقة شروفطة رقم)

60) 73000)فلدفجلة فملغرب.

  AMAL MARINA SNC فلشركة)

 (71 حي فم فلتون�سي رقم) عنوفنه)ف))

73000)فلدفجلة فملغرب.

  SAHEL DAHABI SNC فلشركة)

 0 رقم) غشت  (10 ساحة) عنوفنه)ف))

73000)فلدفجلة فملغرب.

 HUITRES BLANCO فلشركة)

SNC))عنوفنه)ف))حي موالي رشيد رقم)

) 73000)فلدفجلة فملغرب.

 SOCIETE GOLF فلشركة)

  D’AQUA CULTURE SNC

رقم) (13 بلوك) (1 حي فالمل) عنوفنه)ف))

3) 73000)فلدفجلة فملغرب.

 GADINAR SH فلشركة)

HUITRES SNC))عنوفنه)ف))حي فالمل)

1)بلوك)13)رقم)17 73000)فلدفجلة)

فملغرب.

 COQUILLAGE فلشركة)

فم) حي  عنوفنه)ف)) ( (DAKMER SNC

فلدفجلة) (73000  8 رقم) فلتون�سي 

فملغرب.

 NICE SAHARA فلشركة)

فم) حي  عنوفنه)ف)) ( (HUITRES SNC

فلدفجلة) (73000  17 رقم) فلتون�سي 

فملغرب.

  HUITRES BAI SNC فلشركة)

فلدفر) زنقة  فملطار  حي  عنوفنه)ف))

فلدفجلة) (73000  1 رقم) فلبيضاء)

فملغرب.

فلشركة)BK MAR SNC))عنوفنه)ف))

زنقة آبل ميشليفن رقم) (1 فملسيب0)

11 73000)فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مشنان فلسالم))عنوفنه)ف))

 73000  (( رقم) فكسيكيسات  حي 

فلدفجلة فملغرب

عنوفنه)ف)) ( فلسيد لسيا  رمضان)

زنقة شروفطة رقم) فلحلر  فلعلارفت 

60) 73000)فلدفجلة فملغرب

)عنوفنه)ف)) فلسيد0 فهل بابا رباب)

فلعلارفت فلحلر رقم)1-1606 73000 

فلدفجلة))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)0)0))تحت رقم)0).

(0(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

OUAHATE DAKHLA
إعالن متعد  فلقرفرفت

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

OUAHATE DAKHLA «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فلحي 

فلحسنين شارع فالمام مالك رقم 01 

- 73000 فلدفجلة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.1100(

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) ((0(0 09) نا ر) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فالآنلاعية) فلحصص  كافة  تفويت 

«ميشان) فلسيد) فسم  في  فملكتتبة 

 ((0 في) فملتلثلة  و  حبات«) محلد 

للوفحد0) 100) رهم  حصة من فئة)
لفائد0 فلسيد)«زفهيب عبد فلرحيم«)

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة لتصبح)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

لشريك وحيد)

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
عبد) «زفهيب  فلسيد) فستلرفر  تاكيد 

فلرحيم«)في مهام تسييب فلشركة)

قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

للشركة) فالآتلاعي  فلهدف  توسيع 

بالجللة،) فلسلك  «تجار0  ليشلل)

فالستيبف  و فلتصد ر«

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فألساسية) فألنظلة  على  فملصا قة 

فلجد د0 للشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)0)0))تحت رقم)61.

(06I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

GORRAM RESORT CLUB
إعالن متعد  فلقرفرفت

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

  GORRAM RESORT CLUB

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: زنقة 

زركيين، رقم 9-1)8 - 73000 

فلدفجلة فملغرب .

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.0089

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) ((0(0 08) نا ر) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

فلحصص) من  ((0% تفويت) ما لي:)

فلسيد) فسم  في  فملكتتبة  فالآتلاعية 

و فملتلثلة في) «كرفم محلد عبد هللا«)

0))حصة من فئة)100) رهم للوفحد0)

 CHAHA SARL(لفائد0 شركة

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة لتصبح)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

متعد 0 فلشركاء)

على) فلذي  نص  (:3 رقم) قرفر 

«كرفم محلد) فستقالة فلسيد) ما لي:)

من مهام تسييب فلشركة و) عبد هللا«)

«فلطنطاوي جد جة«) تعيين فلسيد0)

كلسيب0 للشركة ملد0 غيب محد 0

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فألساسية) فألنظلة  على  فملصا قة 

فلجد د0 للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)0)0))تحت رقم)9).

(07I
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CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 STÉ »2A AMEUBLEMENT«

SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 01 فملسيب0 1, «س« رقم 

)3 ، 00000، مرفكش فملغرب

 Sté »2A(AMEUBLEMENT» SARL

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 
رقم ))3 مكرر فلحي فلصناعي 

سيدي غانم طريق فسفي مرفكش - 

00000 مرفكش فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.(099(

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

019))تم فتخاذ) 01)غشت) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:

فلسيد) فوت  (: حصص) تفويت 

آليع) تحت  بوعز0,) فلحفيظ  عبد 

بها) فلجاري  فلقانونية  فلضلانات 

فلعلل,)آليع فلحصص فلتي  لتلكها)

00))حصة بقيلة) بالشركة وفلبالغة)

مجلوعه) فيلا  للحصة  مائة  رهم 

0000))ألف  رهم للسيد موالي عبد)

فلتوزيع فلجد د) فلرحلان فلحشمي.-)

(: فلحصص) تفويت  بعد  للرأسلال 

فلسيد موالي عبد فلرحلان فلحشمي)

 1000 أي) 100000.00) رهم  ( ( له)

حصة.

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

فلحفيظ) عبد  فلسيد  فستقالة 

بوعز0 من منصبه كلسيب للشركة.

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:

تعيين فلسيد موالي عبد فلرحلان)

فلحشمي كلسيب وحيد للشركة.

قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:

للشركة) فلقانونية  فلصيغة  تغييب 

فملسؤولية) محدو 0  شركة  لتصبح 

بشريك وحيد.

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

تجزئة) ب:) فلكائن  فلجد د  للعنوفن 
فلطابق) (1 مكرر شقة رقم) (3(( رقم)

فألول فلحي فلصناعي))مرفكش.)))))

قرفر رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

تجزئة) ب:) فلكائن  فلجد د  للعنوفن 
فلطابق) (1 مكرر شقة رقم) (3(( رقم)

فألول فلحي فلصناعي))مرفكش.)))))

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:))

شركة) (: للشركة) فلقانونية  فلصيغة 

محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد

بند رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

(: ( للشركة) فالآتلاعي  فملقر  عنوفن 

 1 مكرر شقة رقم) (3(( تجزئة رقم)

فلطابق فألول فلحي فلصناعي))مرفكش.)))))

بند رقم))1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلرحلان) عبد  موالي  فلسيد  تعيين 

مع) للشركة,) وحيد  كلسيب  فلحشمي 

فلتوقيع فلبنكي.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)0) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)110878.

(08I

distra(conseils

AHNAW SERVICES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

distra(conseils
رقم ) بلوك 1) فلطابق فلثاني فلحي 

فلحسني ، 00000، مرفكش فملغرب

AHNAW SERVICES شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 N°2 BLOC(D(COMPLEXE

 FEKHARA COMMUNE SAADA

MARRAKECH  - 40000 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101(39

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((9

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AHNAW SERVICES

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 MARCHAND EN DÉTAIL DE

FOURNITURES DE BUREAU-

 MARCHAND D’ACCESSOIRES

 OU DE PIÈCES DETACHEES

 POUR VOITURES -LOUEUR DE

 MATÉRIEL OU DE MACHINE

.-OUTILS

(: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 N°( BLOC D COMPLEXE

 FEKHARA COMMUNE SAADA

مرفكش) (MARRAKECH  - 00000

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( فلسيد حسن ف ت عبال)):)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد حسن ف ت عبال))عنوفنه)ف))

سعا 0) فعيش  بن  علي  فوال    وفر 

مرفكش)00000)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حسن ف ت عبال))عنوفنه)ف))

سعا 0) فعيش  بن  علي  فوال    وفر 

مرفكش)00000)مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
06) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)110998.

(09I

jilovta(sarl

MEDDIMA TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 MEDDIMA TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طيق فلعبد 
رقم 3)  - 60000 وآد0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

30(91
 0( عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019  آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MEDDIMA TRANS
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع للغيب.
طيق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
وآد0) (60000  -   (3 رقم) فلعبد 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد رفيق فلعلمي):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: فلسيد محلد بوسيحلد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه)ف)) فلعلمي  رفيق  فلسيد 
وآد0) (60000   (3 طيق فلعبا  رقم)

فملغرب.
بوسيحلد) محلد  فلسيد 
شكر)) بني  رهوفنة  عنوفنه)ف)) وفر 

))0)6)فلناظور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلعلمي  رفيق  فلسيد 
وآد0) (60000   (3 طيق فلعبا  رقم)

فملغرب
بوسيحلد) محلد  فلسيد 
شكر)) بني  رهوفنة  عنوفنه)ف)) وفر 

))0)6)فلناظور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)10).
(10I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

IDEA FACTORY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 0(
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
IDEA FACTORY شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فملسيب0 زنقة 6 فكتوبر رقم 6 فلطابق 
3 فلشقة 3 - 0100) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 ))) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 IDEA (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.FACTORY
فالنتاج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلسلعي فلبصري،فإلذفعة وفلتلفزيون)

،فإلنتاج فلفني وفملوسيقي.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) (6 6)فكتوبر رقم) فملسيب0 زنقة)
فلدفر فلبيضاء) ((0100  -  3 فلشقة) (3

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلتدالوي) فيصل  محلد  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (100 ( (:

للحصة.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلتدالوي) فيصل  محلد  فلسيد 
 (03 فقامة روض فالزهار أ) عنوفنه)ف))
فلدفر) ((0100 محلد) مامون  زنقة 

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلتدالوي) فيصل  محلد  فلسيد 
 (03 فقامة روض فالزهار أ) عنوفنه)ف))
فلدفر) ((0100 محلد) مامون  زنقة 

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.
(11I

MOORISH

CF FREIGHT AU SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
 CF FREIGHT AU SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 010 شارع 
فلزرقطوني إقامة حامد فلشقة 1 -  

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 7)) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CF (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FREIGHT AU SARL AU
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلوطني وفلدولي للبضائع.
 010 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع فلزرقطوني إقامة حامد فلشقة)

1 -  0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: جيور) محسن  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) جيور  محسن  فلسيد 
  00 فلرقم) (03 فلزنقة) طرفبلس  حي 

0000)))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) جيور  محسن  فلسيد 
  00 فلرقم) (03 فلزنقة) طرفبلس  حي 

0000)))فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))719)7.

(1(I

ESPACE COMPETENCES  SARL

S.Z.M.A SERVICES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شارع فلقيبفوفن، علار0  03  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  :     .0، فلعيون(

70000 ، .1349، فلعيون فملغرب

S.Z.M.A(services شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلنهضة  زنقة سيدي ففني رقم 9) 
فملر�سى فلعيون - 70000 فلعيون 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

300(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.S.Z.M.A(services

جدمات)) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحرفسة.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 (9 رقم) ففني  زنقة سيدي  ( فلنهضة)
فلعيون) (70000 (- فلعيون) فملر�سى 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

زين) سيد  علي  محلد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

زين) سيد  علي  محلد  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع فلنهضة))زنقة سيدي)
 70000 فملر�سى فلعيون) ((9 ففني رقم)

فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
زين) سيد  علي  محلد  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع فلنهضة))زنقة سيدي)
 70000 فملر�سى فلعيون) ((9 ففني رقم)

فلعيون فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/81.
(13I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 TECHNIQUE SAHARA
INDUSTRIEL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع فلقيبفوفن، علار0  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .0، فلعيون(
70000 ، .1349، فلعيون فملغرب

 TECHNIQUE SAHARA
INDUSTRIEL   شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مد نة 

فلوحد0 بلوك ب رقم 98) فلعيون  - 
7000 فلعيون فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

..((11(
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 06) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
لبيض) هشام  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((.000
000.))حصة لفائد0))فلسيد))0))جالد)

بلكلات بتاريخ)06) نا ر)0)0).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/99.
(10I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 TECHNIQUE SAHARA
INDUSTRIEL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع فلقيبفوفن، علار0  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .0، فلعيون(
70000 ، .1349، فلعيون فملغرب

 TECHNIQUE SAHARA
INDUSTRIEL   شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
و عنوفن مقرها فالآتلاعي مد نة  

فلوحد0 بلوك ب رقم 98) فلعيون - 
70000 فلعيون .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((11(
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(0 06) نا ر) فملؤرخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/99.
(1(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

G.MNINA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
G.MNINA  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فألمل 

)، بلوك )1، رقم )1 - 73000 
فلدفجلة  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1((01

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. G.MNINA
فألنشطة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلسياحية
تسييب فملؤسسات فلسياحية)

فلـتجــاريـة) فلـعـلـلـيـات  وكــذلـك كــل 
فلـعـقـاريـة فملـنـقــوالت  فلـصـنـاعـيـة،)  و 
)و فملـالـيـة فلـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــر0)
أو غيـر مـبـاشـر0 باألنـشـطـــة فملـذكــــور0)

أعـــــاله.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فألمل)
 73000  -  1( رقم) (،1( بلوك) (،(

فلدفجلة))فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: ( بوعيال) فنكية  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: ( بوعيال) فغليلة  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 فنكية بوعيال)
 1( رقم) (،1( بلوك) (،( فالمل) حب 

73000)فلدفجلة))فملغرب).
)عنوفنه)ف)) فلسيد0 فغليلة بوعيال)
 73000  (1 رقم) فلفطيحات  حي 

فلدفجلة))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 فنكية بوعيال)
 1( رقم) (،1( بلوك) (،( فالمل) حب 

73000)فلدفجلة))فملغرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)0)0))تحت رقم)8).

(16I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 MOUKAOUALATE
OUASSITE AL BALDA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 MOUKAOUALATE OUASSITE
AL BALDA  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلغفرفن، شارع علي ولد فلبون - 
73000 فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(18(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 19) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 MOUKAOUALATE OUASSITE

. AL BALDA
وكالة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقارية)
فلـتجــاريـة) فلـعـلـلـيـات  وكــذلـك كــل 
فملـنـقــوالت فلـعـقـاريـة و) و فلـصـنـاعـيـة،)
مـباشــر0) بـصـفـة  تـرتـبـط  فلـتـي  فملـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـر0 باألنـشـطـــة فملـذكــــور0)

أعـــــاله..
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فلبون) ولد  علي  شارع  فلغفرفن،)

73000)فلدفجلة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: ( فلشعيبي) هاشم  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
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 (00 ( (: ( فلسيد فمحلد فمحلدي)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: ( فملا ل) فلحسن  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد محلد  رب بومهدي)):))00) 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: ( فلسيتب) لحسن  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد هاشم فلشعيبي))عنوفنه)ف))
 73000  17(9 رقم) فلوحد0  حي 

فلدفجلة))فملغرب).
فمحلدي)) فمحلد  فلسيد 
 7(( عنوفنه)ف))حي موالي رشيد رقم)

73000)فلدفجلة))فملغرب).
عنوفنه)ف)) ( فملا ل) فلحسن  فلسيد 
 73000  0797 فلرقم) فلوحد0  حي 

فلدفجلة))فملغرب).
بومهدي)) محلد  رب  فلسيد 
 0797 فلرقم) فلوحد0  حي  عنوفنه)ف))

73000)فلدفجلة))فملغرب).
عنوفنه)ف)) ( فلسيد لحسن فلسيتب)
 73000  639 رقم) فلحسني  حي 

فلدفجلة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هاشم فلشعيبي))عنوفنه)ف))
 73000  17(9 رقم) فلوحد0  حي 

فلدفجلة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)0)0))تحت رقم)09.

(17I

FITO GEST
SOMA PAUSE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة
FITO GEST

 N°25 TARGA(ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech(Maroc
 SOMA PAUSE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
ف زيكي ) بلوك 10 رقم 117 فزلي 
فلجنوبي - 00000 مرفكش فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(00(9
بلقت�سى قرفر فلشريك فلوحيد)
تم) ((019 )0) آنرب) في) فملؤرخ 
بلبلغ) فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «90.000)) رهم«) قدره)
 600.000» إلى) »10.000) رهم«)
 رهم«)عن طريق):))تقد م حصص)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)71)110.
(18I

 CONSEIL(&(BUSINESS
MARRAKECH

 Sté »CRUISE FERRY
 FORMATION INSTITUTE

PRIVE« SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01 فملسيب0 1, «س« رقم 
)3 ، 00000، مرفكش فملغرب

 Sté »CRUISE(FERRY
 FORMATION INSTITUTE

PRIVE» SARL(AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلنخيل 
) رقم 1)) آليز - 00000 مرفكش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101(01

عقد عرفي مؤرخ في) ( بلقت�سى)
6))نونرب)019))تم إعدف  فلقانون)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 Sté (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 »CRUISE FERRY FORMATION

.INSTITUTE PRIVE« SARL AU

غرض فلشركة بإ جاز):)-)مقاول في)

فستغالل فلخدمات))تكوين جاص)

وإصدفر) وفلتكوين  فالستشار0  (-

فلشها فت فلخاصة,

فألحدفث) أنوفع  آليع  -تنظيم 

وفلندوفت وفملعارض وفملنتد ات.

فلنخيل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

مرفكش) (00000 (- آليز) (((1 رقم) ((

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلغلان) فلوفحد  عبد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلغلان) فلوفحد  عبد  فلسيد 

 (9 رقم) فلبناء) فبن  زنقة  عنوفنه)ف))

مرفكش) (00000 فلشتوي) فلحي 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلغلان) فلوفحد  عبد  فلسيد 

 (9 رقم) فلبناء) فبن  زنقة  عنوفنه)ف))

فلحي فلشتوي)00000)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)30)110.

(19I

FISCALEX MAROC

PLAZA BARBER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

PLAZA BARBER شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي س 6) 

بلوك س مرفكش آليز ساحة 16 

نونرب فلطابق فالر�سي علار0 س 1 - 

00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1018(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 17) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 PLAZA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.BARBER

صالون) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لحالقة فلرآال و فلنساء.

 (6 س) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بلوك س مرفكش آليز ساحة)16)نونرب)

فلطابق فالر�سي علار0 س)1 - 00000 

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
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فلسيد محلد فيصل فلصحرفوي)
100) رهم) بقيلة) حصة  (100 ( (:

للحصة.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد محلد فيصل فلصحرفوي)
 908(0 فلي فرسيلبولدو) (( عنوفنه)ف))

فيسيبت فرنسا)0000)فرنسا فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد فيصل فلصحرفوي)
 908(0 فلي فرسيلبولدو) (( عنوفنه)ف))

فيسيبت فرنسا)0000)فرنسا فرنسا.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية 

0)0))تحت رقم)7)1113.
((0I

FISCALEX MAROC

SAMA BEYROUTH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

  SAMA BEYROUTH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 08) فلحي 
فلصناعي سيدي غانم طريق فسفي 

مرفكش مكتب رقم ت ش 7 - 00000 
مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.99873
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين) ((019 نونرب) (01 فملؤرخ في)
عبد) مسيب آد د للشركة فلسيد)0))
)كلسيب وحيد تبعا) هللا محلد آلال)

لقبول فستقالة فملسيب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110098.
((1I

FISCALEX MAROC

LOLA POP

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

LOLA POP شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : متجر 

بالطابق فالر�سي متجر 36 تسلطانت 

فحوفز مرفكش - 00000 مرفكش 

فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.89713

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 10) ونيو) فملؤرخ في)

مسؤولية) ذفت  شركة  (LOLA POP

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)

وعنوفن) 10.000) رهم  رأسلالها)

بالطابق) متجر  فإلآتلاعي  مقرها 

فحوفز) تسلطانت  (36 متجر) فالر�سي 

فملغرب) مرفكش  (00000 (- مرفكش)

نتيجة الزمة في فلقطاع.

و عين:

و) طورون  ( سانرين) فلسيد)0))

مرفكش) (00000 مرفكش) عنوفنه)ف))

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

متجر) وفي  ((019 10) ونيو) بتاريخ)

بالطابق فالر�سي متجر)36)تسلطانت)

فملد نة) (00000 (- مرفكش) فحوفز 

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

07)أكتوبر) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)08)108.

(((I

ACO CONSULTING

DIVINE CALL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,70

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

DIVINE CALL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  )1، زنقة 

صربي بوآلعة -  فلطابق فألول -  

شقة  رقم 6 - 00)0) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(307(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DIVINE CALL

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فتصال.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)))1،)زنقة)

((- فألول) فلطابق  ( (- بوآلعة) صربي 
شقة))رقم)6 - 00)0))فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 Borris( Isabelle( LADJI فلسيد0)

100) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 Borris( Isabelle( LADJI فلسيد0)

(- فل  اسر) ساحة  (،003 عنوفنه)ف))

فلطابق فلسا س)-)شقة))1  0300) 

فلدفر فلبيضاء))فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 Borris( Isabelle( LADJI فلسيد0)

(- فل  اسر) ساحة  (،003 عنوفنه)ف))

فلطابق فلسا س)-)شقة))1  0300) 

فلدفر فلبيضاء))فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)9)70)7.

((3I

FISCALEX MAROC

G&J CONSULTING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

G&J(CONSULTING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : منزل ف ت 

عسو  وفر ف ت حلو لحسن فكافاي 

مرفكش - 00000 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.((039

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((018 13) ونيو) فملؤرخ في)

ذفت) شركة  (G&J( CONSULTING

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 

فإلآتلاعي منزل ف ت عسو  وفر ف ت)

حلو لحسن فكافاي مرفكش)-)00000 

في) الزمة  نتيجة  فملغرب  مرفكش 

فلقطاع.
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و عين:

و) شاغل  ( آاك) آون  فلسيد)0))

عنوفنه)ف))فرنسا)0000)فرنسا فرنسا)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)13) ونيو)018))وفي منزل ف ت)

فكافاي) عسو  وفر ف ت حلو لحسن 

مرفكش)-)0000)مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3))أكتوبر) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)108900.

((0I

فلعيون فستشارفت

ELKARRAOUTI MARBRE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلعيون فستشارفت

شارع فالميب موالي عبد هللا رقم 

31 فلحي فملحلد فلعيون ، 70000، 

فلعيون فملغرب

ELKARRAOUTI MARBRE شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

موالي رشيد رقم 6) مجلوعة 

م  - 70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

30097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ELKARRAOUTI MARBRE

بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلنقش على آليع) ( فلحجر وفلرجام،)

وبيع) فلحجر  نقش  فلرجام،) أنوفع 

فلرجام،)) صناعة  فلرجام،) وتصد ر 
زجرفة آليع أنوفع) نقش فلصخور،)

فلجدرفن فلرجامية..

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- ( مجلوعة م) ((6 موالي رشيد رقم)

70000)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد فحلد فلقروطي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فحلد فلقروطي عنوفنه)ف))
زنقة) (0( فلشطر) رشيد  موالي  حي 
فلعيون) (70000   (3 رقم) آبيل 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فحلد فلقروطي عنوفنه)ف))
زنقة) (0( فلشطر) رشيد  موالي  حي 
فلعيون) (70000   (3 رقم) آبيل 

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)1)1.

(((I

إئتلانية فلوفحة

HDH P.A TAFILALET 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب تسلية فلشركة

إئتلانية فلوفحة

) زنقة فلحرية ، 000))، فلرشيد ة 

فملغرب

 HDH P.A TAFILALET شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 13 
زنقة أبي عنان فملريني - 000)) 

فلرشيد ة فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

10117

)بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 )0) آنرب) في) فملؤرخ 

 HDH (» من) فلشركة  تسلية  تغييب 

 MAROC» إلى) (»P.A TAFILALET

. »PRETECT

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)06) نا ر)

0)0))تحت رقم)07.

((6I

إئتلانية فلوفحة

MAROC PROTECT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إنشاء)فرع تابع للشركة

إئتلانية فلوفحة

) زنقة فلحرية ، 000))، فلرشيد ة 

فملغرب

MAROC PROTECT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

37 زنقة فبي عنان فملريني البيطا - 

000)) فلرشيد ة فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10117

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) ((019 )0) آنرب) في) فملؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

 MAROC PROTECT  فلتسلية)

زنقة ف ت) (03 و فلكائن بالعنوفن رقم)

(- فلحي فلشبه فلصناعي البيطا) عطا 

000)))فلرشيد ة فملغرب و فملسيب من)

طرف فلسيد)0))حليوي ف ريس.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)06) نا ر)

0)0))تحت رقم)07.

((7I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 DIRECT TO CONSUMER
 ACTIVITY MAROC »

» DTCAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD(ZERKTOUNI(ETAGE 2 06

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 DIRECT TO CONSUMER
 » ACTIVITY(MAROC » DTCAM

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  شارع 
فبن فلعارف رقم ) و 0 ، فملعاريف 
- 0000) فلدفر فلبيضاء فملللكة 

فملغربية.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1(77

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 3)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
)0))هشام حجاجي) تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (167
1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))رضا)

طالب بتاريخ)3)) آنرب)019).
رفئد فال ري�سي) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (167
1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))رضا)

طالب بتاريخ)3)) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)9))7)7.
((8I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 DIRECT TO CONSUMER
 ACTIVITY MAROC

» DTCAM «
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD(ZERKTOUNI(ETAGE 2 06

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC
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 DIRECT TO CONSUMER
  » ACTIVITY(MAROC » DTCAM

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6 شارع 
فبن فلعارف رقم ) و 0 ، فملعاريف 
- 0000)  فلدفر فلبيضاء فملللكة 

فملغربية.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1(77

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تم تعيين) 3)) آنرب) فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))طالب)

رضا))كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)9))7)7.
((9I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

AGENCE MERBOUH CP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

AGENCE MERBOUH CP شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي سندس 
) محل تجاري رقم 17 بالطابق 

فالر�سي تجزئة وف  فاس - 30000 
فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 
باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AGENCE MERBOUH CP
تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألموفل
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)سندس)) 
محل تجاري رقم)17)بالطابق فالر�سي)
فاس) (30000 (- فاس) وف   تجزئة 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مربوح) عا ل  فلسيد 
حصة بقيلة)100.000) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عا ل مربوح عنوفنه)ف))رقم)
90)زنقة)16)تجزئة وف  فاس)30000 

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عا ل مربوح عنوفنه)ف))رقم)
90)زنقة)16)تجزئة وف  فاس)30000 

فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/61).
(30I

LB COMPTA

ABDL INDUSTRIE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

LB COMPTA
 RESIDENCE(BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
ABDL INDUSTRIE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 116 طريق 

ميلوز0 عين فلسبع - 90)0) فلدفر 
فلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13(331
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
رفع) تم  ((019 ماي) ((0 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال 
»00.000)) رهم«)أي من)«00.000) 
عن) «1.000.000) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 وليوز)019))تحت رقم)1)7079.
(31I

el(issaoui(mohammed(reda

النجري  طرانس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

el(issaoui(mohammed(reda
 rue(Bataille(isly, quartier(al ,30

fath ، 9000، tanger(maroc
النجري  طرفنس شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

تارو فنت إقامة أبرفج طنجة علار0 
6 مكتب 13 مكرر - 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103133
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)النجري))

طرفنس.
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملوظفين.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

أبرفج طنجة علار0) تارو فنت إقامة 
طنجة) (90000 (- مكرر) (13 مكتب) (6

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلسعيدي فلعلمي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعلمي) فلسعيدي  فلسيد 
أنجر0)) قيا 0  فلجر 0  عنوفنه)ف)) وفر 

9000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعلمي) فلسعيدي  فلسيد 
أنجر0)) قيا 0  فلجر 0  عنوفنه)ف)) وفر 

90000)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)96)).
(3(I

JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
 S.I.B.O

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE S.I.B.O
 SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 0، زنقة 

 و بيبن، فلطابق )، فلشقة رقم 0  - 
0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.176039

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
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فملؤرخ في)7)) آنرب)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
»0،)زنقة  و بيبن،)فلطابق))،)فلشقة)
فلبيضاء) فلدفر  ((0000  -   0 رقم)
رحال) شارع  «زفوية  إلى) فملغرب«)
فملسكيني و زنقة محلد طالب،))بنا ة)
(،(( رقم) ( فلشقة) فلياقوت،) برج  أ،)
فلطابق فلخامس فملكتب رقم))))،) رب)
علر)0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8))7)7.
(33I

garrigues(maroc,(sarlau

MOPLAS INTERNATIONAL
إعالن متعد  فلقرفرفت

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 MOPLAS INTERNATIONAL

«شركة  فملساهلة«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 191 
فملنطقة فلصناعية بالجد د0، 
فلجد د0 - - فلجد د0 فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) ((017 مارس) ((8 فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
للسيد) حصة  (1(1 نقل) ما لي:)
بشكل) (Gumersindo( Salas( Limon
سبعون) و  جلس  كلا  لي؛) مجاني 
 Antonio(Jiménez((حصة إلى فلسيد
جلس و سبعون حصة إلى) (Martos
و) (Miguel( Baez( Spinola فلسيد)
 Antonio فلسيد) إلى  وفحد0  حصة 

Maria(Jiménez(Diaz
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
رفع رأساملال بلبلغ)700.000.)) رهم)

ليبلغ مبلغ)6.000.000) رهلا
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فلنظام) ملقتضيات  فملوففق  فلتعد ل 

فألسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)_:)فلذي  نص على ما لي:)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالجد د0))بتاريخ)0))أبريل)

017))تحت رقم)1097).

(30I

FICOSAGE

 STE TAZA CLOTH

CONFECTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FICOSAGE

 7eme(ETAGE(N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS(FES ، 30000، fes(maroc

 STE TAZA CLOTH

CONFECTION

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 9)-

8) فلحي فلصناعي  طريق فلحسيلة 

تاز0 - 000)3  تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (((

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TAZA CLOTH CONFECTION

صنع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملالبس فلجاهز0

فالولية) فملوف   وتصد ر  فستيبف  

وفملالبس فلجاهز0.

(9- رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

طريق فلحسيلة) ( فلحي فلصناعي) ((8

تاز0)-)000)3))تاز0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 0(0 ( (: فلعيلاني) فسلاء) فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 300 ( (: فلعيلاني) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد ف فم فلعيلاني):))0)1)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 100 ( (: سعدفلعيلاني) فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 فسلاء)فلعيلاني عنوفنه)ف))

فبن) شارع  فالسلاعيلة  3تجزئة 

فلخطيب فاس)30000)فاس فملغرب.

فلسيد محلد فلعيلاني عنوفنه)ف)))

 6 فلشقة) (6 تجزئة حدفئق فلبديع) ((

طريق عين فلشقف فاس) (( فلطابق)

30000)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)) سعدفلعيلاني  فلسيد 

فبن) شارع  فالسلاعيلة  3تجزئة 

فلخطيب فاس)30000)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)) سعدفلعيلاني  فلسيد 

فبن) شارع  فالسلاعيلة  3تجزئة 

فلخطيب فاس)30000)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 فسلاء)فلعيلاني عنوفنه)ف))

فبن) شارع  فالسلاعيلة  3تجزئة 

فلخطيب فاس)30000)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم))).

(3(I

FIDUCHORFA((فيديشرفا

 ENTSCHEIDER
فنتشنيدر

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCHORFA  فيديشرفا
31)  شارع شنقيط حي فلسلاعلة 
سطات ، 6000)، سطات فملغرب

ENTSCHEIDER فنتشنيدر
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ملتقى 

شارع عبد فملؤمن وفنوفل فقامة عبد 
فملؤمن فملركز فلطابق فلثاني مكتب 
)0) - )000) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
00((6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (11
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

ENTSCHEIDER)فنتشنيدر.
مكتب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لدرفسات فلتحقيقات وفلبحوث.
ملتقى) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع عبد فملؤمن وفنوفل فقامة عبد)
مكتب) فلثاني  فلطابق  فملركز  فملؤمن 
)0) - )000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 9(.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد جالد عقيدي):))0)9)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه)ف)) عقيدي  جالد  فلسيد 

96))شارع تلار0 طابق)))حي عبد هللا)

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) عقيدي  جالد  فلسيد 

96))شارع تلار0 طابق)))حي عبد هللا)

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم)9000).

(36I

SOCIETE BOULAGHMOUD 

SOCIETE BOULAGHMOUD 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

SOCIETE BOULAGHMOUD

06 فقامة فنوفر فلنصر ويسالن ، 

0000)، مكناس فملغرب

 SOCIETE BOULAGHMOUD 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 6 

فقامة فنوفر حي فلنصر ويسالن - 

0000) مكناس فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.39117

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((018 10) ونيو) فملؤرخ في)

فملحدو 0)) فملسؤولية  ذفت  شركة 

  SOCIETE BOULAGHMOUD

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعنوفن)

فقامة) (6 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 

 (0000 (- ويسالن) فلنصر  حي  فنوفر 

مكناس فملغرب نتيجة ل):)لعدم توفر)

فالمكانيات فملا  ة.

رقم) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

(- ( وسالن) فلنصر  حي  فنور  فقامة  (6

0000))مكناس فملغرب.)

و عين:

كركار و) ( عبد فلرحلان) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))مركز قاسيطة فتسافت بني)

فلدريوش) (6(((3 فلدريوش) توزين 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) (03 بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

018))تحت رقم))086.

(37I

ACS CONSEILS

HSOM PROMO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

ACS CONSEILS

فقامة محفاظ زنقة فلجزفئر فلطابق 

) ، 6100)، برشيد فملغرب

HSOM PROMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6) شارع 

مرس سلطان فلطابق 1 شقة 3 - 

6000) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.00(1((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 )1) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

علر حسا ن) ( ((0( فلسيد) تفويت 

أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((00

(((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000

)1) نا ر) بتاريخ) ( بن  ورو) ( سومية)

.(0(0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)78)7)1.

(38I

فئتلانية  اقوت

شركة كليب ادياس كروب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فئتلانية  اقوت

)) فلطابق فلسفلي علار0 رقم 3) 

فشرفق سكن تامنصورت ، 00300، 

مرفكش فملغرب

شركة كليب ف  اس كروب شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

فسني آلاعة فسني فلحوز - ))1)0 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

87783

 (3 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((018 مارس)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

كليب ف  اس كروب.

جدمات) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وساطة سياحية وبيع فملتالشيات.

:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 0(1(( (- فسني آلاعة فسني فلحوز)

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد عصلان لشكر)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) لشكر  فلسيد عصلان 

 وفر فسني  فئر0 فسني فلحوز)))1)0 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) لشكر  فلسيد عصلان 

 وفر فسني  فئر0 فسني فلحوز)))1)0 

مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

مارس) (30 بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

018))تحت رقم)90800.

(39I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

AGRI SFR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°09

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

AGRI SFR  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : زنقة 

وف  فلذهب فلرشيد ة - 000)) 

فلرشيد ة فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.1(1(9

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 0)) آنرب) فملؤرخ في)

فملسؤولية) ذفت  شركة  ( (AGRI SFR

 10.000 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
 ((000 زنقة وف  فلذهب فلرشيد ة)-)

فلرشيد ة فملغرب نتيجة الالزمة.

و عين:

و) فلسفري  ( محلد) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))زنقة وف  فلذهب فلرشيد ة)

كلصفي) فملغرب  فلرشيد ة  (((000

)0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)))) آنرب)019))وفي زنقة وف )

فلذهب فلرشيد ة)-)000)))فلرشيد ة)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/01.

(00I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

KHALDY DECO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°09
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
KHALDY DECO  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : قصر 
حنابو فزنة فلريصاني - 000)) 

فلرشيد ة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.1006(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 )0) نا ر) فملؤرخ في)
ذفت) شركة  ( (KHALDY DECO
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
فإلآتلاعي قصر حنابو فزنة فلريصاني)
نتيجة) فملغرب  فلرشيد ة  (((000  -

الالزمة.
و عين:

فلسيد)0))جالد))عقيد و عنوفنه)ف))
 ((000 فلريصاني) قصر حنابو فزنة 
((0( كلصفي) فملغرب  فلرشيد ة 

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)08) نا ر)0)0))وفي قصر حنابو)
فلرشيد ة) (((000 (- فلريصاني) فزنة 

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم))0.
(01I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 H.A.A ALUMINUIM ET
TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°09
 ،ERRACHIDIA ، 52000

ERRACHIDIA MAROC
 H.A.A ALUMINUIM ET

TRAVAUX  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم )0 
زنقة 30 وال  فلحاج فلرشيد ة  - 

000)) فلرشيد ة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.9333

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((0(0 08) نا ر) في) فملؤرخ 
 H.A.A ALUMINUIM ET حل)
فملسؤولية) ذفت  شركة  ( (TRAVAUX
 100.000 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)
فلرشيد ة)) فلحاج  وال   (30 زنقة) (0(
نتيجة) فملغرب  فلرشيد ة  (((000  -

الالزمة.
و عين:

فلسيد)0))علي)))فلرزي))و عنوفنه)ف))
رقم))0)زنقة)30)وال  فلحاج فلرشيد ة))
كلصفي) فملغرب  فلرشيد ة  (((000

)0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 0( وفي رقم) ((0(0 )1) نا ر) بتاريخ)
(- ( فلرشيد ة) فلحاج  وال   (30 زنقة)

000)))فلرشيد ة فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)/03.
(0(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 AUSTRAL POUR
 AMEUBLEMENT ET
FOURNITURE SAPAF

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°09
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 AUSTRAL POUR

 AMEUBLEMENT ET

FOURNITURE (SAPAF) شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
30 رقم 00 مكرر تركة فلجد د0 
فلرشيد ة  - 000)) فلرشيد ة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
13((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
متبوعة) فلشركة  تسلية 
بلختصر) فإلقتضاء) عند 
 AUSTRAL POUR (: تسليتها)
 AMEUBLEMENT ET

.(FOURNITURE (SAPAF
فملتاآر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
شرفء) و  بيع  (/ فملختلفة) فالشغال  (/

مستلزمات فملكتب.
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلجد د0) تركة  مكرر  (00 رقم) (30
فلرشيد ة) (((000 (- ( فلرشيد ة)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( تيزكي) فبرفهيم  فلسيد 

مرفكش)000)))فلرشيد ة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( تيزكي) فبرفهيم  فلسيد 

مرفكش)000)))فلرشيد ة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( فالبتدفئية بالرشيد ة)

رقم)-.
(03I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

STE GANADOZ AZIZ
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

حي فلنجا0 رقم 30 زنقة بني مالل 

سوق فلسبت فوال  فلنلة فلفقيه بن 

صالح ، 0))3)، سوق فلسبت فوال  

فلنلة فملغرب

STE GANADOZ AZIZ  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فوال  

ف ريس فلربف  ة - 00)3) فلفقيه بن 

صالح فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.01((

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 7)) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

 STE GANADOZ فلوحيد) فلشريك 

 100.000 رأسلالها) مبلغ  ( ( (AZIZ

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر)

فوال  ف ريس فلربف  ة)-)00)3))فلفقيه)

فنتهاء) (: ل) نتيجة  فملغرب  صالح  بن 

فلغرض.

و حد  مقر فلتصفية ب  وفر فلنكار)
آلاعة سيدي عي�سى)-)0))3))سوق)

فلسبت فملغرب.)

و عين:

و) فلزجنيني  ( ( عزيز) فلسيد)0))

عنوفنه)ف)) وفر فوال  ف ريس فلربف  ة)

فملغرب) صالح  بن  فلفقيه  ((3(00

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)

)1) نا ر)0)0))تحت رقم)0)0)/18.

(00I
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CHICHAOUA GESTION

SALUX  FRUIT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

CHICHAOUA GESTION
علار0 رقم 179 تجزئة فلسعا 0 

فلطابق فالول فلشقة رقم )0 عين 
مزوفر مرفكش ، 00000، مرفكش 

فملغرب
SALUX  FRUIT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
 N°076 : وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 MASSIRA 02 D - 40000
.MARRAKECH MAROC

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.687((
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 نونرب) ((8 في) فملؤرخ 
ذفت) شركة  (SALUX  FRUIT حل)
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
 N°076 MASSIRA 0( D فإلآتلاعي)
 - 00000 MARRAKECH MAROC

.cessation(d’activitéنتيجة ل
و عين:

و) (SAMI  HIDA فلسيد)0))
 N° 076  MASSIRA 0( عنوفنه)ف))
 D 00000 MARRAKECH MAROC

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 N° وفي) ((019 نونرب) ((8 بتاريخ)
 076  MASSIRA 0( D - 00000

.MARRAKECH MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم))1003.

(0(I

CHICHAOUA GESTION

SALUX  FRUITS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CHICHAOUA GESTION
علار0 رقم 179 تجزئة فلسعا 0 

فلطابق فالول فلشقة رقم )0 عين 
مزوفر مرفكش ، 00000، مرفكش 

فملغرب
SALUX  FRUITS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
 N° وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 476  MASSIRA 02 D - 40000
.MARRAKECH MAROC

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.687((
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((019 نونرب) ((8 فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (SALUX  FRUITS
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
 N° 076  MASSIRA فإلآتلاعي)
 0( D - 00000 MARRAKECH
 CESSATION (: ل) نتيجة  (MAROC

.D’ACTIVITE
 N° ب) فلتصفية  مقر  وحد  
 076  MASSIRA 0( D - 00000

 .MARRAKECH MAROC
و عين:

و) (SAMI  HIDA فلسيد)0))
 N° 076  MASSIRA 0( عنوفنه)ف))
 D 00000 MARRAKECH MAROC

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم))1003.
(06I

FID-BASSIRA

HOUSSINE-METZ TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FID-BASSIRA
 Q.I. SIDI(GHANEM ، 070

40000، MARRAKECH(MAROC

 HOUSSINE-METZ TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
 DOUAR وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 L’MHAMDIA  ALOUIDANE -
40000 MARRAKECH(MAROC
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HOUSSINE-METZ TRANS
 GEST° (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 D’EXPLOITAT° DE SERVICES
 TRANSPORT NATIONAL ET

.INTERNATIONAL DE COLIS
 DOUAR(:(عنوفن فملقر فالآتلاعي
 L’MHAMDIA  ALOUIDANE -

.00000 MARRAKECH MAROC
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
  LAMSYIH HASSAN فلسيد)
100) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
  LAMSYIH HASSAN فلسيد)
 CM SUD BLOC 09 N°(9((عنوفنه)ف

.00000 MARRAKECH MAROC
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
  LAMSYIH HASSAN فلسيد)
 CM SUD BLOC 09 N°(9((عنوفنه)ف

.00000 MARRAKECH MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111393.

(07I

BETA FIDUCIAIRE

PATISSERIE IQBAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

PATISSERIE IQBAL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : تجزئة 
فلبستان زنقة وف  فملخازن رقم 9) 

تجزئة فلبستان زنقة وف  فملخازن رقم 
9) 60000 وآد0 فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.10(63
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 17) آنرب) فملؤرخ في)
ذفت) شركة  (PATISSERIE IQBAL
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  0.000)0) رهم 
وف ) زنقة  فلبستان  تجزئة  فإلآتلاعي 
فملخازن رقم)9))تجزئة فلبستان زنقة)
وآد0) (60000  (9 رقم) فملخازن  وف  

فملغرب نتيجة النهاء)عقد فلشركة.
و عين:

فلسيد)0))هكو))رشيد و عنوفنه)ف))
تجزئة فلبستان زنقة وف  فملخازن رقم)
كلصفي) فملغرب  وآد0  (60000  (9

)0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
تجزئة) وفي  ((019 17) آنرب) بتاريخ)
 (9 رقم) فملخازن  وف   زنقة  فلبستان 
تجزئة فلبستان زنقة وف  فملخازن رقم)

9) 60000)وآد0 فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)181.

(08I
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MCFISC

 KWASSEM AGRICOLE
NEGOCE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

MCFISC
 JAMILA7 RUE 6 N 51 C(D
 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC
 KWASSEM AGRICOLE NEGOCE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي لعلو 
زنقة 10 رقم )  - 0000) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3(93
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
.KWASSEM AGRICOLE NEGOCE
فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
و تصد ر آليع فملنتوآات و فالالت)

فلفالحية.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
لعلو زنقة)10)رقم))  - 0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد حيد0 محلد):))000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد حيد0  اسين):))600)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد حيد0 محلد عنوفنه)ف))حي)
قرية فلجلاعة) ((6 رقم) (1 لعلو زنقة)

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) حيد0  اسين  فلسيد 

 (0000 ( لقوفسم) لكوفملة   وفر 

فلجد د0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حيد0 محلد عنوفنه)ف))حي)

قرية فلجلاعة) ((6 رقم) (1 لعلو زنقة)

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب

عنوفنه)ف)) حيد0  اسين  فلسيد 

 (0000 ( لقوفسم) لكوفملة   وفر 

فلجد د0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)90)7)7.

(09I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

DJA TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

 ALI(OULHAJ (SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق فلرب د 310 فلرئيسية 

فلرشيد ة ، 000))، فلرشيد ة 

فملغرب

DJA TRANS شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : قصر 

فوال  عقبة فسز فرفو  - 000)) 

فلرشيد ة فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.9701

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 8))شتنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية) (DJA TRANS

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)

وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)

عقبة) فوال   قصر  فإلآتلاعي  مقرها 

فسز فرفو )-)000)))فلرشيد ة فملغرب)

نتيجة الزمة شغل.

و عين:
فلسيد)0))رشيد)) آا و عنوفنه)ف))

 ((000 قصر فوال  عقبة فسز فرفو )

((0( كلصفي) فملغرب  فلرشيد ة 

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

قصر) وفي  ((019 شتنرب) ((8 بتاريخ)

 ((000 (- فرفو ) فسز  عقبة  فوال  

فلرشيد ة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم))0.

((0I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 SOCIETE DE LA
 RENOVATION   DU
  PATRIMOINE SRP

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق فلرب د 310 فلرئيسية 

فلرشيد ة ، 000))، فلرشيد ة 

فملغرب

   SOCIETE DE LA RENOVATION

 (DU(PATRIMOINE(SRP  (SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 

فلثاني علار0 1) زنقة محلد فلقوري 

- 000)) فلرشيد ة فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(767

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))1) نا ر)0)0))تم))تحويل))

للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
زنقة) ((1 علار0) فلثاني  «فلطابق  من)

فلرشيد ة) (((000 (- فلقوري) محلد 

إلى)«قصر تازموريت فلخنك) فملغرب«)

 ((000 (- بوتالمين) ((90 ص ب رقم)

فلرشيد ة))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/06.

((1I

aice(compta

ADBOTEX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
ADBOTEX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 أحلد 

فملجاتي إقامة فاللب فلطابق 1 
فلشقة 8 حي فملعاريف - 0330) 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3(13
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (((
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ADBOTEX
صنع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملالبس فلجاهز0.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)13)أحلد)
فملجاتي إقامة فاللب فلطابق)1)فلشقة)
فلبيضاء) ((0330 (- فملعاريف) حي  (8

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 999 ( (: فلشركة أ بوتكس كروب)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
حصة) (1 ( (: بوقاب) ( فلسيد عا ل)

بقيلة)100) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

كروب) أ بوتكس  فلشركة 
حي فلصناعي موالي رشيد) عنوفنه)ف))
 (03(0  ( مكرر فلطابق) (( شارع) (((

فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه)ف)) بوقاب  عا ل  فلسيد 
برنو�سي) ((0 رقم) (1( علار0) فألزهار 

0610))فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بوقاب  عا ل  فلسيد 
برنو�سي) ((0 رقم) (1( علار0) فألزهار 

0610))فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7081)7.
(((I

aice(compta

RASAME RECOVER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
RASAME RECOVER شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلفوفرفت إقامة فال فلخيب مجلوعة 
) علار0 06) فلشقة )  - )0)6) 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3(1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.RASAME RECOVER
مكتب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تحصيل فلد ون.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلفوفرفت إقامة فال فلخيب مجلوعة)
 (6(0(  -   ( فلشقة) ((06 علار0) ((

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبدفلقا ر محلو ):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
محلو ) عبدفلقا ر  فلسيد 
 8 رقم) ((1 قطاع ب زنقة) عنوفنه)ف))
مكناس) ((0000 مكناس) فلبساتين 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
محلو ) عبدفلقا ر  فلسيد 
 8 رقم) ((1 قطاع ب زنقة) عنوفنه)ف))
مكناس) ((0000 مكناس) فلبساتين 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7079)7.

((3I

ficogedek(sarl(au

L’AVENIR RADIEUX SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

L’AVENIR RADIEUX SARL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم )3 
مكرر زنقة 8 تجزئة فلسالم فلشطر 

1  - 0)00) مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

091((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.L’AVENIR RADIEUX SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)مكتبة.

 3( رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

تجزئة فلسالم فلشطر) (8 مكرر زنقة)

1  - 0)00))مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فالله فلرضوفني):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: فلصد قي) حاتم  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلرضوفني) فالله  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))فلغرففة)).)فلدوحة قطر.

فلسيد حاتم فلصد قي عنوفنه)ف))

 (00(0 فلرياض) نونرب  (6 زنقة) (11(

مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حاتم فلصد قي عنوفنه)ف))

 (00(0 فلرياض) نونرب  (6 زنقة) (11(

مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)310.

((0I

PRECIOUS CONSULTING

PATRICAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

PRECIOUS CONSULTING
 Bd(Zerktouni, 8ème(étage, ,10

 N°16 Casablanca ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PATRICAD شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10، شارع 
فلزرقطوني فلطابق 9 مكتب رقم 18 

- 0100) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.((76(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 30) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »000.000.)) رهم«)
»1.000.000) رهم«)إلى)«3.000.000 
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم«)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))683)7.

(((I

LA VIE COMPTABLE

VIP TURK MOROCCO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE
فلربكة ج ه 7 علار0 )9 فلشقة ) حي 
فلحسني فلدفر فلبيضاء ، 00)0)، 

CASABLANCA MAROC
VIP TURK MOROCCO شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9) شارع 
فلزرقطوني فقامة فلورو  فلطابق 

فلثامن رقم 0) فلدفر فلبيضاء 
0030) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 1)) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 VIP (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TURK MOROCCO
غرض فلشركة بإ جاز):)فالستيبف  و)

فلتصد ر)-)تزيين فلسيارفت).
9))شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
فلطابق) فلورو   فقامة  فلزرقطوني 
فلثامن رقم)0))فلدفر فلبيضاء)0030) 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 MEHMET( BEG( ( :( ( 500 فلسيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 CAGLAR( ENER( :( ( 500 فلسيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 MEHMET( BEG( ( :( 500 فلسيد)

بقيلة)100) رهم.
 CAGLAR( ENER( :( 500 فلسيد)

بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد)MEHMET BEG)عنوفنه)ف))
 TURQUIE 99(08 TURQUIE

.TURQUIE
فلسيد)CAGLAR ENER)عنوفنه)ف))
 TURQUIE 99(08 TURQUIE

.TURQUIE
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد)MEHMET BEG)عنوفنه)ف))
 TURQUIE 99(08 TURQUIE

TURQUIE
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7176)7.
((6I

WAY CONSEIL

MARACANA CITY 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CR9 SERVICE» » MARACANA »

CITY شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي متجر رقم 

M)) بلوك فلشطر ) فقامة عبيب فزلى  

- 000)0 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CR9 (»(: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.SERVICE« » MARACANA CITY

غرض فلشركة بإ جاز):)مقهى.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)متجر رقم)

M)))بلوك فلشطر)))فقامة عبيب فزلى))

- 000)0)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد ف رزى بدر):))1.000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فزلى) فلسيد ف رزى بدر عنوفنه)ف))
فلجنوبي)))رقم)377 000)0)مرفكش)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فزلى) فلسيد ف رزى بدر عنوفنه)ف))
فلجنوبي)))رقم)377 000)0)مرفكش)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))11130.

((7I

MES FOURNITURES

MES FOURNITURES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MES FOURNITURES
10 زنقة فلحرية فلطابق 3 شقة رقم 
) ، 0000)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

MES FOURNITURES شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 
فلحرية فلطابق 3 شقة رقم ) - 
0000) فلدفر فلبيضاء  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MES (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FOURNITURES
بيع لوفزم) (: غرض فلشركة بإ جاز)
وفملوف ) فملدرسية  وفللوفزم  فملكتب 

فالستهالكية للكلبيوتر.
زنقة) (10 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 -  ( رقم) شقة  (3 فلطابق) فلحرية 

0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد مسكي عبد فلرحيم):))330 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد مسكي نبيل)):))333)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

 333 ( (: مليكة) مسكي  فلسيد0 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلرحيم) عبد  مسكي  فلسيد 
 06 علار0) فليقين  إقامة  عنوفنه)ف))
فلدفر) ((0630 16)سيدي مومن) رقم)

فلبيضاء))فملغرب.
عنوفنه)ف)) ( نبيل) مسكي  فلسيد 
 16 رقم) (06 علار0) فليقين  إقامة 
فلدفر فلبيضاء)) ((0630 سيدي مومن)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) مليكة  مسكي  فلسيد0 
 16 رقم) (06 علار0) فليقين  إقامة 
فلدفر فلبيضاء)) ((0630 سيدي مومن)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( نبيل) مسكي  فلسيد 
 16 رقم) (06 علار0) فليقين  إقامة 
فلدفر فلبيضاء)) ((0630 سيدي مومن)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
(- بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم)-.

((8I

شركة تيشنو هار 

TECHNO HARD SARL AU  
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

شركة تيشنو هار 
زنقة فملسجد رقم 10 فلرشيد ة ، 

000))، فلرشيد ة فملغرب
  TECHNO HARD SARL AU  

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
فملسجد رقم 10 فلرشيد ة فلرشيد ة 

000)) فلرشيد ة فملغرب



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (100

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 01

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 3)) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. TECHNO HARD SARL AU

(- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 MARCHAND DE MATERIEL

 INFORMATIQUE

 MARCHAND  -

 DE FOURNITURES

. BUREAUTIQUES
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فملسجد رقم)10)فلرشيد ة فلرشيد ة)

000)))فلرشيد ة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( فلسيد جياطي توفيق)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلسيد جياطي توفيق)
فلرشيد ة) (8 رقم) فلقنا سة  زنقة 

000)))فلرشيد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) توفيق  جياطي  فلسيد 
فلرشيد ة) (8 رقم) فلقنا سة  زنقة 

000)))فلرشيد ة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)13) نا ر)

0)0))تحت رقم)03)13.

((9I

WAY CONSEIL

TIMAJYALINE TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TIMAJYALINE TRAVAUX  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر أوال  
فبن سبع فلو ف ة  - 000)0 مرفكش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1018((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. TIMAJYALINE TRAVAUX
أعلال) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء.
)أعلال مختلفة.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر أوال )
مرفكش) (0(000 (- ( فبن سبع فلو ف ة)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 166.600 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.360 ( (: ناصر) فمقرفن  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 1(0 ( (: لحسن) فمقرفن  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد فمقرفن أحلد):))0)1)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ناصر  فمقرفن  فلسيد 
تجزئة فلتأمل حي) ((0 رقم) (3 فلشقة)

فلسالم1 0000))فلجد د0 فملغرب.

عنوفنه)ف)) لحسن  فمقرفن  فلسيد 
تجزئة فلتأمل حي) ((0 رقم) (3 فلشقة)

فلسالم)1 0000))فلجد د0 فملغرب.
عنوفنه)ف)) أحلد  فمقرفن  فلسيد 
تجزئة فلتأمل حي) ((0 رقم) (3 فلشقة)

فلسالم))1 0000))فلجد د0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ناصر  فمقرفن  فلسيد 
تجزئة فلتأمل حي) ((0 رقم) (3 فلشقة)

فلسالم1 0000))فلجد د0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111397.

(60I

ste(mifi

YASSMINE PLANCHER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ste(mifi
 rue(antisarbie(vn(meknes ، 10

50000، meknes(maroc
yassmine(plancher شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 1 

ف ت حند ف ت بوبيدمان بو ربالة  - 
0000) فلحاآب فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0908(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.yassmine(plancher

بيع موف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلبناء.
 1 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- ( ف ت حند ف ت بوبيدمان بو ربالة)

0000))فلحاآب فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: رشيد) أشغية  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) رشيد  أشغية  فلسيد 

سبع عيون)0000))فلحاآب فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) رشيد  أشغية  فلسيد 

سبع عيون)0000))فلحاآب فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)176.

(61I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

KASBAH SAKINA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

فلكريم فلخطابي،علار0 مركز أعلال 

آليز،  فلطابق فلثالث، مكتب رقم 

1) ، 00000، مرفكش فملغرب

KASBAH SAKINA  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

آـنان تـاركة فلز فغية رقم )    - 

00000 مرفكش فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(1311



(10( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 31) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 KASBAH فلوحيد) فلشريك  ذفت 

 100.000 مبلغ رأسلالها) ( ( (SAKINA

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

رقم) فلز فغية  تـاركة  آـنان  تجزئة 

)    - 00000)مرفكش فملغرب نتيجة)

ل):)*)جسار0 أكثب من ثالثة أرباع من)
فلصحية) فلحالة  و  فلشركة  رأسلال 

لللسيب0 و فلشريكة فلوحيد0)

تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 -     ( رقم) فلز فغية  تـاركة  آـنان 

00000)مرفكش فملغرب.)

و عين:

فلسيد)FRANCINE  MARTY((0)و)

عنوفنه)ف))))تجزئة آنان تاركة،)تاركة)

((0( 00000)مرفكش فملغرب كلصفي)

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111010.

(6(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE CAPACITE SAHARA
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رفع رأسلال فلشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي فلتقم بلوك ) رقم 07 فلسلار0 ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000

 STE CAPACITE SAHARA SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 AV DES وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 FAR(N°77 ES(SEMARA - 72000

فلسلار0 فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((3

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 نونرب) ((9 في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »900.000.)) رهم«)

 6.000.000» إلى) »100.000) رهم«)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالسلار0))بتاريخ)31) آنرب)

019))تحت رقم)019)/1)).

(63I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MOHAMED

BRIHOUMA SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب تسلية فلشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي فلتقم بلوك ) رقم 07 فلسلار0 ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000

 STE MOHAMED BRIHOUMA

SARL  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

 AV DES وعنوفن مقرها فالآتلاعي

 FAR(N° 77 ES(SEMARA - 72000

فلسلار0 فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 3))

)بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 نونرب) ((9 في) فملؤرخ 

 STE» من) فلشركة  تسلية  تغييب 

 MOHAMED BRIHOUMA SARL

 STE CAPACITE SAHARA» إلى) (»

. »SARL

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالسلار0))بتاريخ)31) آنرب)

019))تحت رقم)019)/1)).

(60I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SAHARA TAN
TRAVAUX SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقم بلوك ) رقم 07 فلسلار0 ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
 STE SAHARA TAN TRAVAUX
SARL AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
 RUE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 ABDESSAMAD MOUL EL

 FARSSIA(N° 13 ES(SEMARA -
000)7 فلسلار0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(01
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) ((0(0 09) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »900.000.)) رهم«)
 3.000.000» إلى) »100.000) رهم«)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالسلار0)

0)0))تحت رقم)0)0)/09.

(6(I

EL ARABI SOLUTIONS  ENTREPRISES

 EL ARABI SOLUTIONS
ENTREPRISES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

  EL ARABI SOLUTIONS
ENTREPRISES

 96BD D›ANFA ETG N
 09 APPT(N91 RES(LE

 PRINTEMPS  D›ANFA ، 20370،
CASABLANCA MAROC
 EL ARABI SOLUTIONS

  ENTREPRISES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

 96bd وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 D›anfa(Etg(N09 Appt(N 91 Res
 le(printemps(D›anfa - 20370

Casablanca  Maroc
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0090(7

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (19
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 EL ARABI SOLUTIONS (:

. ENTREPRISES
 Conseil (: غرض فلشركة بإ جاز)

 de(gestion
Services(coursiers

. Négociant
 96bd (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 D’anfa( Etg( N09( Appt( N( 91( Res
 le( printemps( D’anfa( -( 20370

.Casablanca((Maroc
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
  EL ARABI NOUFEL فلسيد)
100) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
  EL ARABI NOUFEL فلسيد)
 DERB CHORFA RUE عنوفنه)ف))
  63 N(6 (0((0 CASABLANCA

. MAROC
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
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  EL ARABI NOUFEL فلسيد)
 DERB CHORFA RUE عنوفنه)ف))
  63 N (6 (0((0 CASABLANCA

MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 
نونرب)019))تحت رقم))98))30)6.
(66I

FOGHAL GESTION SARL AU

 DAUPHIN BLEU  
-IMMOBILIER -DBI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES
MAROC

 DAUPHIN BLEU IMMOBILIER  
DBI--  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

 N°3 RUE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 MADIAQ AVENUE AL JOULANE
ATLAS(FES - 30000 فاس فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(7719
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين) ((0(0 )0) نا ر) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

CHATER  DRISS)كلسيب وحيد
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0/0)).
(67I

كافجيد

GEOSEA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

كافجيد
86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

GEOSEA شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي 10شارع 
فلشرفر 0 فلطابق فلسفلي بوركون - 

3)00) فلدفر فلبيضاء .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.363793

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
018))تم تحويل) 06) ونيو) فملؤرخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6)60)7.

(68I

كافجيد

 GROUPE SCOLAIRE
BERRADA PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 GROUPE SCOLAIRE BERRADA

PRIVE شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

 LOT وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 VERMONT(LES(CRETES(RUE 11
N°9 AIN(CHOCK - 20470 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(30603

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 نونرب) (1( في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
برف 0) محلد  ((0( فلسيد) تفويت 
0)))حصة فآتلاعية من أصل)0)) 
زهيب برف 0) ((0( فلسيد) ( حصة لفائد0)

بتاريخ))1)نونرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 07 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)33)6)7.
(69I

ADYEL(&(ASSOCIES

WHEELS OF MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis(Boulevard(Ain 03

 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca(maroc
WHEELS OF MOROCCO شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ) زنقة 
أبو فلحسن  فألشعري فلطابق رقم 0 
شارع أنفا - 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.30089(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)00) آنرب)019))تم))تحويل))
فملقر فالآتلاعي فلحالي للشركة من)«) 
فلطابق) فألشعري  ( فلحسن) أبو  زنقة 
فلدفر) ((0000 (- أنفا) شارع  (0 رقم)
فنفا،) «شارع  إلى) فملغرب«) فلبيضاء)
(- ( ( ب) (11 فلرقم) فزير.) علار0  (131

0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)630))7.
(70I

ADYEL(&(ASSOCIES

WHEELS OF MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة
ADYEL & ASSOCIES

 bis(Boulevard(Ain 03
 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،
casablanca(maroc

  WHEELS OF MOROCCO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فنفا، 131 علار0 فزير. فلرقم 11 ب  

فلدفر فلبيضاء 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.30089(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تم تعيين) 00) آنرب) فملؤرخ في)

 Fatrai((0(مسيب آد د للشركة فلسيد

Gergely(Laszlo))كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)630))7.

(71I

  وفن فألستاذ سليم رشا )-)موثق

مؤسسة أزير للتعليم 

الخصو�سي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

  وفن فألستاذ سليم رشا  - موثق

حي فلشرف علار0 رقم 0)) فلطابق 

فلثاني ، 00100، مرفكش فملغرب

مؤسسة أزير للتعليم فلخصو�سي 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مرفكش 

6)) شطر )ج فركان كولف 00000 

مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.79887

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))))نونرب)019))تم))تحويل))

للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فركان) )ج  شطر) (((6 «مرفكش) من)

إلى) فملغرب«) مرفكش  (00000 كولف)

شطر) فالمل  تجزئة  «تامنصورت 

مرفكش)) (001(( ( فزير) مؤسسة  (1

فملغرب«.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)0) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم))1031.

(7(I

شركة فألزفمي للخدمات ش.م.م

HABITALIK
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

شركة فألزفمي للخدمات ش.م.م

شارع فلجيش فمللكي إقامة فلسالم 

مكتب رقم 03 ، 93000، تطوفن 

فملغرب

HABITALIK شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلجيش فمللكي إقامة فلسالم مكتب 
رقم 03 - 93000 تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(6107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((6

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HABITALIK

بإ جاز) فلشركة  غرض 

 ENTREPRISE DE (:

 CONSTRUCTION DE

 BÂTIMENTS ET TRAVAUX

DIVERS

 LA PROMOTION

.IMMOBILIÈRE

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

مكتب) فلسالم  إقامة  فمللكي  فلجيش 
رقم)03 - 93000)تطوفن فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد علر فلخرفز):))1.000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

1000)بقيلة) فلسيد علر فلخرفز):)

100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد علر فلخرفز عنوفنه)ف))شارع)
 13 رقم) محلد بنونة تجزئة فلزهرفء)

93000)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلخرفز) علر  فلسيد 
شارع محلد بنونة تجزئة فلزهرفء)رقم)

13 93000)تطوفن فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)0) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

019))تحت رقم))637.

(73I

CLEAN TONE

كلين تون
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
إضافة تسلية تجارية أو شعار)

CLEAN TONE

 LOT(ESSANAOUBAR,

 ،NR335,MARRAKECH ، 40000

مرفكش فملغرب

كلين تون «شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 

فلصنوبر رقم )33 مرفكش - 00000 

مرفكش فملغرب.

«إضافة تسلية تجارية أو شعار«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.99(67

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تقرر) ((019 16) آنرب) في) فملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

بينزوبتيك.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 
رقم) تحت  ((0(0 07) نا ر)

.007111(0000091

(70I

CLEAN TONE

كلين تون
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

CLEAN TONE
 LOT(ESSANAOUBAR,NR335,
MARRAKECH ، 40000، مرفكش 

فملغرب
كلين تون شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي تجزئة 
فلصنوبر رقم )33 مرفكش - 00000 

مرفكش فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.99(67

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 16) آنرب) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
تاآر فلنظارفت)،)فلنظارفتي)،)تاآر)

بالتقسيط.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 
رقم) تحت  ((0(0 07) نا ر)

.007111(0000091

(7(I

FIDORO MULTI-SERVICES

 SAHARA SERVICES
TECHNIQUES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
 SAHARA SERVICES

 TECHNIQUES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلوحد0، رقم 6)01، فلدفجلة. - 

73000 فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(17(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 18) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

متبوعة) فلشركة  تسلية 

بلختصر) فإلقتضاء) عند 

 SAHARA SERVICES (: تسليتها)

.TECHNIQUES

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)

فستيبف ) عامة،) تجار0  فلغيار،) قطع 

وتصد ر..

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فلدفجلة.) (،01(6 رقم) فلوحد0،)

73000)فلدفجلة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (300 ( (: فلسيد علر فمليل)

بقيلة)100,00) رهم للحصة).

 330 ( (: فلسيد فبرفهيم عبدو ربه)

حصة بقيلة)100,00) رهم للحصة).

حصة) (330 ( (: برف) فلسيد عصام 

بقيلة)100,00) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فمليل  علر  فلسيد 

فلدفجلة)73000)فلدفجلة فملغرب.

فلسيد فبرفهيم عبدو ربه عنوفنه)ف))

فلدفجلة)73000)فلدفجلة فملغرب.

عنوفنه)ف)) برف  عصام  فلسيد 

فلدفجلة)73000)فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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عنوفنه)ف)) فمليل  علر  فلسيد 

فلدفجلة)73000)فلدفجلة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلذهب)

 نا ر)0)0))تحت رقم)0/03)0).

(76I

FIDORO MULTI-SERVICES

PATAYA FISH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

PATAYA FISH شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلسالم، رقم 0)1، فلدفجلة. - 

73000 فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PATAYA FISH

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)

فلنقل) فلبحر،) ومنتوآات  فلسلك 

فستيبف ) وفلغيب،) فلشركة  لفائد0 

وتصد ر..

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فلدفجلة.) (،1(0 رقم) فلسالم،)

73000)فلدفجلة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد فلهيباوي محلد)
حصة بقيلة)100,00) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلهيباوي محلد عنوفنه)ف))

فنزكان)80000)أكا  ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلهيباوي محلد عنوفنه)ف))

فنزكان)80000)أكا  ر فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ فلذهب  بوف ي   فالبتدفئية 
 10) نا ر)0)0))تحت رقم)0/00)0).

(77I

FIDORO MULTI-SERVICES

Z EVENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
Z EVENT شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلرحلة 

)1، رقم 0، فلدفجلة. - 73000 
فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1((03

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 Z (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.EVENT

تلويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

إ وفء،) مطعلة،) فندقة،) فلحفالت،)

فستقبال،)أنشطة سياحية..

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فلدفجلة.) (،0 رقم) (،1( فلرحلة)

73000)فلدفجلة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد زروفل عبد فلرزفق):))1.000 

حصة بقيلة)100,00) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلرزفق) عبد  زروفل  فلسيد 

فلدفجلة) (73000 فلدفجلة) عنوفنه)ف))

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلرزفق) عبد  زروفل  فلسيد 

فلدفجلة) (73000 فلدفجلة) عنوفنه)ف))

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( فلذهب) بوف ي   فالبتدفئية 

)1) نا ر)0)0))تحت رقم)0/60)0).

(78I

STE ARSALAN CHAOUIA

 PHARMACIE NABIH EL

OUADI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع فلجيش فمللكي حي فملعطي رقم 

 SETTAT ،(6000 ، 803 163 ص.ب

MAROC

 PHARMACIE NABIH EL OUADI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلزفوية 

فلعزوزية زنقة فلغزوفني فبن آرير - 

0)031 فبن آرير فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PHARMACIE NABIH EL OUADI

غرض فلشركة بإ جاز):)صيدلية.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فبن) فلغزوفني  زنقة  فلعزوزية  فلزفوية 

آرير)-)0)031)فبن آرير فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 99.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 990 ( (: ( فلسيد عبد فلرحيم نبيه)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فلرحيم نبيه))عنوفنه)ف))

ف ريس) موالي  زنقة  علر  36) رب 

6000))سطات فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فلرحيم نبيه))عنوفنه)ف))

ف ريس) موالي  زنقة  علر  36) رب 

6000))سطات فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بابن آرير))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)10.

(79I
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ST(C

بلمس كار
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

بللس كار  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة فبن 

با يس رقم 8 محل رقم 16 - 90000 

طنجة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3(913

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تم تعيين) 30) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

بنطيب مريم))كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))00.

(80I

  وفن فألستاذ سليم رشا )-)موثق

مؤسسة ازير للتعليم 

الخصو�سي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

  وفن فألستاذ سليم رشا  - موثق

حي فلشرف علار0 رقم 0)) فلطابق 

فلثاني ، 00100، مرفكش فملغرب

مؤسسة فزير للتعليم فلخصو�سي 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

تامنصورت تجزئة فالمل شطر 

1 مؤسسة فزير ))001 مرفكش 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.79887

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 نونرب) ((( في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
بنونة) رشيد  ((0( فلسيد) تفويت 

00).))حصة فآتلاعية من) لوريدي)

فلسيد) ( 10.000)حصة لفائد0) أصل)

 1( بتاريخ) لوريدي  بنونة  فمين  ((0(

أكتوبر)018).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

)0) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم))1031.

(81I

CCJF

BELTOMAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

BELTOMAR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلدفر 

فلبيضاء، شارع بورڭون زنقة آعفر 

فبن حبيب ،إقامة فملشرق )، فلطابق 

فألول. - 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0((697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) (09

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BELTOMAR

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

،فلدرفسات) فلتدريب،فالستشارفت)

وفلهندسة.

فلدفر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلبيضاء،)شارع بورڭون زنقة آعفر)
فبن حبيب)،إقامة فملشرق))،)فلطابق)
فألول.)-)0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 3.000 ( (: رضوفن) علي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 Renaud( Léon( J( VAN فلسيد)
حصة) (DER( HAEGEN( ( :( ( 3.300

بقيلة)100) رهم للحصة).
 3.300 ( (: ( ( ( ( فلسيد أمين وكريم)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) رضوفن  علي  فلسيد 
  Streekbaan(150(koningslo(1800

koningslo)بلجيكا.
 Renaud( Léon( J فلسيد)
عنوفنه)ف)) (VAN DER HAEGEN
 annegijsboslaan( 10( 3090

overijse)بلجيكا.
عنوفنه)ف)) ( وكريم) أمين  فلسيد 
شارع فبن فلونان شركة ففريقيا عين)
فلسبع)0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) رضوفن  علي  فلسيد 
 Streekbaan(150(koningslo(1800

koningslo)بلجيكا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)08)6)7.
(8(I

ADYEL(&(ASSOCIES

LES DOMAINES D’ILLY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis(Boulevard(Ain 03

 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs
 ،Appartement(N°2، 20000

casablanca(maroc
 LES DOMAINES D’ILLY

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فنفا، 131 علار0 فزير. فلرقم 11 ب - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.338311

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) ((019 )1) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
 10.000» أي من) »990.000) رهم«)
عن) «1.000.000) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)))6))7.
(83I

FOUZMEDIA

شركة اإلنعاش العقاري »غلف 
نواا«

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
شركة فإلنعاش فلعقاري «غلف 

نوفا« شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 00، شارع 
محلد فسليحة - 10000 فلقنيطر0 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.71(869

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((019 19) ونيو) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
«غلف) فلعقاري) فإلنعاش  شركة 
نوفا«))مبلغ رأسلالها)100.000) رهم)
شارع) (،00 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)

فلقنيطر0) (10000 (- محلد فسليحة)

فملغرب نتيجة ل):)حل فلشركة.
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و حد  مقر فلتصفية ب)00،)شارع)

فلقنيطر0) (10000 (- محلد فسليحة)

فملغرب.)

و عين:

و) فلعرفقي  ( ( فلسيد)0)) ونس)

 ((3 تجزئة مندفرونة رقم) عنوفنه)ف))

سيدي معروف)0000))فلدفرفلبيضاء)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

فلسيد)0))عبد فلعزيز)))صا قي))و)

قا د0) طاهر،) فوال   عنوفنه)ف)) وفر 

فبن) فوال   فلقروية  فلجلاعة  بومعيز 

سليلان) سيدي  (10(00 حلا ي)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و) فلغزفلي  ( ( محلد) فلسيد)0))

(،173 رقم) (( فلسالم) حي  عنوفنه)ف))

تيفلت) (1(000 أنزرفن) بئب  شاؤع 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

شتنرب)019))تحت رقم)))18)).

(80I

LB COMPTA

ABDL INDUSTRIE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

LB COMPTA

 RESIDENCE(BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

ABDL INDUSTRIE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

مويلحة رقم 60 مكرر فلجد د0 - 

0030)  فلجد د0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((003 11) وليوز)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ABDL (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.INDUSTRIE

غرض فلشركة بإ جاز):)شرفء)وبيع)

فللوفزم فلصناعية)،)فستيبف  وتصد ر.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- فلجد د0) مكرر  (60 رقم) مويلحة 

0030)))فلجد د0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلعربي) فالو يي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلعربي  فالو يي  فلسيد 

  (0030 فلجد د0) شرشل  زنقة  ((9

فلجد د0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلعربي  فالو يي  فلسيد 

  (0030 فلجد د0) شرشل  زنقة  ((9

فلجد د0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)16) وليوز)

003))تحت رقم)31)0.

(8(I

cabinet(jdaini

BINAYAT EL ALI ET ZIANI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

BINAYAT EL ALI ET ZIANI شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 109 زنقة 

فمام فلغزفلي حي فلحسني بركان - 

63300 بركان فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3007

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 )0) وليوز) في) فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

مبلغ) ( (BINAYAT EL ALI ET ZIANI
وعنوفن) 0.000)) رهم  رأسلالها)
فمام) زنقة  (109 فإلآتلاعي) مقرها 

 63300 (- فلغزفلي حي فلحسني بركان)

فقفال) (: ل) نتيجة  فملغرب  بركان 

فلشركة.
وحد  مقر فلتصفية ب)109)زنقة)

(- بركان) فلحسني  حي  فلغزفلي  فمام 

63300)بركان فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))محلد))فلعلي و عنوفنه)ف))
زنقة عين فلعو 0 رقم)99)حي فملسيب0)

بركان))63300)بركان فملغرب كلصفي)

)0))للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

فلحسني) حي  ( فنزرفن) بئب  شارع  (3( (:

بركان

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
08) وليوز) بتاريخ) ( فالبتدفئية بربكان)

019))تحت رقم)019)/018.

(86I

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية

STE ANTOHI SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية
علار0 نوميد ا شارع محلد فلخامس 

فلطابق )فلشقة3 تاز0 ، 000)3، 
تاز0 فملغرب

STE ANTOHI SARL AU شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فالسلاعيلية حي موالي  وسف 
علار0 رقم 7 تاز0 - 000)3 تاز0 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.0((9

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 0)) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 STE ANTOHI فلوحيد) فلشريك 
 100.000 )مبلغ رأسلالها) (SARL AU
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
تجزئة فالسلاعيلية حي موالي  وسف)
علار0 رقم)7)تاز0)-)000)3)تاز0 فملغرب)

نتيجة ل):)عدم فلدجل.
تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فالسلاعيلية حي موالي  وسف علار0)

رقم)7)تاز0)-)000)3)تاز0 فملغرب.)
و عين:

فنطوحي) ( ( عبد فلسالم) فلسيد)0))
حي) فالسلاعيلية  تجزئة  عنوفنه)ف)) و 
تاز0) (7 رقم) علار0  موالي  وسف 
((0( كلصفي) فملغرب  تاز0  (3(000

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)16.

(87I
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STE REVCOMPTA

ALEXANDRA AGRI SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

STE REVCOMPTA

علار0 رقم 08 فلطابق فالول فلشقة 

00 شارع فكرف فملد نة فلجد د0 

مكناس ، 0000)، مكناس فملغرب

ALEXANDRA AGRI SARL «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تعاونية 

فلنية بوفكرفن مكناس - 0000) 

مكناس فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.001(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)31) آنرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

فلحصص) بيع  فملصا قة على  ما لي:)

فالآتلاعية من طرف فلسيد بوبكر)

إلى) فليز دي  فلسيد  اسر  و  فليز دي 
فلسيد علرنكاوي

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

من) للشركة  فلقانوني  تغييبفلشكل 

إلى) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

شركة ذفت))مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوفحد

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:))

مالية) حصة  10.000.000) رهم 
للسيد علر نكاوي

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

للسيد) فآتلاعية  حصة  (100.000
علر نكاوي

على) فلذي  نص  (:1( رقم) بند 

ما لي:)تعيين فلسيد علر نكاوي مسيبف)

للشركة مع فعطائه صالحية فالمضاء

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)170.

(88I

la(marocaine(des(bilans

AJI FROID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

la(marocaine(des(bilans
محج 11  نا ر مكتب رقم 8 علار0 
أ رفر حي فلدفجلة ، 80060، أكا  ر 

فملغرب
 AJI FROID

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

أركانة رقم 103  - 0)861  أ ت ملول 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10939
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 00) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلرفيع) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  ((00 بوزيان)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000 أصل)
00) آنرب) بتاريخ) فبالل  حجوب  ((0(

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
03) نا ر) بتاريخ) ( بانزكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)17.
(89I

MCG

كازا إدن
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كازف إ ن شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
عالل فلفا�سي فلعلا0 )1، فلشقة 

رقم )، تجزئة سين - 00000 
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1018(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
كازف) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

إ ن.
فلنشاط) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
تجد د) أو  تركيب  أو  بناء) فلعقاري 
وفلتبميم) وفلتعد ل  فلقائلة  فملباني 
جالل) من  رئي�سي  بشكل  وذلك  (،
فستخدفم فلتقنيات وفملوف  فلتقليد ة)
(، وفلخدمات) (، فألرف�سي) وتطوير  (،
فلصحي) وفلصرف  (، فلطرق) وإنشاء)

وفملساحات فلخضرفء.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلشقة) (،1( فلعلا0) فلفا�سي  عالل 
رقم))،)تجزئة سين)-)00000)مرفكش)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: فلسيد فلحسين فوريك فلسو�سي)
100)حصة بقيلة)100) رهم للحصة
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسو�سي) فوريك  فلحسين  فلسيد 
 9(000 ليبيبتي) ال  ألي  و  عنوفنه)ف))

نانت))فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسو�سي) فوريك  فلحسين  فلسيد 
 9(000 ليبيبتي) ال  ألي  و  عنوفنه)ف))

نانت))فرنسا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)3)1113.
(90I

Khidmat(Attajir

BIRIKA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

Khidmat(Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 0(
52000، ERRACHIDIA(MAROC
BIRIKA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
 ROUTE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 OULAD YOUSSEF C.R BENI

 MHAMED – RISSAN - 52450
فلريصا ني فلريصا ني.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.11(0(
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 10) نا ر) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 100.000 رأسلالها) مبلغ  ( (BIRIKA
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
 ROUTE OULAD YOUSSEF C.R
 BENI( MHAMED( –( RISSAN( -
فلريصا ني فلريصا ني نتيجة) (((0(0
ل):)زيا 0 جسائر فلشركة وعجزها عن)
فالستلرفر و هالك معظم رأس فملال)

بحيث التتلكن من فالستلرفر.
 ROUTE و حد  مقر فلتصفية ب)
 OULAD YOUSSEF C.R BENI
 MHAMED( –( RISSAN( -( 52450

فلريصاني فلربصاني.)
و عين:

و) فعيش  ( بوحا ك) فلسيد)0))
 0 عنوفنه)ف))حي موالي فحفيظ زنقة)
رقم)0))فلريصا ني)0)0)))فلريصا ني)

فلريصا ني كلصفي))0))للشركة.
فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
 ROUTE OULAD YOUSSEF C.R (:

BENI(MHAMED(–(RISSAN
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/00.
(91I
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HORICOM

 SOCIETE MEILLEURE
PROMO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MEILLEURE PROMO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 1 

شقة ) فلطابق فألول  تجزئة فلنصر 

شارع محلد فلسا س - 0000) 

مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

091(3

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE MEILLEURE PROMO

فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.

 1 علار0) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

تجزئة فلنصر) ( فلطابق فألول) (( شقة)

 (0000 (- فلسا س) محلد  شارع 

مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ماللي  ف لان  فلسيد0 

علار0)1)شقة)))فلنصر)1)شارع محلد)

فلسا س)0000))مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ماللي  ف لان  فلسيد0 

علار0)1)شقة)))فلنصر)1)شارع محلد)

فلسا س)0000))مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)309.

(9(I

FOUZMEDIA

FZS2I  SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

FZS2I  SARL(AU شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بقعة رقم 

1877 بيب فلرفمي آنوب  - 10000 

فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(3909

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

  FZS(I (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.SARL AU

غرض فلشركة بإ جاز):)ميكانيكي.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)بقعة رقم)

 10000 (- ( فلرفمي آنوب) بيب  (1877

فلقنيطر0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) نبيل  عيساوي  فلسيد 
 10 فلشقة) ((( فلرقم) سبتة  زنقة 

10000)فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) نبيل  عيساوي  فلسيد 
 10 فلشقة) ((( فلرقم) سبتة  زنقة 

10000)فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)13) نا ر)

0)0))تحت رقم)-.

(93I

FOUZMEDIA

 PATISSERIE  SALON  DE
THE LILIA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 PATISSERIE  SALON  DE(THE

LILIA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية شارع 

سوس و محلد فلخامس فلرقم 0 - 

10000 فلقنيطر0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.30069

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((019 8)) ونيو) فملؤرخ في)

فملحدو 0 فملسؤولية  ذفت  شركة 

 PATISSERIE  SALON  DE THE  

LILIA))مبلغ رأسلالها)100.000) رهم)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية شارع)

 -  0 سوس و محلد فلخامس فلرقم)

(: فلقنيطر0 فملغرب نتيجة ل) (10000

حل فلشركة.

زفوية) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

شارع سوس و محلد فلخامس فلرقم)

0 - 10000)فلقنيطر0 فملغرب.)

و عين:

و) تا لوي  ( سليب0) فلسيد)0))

فلرفمي) بيب  سليب0  فيال  عنوفنه)ف))

فلغربية فلرقم)19) 10000)فلقنيطر0)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

 وليوز)019))تحت رقم)19)).

(90I

ADEV CONSULTING

 ATELIER AL-MINAE DE

MECANIQUE
إعالن متعد  فلقرفرفت

ADEV CONSULTING

 Route(de(Tanger(Km5  , BP :

2485 ، 93002، Tetouan(maroc

 ATELIER AL-MINAE DE

MECANIQUE «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 

شعبان ) إقامة سليلان فلطابق 0 
رقم )1 طريق رباط-طنجة - 000)9 

فلعرفئش فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.07(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

019))تم فتخاذ) 6)) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)



(1(3 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسالم) عبد  بلفروج  فلسيد  تفويت 

حصة) (600 أصل) من  حصة  (600

بتاريخ) فلحوفتي  فلسيد جالد  لفائد0 

6)) آنرب)019)   

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

إلى) فلقانوني للشركة  تحويل فلشكل 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة فلسيد بلفروج عبد فلسالم)

تعيين) و  فلتسييب  مهام  آليع  من 

وحيد) كلسيب  جالد  فلحوفتي  فلسيد 

للشركة

قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم آليع فلبنو :)فلذي  نص)

فلقانون فألسا�سي) تحيين  على ما لي:)

فلجد د) فلقانوني  للشكل  وفقا 

للشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالعرفئش) فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم))90.

(9(I

KARIMI CONSEIL

OUSITRAP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

KARIMI CONSEIL

19 زنقة آبل هابري فلخيام ) ، 

80000، فكا  ر فملغرب

OUSITRAP شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

باجشان فغروض بنسركاو فكا  ر - 

80000 فكا  ر فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.OUSITRAP

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلهندسة فملدنية و تجهيز) فلعلومية,)

فملساحات فلخضرفء.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- فكا  ر) بنسركاو  فغروض  باجشان 

80000)فكا  ر فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

3.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد وسيلكان عنوفنه)ف)))

 0(800 تينغيب) بوكافر  حي  (3( رقم)

تنغيب فملغرب.

فلسيد لحسن وسيلكان عنوفنه)ف))

 0(800 تينغيب) بوكافر  حي  (3( رقم)

تنغيب فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد وسيلكان عنوفنه)ف))

 0(800 تينغيب) بوكافر  حي  (3( رقم)

تنغيب فملغرب

فلسيد لحسن وسيلكان عنوفنه)ف))

 0(800 تينغيب) بوكافر  حي  (3( رقم)

تنغيب فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)68)89.

(96I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE  RUCHERS D‘ATLAS
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU(Maroc
 STE  RUCHERS(D‘ATLAS(SARL
AU  شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد)في طور 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 11/) 
تجزئة فلسالم حي فلسالوي صفرو - 

31000 صفرو فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1979

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 3)) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 STE  RUCHERS فلوحيد) فلشريك 
D’ATLAS SARL AU)))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
تجزئة فلسالم) (11/( فإلآتلاعي رقم)
31000)صفرو) حي فلسالوي صفرو)-)
فملغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق فلهدف)

فالآتلاعي للشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب رقم))/11 
(- تجزئة فلسالم حي فلسالوي صفرو)

31000)صفرو فملغرب.)
و عين:

و) ( بنعلر) ( ( ( فلياس) فلسيد)0))
علي) فلجرس سيدي  زنقة  عنوفنه)ف))
صفرو) (31000 صفرو) بوسرغين 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

0)0))تحت رقم)0)0)/17.
(97I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE CONCETT  TRASPORTE
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU(Maroc
 STE(CONCETT  TRASPORTE
SARL AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة  

فلصباح  بئب طم طم صفرو - 31000 
صفرو فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(7(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 CONCETT  TRASPORTE SARL

.AU
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
.فستيبف ) فملدر�سي) وفلنقل  ( فملوظفين)

وتصد ر.فشغال مختلفة في فلبناء).
تجزئة)) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلصباح))بئب طم طم صفرو)-)31000 

صفرو فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( فلبقالي) فحلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (1(0

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلبقالي) فحلد  فلسيد 
بئب طم طم صفرو) ( فلصباح) ( تجزئة)

31000)صفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلبقالي) فحلد  فلسيد 
بئب طم طم صفرو) ( فلصباح) ( تجزئة)

31000)صفرو فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

0)0))تحت رقم)0)0)/11.
(98I

VISION VASTE CONSULTING

ANYWHERE SOLUTIONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ANYWHERE SOLUTIONS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع أبي 
فلحسن فلشا لي إقامة ور 0  رقم ) 
فلطابق فلسفلي - 90010 فلقنيطر0  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10(819
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 16) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ANYWHERE SOLUTIONS
جدمات) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلسينلائيين) لصالح  وأعلال 

وفألشغال فملختلفة.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع أبي)
 ( رقم) ( فلحسن فلشا لي إقامة ور 0)
فلقنيطر0)) (90010 (- فلطابق فلسفلي)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلدباغ كريم):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: سلوى) فلكوني  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) كريم  فلدباغ  فلسيد 
زنقة فبن فلبنا)90000)طنجة فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلكوني سلوى  فلسيد0 
حي فملسيب0 رقم)163 000)0)ورززفت)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلكوني سلوى  فلسيد0 
حي فملسيب0 رقم)163 000)0)ورززفت)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)0) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)18)9)).

(99I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

EXE DESIGN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
EXE DESIGN شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )0 شارع 
لال حسناء شقة )1 م.ج - 30000 

فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 EXE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DESIGN

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلد كور وفلتصليم.

)0)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

 30000 (- م.ج) (1( شقة) لال حسناء)

فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: بناني كليليا) فلسيد0 

حصة بقيلة)10) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) كليليا  بناني  فلسيد0 

م.ج) (1( شقة) شارع لال حسناء) (0(

30000)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) كليليا  بناني  فلسيد0 

م.ج) (1( شقة) شارع لال حسناء) (0(

30000)فاس فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/00).

300I

CAB ASSISTANCE

SBN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SBN  شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

فلعزيزية شارع فملللكة فلعربية 

فلسعو  ة فلطابق فلثالت رقم 0) - 

90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

. SBN(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

غرض فلشركة بإ جاز):)-)مطعم)؛

-)مقهى ومتجر حلويات ومخابز)؛

فلخفيفة) للوآبات  مطعم  ( (-

وفلبيتزف....

فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلعربية) فملللكة  شارع  فلعزيزية 

 -  (0 فلسعو  ة فلطابق فلثالت رقم)

90000)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: آدي) عصام  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).



(1(( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عصام آدي عنوفنه)ف)))0 
زنقة ليبيا فمزورن))000)3)فلحسيلة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عصام آدي عنوفنه)ف)))0 
000)3)فلحسيلة) زنقة ليبيا فمزورن)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))9)9)).

301I

FOUZMEDIA

 STE ISBBARNE AUTO
-SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 STE ISBBARNE AUTO

SERVICES- شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 
رقم )  علار0  نسيم )1 فلزنقة 13 

فملنطقة فلصناعية شارلي 6 - 10000 

فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 06) ونيو)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ISBBARNE AUTO -SERVICES

بيع قطع) (: غرض فلشركة بإ جاز)

غيار فلسيارفت

مقاول في فشغال فلبناء)و فالشغال)

فملختلفة

فلتجر0.

محل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 13 فلزنقة) (1( نسيم) ( علار0) ( (( رقم)

فملنطقة فلصناعية شارلي)6 - 10000 

فلقنيطر0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فصبارن  رشيد  فلسيد 

 3(1 فلرقم) فلخامس  محلد  شارع 

فلقنيطر0) (10000 لبيض) فدفن 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فصبارن  رشيد  فلسيد 

 3(1 فلرقم) فلخامس  محلد  شارع 

فلقنيطر0) (10000 لبيض) فدفن 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقنيطر0)
رقم)-.

30(I

FOUZMEDIA

 SOCIETE GENERALE

 MAROCAINE DE

GEOMATIQUES »SGMG
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE GENERALE

 MAROCAINE DE

 GEOMATIQUES »SGMG

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 ) 

بلوك A فلشقة 0 إقامة حلز0 فلزنقة 
) بيب فلرفمي - 10000 فلقنيطر0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(3917
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE GENERALE (:
 MAROCAINE DE

.GEOMATIQUES »SGMG
غرض فلشركة بإ جاز):)فلدرفسات)

فلجيومتب ة.
 ( علار0) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
بلوك)A)فلشقة)0)إقامة حلز0 فلزنقة)
فلقنيطر0) (10000 (- فلرفمي) بيب  ((

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) رشيد  فلشجار  فلسيد 
إقامة) (0 فلشقة) (A بلوك) (( علار0)
 10000 فلرفمي) بيب  (( فلزنقة) حلز0 

فلقنيطر0 فملغرب.
عنوفنه)ف)) فلشرففي  حلز0  فلسيد 
 ---  ( تجزئة نجد) ((7 فلرقم) (O بلوك)

فلقنيطر0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) رشيد  فلشجار  فلسيد 
إقامة) (0 فلشقة) (A بلوك) (( علار0)
 10000 فلرفمي) بيب  (( فلزنقة) حلز0 

فلقنيطر0 فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلشرففي  حلز0  فلسيد 

 ---  ( تجزئة نجد) ((7 فلرقم) (O بلوك)

فلجد د0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)09) نا ر)

0)0))تحت رقم)-.

303I

ISDM CONSULTING

 STE AFRICA PORT
ATLANTIC SARL/AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب

 STE AFRICA PORT ATLANTIC

SARL/AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

 LOT وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 EL(WAKALA 1 BLOC(F(N 288
LAAYOUNE - 70000 فلعيون 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3013(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (10

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

AFRICA PORT ATLANTIC SARL/

.AU

 CONSEIL(:(غرض فلشركة بإ جاز

.DE GESTION
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 LOT (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 EL WAKALA 1 BLOC F N (88
فلعيون) (LAAYOUNE - 70000

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 GRENIER JEAN فلسيد)
JACQUES(:((100)حصة بقيلة)100 

 رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 GRENIER JEAN فلسيد)
JACQUES)عنوفنه)ف))فلعيون)70000 

فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
 GRENIER JEAN فلسيد)
JACQUES)عنوفنه)ف))فلعيون)70000 

فلعيون فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ))1) آنرب)

019))تحت رقم)3006/19.
300I

ISDM CONSULTING

STE LAAWATEG SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب
 STE LAAWATEG SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 
 LOTISSEMENT ALWAHDA NR
LAAYOUNE - 70000 94 فلعيون 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.9(73

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) ((019 30) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فبرفهيم فهبيب) ((0( تفويت فلسيد)

حصة فآتلاعية من أصل) ((0.000

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  ((0.000

 30 بتاريخ) فلسباعي  فهل  حلدي 

 آنرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/70.

30(I

ISDM CONSULTING

 STE LAAWATEG

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب

  STE LAAWATEG SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 LOTISSEMENT ALWAHDA NR
LAAYOUNE - 70000 94 فلعيون 

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.9(73

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تم تعيين) 30) آنرب) فملؤرخ في)

فهل) مسيب آد د للشركة فلسيد)0))

فلسباعي حلدي كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/70.

306I

ISDM CONSULTING

 STE AHBIR TRAVAUX

DIVERS SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسلية فلشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب

 STE AHBIR TRAVAUX DIVERS

SARL AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي  

 LOTISSEMENT ALWAHDA NR
LAAYOUNE - 700001 94 فلعيون 

فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

9(73

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى  (

تم تغييب) ((019 30) آنرب) فملؤرخ في)

 STE AHBIR» من) فلشركة  تسلية 

TRAVAUX DIVERS SARL AU«)إلى)

. »STE LAAWATEG SARL AU«

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/70.

307I

ISDM CONSULTING

STE LAAWATEG SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب

 STE LAAWATEG SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 
 LOTISSEMENT(AL(AMAL 1

 ERE TRANCHE RUE KOTAIBA
 N°292 LAAYOUNE - 70000

فلعيون فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.9(73

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)30) آنرب)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 LOTISSEMENT AL AMAL 1 ERE«
 TRANCHE RUE KOTAIBA N°(9(
فلعيون) (LAAYOUNE - 70000
 LOTISSEMENT» إلى) فملغرب«)
 ALWAHDA NR 90 LAAYOUNE -

70000)فلعيون))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/70.

308I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 OF SHORT VIRTUEL
EXPORT     OVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
     OF SHORT VIRTUEL EXPORT

OVE شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9) شارع 
محلد فلسالوي فلطابق فلثالث شقة 

11 م.ج - 30000 فاس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.06(01

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 أكتوبر) (01 في) فملؤرخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
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     OF SHORT VIRTUEL EXPORT  
10.000) رهم) مبلغ رأسلالها) ( (OVE
شارع) ((9 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 
محلد فلسالوي فلطابق فلثالث شقة)
11)م.ج)-)30000)فاس فملغرب نتيجة)

ل):)أزمة فلقطاع.
و حد  مقر فلتصفية ب)9))شارع)
محلد فلسالوي فلطابق فلثالث شقة)

11)م.ج)-)30000)فاس فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))زغلول))وفاء)و عنوفنه)ف))
فلطابق) فلسالوي  محلد  شارع  ((9
فاس) (30000 م.ج) (11 فلثالث شقة)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
06) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/09.
309I

Trefle(Conseil

REBOX PREMIUM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
REBOX PREMIUM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9) شارع 

فلزرقطوني فلطابق 6 رقم 18  - 
0360) فلدفر فلبيضاء  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.REBOX PREMIUM

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألآهز0) وتجار0  بيع  -شرفء،فستيبف ،)

فملعلوماتية،)فلهاتفية وفإلكسسوفرفت)

فإللكتبونية فملجد 0 و)/)أو فملستعلل

،توزيع) ،بيع) -شرفء،فستيبف )

آهاز) أي  وتجليع  ،تلثيل 

وفإلكسسوفرفت) معلوماتي،هاتفي 

فإللكتبونية)؛

فملنتجات) وتصد ر  -فستيبف  

آليع) عام  بشكل  أعاله؛و  فملذكور0 

بغرض) فملتعلقة  فلتجارية  فلعلليات 

فلشركة..

9))شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
 -   18 رقم) (6 فلطابق) فلزرقطوني 

0360))فلدفر فلبيضاء))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فملهدي برحيل):))900)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد معا  برحيل):))100)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) برحيل  فملهدي  فلسيد 
حي  اسلينة)0)زنقة)69)رقم)07)عين)

فلشق))0070))فلدفر فلبيضاء))فملغرب.

عنوفنه)ف)) برحيل  معا   فلسيد 
حي  اسلينة)0)زنقة)69)رقم)07)عين)

فلشق))0070))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) برحيل  فملهدي  فلسيد 
حي  اسلينة)0)زنقة)69)رقم)07)عين)

فلشق)0070))فلدفر فلبيضاء))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7167)7.

310I

مكتب فملتني لللحاسبة و فلتدبيب

ESMATRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب فملتنبي لللحاسبة و فلتدبيب

ساحة نفارف 3 فقامة سان 

فرفنسيسكو - ط ) رقم 9 ، 90000، 

طنجة فملغرب

ESMATRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فملسيب0 فلخضرفء وشارع فألندلس, 

 إقامة عفيف فلطابق فألول رقم 3

 و 0 - . طنجة.  فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.103(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 أكتوبر) ((( في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

بكوري) كلال  ((0( فلسيد) تفويت 

 30 أصل) من  فآتلاعية  حصة  (30

جد جة) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

بنونة))بتاريخ))))أكتوبر)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

)1) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)78)8)).

311I

CABINET BADREDDINE

 STE TAOUSSE SRAGHNA

TRAVAUX PUBLICS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيب0 1 فقامة هني فلشقة 
رقم 1 ، 0، مرفكش فملغرب

 STE TAOUSSE SRAGHNA

TRAVAUX PUBLICS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فالفاق رقم 06 سعا 0  - * مرفكش 

فملغرب .

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.99867

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 )0) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلحسين) ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (300 بيدوفني)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000 أصل)
)0))مصطفى))سالمة بتاريخ))0) آنرب)

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))11101.

31(I

BHA CONSULTING

ABOU OMAR TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ABOU OMAR TRAVAUX شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مركز 
سيدي بوزيد  فلجلاعة فلقروية 
سيدي بوزيد 01000 شيشاو0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 01) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ABOU(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.OMAR TRAVAUX



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (1(8

صناعة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وبيع موف  فلبناء

مقاول بناء)وأعلال أجرى
مركز) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلقروية) فلجلاعة  ( بوزيد) سيدي 
شيشاو0) (01000 بوزيد) سيدي 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوعناني) فلسيد حسن 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) بوعناني  فلسيد حسن 
 01000  وفر وآلاعة سيدي بوزيد)

شيشاو0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بوعناني  فلسيد حسن 
 01000  وفر وآلاعة سيدي بوزيد)

شيشاو0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بامنتانوت))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/06.

313I

garantis(conseil

ابال كنفر
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

garantis(conseil
فبرفج فلكتبية علار0 رقم 18 شقة 

رقم )0 محاميد 9 ، 00000، 
مرفكش فملغرب

فبال كنفر شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة  فر 
سلطان ) فلشطر فلثاني علار0 ب 
شقة رقم 6 فلطابق فالول محاميد 

9  - 00000 مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.100769

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 09) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فمين  رويش) ((0( فلسيد) تفويت 

 1(0 حصة فآتلاعية من أصل) (((

حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد فلعزيز)

بلعلرية بتاريخ)09) نا ر)0)0).

نبيل  رويش) ((0( فلسيد) تفويت 

 1(0 حصة فآتلاعية من أصل) (((

حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد فلعزيز)

بلعلرية بتاريخ)09) نا ر)0)0).

)0))فسامة  رويش) تفويت فلسيد)

 1(0 حصة فآتلاعية من أصل) (((

حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد فلعزيز)

بلعلرية بتاريخ)09) نا ر)0)0).

فنس  رويش) ((0( فلسيد) تفويت 

 1(0 حصة فآتلاعية من أصل) (((

حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد فلعزيز)

بلعلرية بتاريخ)09) نا ر)0)0).

فتحي) جالد  ((0( فلسيد) تفويت 

 1(0 حصة فآتلاعية من أصل) (((

حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد فلعزيز)

بلعلرية بتاريخ)09) نا ر)0)0).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)))1110.

310I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

WAZO HOLDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7) شارع موريتانيا صندوق فلرب د 

609) ، 00000، مرفكش فملغرب

WAZO HOLDING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 7) شارع 

موريتانيا صندوق فلرب د 609) 

مرفكش فلرئيسية – آيليز  - 00000 

مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.100713

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)06) نا ر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

شارع موريتانيا صندوق فلرب د) ((7«

(- ( آيليز) (– مرفكش فلرئيسية) ((609

«إقامة) إلى) مرفكش فملغرب«) (00000

))طريق) 8)مكتب رقم) بيل لوج شقة)

 00000 (- ( فسفي فبرفهيم فوفبرفهيم)

مرفكش))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111073.

31(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SOTECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7) شارع موريتانيا صندوق فلرب د 

609) ، 00000، مرفكش فملغرب

SOTECH شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : علار0 

أطل�سي ب 1  شقة ) شارع 11  نا ر  

- 00000 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.88169

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((019 نونرب) ((6 فملؤرخ في)

مسؤولية) ذفت  شركة  (SOTECH

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)

ب) أطل�سي  علار0  فإلآتلاعي  مقرها 

 00000 (- ( 11) نا ر) ))شارع) 1))شقة)

مرفكش فملغرب نتيجة لعدم فستلرفر)

نشاط فلشركة.

و عين:

 Patrick( Guy( ( REAN فلسيد)0))

 Av(Font(De(Veyre  30 و عنوفنه)ف))

 Villa(Cliefden(06150(Cannes(La

Bocca(France)كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
علار0) وفي  ((019 نونرب) ((6 بتاريخ)
11) نا ر) ))شارع) 1))شقة) أطل�سي ب)

- 00000)مرفكش فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111031.

316I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOON DREAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
7) شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
609) ، 00000، مرفكش فملغرب
MOON DREAM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 7),شارع 

موريتانيا صندوق فلرب د 609) 
مرفكش فلرئيسية – آيليز - 00000 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1018(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MOON DREAM
فستئجار) (: غرض فلشركة بإ جاز)

آليع فمللتلكات فلعارية.
7),شارع) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 (609 فلرب د) صندوق  موريتانيا 
 00000 (- مرفكش فلرئيسية)–)آيليز)

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:



(1(9 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

حصة) (330 ( (: فلسيد0 منى لحلو)

بقيلة)100) رهم للحصة).

330)حصة) ( فلسيد0 مريم زيعلي):)

بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد0 فامة فلطريس):))10)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

حصة) (330 ( (: ( فلسيد نائل زنيرب)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) لحلو  منى  فلسيد0 
فقامة موالي) فلرزفق  زنقة علي عبد 

 (0((0 فملعاريف) (0 فلطابق) ف ريس 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( زيعلي) مريم  فلسيد0 

 (0((0 ( ملر  ي فبريكوتيي فنفا) (10

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

فلسيد0 فامة فلطريس))عنوفنه)ف))

 (0((0 ليدو) شارع  ماي  فيال 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( زنيرب) نائل  فلسيد 
فقامة موالي) فلرزفق  زنقة علي عبد 

 (0((0 فملعاريف) (0 فلطابق) ف ريس 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) لحلو  منى  فلسيد0 
فقامة موالي) فلرزفق  زنقة علي عبد 

 (0((0 فملعاريف) (0 فلطابق) ف ريس 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111396.

317I

PERTINENT CONSEIL

DAYSTAR CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

PERTINENT CONSEIL

 LOT(HABIBA(RUE 1 N°39 ETG

 2 HAJ(FATEH(CASABLANCA ،

20260، CASABLANCA(MAROC

  DAYSTAR CAR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6) شارع 

فملهدي بن بركة فقامة بحر الند 

علار0 س بوركون فلدفر فلبيضاء - 

060)0)  فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.166309

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تم تعيين) )0) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلجليد عبد فملنعم كلسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم))))0)7.

318I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 KENSINGTON LUXURY
PROPERTIES TANGER

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7) شارع موريتانيا صندوق فلرب د 

609) ، 00000، مرفكش فملغرب

 KENSINGTON LUXURY

PROPERTIES TANGER شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم ))3 

تجزئة زكرياء فملحاميد - 00000 

مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.7990(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 13) آنرب) في) فملؤرخ 

 KENSINGTON LUXURY حل)

PROPERTIES TANGER)شركة ذفت)

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  30.000) رهم 

زكرياء) تجزئة  (3(( رقم) فإلآتلاعي 

فملغرب) مرفكش  (00000 (- فملحاميد)

نتيجة لعدم فستلرفر نشاط فلشركة.

و عين:
 MARC AIME  LEON فلسيد)0))
فملكينة) مغز0  وفر  فيال  عنوفنه)ف)) و 
مرفكش) (00000 فلشلالي) فلنخيل 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)13) آنرب)019))وفي رقم)))3 
 00000 (- فملحاميد) زكرياء) تجزئة 

مرفكش فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111030.
319I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ATLAS SERVE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
7) شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
609) ، 00000، مرفكش فملغرب

ATLAS SERVE شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : شارع 

حسن ) إقامة شلس رقم 03 شقة 
8 فلطابق 0  - 00000 مرفكش 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.68639

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 18) آنرب) فملؤرخ في)
ATLAS SERVE)شركة ذفت مسؤولية)
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)
 ( حسن) شارع  فإلآتلاعي  مقرها 
إقامة شلس رقم)03)شقة)8)فلطابق)
مرفكش فملغرب نتيجة) (00000  -   0

لعدم فستلرفر نشاط فلشركة.
و عين:

و) فلصافي  ( شيلاء) فلسيد)0))
مبارك) سيدي  تاركة  حي  عنوفنه)ف))
فملغرب) مرفكش  (00000   303 رقم)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
شارع) وفي  ((019 18) آنرب) بتاريخ)
03)شقة) إقامة شلس رقم) (( حسن)
8)فلطابق)0 - 00000)مرفكش فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9)1110.

3(0I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LD3DM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
7) شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
609) ، 00000، مرفكش فملغرب
LD3DM شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فقامة 
 B( مرفكش بالزف علار0   1 شقة

فلطابق فلثاني كليز - 00000 مرفكش 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.8(671
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 3)) آنرب) في) فملؤرخ 
شركة ذفت مسؤولية) (LD3DM حل)
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي فقامة مرفكش بالزف)
فلثاني) فلطابق  (B( شقة) (1 علار0  )
00000)مرفكش فملغرب نتيجة) كليز)-)

لعدم فستلرفر نشاط فلشركة.
و عين:

و) فلحفار  ( ( جلو ) ( فلسيد)0))
شقة) تانسيفت  زنقة  (7 عنوفنه)ف))
فملغرب) فلرباط  (10((0 ( فكدفل) (18

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
فقامة) وفي  ((019 3)) آنرب) بتاريخ)
 B( شقة) (1 علار0  ) بالزف  مرفكش 
فلطابق فلثاني كليز)-)00000)مرفكش)

فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111071.

3(1I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 RESEAU PRESTIGE

IMMOBILIER

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 RESEAU PRESTIGE

 IMMOBILIER

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تقاطع 

شارع محلد فلخامس و زنقة فبن 

حبوس علار0 رقم 9 فلطابق فلتاني 

فلشقة رقم )1 - 00000 مرفكش 

فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(0091

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 أكتوبر) (11 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 DAVID REGIS((0((تفويت فلسيد

) MONTERIN)حصة فآتلاعية من)

((0( فلسيد) ( 100)حصة لفائد0) أصل)

 BERTRAND GUY  DELHOMME

بتاريخ)11)أكتوبر)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

19) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)1)1100.

3((I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NICOLINE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

NICOLINE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي  فئر0 فلبور 

آلاعة فوال  حسون مرفكش - . 

مرفكش فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.98(31

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) ((019 نونرب) (1( فملؤرخ في)

نشاط فلشركة من)«فلتجار0 في فلعقار)

بيع وشرفء«)إلى)«كرفء)فلشقق فملجهز0).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)80)110.

3(3I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NICOLINE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

NICOLINE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة فرح 

كامب منجان فلشقة رقم ) فلطابق 

فالر�سي آليز - . مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.98(31

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))1)نونرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

«فقامة فرح كامب منجان فلشقة رقم)

مرفكش) (. (- فالر�سي آليز) فلطابق  ((

فملغرب«)إلى)« فئر0 فلبور آلاعة فوال )

حسون مرفكش)-).)مرفكش))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)80)110.

3(0I

  كسون

ABITAN DISTRIBUTION
إعالن متعد  فلقرفرفت

  كسون

3) آون آوريس فلطابق فلثالث 

فلدفر فلبيضاء، 0060)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

ABITAN DISTRIBUTION «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 31 و31 

مكرر، فملجلع فلسياحي تكا  رت، 

شارع 0) غشت - 80000 فكا  ر 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.3(897

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في))1)أكتوبر)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

من) فآتلاعية  حصة  (1000 تفويت)

تحويل) مع  ميلون،) فبيطو  فلسيد 

فلقانوني للشركة من شركة) فلشكل 

ذفت مسؤولية محدو 0 بشريك وفحد)

فلى شركة ذفت مسؤولية محدو 0

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

من) ميلون  فبيطو  فلسيد  فستقالة 

فلسيد0) تعيين  مع  كلسيب،) مهامه 

زكرياء) وفلسيد  رغام  ربيكا  وزمان 

كلسيب ن مشتبكين آد د ن للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

6:)فلذي  نص على) بند رقم فملا 0)
ما لي:)تفويت)1000)حصة فآتلاعية)

من فلسيد فبيطو ميلون
فلذي  نص) (:1 فملا 0) رقم  بند 
فلقانوني) فلشكل  تغييب  ما لي:) على 
مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 
محدو 0 بشريك وفحد فلى شركة ذفت)

مسؤولية محدو 0
بند رقم فملا 0)1):)فلذي  نص على)
فستقالة فلسيد فبيطو ميلون) ما لي:)
فلسيد0) وتعيين  كلسيب  مهامه  من 
زكرياء) رغام) وفلسيد  ربيكا  وزمان 

كلسيب ن مشتبكين)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) آنرب) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

019))تحت رقم)0)890.

3((I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ANTIBE  EXPLOITATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ANTIBE  EXPLOITATION  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي فقامة فرح 
كامب منجان فلشقة رقم ) فلطابق 

فالر�سي آليز - 00000 مرفكش 
فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.99(01
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 أكتوبر) (30 في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
فالستيبف  و فلتصد ر.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
30) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110966.

3(6I
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

TERRES ELABIAD

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TERRES ELABIAD

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فوال  

حسون آلاعة وقيا 0 بن سا�سي 

تاويدفن طريق فاس - . مرفكش 

فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(009(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((019 نونرب) ((7 فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ رأسلالها) ( (TERRES ELABIAD

مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 

آلاعة) حسون  فوال   فإلآتلاعي 

وقيا 0 بن سا�سي تاويدفن طريق فاس)

-).)مرفكش فملغرب نتيجة ل):)توقيف)

نشاط فلشركة.

فوال ) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

سا�سي) بن  وقيا 0  آلاعة  حسون 

مرفكش) (. (- فاس) طريق  تاويدفن 

فملغرب.)

و عين:

 STEFANIE  HEEB فلسيد)0))

عامر) بن  عنوفنه)ف)) وفر  و  (BLANC

آلاعة فوال  حسون).)مرفكش فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

31) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110800.

3(7I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DAR JMEL

إعالن متعد  فلقرفرفت

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DAR JMEL «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  فئر0 

لو ف ا آلاعة تاسلطانت  وفر بلوك 

تجزئة رقم 13-3  - - مرفكش فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.73103

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)10)نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلتجاري) فالصل  تسييب  حق  فعطاء)

 K HOTEL& للشركة لفائد0 شركة)

MANAGEMENT RR

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب نشاط فلشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تم تغييب نشاط فلشركة ليصبح عبار0)

عن كرفء)مؤسسة تجارية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110807.

3(8I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 L‘IMMOBILIERE DES

SABLES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 L‘IMMOBILIERE DES SABLES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة فرح 

كامب منجان فلشقة رقم ) فلطابق 

فالر�سي آليز - . مرفكش فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(36((

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)10)أكتوبر)019))تقرر حل)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

 L’IMMOBILIERE فلوحيد) فلشريك 

رأسلالها) مبلغ  ( (DES SABLES

مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 

فقامة فرح كامب منجان) فإلآتلاعي 

فلطابق فالر�سي آليز) (( فلشقة رقم)

-).)مرفكش فملغرب نتيجة ل):)توقيف)

نشاط فلشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب)378) وفر)

فلخيدر تسلطانت))-).)مرفكش فملغرب.)

و عين:

بييب)) روبيبت  فرفنسوف  فلسيد)0))

ويبيب و عنوفنه)ف))بال  فلرب عي آلاعة)

فملغرب) مرفكش  (. ( فلويدفن) وقيا 0 

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم))11006.

3(9I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NDPHB

إعالن متعد  فلقرفرفت

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 NDPHB

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فقامة فرح 

كامب منجان فلشقة رقم ) فلطابق 

فالر�سي آليز - مرفكش فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.9(03(

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)30)أكتوبر)019))تم فتخاذ)

فلقرفرفت فلتالية):)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

لتصبح) فلشركة  نشاط  تغييب  ما لي:)

متخصصة في كرفء))فلشقق فلجاهز0)

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب مقر فلشركة فلى فلعنوفن فلتالي):)

حي فلبارو  ين  رب فلعنبوب رقم)10 

فملد نة مرفكش.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

نشاط فلشركة

بند رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

مقر فلشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)79)110.
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

L‘USINE ORIENTALE
إعالن متعد  فلقرفرفت

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

L‘USINE ORIENTALE «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: كلم 0 
طريق فوريكا نسلطانت  - - مرفكش 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.16737

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)30)أكتوبر)019))تم فتخاذ)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
 L’USINE فلتجارية) فلعالمة  فضافة 

ORIENTALE))للشركة
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
 SOUK ART(فضافة فلشعار فلتجاري

لتسلية فلشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

تسلية فلشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110066.
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zarkal(&(associés

MOBILE UP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إنشاء)فرع تابع للشركة

zarkal & associés
131 شارع عبد فملومن فلطابق 6 رقم 
)) ، 0100)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

MOBILE UP شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 
فلفرفشات فلوفزيس - 00000

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.339861

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)0)) آنرب)019))تقرر إنشاء)

فلتسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

MOBILE UP)و فلكائن بالعنوفن زنقة)

حسان فبن ثابت فقامة فلسعا 0 حي)

ملعب فلخيل)-)0000)فاس فملغرب و)
فلقدميبي) فملسيب من طرف فلسيد)0))

محلد).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)00)7)7.
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FIDUCIAIRE ARQAM

BIO ESPRIT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIDUCIAIRE ARQAM

 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC

 BIO ESPRIT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر عين 

فملد ور مشرع فلعين أوال  محلة أوال  

تا لة - 83000 تارو فنت فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1607

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) )0) آنرب) فملؤرخ في)

 BIO(0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو

 10.000 رأسلالها) مبلغ  ( (ESPRIT

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

 وفر عين فملد ور مشرع فلعين أوال )

محلة أوال  تا لة)-)83000)تارو فنت)

فملغرب نتيجة ل):)قرفر فلشركاء.

و حد  مقر فلتصفية ب  وفر عين)

فملد ور مشرع فلعين أوال  محلة أوال )

تا لة)-)00000)تارو فنت فملغرب.)

و عين:
فلسيد)0))ماريانو))زيل و عنوفنه)ف))
ف طاليا) طورينو  (00000 ف طاليا)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بتارو فنت))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)9).
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BOUCHTA COMPTA

4B TRAVAUX »4.B.T«
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

»4B(TRAVAUX »4.B.T    شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حومة 
ضرفو0 زنقة 10 رقم ) - 90000 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6867(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((01( 19) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 0B» (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.   TRAVAUX »0.B.T
فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)و فالشغال فلعلومية.
حومة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 90000  -  ( رقم) (10 زنقة) ضرفو0 

طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد  ونس بوشتى):))700)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

 300 ( (: بوشتى) مصطفى  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد  ونس بوشتى):)700)بقيلة)
100) رهم.

 300 (: بوشتى) مصطفى  فلسيد 
بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بوشتى  فلسيد  ونس 
طريق) (3 رقم) (0 بلوك) فناس  فقامة 

تطوفن)90000)طنجة فملغرب.
فلسيد مصطفى بوشتى عنوفنه)ف))
 وفر سعيد0 قصابي ميسور))33000 

بوملان فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بوشتى  فلسيد  ونس 
طريق) (3 رقم) (0 بلوك) فناس  فقامة 

تطوفن)90000)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
7)) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

)01))تحت رقم))03.
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ABA GESTION SARLAU

SOCIÉTÉ JKARII MONEY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
société(JKARII(MONEY شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 
تجاري 3 بالطابق فألر�سي تجزئة 101  

تجزئة ملصلى  - 30000 فاس
 فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
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محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6160(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 société(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.JKARII MONEY

وكالة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وسيط لالستخالص وف فء)فلفوفتيب.

محل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

تجاري)3)بالطابق فألر�سي تجزئة)101  

تجزئة ملصلى))-)30000)فاس فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فآقارعي) فلسيد كلال 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فآقارعي  كلال  فلسيد 

فلجنان)) رفس  فلنشار  7) رب  رقم)

30000)فاس فملغر ب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فآقارعي  كلال  فلسيد 

فلجنان)) رفس  فلنشار  7) رب  رقم)

30000)فاس فملغر ب).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بفاس بتاريخ)0)) نا ر)0)0) 

تحت رقم)8)).
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

BBR HOME
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BBR HOME

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة فرح 

كامب منجان فلشقة رقم 3 فلطابق 

فالر�سي آليز - 00000 مرفكش 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.66877

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)10)شتنرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلشقة) منجان  كامب  فرح  «فقامة 

رقم)3)فلطابق فالر�سي آليز)-)00000 

«13) رب) إلى) فملغرب«) مرفكش 

فملرستان فلزفوية فلعباسية)-).)مرفكش))

فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

07) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111003.

336I

HORIZON D’OR

HORIZON D‘OR
إعالن متعد  فلقرفرفت

HORIZON D›OR

تجزئة فلوفاق إرفك فلرقم 83)1 

شقة 3 تلار0 ، 000)1، تلار0

 فملغرب

HORIZON D‘OR «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 

فلوفاق إرفك فلرقم 83)1 شقة 3 

تلار0 - 000)1 تلار0 فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.1(08

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في))1)نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

لفائد0) حصة  (100 تفويت) ما لي:)

فلسيد هاشم فلشوبكي طبقا الآتلاع)

07/10/(019

على) فلذي  نص  (:( رقم) قرفر 

فلشركة) نشاط  توسيع  ما لي:)

 Fabrication(des(produits((بإضافة

 cosmétiques( et( d’hygiène

 corporelle

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:( رقم) بند 

فلشركة) نشاط  توسيع  ما لي:)

 Fabrication(des(produits بإضافة)

 cosmétiques( et( d’hygiène

corporelle

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد) لفائد0  حصة  (100 تفويت)

فلسيد) طرف  من  فلشوبكي  هاشم 

محلد حسن فلسقا

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

تصبح) إليه  فملشار  للتفويت  تبعا 

مناصفة) مقسلة  فلشركة  حصص 

هاشم) فلسيد  بحيث  فلشريكين  بين 

حصة و فلسيد) ((00 فلشوبكي لد ه)

محلد حسن فلسقا لد ه)00))حصة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) آنرب) بتاريخ) ( بتلار0) فالبتدفئية 

019))تحت رقم))91).
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

L‘ARCHI SECRET
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

L‘ARCHI SECRET شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فطلس 

كولف آنان تاالغت AP 1 فيال رقم 

180 مرفكش 00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10170(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.L’ARCHI SECRET
فلد كور) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدفجلي.

فالستيبف  وفلتصد ر.

فطلس) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فيال رقم) (AP 1 كولف آنان تاالغت)

180)مرفكش)00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 AUBERT DOMINIQUE فلسيد)

بقيلة) حصة  (FRANCOIS( :( ( 100

100) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 AUBERT DOMINIQUE فلسيد)

شارع) (00 عنوفنه)ف)) (FRANCOIS

شاتو)0300))شاندو فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 AUBERT DOMINIQUE فلسيد)

شارع) (00 عنوفنه)ف)) (FRANCOIS

شاتو)0300))شاندو فرنسا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

07) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)06)111.
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

JANNAGALOU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JANNAGALOU شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

فرح كامب منجان فلشقة رقم ) 

فلطابق فالر�سي آليز مرفكش 00000 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1019((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.JANNAGALOU

كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقارفت.

فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 ( رقم) فلشقة  منجان  كامب  فرح 

فلطابق فالر�سي آليز مرفكش)00000 

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 IMMO( D’OR( :( ( 100 فلشركة)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلشركة)IMMO D’OR)عنوفنه)ف))

 RUE DE LA PIERRE BLEUE 30160

CASTRIES)فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 JEAN ANTOINE فلسيد)

عنوفنه)ف)) (BERNARD SABATIER

 CHEMIN DE LA PIERRE BLEUE

CASTRIES 30160)فرنسا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111080.

339I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

KIF KIF
فسخ عقد تسييب حر ألصل تجاري)

)فألشخاص فملعنويون)

فسخ عقد تسييب حر ألصل تجاري

KIF KIF

بلقت�سى))فلجلع فلعام فالستثنائي)

 BENETIERE STEPHANIE لشركة)

فلكائن مقرها فالآتلاعي ب):))6) رب)

فلحلام موفسين)))-).))مرفكش))فملغرب)

فملؤرخ في)16) نا ر)0)0))تقرر ما لي:

فسخ عقد فلتسييب فلحر لألصل) (
فلقصور) مول  (: ب) فلكائن  فلتجاري 
فملوقع) (، فملغرب) مرفكش  (. (- (8 رقم)

 BENETIERE شركة) طرف  من 

STEPHANIE):)بصفتها مالكة لألصل)

فلتجاري و شركة شركة)YCE)بصفتها)

مسيب0 حر0.

300I

ccf(roubia

 شركة النقل الدولي لياتني 
و أوالده

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

ccf(roubia

 bd(mohammed(derfoufi 17

oujda ، 60000، oujda(maroc

شركة فلنقل فلدولي لياتني و أوال ه 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

قا 0 شارع محلد فلخامس علار0 

قا 0 شارع محلد فلخامس 60000 

وآد0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.17831

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 03) وليوز) في) فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

أوال ه)) و  لياتني  فلدولي  فلنقل  شركة 

300.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 قا 0)

شارع محلد فلخامس))60000)وآد0)

فنعدفم أي نشاط) (: فملغرب نتيجة ل)

للشركة.

علار0) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 60000 فلخامس) قا 0 شارع محلد 

وآد0 فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))لياتني حسن و عنوفنه)ف))

فلخامس)) محلد  شارع  قا 0  علار0 

((0( كلصفي) فملغرب  وآد0  (60000

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

ثعيين) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

قا 0) علار0  بوآد0  فلتصفية  مقر 

شارع محلد فلخامس

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

غشت) ((9 بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

019))تحت رقم)800.

301I

CAUDEC CONSEIL

باتيميل
إعالن متعد  فلقرفرفت

CAUDEC CONSEIL

 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali

(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA(MAROC

باتيليل «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  ) زنقة 

بينيل،فلدفر فلبيضاء - 0100) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.100(7(

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) ((00( مارس) (11 فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

 100.000 من) فلشركة  رأسلال  رفع 

فلى)1.000.000) رهم

على) فلذي  نص  (:( رقم) قرفر 

فلحالي) فملقر فالآتلاعي  تغييب  ( ما لي:)

زنقة بينيل و) (08 (: إلى فلعنوفن فمتي)

زنقة كاالفون حي فملستشفيات،فلدفر)

فلبيضاء

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

فملصطفى) فلسيد  فستقالة  قبول 

فلوحيد) فملسيب  منصب  من  كلال 

للشركة.
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على) فلذي  نص  (:0 رقم) قرفر 

تعيين فلسيد فملصطفى كلال) ما لي:)

كلسيب ن) كلال  فلسيد  وسف  و 

مشتبكين للشركة ملد0 غيب محدو 0)

مع توقيع منفصل

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

فلذي  نص على) (:7 و) (6 بند رقم)
ما لي:)رأسلال فلشركة

بند رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:))

فملقر فالآتلاعي

على) فلذي  نص  (: (18 رقم) بند 

ما لي:)تسلية فملسيب

على) فلذي  نص  (:19 رقم) بند 

ما لي:)فلتوقيع و فإلمضاء

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أبريل))00))تحت رقم)10768).

30(I

IMPRIMERIE PAPETERIE ATTOUMOUH

 IMPRIMERIE PAPETERIE
ATTOUMOUH

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

 IMPRIMERIE PAPETERIE

ATTOUMOUH
رقم 697 تجزئة فلحسنى ) فملحاميد 

مرفكش ، 00160، مرفكش فملغرب

 IMPRIMERIE PAPETERIE

ATTOUMOUH  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 697 

تجزئة فلحسنى ) فملحاميد مرفكش - 

00160 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.0186(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) ((019 ))) آنرب) في) فملؤرخ 

 IMPRIMERIE PAPETERIE حل)

ذفت شركة  ( (ATTOUMOUH

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية  (
 100.000 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)
فملحاميد) (( فلحسنى) تجزئة  (697
فملغرب) مرفكش  (00160 (- مرفكش)

نتيجة لنقص في فملبيعات.
و عين:

هللا)) عبد  موالي  فلسيد)0))
فلوفآري))و عنوفنه)ف))فملحاميد)))رقم)
8))مرفكش)001006)مرفكش فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)))) آنرب)019))وفي رقم)697 
(- ))فملحاميد مرفكش) تجزئة فلحسنى)

00160)مرفكش فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111009.
303I

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورزفزفت

STE GOPER SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة  رعة 
تافياللت ملحقة ورزفزفت

شارع موالي رشيد علار0  ف س 
فلطابق فالول ورزفزفت، 000)0، 

ورزفزفت فملغرب
STE GOPER SARL AU شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 
771حي فملحلدي  - 000)0 ورزفزفت 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 16) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GOPER SARL AU
*تركيب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

قنوفت فلري بالتنقيط)
*)فلبناء)وفالشغال فملختلفة).

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
000)0)ورزفزفت) (- ( 771حي فملحلدي)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: ( فوحسا ن) فلحسين  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فوحسا ن)) فلحسين  فلسيد 
تزفرين)) تلارغين  عنوفنه)ف)) وفر 

07703)زفكور0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فوحسا ن)) فلحسين  فلسيد 
تزفرين) تلارغين  عنوفنه)ف)) وفر 

07703)زفكور0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

0)0))تحت رقم)-.
300I

 IFD INGENIERIE FORMATION

DEVELOPPEMENT

 IFD INGENIERIE
 FORMATION

DEVELOPPEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 IFD INGENIERIE FORMATION
DEVELOPPEMENT

 N°275 BD(ZERKTOUNI ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 IFD INGENIERIE FORMATION

DEVELOPPEMENT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )7) شارع 

زرقطوني فلدفر فلبيضاء - 0000) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(68((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((019 ماي) (30 في) فملؤرخ 

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

 IFD INGENIERIE FORMATION

DEVELOPPEMENT))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 

فإلآتلاعي))7))شارع زرقطوني فلدفر)

فلبيضاء) فلدفر  ((0000 (- فلبيضاء)

قبل) شركة  حل  (: ل) نتيجة  فملغرب 

أوفنها٠.

و حد  مقر فلتصفية ب))7))شارع)

 (0000 (- فلبيضاء) فلدفر  زرقطوني 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) صبييب  ( آلال) فلسيد)0))

 ( 8)1)رقم) ))زنقة) عنوفنه)ف))آليلة)

فلدفر فلبيضاء) فج فلبيضاء٠ 0000))

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

محل) فإلآتلاعي  فملقر  تحد د 

شارع) ((7( ب) فلكائن  فلتصفية 

زرقطوني فلدفر فلبيضاء٠

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)019))تحت رقم)710000.

30(I



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (166

محلد فلحنو ي موثق

BATI SAKANE CHAJAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

محلد فلحنو ي موثق

3 شارع فألندلس ط 1 ، 000)3، 

فلحسيلة فملغرب

BATI SAKANE CHAJAM شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

كالبونيطا - مسجد فألبرفر رقم 06  - 

000)3 فلحسيلة فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.198(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((0(0 10) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »000.000.)1) رهم«)

»00.000)) رهم«)إلى)«600.000.)1 

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالحسيلة))بتاريخ)1)) نا ر)

0)0))تحت رقم))0.
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7Z
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

7Z
1)  زنقة مو�سئ فال وبي - بورغون 

- فلدفر فلبيضاء ، 0)00)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

7Z شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1)   زنقة 

مو�سى فال وبي -بورغون - - 0)00) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.11((1

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

016))تقرر حل) 1)) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

مبلغ رأسلالها) ( (7Z فلشريك فلوحيد)

مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
زنقة مو�سى فال وبي) ( ( ((1 فإلآتلاعي)

فلدفر فلبيضاء) ((00(0 (- (- -بورغون)

فملغرب نتيجة ل):)حل))مبكر للشركة)

ظرو ف شخصية.
و حد  مقر فلتصفية ب)1))))زنقة)

 (00(0 (- (- -بورغون) مو�سى فال وبي)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:
زهيب و عنوفنه)ف)) ( هدى) فلسيد)0))
00)زنقة فبن فبي  فوو -)فيال نوفزيت)

فملغرب) فلبيضاء) فلدفر  ((0330

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

لهم) فملخولة  فلصالحيات  على 

فلعقو ) تبليغ  ومحل  فملخابر0   محل 

و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أبريل)019))تحت رقم)698700.

307I

MCG

تيتيم أي سيليستين
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

تيتيم أي سيليستين شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

عالل فلفا�سي، فلعلار0 )1، فلشقة 

)، تجزئة سين - 00000 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

تيتيم) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

أي سيليستين.

فلبيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وأ وفت) وفلكتب  لأللعاب  بالتجزئة 

وآليع) فلتعليلية  وفأل وفت  فللعب 

وفمللحقات) وفملنتجات  فملقاالت 

فألجرى.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

عالل فلفا�سي،)فلعلار0))1،)فلشقة))،)

تجزئة سين)-)00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: فلسيد0 مها هيبة عيا 0)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 مها هيبة عيا 0 عنوفنه)ف))

 03 فلرقم) فلنسيم،) إقامة  (3 فملسيب0)

00000)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 مها هيبة عيا 0 عنوفنه)ف))

 03 فلرقم) فلنسيم،) إقامة  (3 فملسيب0)

00000)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111061.

308I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

AUTO SERVICE OUMAIMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

 AUTO SERVICE OUMAIMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : تجزئة 
فألميب0 رقم 011 - 93100 فلفنيدق 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.37(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 ))) آنرب) في) فملؤرخ 
 AUTO SERVICE OUMAIMA حل)
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ)
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)
فألميب0 رقم) مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملغرب) فلفنيدق  (93100  -  011

نتيجة لإلفالس.
و عين:

فليدري و) أوال   ( أمينة) فلسيد)0))
تجزئة فالميب0 شارع عالل) عنوفنه)ف))
بن عبد هللا رقم)00 93100)فلفنيدق)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
تجزئة) وفي  ((019 ))) آنرب) بتاريخ)
فلفنيدق) (93100  -  011 فألميب0 رقم)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم)1)00.
309I

MIMOFID SARL AU

LATSIM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
)0 حي مسرور 1 تلار0 ، 0)0)1، 

تلار0 فملغرب
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LATSIM شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )0 حي 

 TEMARA 12020 0مسرور -1تلار

TEMARA MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(9333

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LATSIM

فلشركة) غرض 

 FORMATION, (: بإ جاز)

 A C C O M P A G N E M E N T, E T

CONSEIL EN MATIERE ADMINI

STRATIVE,JURIDIQUE,BUDJETAI

..RE ET COMPTABLE

حي) (0( (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 TEMARA 1(0(0 -1تلار0) مسرور)

.TEMARA MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلكرش) محلد  سيدي  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلكرش) محلد  سيدي  فلسيد 
عنوفنه)ف))رقم)98))شقة)3)فلطابق)) 

حي كيش فلو ف ة-تلار0)0)0)1)تلار0)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلكرش) محلد  سيدي  فلسيد 
عنوفنه)ف))رقم)98))شقة)3)فلطابق)) 
حي كيش فلو ف ة-تلار0)0)0)1)تلار0)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بتلار0) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)-.
3(0I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

PARKING RIFFIENNE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

PARKING RIFFIENNE شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : كنديسة 

فلسفلى زنقة مارتيل رقم )3 - 
93100 فلفنيدق فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.(3(99
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) ))) آنرب) فملؤرخ في)
PARKING RIFFIENNE)شركة ذفت)
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 
فلوحيد مبلغ رأسلالها)0.000)) رهم)
كنديسة) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
فلسفلى زنقة مارتيل رقم))3 - 93100 

فلفنيدق فملغرب نتيجة لإلفالس.
و عين:

و) فلبوعزفوي  ( آلال) فلسيد)0))
زنقة) فلسفلى  كنديسة  عنوفنه)ف))
فلفنيدق) (93100  03 رقم) وزفن 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)))) آنرب)019))وفي كنديسة)
فلسفلى زنقة مارتيل رقم))3 - 93100 

فلفنيدق فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

019))تحت رقم)))00.
3(1I

HOME COMPTA

SONA VERTS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC

SONA VERTS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 19 
تجزئة سللاني 1 بوسكور0  - )718) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(00(77

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 31) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
»900.000) رهم«)أي من)«100.000 
عن) «1.000.000) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))709)7.

3((I

HOME COMPTA

 MEGA TECHNOLOGY
SERVICES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC

 MEGA TECHNOLOGY
SERVICES شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 0) 
زنقة  فوو   فهيبي فلطابق 3  - 
0370) فلدفر فلبيصاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.160089

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 )1) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
 60.000» أي من) »900.000) رهم«)
عن) «1.000.000) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7096)7.
3(3I

COMPTAFFAIRES

BUSS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
BUSS شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فلطابق 
فلسفلي رقم 17 تجزئة فملنزه - 

0800) فملحلد ة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.9689

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) ((019 03) آنرب) في) فملؤرخ 
مسؤولية) ذفت  شركة  (BUSS حل)
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي فلطابق فلسفلي رقم)
فملحلد ة) ((0800 (- تجزئة فملنزه) (17

فملغرب نتيجة لللنافسة.
و عين:

فملناوي) ( ( جد جة) فلسيد)0))
 17 رقم) فملنزه  تجزئة  عنوفنه)ف)) و 
كلصفي) فملغرب  فملحلد ة  ((0800

)0))للشركة.
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و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

وفي فلطابق) ((019 03) آنرب) بتاريخ)

فلسفلي رقم)17)تجزئة فملنزه)-)0800) 

فملحلد ة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)07) نا ر)

0)0))تحت رقم))3 .

3(0I

  كسون

CHAFAI  INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

  كسون

3) آون آوريس فلطابق فلثالث 

فلدفر فلبيضاء، 0060)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

CHAFAI  INVEST شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13، زنقة 

أحلد فملجاتي، فقامة اللب، فلطابق 

1، فلرقم 8، حي فملعاريف - 0000) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(19(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) ((9

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CHAFAI  INVEST

شركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملالية) فلقيم  وتدبيب  تسيب  قابضة 

وفملعنوية لحسابها ولحساب فلغيب.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)13،)زنقة)
فلطابق) فقامة اللب،) أحلد فملجاتي،)
 (0000 (- حي فملعاريف) (،8 فلرقم) (،1

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلسيد فلشافعي محلد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلشافعي محلد عنوفنه)ف))
عبد) شارع  تجزئة  اسلينة،) (،(3
فلدفر) ((0000 فنفا) فلها ي بوطالب،)

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلشافعي محلد عنوفنه)ف))
عبد) شارع  تجزئة  اسلينة،) (،(3
فلدفر) ((0000 فنفا) فلها ي بوطالب،)

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 
نونرب)019))تحت رقم)7)96)7)30.
3((I

  كسون

LAZIO FOOD
إعالن متعد  فلقرفرفت

  كسون
3) آون آوريس فلطابق فلثالث 
فلدفر فلبيضاء، 0060)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
LAZIO FOOD «شركة  فملساهلة«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فلطابق 
فلسفلي، علار0 رقم )3، فرونش 

كونط وزفوية فضاء فلشاوية، سيدي 
بليوط - 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.3360(9

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)0))أكتوبر)019))تم فتخاذ)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تفويت حصة فآتلاعية وفحد0 من)
 YMFK فلسيد عبابو  حى إلى شركة)
وحصة فآتلاعية وفحد0 من) (،Sarl
 YAB شركة) إلى  عبابو  حى  فلسيد 
HOLDING(Sarl،)وحصة فآتلاعية)
وفحد0 من فلسيد بوقنوف سعيد إلى)

.RAMISI(Sarl(شركة
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
فلى) فلقانوني للشركة  تحويل فلشكل 
فعتلا ) مع  فالسم،) مجهولة  شركة 
فملحين،) فلجد د  فالسا�سي  فلنظام 
وتعيين أعضاء)مجلس فإل فر0 ورئيس)
مدقق) تعيين  وكذف  فإل فر0  مجلس 
وفالحكام) فملالية  وفلسنة  فلحسابات 

فالنتقالية
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلى) للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 

شركة مجهولة فالسم
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

تفويت حصص
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم))80))7.
3(6I

COMPTAFFAIRES

S2G TEST INDUSTRIEL
إعالن متعد  فلقرفرفت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

S(G TEST INDUSTRIEL «شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: زفوية 
شارع فملقاومة و شارع مختار سو�سي 

رقم 899 فلحسنية 1 - 0800) 
فملحلد ة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.(693

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
019))تم فتخاذ) 10) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تم رفع رفسلال فلشركة بلبلغ قدره)
 600000 من) في  000000)) رهم 
 رهم فلى)3000000) رهم))على فلنحو)
ف ماج) طريق  عن  (000000 (: فلتالي)
فحتياطي فو فرباح فو عالوفت فصدفر)
عن طريق) ((000000 فملال) رفس  في 
فلشركة) مع   ون  مقاصة  فآرفء)
تحيين) ( وفملستحقة) فملقدفر  فملحد 0 

فلنظام فالسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

رفع رفسلال فلشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (6 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم)100).
3(7I

COMPTAFFAIRES

GUESS SOLUTIONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية
COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 GUESS SOLUTIONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : )1) 

فلطابق فلسفلي فلحسنية 1 - 0800) 
فملحلد ة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.1(((9

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)1))أكتوبر)019))تقرر حل)
ذفت) شركة  (GUESS SOLUTIONS
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  00.000) رهم 
فلسفلي) فلطابق  ((1( فإلآتلاعي)
فملحلد ة) ((0800  -  1 فلحسنية)

فملغرب نتيجة لللنافسة.
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و عين:
و) وهوب  ( حسن) ( فلسيد)0))
فلسفلي) فلطابق  ((1( عنوفنه)ف))
فلحسنية)1 0800))فملحلد ة فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 (1( وفي) ((019 أكتوبر) ((1 بتاريخ)
فلطابق فلسفلي فلحسنية)1 - 0800) 

فملحلد ة فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ))0) نا ر)

0)0))تحت رقم)13.
3(8I

regivar(SARL

ريجيفار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

regivar(SARL
 n° 17 Rue 83 Hay(Takadoum

 Ain(Haroun ، 30000، FES
Maroc

ريجيفار شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 17 
زنقة 83 حي فلتقدم عين هارون 

فاس - 30000 فاس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(06(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 13) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 100.000 رأسلالها) مبلغ  ( ريجيفار)
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)
حي فلتقدم عين هارون) (83 زنقة) (17
فاس)-)30000)فاس فملغرب نتيجة ل)

:)غياب أي نشاط فآتلاعي.
 17 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)
زنقة)83)حي فلتقدم عين هارون فاس)

- 30000)فاس فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))بدر))عرشان و عنوفنه)ف))
فاس فملغرب كلصفي) (30000 فاس)

)0))للشركة.

و) ملحسك  ( سليب) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))فاس)30000)فاس فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)107.

3(9I

SOCAF SARL

 EL ADDADI IMPORT
EXPORT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SOCAF SARL
 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI(BERKANE ، 60300،
BERKANE MAROC

 EL ADDADI IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
 آلة رقم 0) حي فملسيب0 بركان - 

60300 بركان فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 EL (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ADDADI IMPORT EXPORT
غرض فلشركة بإ جاز):)*مقاول في)

فشغال مختلفة فو فشغال فلبناء.

*فلتصد ر وفالستيبف ).
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- بركان) فملسيب0  حي  ((0 رقم)  آلة 

60300)بركان فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: سليب) فلعدف ي  ( فلسيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعدف ي سليب عنوفنه)ف)) ( فلسيد)
فلتقدم) حي  وفرزفزفت  زنقة  (00(

تاوريرت)800)6)تاوريرت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعدف ي سليب عنوفنه)ف)) ( فلسيد)
فلتقدم) حي  وفرزفزفت  زنقة  (00(

تاوريرت)800)6)تاوريرت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/)3.
360I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

MENZAH SEBTA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

MENZAH SEBTA شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : حي 
فملرآة - 93100 فلفنيدق فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.0303
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 ))) آنرب) في) فملؤرخ 
شركة ذفت) (MENZAH SEBTA حل)
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  00.000)) رهم 
 93100 (- فملرآة) حي  فإلآتلاعي 

فلفنيدق فملغرب نتيجة لإلفالس.

و عين:

و) فملروفني  ( عثلان) فلسيد)0))

 93100 وف   ويات) حي  عنوفنه)ف))

فلفنيدق فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)))) آنرب)019))وفي حي فملرآة)

- 93100)فلفنيدق فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

019))تحت رقم)0)00.

361I

مكتب محاسبة

 ACHGUIG MINES MAROC

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب محاسبة

علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) فلرشيد ة ، 000))، 

فلرشيد ة فملغرب

 ACHGUIG MINES MAROC

SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم )0 

زنقة عبد فلرحيم بوعبيد حي فلنهضة 

- 000)) فرفو  فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.11799

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 أكتوبر) ((9 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

موالي فلحسن) ((0( تفويت فلسيد)

من) فآتلاعية  حصة  (((0 فلعلوي)

((0( فلسيد) ( 0)))حصة لفائد0) أصل)

أكتوبر) ((9 بتاريخ) فلزفوية  فمحلد 

.(019

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ))0) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/01.

36(I
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مكتب محاسبة

ALPHA TRAV SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب محاسبة
علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) فلرشيد ة ، 000))، 

فلرشيد ة فملغرب
ALPHA TRAV SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

مالعب كلليلة - 000)) فلرشيد ة 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(1(1
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 3)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
ف ت) محلد  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (((0 لحسن)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000 أصل)
)0))علر زكان بتاريخ)3)) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ))0) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/)0.
363I

مكتب محاسبة

 CAFEDAMAR
 D’AGRICULTURE ET

SOLUTION SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) فلرشيد ة ، 000))، 

فلرشيد ة فملغرب

 CAFEDAMAR D’AGRICULTURE
ET SOLUTION SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بلوك 
13 رقم 1160 تجزئة موالي علي 

فلشريف - 000)) فلرشيد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
13073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (30
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 CAFEDAMAR D’AGRICULTURE

.ET SOLUTION SARL
غرض فلشركة بإ جاز):)فالستغالل)

فلفالحي.
بلوك) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
علي) موالي  تجزئة  (1160 رقم) (13
فلشريف)-)000)))فلرشيد ة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

0)))حصة) ( (: فلسيد عتيوي علر)
بقيلة)100) رهم للحصة).

 GIMENO CASADDO فلسيد)
 100 )CARLOS)حصة بقيلة) :( (250

 رهم للحصة).
 VITALLER PEREZ فلسيد)
 100 )FERMIN)حصة بقيلة) :( (250

 رهم للحصة).
 DAVID PUJOL PIQUER فلسيد)
100) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 250

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) علر  عتيوي  فلسيد 
موالي) تجزئة  (1160 رقم) (13 بلوك)
فلرشيد ة) (((000 فلشريف) علي 

فملغرب.
 GIMENO CASADDO فلسيد)
(- (- فسبانيا) عنوفنه)ف)) (CARLOS

فسبانيا.
 VITALLER PEREZ فلسيد)
(- (- فسبانيا) عنوفنه)ف)) (FERMIN

فسبانيا.
 DAVID PUJOL PIQUER فلسيد)

عنوفنه)ف))فسبانيا)-)-)فسبانيا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) علر  عتيوي  فلسيد 

موالي) تجزئة  (1160 رقم) (13 بلوك)

فلرشيد ة) (((000 فلشريف) علي 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالرشيد ة) فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم)69)1.

360I

مكتب محاسبة

 SLIMANI GEONAGA

AGROTOURISME
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مكتب محاسبة

علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) فلرشيد ة ، 000))، 

فلرشيد ة فملغرب

 SLIMANI GEONAGA

AGROTOURISME شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

تالغومت فلطاوس فلريصاني  - 

000)) فلريصاني فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8803

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) ((019 )0) نا ر) في) فملؤرخ 

فملسؤولية) ذفت  شركة  حل 

 SLIMANI GEONAGA فملحدو 0)

مبلغ رأسلالها) ( (AGROTOURISME

مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 

فلطاوس) تالغومت  قصر  فإلآتلاعي 

فلريصاني))-)000)))فلريصاني فملغرب)

نتيجة ل):)حل مسبق للشركة.

قصر) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

(- ( فلريصاني) فلطاوس  تالغومت 

000)))فلريصاني فملغرب.)

و عين:

و) فلسليلاني  ( ( أحلد) فلسيد)0))

فوفوس) فملعاركة  قصر  عنوفنه)ف))

فلرشيد ة فملغرب) (((000 فلرشيد ة)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)07) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/11.

36(I

مكتب محاسبة

 MARROCO

SHASSANTOURS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

مكتب محاسبة

علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) فلرشيد ة ، 000))، 

فلرشيد ة فملغرب

 MARROC OSHASSANTOURS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : قصر 

تناموست فلطاوس فلريصاني - 

000)) فلريصاني فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.1((0(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 10) آنرب) فملؤرخ في)

 MARROCOSHASSANTOURS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

رأسلالها) مبلغ  فلوحيد  فلشريك 

مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 

فلطاوس) تناموست  فإلآتلاعي قصر 

فلريصاني)-)000)))فلريصاني فملغرب)

نتيجة ألزمة.
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و عين:
و) فوجربوش  ( لحو) فلسيد)0))
فلطاوس) تناموست  قصر  عنوفنه)ف))
فملغرب) فلريصاني  (((000 فلريصاني)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
قصر) وفي  ((019 )1) آنرب) بتاريخ)
(- فلريصاني) فلطاوس  تناموست 

000)))فلريصاني فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)08) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/10.

366I

ste(FIDOKOM(sarl(au

FAISSAL TRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ste(FIDOKOM(sarl(au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador
Maroc

FAISSAL TRAV شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 19 
مسجد بدر حا�سي بركان فلناضور 

)90)6 فلناضور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

19(03
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((6
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FAISSAL TRAV
فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة و فلبناء.
 19 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
فلناضور) بركان  حا�سي  بدر  مسجد 

)90)6)فلناضور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: فيصل) فلهاشمي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: فلسيد فلهاشمي مصطفى)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلهاشمي فيصل عنوفنه)ف))

بركان) بنعلي حا�سي   وفر وال  فحلد 

)90)6)فلناضور فملغرب.

مصطفى) فلهاشمي  فلسيد 

بنعلي) فحلد  وال   عنوفنه)ف)) وفر 
فلناضور) (6(90( بركان) حا�سي 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلهاشمي فيصل عنوفنه)ف))

بركان) بنعلي حا�سي   وفر وال  فحلد 

)90)6)فلناضور فملغرب

مصطفى) فلهاشمي  فلسيد 

بنعلي) فحلد  وال   عنوفنه)ف)) وفر 

حا�سي بركان))90)6)فلناضور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم)73)3.

367I

ETS COMPTA HOUSE

STDL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

STDL شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تزفرت 

فعرف ن علرفن هناء جنيفر0  - 

0000) جنيفر0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(177
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((0(0 07) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.000.000) رهم«)
 1.(00.000» إلى) »100.000) رهم«)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

0)0))تحت رقم)13.

368I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 TALISMAN INVEST
MOROCCO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
7) شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
609) ، 00000، مرفكش فملغرب

 TALISMAN INVEST MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  فيال رقم 

33 باب فغلي مشوفر قصبة - 00000 
مرفكش فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.36009
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 نونرب) (1( في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »10.900.000) رهم«)
»100.000) رهم«)إلى)«000.000.)1 
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم«)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111090.

369I

SOCAF SARL

ABBASSI IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOCAF SARL

 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI(BERKANE ، 60300،

BERKANE MAROC

 ABBASSI IMPORT EXPORT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 30 

شارع توبقال حي فملسيب0 بركان - 

60300 بركان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

699(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ABBASSI IMPORT EXPORT

غرض فلشركة بإ جاز):)*مقاول في)

فشغال مختلفة فو فشغال فلبناء

*فلتصد ر وفالستيبف .
 30 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

(- بركان) فملسيب0  حي  توبقال  شارع 

60300)بركان فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( محلد) عبا�سي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (17(

عنوفنه)ف)) ( فلسيد عبا�سي محلد)

تاوريرت) غشت  ((0 حي) (7 زنقة) (36

800)6)تاوريرت فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلسيد عبا�سي محلد)

تاوريرت) غشت  ((0 حي) (7 زنقة) (36

800)6)تاوريرت فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/31.

370I

ADYEL(&(ASSOCIES

 NC PARTNERS ON

DEMAND MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis(Boulevard(Ain 03

 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca(maroc

 NC PARTNERS ON DEMAND

MOROCCO شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فنفا، 131 علار0 فزير. فلرقم 11 ب - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(1(87

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 1)) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 NC (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 PARTNERS ON DEMAND

.MOROCCO

-آليع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعامة) باإل فر0  فملتعلقة  فلخدمات 

وفالستشارفت فإل فرية)،)إعا 0 فلهيكلة)

،)تنظيم فألعلال)،)فلدعم فلشخ�سي)

لللد رين فلتنفيذ ين وفرق فإل فر0)،

فملتعلقة) فلخدمات  -آليع 

بالتوظيف:)فملشور0 وفلتقييم.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فنفا،)131)علار0 فزير.)فلرقم)11)ب)-)

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 NC( Partners( On فلشركة)

Demand(:((1.000)حصة بقيلة)100 

 رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 NC( Partners( On فلشركة)

زنقة  ) (7( عنوفنه)ف)) (Demand

مارن) سور  برفي  (90360 الفوغا ي)

فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

آان) (، نيكوالس) (، مارتن) فلسيد 

زنقة  ) (7( عنوفنه)ف)) فيد ال ن 

مارن) سور  برفي  (90360 الفوغا ي)

فرنسا

عنوفنه)ف)) فلحلو  غيثة  فلسيد0 

ف) فلسكن  إقامة  عو 0  عين  زنقة 

 (0000 بوركون) ش6) (3 ( لصغيب ط)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.

371I

CAUDEC CONSEIL

باتيميل
إعالن متعد  فلقرفرفت

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC
باتيليل «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 08 
زنقة بينيل و زنقة كاالفون حي 
فملستشفيات  - 0100)  فلدفر 

فلبيضاء   فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.100(7(

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
)00))تم فتخاذ) )1) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
كلال00)  فلسيد  وسف  تفويت 
 (00 فصل) من  فآتلاعية  حصة 

حصة لفائد0 فلسيدهشام كلال
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
فستقالة) ما لي:) على  فلذي  نص 
منصب) من  كلال  فلسيد  وسف 

مسيب للشركة
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
قبول فلسيد) فلذي  نص على ما لي:)

هشام كلال كشريك)
قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد) فلذي  نص على ما لي:)
مصطفى كلال كلسيب وحيد للشركة)

ملد0 غيب محدو 0
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
فلذي  نص على) (:7 و) (6 ( بند رقم)

ما لي:)رأسلال فلشركة
على) فلذي  نص  (:18 رقم) بند 

ما لي:)تسلية فملسيب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)006))تحت رقم)319.

37(I

cabinet(aux(services(des(affaires

SOS HAJJI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

SOS HAJJI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

فملكابر فملعاضيد ع ص ز فرفو  - 

00))) فرفو  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

13(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SOS (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HAJJI

فعلال) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)فملختلفة.

قصر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- فرفو ) ز  ص  ع  فملعاضيد  فملكابر 

00))))فرفو  فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد  وسف حاجي):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: فلرف�سي) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) حاجي  فلسيد  وسف 
فلحي) فلذهب  وف ي  0)1زنقة  رقم)

فلجد د فرفو )00))))فرفو  فملغرب.



(173 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

عنوفنه)ف)) فلرف�سي  محلد  فلسيد 
قصر فملكابر فملعاضيد ع ص ز فرفو )

00))))فرفو  فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) حاجي  فلسيد  وسف 
فلحي) فلذهب  وف ي  0)1زنقة  رقم)

فلجد د فرفو )00))))فرفو  فملغرب
عنوفنه)ف)) فلرف�سي  محلد  فلسيد 
قصر فملكابر فملعاضيد ع ص ز فرفو )

00))))فرفو  فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)07) نا ر)

0)0))تحت رقم)19)13.
373I

ISDM CONSULTING

ELEC ES-SAADA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب
ELEC ES-SAADA  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 N°02 AV(ABDERRAHMANE
 BNOU ABIBAKER LOT

 ERRAHA,B.P.3032  - 70000
.LAAYOUNE MAROC

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.007
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 17) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »3.000.000) رهم«)
»3.000.000) رهم«)إلى)«6.000.000 
 رهم«)عن طريق):))إ ماج فحتياطي أو)
أرباح أو عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)30) آنرب)

019))تحت رقم)019)/0)31.
370I

إئتلانية)BKM)لإلرشا فت

MOKASSI TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

إئتلانية BKM لإلرشا فت

رقم 10 تجزئة فملركز ورزفزفت ، 

000)0، ورزفزفت فملغرب

MOKASSI TRAVAUX شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

فمزوغان أمرزكان ورزفزفت - )10)0 

ورزفزفت فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6137

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 0)) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( (MOKASSI TRAVAUX

وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)

فمزوغان) فإلآتلاعي  وفر  مقرها 

ورزفزفت) (0(10( (- أمرزكان ورزفزفت)

فملغرب نتيجة ل):)توقف فلنشاط.

ب  وفر) فلتصفية  مقر  حد   و 

 0(10( (- فمزوغان أمرزكان ورزفزفت)

ورزفزفت فملغرب.)

و عين:

و) قا�سي  ( لحسن) فلسيد)0))

أمرزكان) فمزوغان  عنوفنه)ف)) وفر 

فملغرب) ورزفزفت  (0(10( ورزفزفت)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

0)0))تحت رقم))3.

37(I

إئتلانية)BKM)لإلرشا فت

OUIMED

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

إئتلانية BKM لإلرشا فت

رقم 10 تجزئة فملركز ورزفزفت ، 

000)0، ورزفزفت فملغرب

OUIMED شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 60 

تجزئة فدرفكم ورزفزفت - 000)0 

ورزفزفت فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8(91

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) ))) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

 100.000 )مبلغ رأسلالها) (OUIMED

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)

 0(000 60)تجزئة فدرفكم ورزفزفت)-)

توقف) (: ل) نتيجة  فملغرب  ورزفزفت 

فلنشاط.

 60 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)

 0(000 (- ورزفزفت) فدرفكم  تجزئة 

ورزفزفت فملغرب.)

و عين:

و) وجلفن  ( محلد) فلسيد)0))

فدرفكم) تجزئة  (7 رقم) عنوفنه)ف))

فملغرب) ورزفزفت  (0(000 ورزفزفت)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

0)0))تحت رقم)30.

376I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SB3M SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقم بلوك ) رقم 07 فلسلار0 ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
STE SB3M SARL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

 RUE 02 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 BLOC 2 TAKADOM(N°12 ES

SEMARA - 72000 فلسلار0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
18((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SB3M SARL
أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عامة.
 RUE 0( (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 BLOC ( TAKADOM N°1( ES
SEMARA - 7(000)فلسلار0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
0.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:

 00.000 ( (: فلسيد فسلاعيل باكي)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) باكي  فسلاعيل  فلسيد 
فلشطر)))حرف ن رقم))7)تامنصورت)

مرفكش))000)7)فلسلار0 فملغرب.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (170

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) باكي  فسلاعيل  فلسيد 

فلشطر)))حرف ن رقم))7)تامنصورت)

مرفكش))000)7)فلسلار0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالسلار0)

0)0))تحت رقم)0)0)/13.

377I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SS VOIE SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي فلتقم بلوك ) رقم 07 فلسلار0 ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000

STE SS VOIE SARL AU شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

 AV EL وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 MAGRIB(AL(AARABI(N° 76 ES

SEMARA - 72000 فلسلار0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1681

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)10) نا ر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

 AV EL MAGRIB AL AARABI N°«

فلسلار0) (76 ES SEMARA - 7(000

 HAY EL WAHDA 0(» إلى) فملغرب«)

 RUE TOUBA N° (( LAAYOUNE

70000 -)فلعيون))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالسلار0)

0)0))تحت رقم)0)0)/08.

378I

موثقة هدى أمنيول

ارونج سبيس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص
فألستاذ0 هدى أمنيول

موثقة بأكا  ر
علار0 تفاوين بلوك E)   فلطابق 

فلثاني رقم 0  
شارع وف  زيز - فكا  ر

شركة « فرونج سبيس « شر كة 
محدو 0 فملسؤولية ش.م.م

تفويت) عقد  ( بلقت�سى) (I  -  
فألستاذ0) تلقته  فآتلاعية،) حصص 
بأكا  ر،) موثقة  أمنيول،) هدى 
فوت) ) آنرب019)) و7)) ((6 ( مؤرخ)
فلسيد  وسف))ند م))لفائد0))فلسيد)
علرسها ب٬  0)))حصة إآتلاعية،)
فلتي  لتلكها) فلحصص  مجلوع  من 
فملسؤولية) فملحدو 0  فلشركة  في  (،
فملسلا0 شركة)«))فرونج سبيس)«)ش)
 100.000,00 (: مالها) رفس  ( ( .م،) .م)
 رهم و مقرها فالآتلاعي بتارو فنت)

 وفر كابا)،كاللشا،)قيا 0 فحلد.
-))بلقت�سى))عقد هبة حصص) (II
هدى) فألستاذ0  تلقته  فآتلاعية،)
مؤرخ)) بأكا  ر،) موثقة  أمنيول،)
وهب) ((019 ( ) آنرب) و7)) ((6 في)
للسيد) ( ند م لفائد0) ( فلسيد  وسف)
حصة فآتلاعية) (((0 ند م) ( آلال)
و فلتي  لتلكها)،)في فلشركة فملحدو 0)
فرونج) ( (» شركة) فملسلا0  فملسؤولية 
مالها) رفس  .م،) .م) ش) (» سبيس)
مقرها) و  100.000,00) رهم  (:
كابا) بتارو فنت  وفر  فالآتلاعي 

،كاللشا،)قيا 0 فحلد.
فال دفع فلقانوني تم بكتابة) (III  -  
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
(، ((0(0 ) نا ر) (10 ( في) (٬ بتارو فنت)

تحت رقم))1.
 -V)تم فلتصريح بالتعد ل بالسجل)
فالبتدفئية) باملحكلة  فلتجاري 
10) نا ر0)0)،)تحت) في) بتارو فنت٬)

رقم))0.
للبيان و فلنشر

فألستاذ0 هدى أمنيول

موثقة

379I

FIDUNION-MAROC

CHAKS INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CHAKS INVEST شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 119 ، 
شارع عبد فملؤمن ، فلطابق 3 ، فلباب 
)) - 0000)  فلدفر فلبيضاء فملغرب..

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.186679
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في))0) نا ر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
»119)،)شارع عبد فملؤمن)،)فلطابق)3 
)فلدفر فلبيضاء) ((0000 - (( ،)فلباب)
فلجيش) شارع  (، (17» إلى) فملغرب.«)
 -  33 رقم) فلتاسع  فلطابق  (، فمللكي)

0000)))فلدفر فلبيضاء))فملغرب.«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8)77)7.
380I

كافجيد

ZAJINOX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

كافجيد
86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
ZAJINOX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 LOTISSEMENT HAJ FATEH LOT
N°202 LISSASFA - 20260 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.383363

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 7)) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
»300.000) رهم«)أي من)«100.000 
عن) «000.000) رهم«) إلى)  رهم«)
إ ماج فحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوفت إصدفر في رأس فملال.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7107)7.

381I

كافجيد

 TRANSIT CONSEIL
 TRANSPORT

INTERNATIONAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

كافجيد
86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 TRANSIT CONSEIL

 TRANSPORT INTERNATIONAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 (RUE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 DOCTEUR ROUX ROCHES

NOIRES - 20290 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10(187
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)10) آنرب)019))تم))تحويل))
للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 (RUE DOCTEUR ROUX» من)
فلدفر) (ROCHES NOIRES - (0(90
 39RUE AL» إلى) فملغرب«) فلبيضاء)
 MOCHARAKA( APPT( N°4( 2eme
 ETAGE ROCHES NOIRES -

90)0))فلدفر فلبيضاء))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7100)7.

38(I



(17( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

كافجيد

ZAJINOX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
ZAJINOX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 LOTISSEMENT HAJ FATEH LOT
N°202 LISSASFA - 20220 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.383363

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 7)) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
غالب) حلز0  ((0( فلسيد) تفويت 
))1)حصة فآتلاعية من أصل)00) 
حصة لفائد0))فلسيد))0))حورية ملري)

فلو غيبي بتاريخ)7)) آنرب)019).
غالب) مهدي  ((0( فلسيد) تفويت 
))1)حصة فآتلاعية من أصل)00) 
حصة لفائد0))فلسيد))0))حورية ملري)

فلو غيبي بتاريخ)7)) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7107)7.
383I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BOUTARA TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE BOUTARA TRANS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
 BD LED : وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 BOUHLALI HAY ANDALOUS
N71 OUJDA - 60000 وآد0 

فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.3(939
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 )0) نا ر) فملؤرخ في)
STE BOUTARA TRANS)شركة ذفت)
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
 BD LED BOUHLALI فإلآتلاعي)
 HAY ANDALOUS N71 OUJDA
60000 -)وآد0 فملغرب نتيجة لعدم)

تحقيق فلهدف فالآتلاعي للشركة.
و عين:

و) بوطار0  ( فمليلو ) فلسيد)0))
حي فالندلس شارع محلد) عنوفنه)ف))
 60000 وآد0) رقم71) ( فلبوهاللي)

وآد0 فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 BD LED وفي) ((0(0 )0) نا ر) بتاريخ)
 BOUHLALI HAY ANDALOUS
وآد0) (N71 OUJDA - 60000

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))6).
380I

FIDSAGE SARLAU

YASA INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب تسلية فلشركة
FIDSAGE SARLAU

109 شارع لال  اقوت فلطابق فلثالث 
فلرقم 71 ، 0080)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
YASA INVEST شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فالآتلاعي 6 زنقة 

فلقا�سي ف اس فلطابق ) فلشقة 10 
فملعاريف - 0330) فلدفر فلبيصاء 

فملغرب.
تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
0(161(

)بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) ((019 3)) آنرب) فملؤرخ في)
 »YASA INVEST»(تسلية فلشركة من

. »EPILCARE»(إلى

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)087).

38(I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE SEA WAVES SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

STE SEA WAVES SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 LOT AL وعنوفن مقرها فالآتلاعي

 OMRANE(N° 731 SELOUANE

NADOR شارع فلجيش فمللكي زنقة 
فلورو  علار0 رقم )0 فلطابق فالول 

000)6 فلناظور فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.18(((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) ((0(0 16) نا ر) في) فملؤرخ 

 IMPORT» من) فلشركة  نشاط 

 EXPORT DE FOURNITURE DE

 TRAVAUX DIVERS»(إلى(»CUISINE

.»OU CONSTRUCTION

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)90.

386I

كافجيد

B
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 

فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

B شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10زنقة 
فلشرفر 0 فلطابق فلسفلي  رب لوبيال 
بوركون فلبيضاء 30)0) فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(1807
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

.B(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها
غرض فلشركة بإ جاز):)فملتاآر0 في)

فلسيارفت فلجد د0 و فلقد لة.
10زنقة) (: فملقر فالآتلاعي) عنوفن 
فلشرفر 0 فلطابق فلسفلي  رب لوبيال)
فلبيضاء) ((0(30 فلبيضاء) بوركون 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: فلسيد فسلاعيل بلخضر)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
00))حصة) ( (: فلسيد زهيب كركاف)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بلخضر) فسلاعيل  فلسيد 
فقامة فلسالمة زنقة هنبي) عنوفنه)ف))
فلوري)) فال  (01 ش) (01 ط) مورو 

00)0))فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه)ف)) كركاف  زهيب  فلسيد 
ساحة تيزي فوسلي فقامة كار ن) (16
طابق)3)شقة)11عين فلسبع))00)0) 

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بلخضر) فسلاعيل  فلسيد 
فقامة فلسالمة زنقة هنبي) عنوفنه)ف))
فلوري)) فال  (01 ش) (01 ط) مورو 

00)0))فلبيضاء)فملغرب.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (176

عنوفنه)ف)) كركاف  زهيب  فلسيد 

ساحة تيزي فوسلي فقامة كار ن) (16

طابق)3)شقة)11عين فلسبع))00)0) 

فلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)7)1))7.
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FOUZMEDIA

SOCIETE YOTI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE YOTI شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل رقم 

69 زفوية زنقة ف ريس فألكرب وزنقة 

موالي عبدفلرحلان إقامة  اسلين - 

10000 فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(3037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) (10

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE YOTI

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فألشغال فملختلفة وأشغال فلبناء

مقاول في فلبناء)فملعدني

مقاول في أشغال فلصباغة.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)محل رقم)
وزنقة) فألكرب  ف ريس  زنقة  زفوية  (69
(- موالي عبدفلرحلان إقامة  اسلين)

10000)فلقنيطر0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد إسحاق شعيبة عنوفنه)ف))
 90060  7 فلرقم) أ  (( زنقة) فلسوفني 

طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد إسحاق شعيبة عنوفنه)ف))
 90060  7 فلرقم) أ  (( زنقة) فلسوفني 

طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقنيطر0)

رقم)-.
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MATERIEL ELECTRIQUES DU MAROC

 MAROC ATELIER
AGRICOLE BATIMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

 MAROC ATELIER AGRICOLE
BÂTIMENT

 IMM(C10 APPT 12 HAY
 ADARISSA(FES(IMM(C10 APPT
 ،12 HAY(ADARISSA(FES، 30000

فاس فملغرب
 MAROC ATELIER AGRICOLE

BATIMENT شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 09) 
زنقة 0 حي فلنلاء بن سو ف  - 30000 

fes فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.318((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 أكتوبر) ((0 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فملربور) حليد  ((0( فلسيد) تفويت 
600)حصة فآتلاعية من أصل)600 
حصة لفائد0))فلسيد))0))محلد فمين)

كطوع بتاريخ)0))أكتوبر)019).
)فلفاللي) تفويت فلسيد))0))لطيفة)
000)حصة فآتلاعية من أصل)000 
حصة لفائد0))فلسيد))0))فؤف  فملنور)

بتاريخ)0))أكتوبر)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
أكتوبر) ((( بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم))100.
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MATERIEL ELECTRIQUES DU MAROC

 MATÉRIEL ELECTRIQUE DU
MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

 MATERIEL ELECTRIQUES DU
MAROC

 IMM(C10 APPT 12 HAY
 ADARISSA(FES(IMM(C10 APPT
 ،12 HAY(ADARISSA(FES، 30000

فاس فملغرب
 MATÉRIEL ELECTRIQUE DU
MAROC شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

نوفل زنقة 0 رقم 30 حي فلرياض 3 - 
30000 فاس فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.038(9
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 شتنرب) ((3 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0))سالوي عبد هللا)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000
شتنرب) ((3 محلد فمين كطوع بتاريخ)

.(019
حلز0) سالوي  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000
شتنرب) ((3 محلد فمين كطوع بتاريخ)

.(019

فهد) سالوي  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000
شتنرب) ((3 محلد فمين كطوع بتاريخ)

.(019
سالوي محلد) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))فؤف )

فملنور بتاريخ)3))شتنرب)019).
عبد) سالوي  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  ((00 فلكامل)
((0( فلسيد) ( 00))حصة لفائد0) أصل)

فؤف  فملنور بتاريخ)3))شتنرب)019).
ر�سى فلشرف بي) ((0( تفويت فلسيد)
00))حصة فآتلاعية من أصل)00) 
حصة لفائد0))فلسيد))0))فؤف  فملنور)

بتاريخ)3))شتنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
أكتوبر) (08 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)019)/3167.
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 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

FULL LINE LOGISTICS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
FULL LINE LOGISTICS شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

علر فملختار رقم 9)1 شقة رقم 0 - 
70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3039(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 FULL (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.LINE LOGISTICS
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع  فجل وجارج فملغرب.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 -  0 شقة رقم) (1(9 علر فملختار رقم)

70000)فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلجلالي) لطفي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فلجلالي  لطفي  فلسيد 
 ( فلسعا 0 شقة) حي  فلخليل  فقامة 
 (0000 فلبيضاء) معروف  سيدي 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلجلالي  لطفي  فلسيد 
 ( فلسعا 0 شقة) حي  فلخليل  فقامة 
 (0000 فلبيضاء) معروف  سيدي 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
09) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/61.
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مكتب فملتني لللحاسبة و فلتدبيب

ESMATRANS
إعالن متعد  فلقرفرفت

مكتب فملتني لللحاسبة و فلتدبيب
ساحة نفارف 3 فقامة سان 

فرفنسيسكو - ط ) رقم 9 ، 90000، 
طنجة فملغرب

ESMATRANS «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 
فملسيب0 فلخضرفء وشارع فألندلس، 

إقامة عفيف فلطابق فألول رقم 3 و0  
- - طنجة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.103(7
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) ((019 نونرب) ((0 فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
عبد) فلشريك  بوفا0  فإلعالم  ما لي:)
حصصه) وتوزيع  بكوري  فلرحيم 
فإلرفثة) لرسم  (

ً
تبعا فلورثة  على 

بالشكل) (- (17/07/(019 في) فملؤرخ 
جد جة) للسيد0  حصص  (0 (: فألتي)
  .1908/11/1( في) فملولو 0  بنونة،)
بقوري،) كلال  للسيد  حصص  ((
فملولو  في)1969/06/10.  3)حصص)
فملولو 0) بقوري،) نا  ة  للسيد0 
حصص) ((   .1970/11/08 في)
فملولو ) بقوري،) فحلد  للسيد 
حصص) (3   .1970/00/(( في)
فملولو 0) بقوري  و  ان  للسيد0 
حصص) (( في1980/06/06.  
فملولو ) بقوري،) رشيد  للسيد 

في1986/11/10. 
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيد) للشركة  آد د  كلسيب  ضم 
أسامة أزنو  ليحل محل فلسيد كلال)
منصبه) من  فستقال  فلذي  بكوري 
كأحد مسيبي فلشركة حتى  ظلوف فمن)
فلسيد مصطفى) للشركة:) كلسيب ن 
طنجة) فملولو  ب  مغربي،) فلسباعي،)
سكناه ب طنجة) (،18/03/1978 في)
 .(1 رقم) (1(8 تجزئة فألطلسية زنقة)
فملولو ) مغربي،) فلسيد أسامة أزنو ،)
(،17/00/1980 ب كيسان تاونات في)
سكناه ب طنجة موالي علي فلشريف)

زنقة)179)طبق)0)رقم))1.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلقانون) من  و7) (6 فلفصلين) تعد ل 

فألسا�سي للشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)79)8)).
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VISION VASTE CONSULTING

KETAGRAINS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
KETAGRAINS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع أبي 
فلحسن فلشا لي، إقامة ور 0، رقم 
) فلطابق فلسفلي - 90010 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
908(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((018 17) وليوز)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.KETAGRAINS
غرض فلشركة بإ جاز):)فملتاآر0 في)
آليع فملنتوآات فلفالحية وفألعالف)

وفألسلد0.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع أبي)
رقم) ور 0،) إقامة  فلشا لي،) فلحسن 
طنجة) (90010 (- فلسفلي) فلطابق  ((

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فؤف ) فلكرش  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فؤف   فلكرش  فلسيد 
 30000 فلقرية) فلجد د  فلحلري  حي 

تاونات فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فؤف   فلكرش  فلسيد 
 30000 فلقرية) فلجد د  فلحلري  حي 

تاونات فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
غشت) (06 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

018))تحت رقم)16000).
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ECOCOMPTA

TRUST COMPANY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
TRUST COMPANY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
 BD (7 وعنوفن مقرها فالآتلاعي
  JININE(HAY(EL(QODS 20610

 - 20610 CASABALANCA
.MAROC

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.03307(
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 6)) آنرب) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
(، تأثيث) (، وفلتخطيط) فلد كور 
(، وفملكاتب) فلتجارية  فملحالت  ترتيب 

وفلبناء)،
-)فلتلثيل وفلتجار0.

وفلشرفء) فلبيع  في  عامة  تجار0  (-
وفلتلثيل) وفلتصد ر  وفالستيبف  
بجليع أشكاله من فلسلع وفملنتجات)

وفملعدفت وفملوف  بجليع أنوفعها.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))8)7)7.

390I

MAY CONSULTING

اوالد لبحر لكبار طرنس

إعالن متعد  فلقرفرفت

MAY CONSULTING

7 زنقة فملالزم فرناند الفيليت ، 

0300)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

فوال  لبحر لكبار طرنس «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 7 زنقة 

فملالزم فرناند لفيالت - 0300) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.01136(

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في))0)أكتوبر)019))تم فتخاذ)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:01 رقم) قرفر 

ما لي:)نقل أسهم فلشركة)

على) فلذي  نص  (:0( رقم) قرفر 

ما لي:)تغييب فسم فلشركة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:07 رقم) بند 

نقل أسهم فلشركة فلى فلسيد) ما لي:)

قبال محلد و فلسيد قبال عبد هللا

على) فلذي  نص  (:0( رقم) بند 

«ما) تغييب فسم فلشركة السم) ما لي:)

طرونسبور في لوآيستيك«

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)019))تحت رقم))071)7.

39(I

ouizane(works(est(sarl

 OUIZANE WORKS EST
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ouizane(works(est(sarl
زفوية شارع عبد فملومن شارع فنوفل 
فقامة عبد فملومن فلطابق )فملكتب 

)0) فلدفرفلبيضاء ، 0000)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

ouizane(works(est(sarl شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية 
شارع عبد فملومن شارع فنوفل فقامة 
عبد فملومن فلطابق )فملكتب )0) 

فلدفرفلبيضاء  0000) فلدفرفلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
009773

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((3
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ouizane(works(est(sarl
فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)وفالشغال فلثانوية.
زفوية) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع عبد فملومن شارع فنوفل فقامة)
 (0( )فملكتب) فلطابق) فملومن  عبد 
فلدفرفلبيضاء) ((0000 ( فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) محلد  ويزفن  فلسيد 
 C M NORD 06 NO NO 6
مرفكش) (MARRAKECH  00130

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ويزفنعبدفلعزيز  فلسيد 
مزكيطة) آلاعة  ثتنفال  تالث   وفر 

زفكور0)07900)زفكور0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 
 آنرب)019))تحت رقم)8)390080.
396I

MOHAMED SAFRIOUI

TEKCIM
شركة فملساهلة

رفع رأسلال فلشركة
MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
TEKCIM شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي   
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 N°2 SIDI(BELYOUT - 20000

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.10((

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 
18) آنرب) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 
فلشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019
«99.000.000) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) «1.000.000) رهم«) من) أي 
طريق) عن  »100.000.000) رهم«)
فلشركة) مع   ون  مقاصة  إآرفء) ( (:

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7081)7.
397I

LABRASS MULTISERVICES SARL

KRAF BRUDER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شارع فالميب موالي عبد هللا ، 

70000، فلعيون فملغرب
KRAF BRUDER  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع مكة 
زنقة )3 رقم 07 فلعيون  - 70000 

فلعيون  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

30(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((8

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 KRAF (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

. BRUDER

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

(- فلعامة) فلبناء) جدمات  (- فلتهيئة)

فألشغال فلعلومية).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع مكة)
 70000 (- ( فلعيون) (07 رقم) (3( زنقة)

فلعيون))فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلحي حرطون)):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
حرطون)) فلحي  عبد  فلسيد 
رقم) بدون  فلجد د  فلحي  عنوفنه)ف))

طرفا ة))0)700)طرفا ة))فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حرطون)) فلحي  عبد  فلسيد 
رقم) بدون  فلجد د  فلحي  عنوفنه)ف))

طرفا ة))0)700)طرفا ة))فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)160.

398I
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سيكلا آيستيون

STE BOSSG
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

سيكلا آيستيون
شارع محلد فلخامس ملر تلكروت 
رقم 1 ورزفزفت، 000)0، ورزفزفت 

فملغزب
STE BOSSG شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
سيدي محند ولحسن حي ف ت 

كضيف - 000)0 ورزفزفت فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10697/63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BOSSG
فعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلغابة
فعلال فلبناء)فملختلفة
فالستيبف  و فلتصد ر)

فلتجار0).
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
ف ت) حي  ولحسن  محند  سيدي 

كضيف)-)000)0)ورزفزفت فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
غوز فمي) فلرحلان  عبد  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

غوز فمي) فلرحلان  عبد  فلسيد 

علار0) (II فلتضامن) فقامة  عنوفنه)ف))

)0))بن سركاو)80000)فكا  ر فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

غوز فمي) فلرحلان  عبد  فلسيد 

علار0) (II فلتضامن) إقامة  عنوفنه)ف))

)0))بن سركاو)80000)فكا  ر فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

0)0))تحت رقم)-.

399I

FIDECOM SARL

STELLA MARIS
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDECOM SARL

06 شارع باستور حي فلليلون فلرباط 

، 10060، فلرباط فملغرب

STELLA MARIS «شركة  

فملساهلة«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 

1، زنقة زرهوني - 0)100 فلرباط 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.10700

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) ((019 نونرب) ((6 فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

على))إثر فنعقا ))فلجلع))فلعام))فلعا ي))

نونرب) ( ((6 ( فستثنائيا  وم) ( فملنعقد)

(،(STELLA MARIS((((((019)))لشركة

 300.000 شركة مساهلة،)رأسلالها)

بالرباط،) فالآتلاعي  مقرها   رهم،)
مسجلة) زرهوني،) زنقة  (،1 رقم)

بالسجل فلتجاري بالرباط تحت عد )

10700،)تم ما  لي):)

مهام) بانتهاء) عللا  فإلحاطة 

ذمتهم،) تربئة  مع  فلشركة  متصرفي 

تعيين كلتصرفين آد  للشركة ملد0)

جالل ستنتهي  فلتي  و  (، سنوفت) (6

)فنعقا  فلجلع فلعام فلعا ي فلسنوي)

سنة)) حسابات  على  لللصا قة 

 Monseigneur(Cristobal((-(:((0(0

) وم) مز ف ) (LOPEZ ROMERO

LEZ-( بإسبانيا) ( (19((/0(/19

RUBIO,(ALMERIA))،)حامل لبطاقة)

و) (،G003110M ( ( رقم) فلتسجيل 

(،1 رقم) فلرباط،) بلطرفنية  فلقاطن 

 Père((-((.(زنقة فلحاج محلد فلرفاعي

  Marc( André-Marie( BOUCROT

بفرنسا) ( (1908/08/(6 ) وم) مز ف )

)CHOISY-LE-ROI))،)حامل لبطاقة)

و) (،U00001(F ( ( رقم) فلتسجيل 

رقم) فلرباط،) بلطرفنية  فلقاطن 

فلرفاعي) محلد  فلحاج  زنقة  (،1

 Père( Daniel( Marie( Joseph   -   .

) وم) مز ف ) (Michel( NOURISSAT

 (DIJON( بفرنسا) ( (19(0/07/00

رقم))) فلتسجيل  لبطاقة  حامل  (،

بلطرفنية) فلقاطن  و  (،BE0301(V
فلحاج محلد) زنقة  (،1 رقم) فلرباط،)

فلعربي) فلسيد  تعيين  فلرفاعي).))

عضو)) و  محاسب  جبيب  فلعوفيب،)

كلرفقب) ( فملحاسبين،) فلخربفء) بهيئة 

تقارير) لتقد م  فلشركة  لحسابات 

و) ((019 سنوفت) حسابات  حول 

0)0))و)1)0) .

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

قرر فملجلس فإل فري جالل فآتلاعه)

 وم)6))نونرب)019))ما  لي):

 Monseigneur( Cristobal تعيين)

مد ر) كرئيس  (LOPEZ ROMERO

مد0) تعا ل  ملد0  للشركة  عام 

للشركة)) كلتصرف  مهامه  مزفولة 

 Sœur( Stefania ( ( تعيين) (((.

مز ف 0  وم) (،Maria( STANKIEW

 GRZOW( ببلونيا) ( ((1/1(/1908

فلتسجيل))) لبطاقة  حاملة  (، ((WLKP

فلقاطنة) BE0(130E،و  ( ( رقم)
زنقة) (،1 رقم) فلرباط،) بلطرفنية 

فلحاج محلد فلرفاعي،)ككاتبة  فئلة))

لللجلس فإل فري).)

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:

فالستثنائي) فلعام  فلجلع  قرر 

019)))لشركة) 6))نونرب) فملنعقد  وم)

STELLA MARIS)،)))ما  لي):))

مطابقة فلنظام فألسا�سي للشركة مع)

فلصا ر) ((0-0( أحكام فلقانون رقم)

بتاريخ) (1-08-18 بلوآب فلظهيب رقم)

 ((008 17)آلا ى)I 10(9 ((3)ماي)

  (600 رقم) فلرسلية  فلجريد0  (–

بتاريخ))1)آلا ى)II 10(9 (19) ونيو)
و كذلك مع أحكام فلقانون) (،((008
فلصا ر بلوآب فلظهيب) (78-1( رقم)
شوفل) (1( بتاريخ) (1-1(-106 رقم)

1036 )9)) وليوز))01)))–)فلجريد0)
ربيع) (10 بتاريخ) ( (603( فلرسلية رقم)

II 1037  ((1) نا ر)016))،)و فللذ ن)

يعدالن و  كلالن فلقانون رقم)-17 )9 

1-96- رقم) فلظهيب  بلوآب  فلصا ر 
 II 1017 (30 ربيع) (10 ( بتاريخ) (1(0

فلرسلية) فلجريد0  (– ((1996 غشت)
 II 1017(رقم)))00))بتاريخ)0)آلا ى

هذه) كل  و  (،(1996 أكتوبر) ((17

فلقوفنين جاصة بشركات فملساهلة.))))

فألسا�سي) فلنظام  على  فملصا قة 

فلجد د للشركة كيفلا تم تطبيقه مع)

فلقوفنين))فملذكور0 أعاله).

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم آليع فلبنو :)فلذي  نص)

على ما لي:)فلنظام فلجد د للشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)1)1000.

000I

MOHAMED SAFRIOUI

TEKCIM
شركة فملساهلة

تعيين مسيب آد د للشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM( 9( 4EME( ETAGE( ،( 20200،

CASABLANCA MAROC

TEKCIM  شركة فملساهلة
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 N°2 SIDI(BELYOUT - 20000

.CASABLANCA MAROC

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تم تعيين) 18) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

 ABDELLATIF NASSERDINE ARIF

 NORTH AFRICA INVESTMENT

كلسيب آجر

تبعا لوفا0 فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7081)7.

001I

FIDECOM SARL

IMPRIMATLAS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

FIDECOM SARL

06 شارع باستور حي فلليلون فلرباط 

، 10060، فلرباط فملغرب

IMPRIMATLAS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 07، 
زنقة فبرفهيم فلرو فني - 10000 

فلرباط فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(0(77

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تم فإلعالم) 11)نونرب) فملؤرخ في)
عاشور) فلغني  عبد  فلشريك  بوفا0 

(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع  و 

أكتوبر) (1( في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

019))بالشكل فألتي):

فلسيد)0))نجا0 فلعوفيب))،))))3.0 

حصة).

فلسيد)0))محلد عاشور))،))0)).8 

حصة).

فلسيد)0))آيهان عاشور))،))78).0 

حصة).

فلسيد)0))سلمى عاشور))،))78).0 

حصة).

فلسيد)0))نجالء)عاشور))،))78).0 

حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)))1000.

00(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

PIRRES GOURRAMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°09

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

PIRRES GOURRAMA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

لحروش فلجد د فلغربي كرفمة 

فلريش - 000)) فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (30

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PIRRES GOURRAMA

غرض فلشركة بإ جاز):)فستخرفج)

فالحجار وبيع و شرفء)فالحجار.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

لحروش فلجد د فلغربي كرفمة فلريش)

- 000)))فلرشيد ة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلروي�سي) منيب  فلسيد 
بني) (7 رقم) (13 حي ف ت فالحة زنقة)

مالل))000)))فلرشيد ة فملغرب.

بللصطفى)) فلسيد سيدي محلد 

عنوفنه)ف))حي لحروش فلجد د فلغربي)

فلرشيد ة) (((000 فلريش) كرفمة 

فملغرب.

لوبيز)) مينزو  فرفنسيسكو  فلسيد 

فلرشيد ة) (((000 فسبانيا) عنوفنه)ف))

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلروي�سي) منيب  فلسيد 
بني) (7 رقم) (13 حي ف ت فالحة زنقة)

مالل)000)))فلرشيد ة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بليدلت))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

003I

bemultico((بيلولتيكو

 ATLAS CONSTRUCTION
GRANDS PROJETS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 0060)، مكناس 

مكناس

 ATLAS CONSTRUCTION

GRANDS PROJETS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 10)1 

فلطابق فلثاني مرآان )0 مكناس - 

0000) مكناس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.03689

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 8)) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »000.000.)) رهم«)

 (.(00.000» إلى) »00.000)) رهم«)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)86).

000I

fiduazizi

EDM PACKAGING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

fiduazizi

شارع علر فملختار حي فلقدس ، 

70000، فلعيون فملغرب

EDM PACKAGING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 90 تجزئة 

فالمل فلشقة 03 فملر�سى 70000 

فلعيون فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

((893

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)06) نا ر)0)0))تلت إضافة)

إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):

بالجللة) فلجاهز0  فملالبس   بيع 

)و فلتقسيط فلتصد ر و فالستيبف .

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

0)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/9)3.

00(I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

 STE PNEU EL KOUDIA 

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة



(181 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

M.J.J(CONSEILS  SARL(AU

مركز كلاسة شيشاو0 ، 00000، 

مرفكش فملغرب

 STE PNEU EL KOUDIA SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 1 

تجزئة فلنور فكيو  مرفكش - 00000 

مرفكش فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7739(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 7)) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

 STE PNEU EL فلوحيد) فلشريك 

KOUDIA SARL AU))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 

تجزئة فلنور فكيو ) (1 فإلآتلاعي رقم)

فملغرب) مرفكش  (00000 (- مرفكش)

نتيجة ل):)فنعدفم فلزبناء).

 1 رقم) فلتصفية ب  مقر  و حد  

تجزئة فلنور فكيو  مرفكش))-)00000 

مرفكش فملغرب.)

و عين:

و) ( فلهاللي) ( حليد) فلسيد)0))

تجزئة فلنور فكيو ) (1 رقم) عنوفنه)ف))

فملغرب) مرفكش  (00000 مرفكش)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)8)1110.

006I

fiduazizi

VETAGRINVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع علر فملختار حي فلقدس ، 

70000، فلعيون فملغرب
VETAGRINVEST شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مد نة )) 
مارس بلوك C رقم 06) ، 70000 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
30((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.VETAGRINVEST
فألنشطة) (: غرض فلشركة بإ جاز)
وإنتاج) (، وفلحيوفنية) فلزرفعية 

فلحيوفنات وفلخضروفت.
مد نة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
)))مارس بلوك)C)رقم)06))،)70000 

فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلسيد فسلاعيل فمالل)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 1000 (: فلسيد فسلاعيل فمالل) (

بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فسلاعيل فمالل عنوفنه)ف))
8))شارع عبد هللا فلصحرفوي)000)0 

ورزفزفت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فسلاعيل فمالل عنوفنه)ف))
8))شارع عبد هللا فلصحرفوي)000)0 

ورزفزفت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/173.
007I

fiduazizi

LINK4COM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع علر فملختار حي فلقدس ، 

70000، فلعيون فملغرب
LINK0COM شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مد نة )) 
مارس بلوك W رقم 607 ، 70000 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
30((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LINK0COM
و) فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فشغال متعد 0.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)مد نة))) 
 70000 (، (607 رقم) (W مارس بلوك)

فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد0 فلزهر0 فلسائل)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 1000 (: فلزهر0 فلسائل) فلسيد0  (
بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 فلزهر0 فلسائل عنوفنه)ف))
رقم))00))حي فلعو 0)70000)فلعيون)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فلزهر0 فلسائل عنوفنه)ف))
رقم))00))حي فلعو 0)70000)فلعيون)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/109.

008I

conseils(sarl

FABRICS AND MORE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

conseils(sarl
شارع لبنان فقامة  امنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

فملغرب
FABRICS AND MORE  شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ) ملتقى 
شارع  محلد فلخامس وشارع فبن 
كثيب ، فقامة  وس ماريس ، فلطابق 
10 رقم )9 - 90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8(00(
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
018))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (18(

 FABRICS AND فلوحيد) فلشريك  (

 10.000 رأسلالها) مبلغ  ( ( (MORE

 ( فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

)محلد فلخامس وشارع) ملتقى شارع)

(، ماريس) فقامة  وس  (، كثيب) فبن 
- 90000)طنجة)  9( 10)رقم) فلطابق)

فلشريك) مغا ر0  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فلوحيد لللغرب بصفة نهائية.

ملتقى) (( وحد  مقر فلتصفية ب)

فبن) وشارع  فلخامس  محلد  ( شارع)

فلطابق) (، فقامة  وس ماريس) (، كثيب)
10)رقم))9  - 90000)طنجة فملغرب.)

و عين:

    JAVIER فلسيد)0))

و) (HERNANDEZ MONREAL

محلد) ( شارع) ملتقى  (( عنوفنه)ف))

فقامة) (، كثيب) فبن  وشارع  فلخامس 
 9( رقم) (10 فلطابق) (،  وس ماريس)

((0( فملغرب كلصفي) طنجة  (90000

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فربف ر) (06 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)1119)).

009I

conseils(sarl

SOPREST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

conseils(sarl

شارع لبنان فقامة  امنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

فملغرب

SOPREST شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية زنقة 

فلعشاق و زنقة فلدفرفلبيضاء فقامة 

غرناطة فلطابق فألول رقم 39 - 

90000 طنجة فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.00809

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 06)غشت) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

SOPREST))مبلغ رأسلالها)100.000 

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية)
فلدفرفلبيضاء) زنقة  و  فلعشاق  زنقة 

 39 فقامة غرناطة فلطابق فألول رقم)

(: ل) نتيجة  فملغرب  طنجة  (90000  -

لعدم فلبلوغ للهدف فلذي فنشئت من)

أآله.

زفوية) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلدفرفلبيضاء) زنقة  و  فلعشاق  زنقة 

 39 فقامة غرناطة فلطابق فألول رقم)

- 90000)طنجة فملغرب.)

و عين:
ططري) ( فلستار) عبد  فلسيد)0))

فبن) زنقة  فلنزفهة  حي  وعنوفنه)ف))

عطية رقم)1 90000)طنجة فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) (0( بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم))80))).

010I

afayad(group

AVENIR TRAVAUX TECHS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

afayad(group

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 AVENIR TRAVAUX TECHS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم00 

مكرر حي هيالنة  رب بوطويل 

مرفكش - 00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101781

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AVENIR TRAVAUX TECHS

أعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فأللومنيوم,) فلبناء,نجار0  أو  مختلفة 

فستيبف  وتصد ر,فلتاآر.

رقم00  (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بوطويل) هيالنة  رب  حي  مكرر 

مرفكش)-)00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد علي ف ت فلحسين):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد علي ف ت فلحسين عنوفنه)ف))

فملسيبمرفكشة)))  رقم)390  00000 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد علي ف ت فلحسين عنوفنه)ف))

فملسيب0)))  رقم)390)مرفكش)00000 

مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)98)111.

011I

أسلاء)ميد ا

ORMI شركة أورمي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

أسلاء ميد ا

شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

0) فلربنو�سي فلبيضاء، 0000)، 

فلبيضاء فملغرب

شركة أورمي ORMI شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

فلتقدم GH (-17 فلطابق فلثاني 

سيدي فلربنو�سي - 0000) فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.003(89

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 03)شتنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ رأسلالها) ( (ORMI شركة أورمي)

مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 

 GH  17-( فلتقدم) فقامة  فإلآتلاعي 

(- فلربنو�سي) سيدي  فلثاني  فلطابق 

0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب نتيجة)

ل):)عدم فشتغال فلشركة.

فقامة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فلثاني) فلطابق  (GH  17-( فلتقدم)

فلدفر) ((0000 (- ( فلربنو�سي) سيدي 

فلبيضاء))فملغرب).)

و عين:

و) ( بورفقا ي) ( ( مريم) فلسيد)0))

 (0000 فلبيضاء) فلدفر  عنوفنه)ف))

((0( كلصفي) ( فملغرب) ( فلدفر فلبيضاء)

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))687)7.

01(I
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إئتلانية فلفضيلة

ABDELHAKIM LILBINAA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

إئتلانية فلفضيلة
رقم 9)) شقة رقم 0 فلوحد0 

) شارع عالل فلفا�سي  مرفكش ، 
00070، مرفكش فملغرب

ABDELHAKIM LILBINAA شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 
بالطابق فألر�سي رقم 0 علار0 113 

فملنار - 00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101809
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون) ((019 ))) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ABDELHAKIM LILBINAA
غرض فلشركة بإ جاز):)-فالستيبف )

وفلتصد ر
-منعش عقاري

أو) فملختلفة  في فألشغال  -فملقاول 
فلبناء.

شقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 113 علار0) (0 رقم) فألر�سي  بالطابق 

فملنار)-)00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 ((0 ( (: فلسيد فلسويبة فملصطفى)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
((: فلحكيم) عبد  فلسويبة  فلسيد 
0)))حصة بقيلة)100) رهم للحصة
((: فلخالق) عبد  فلسويبة  فلسيد 
0)))حصة بقيلة)100) رهم للحصة

فلسيد فلسويبة عبدفلرزفق):))0)) 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فملصطفى) فلسويبة  فلسيد 
  3(0 رقم) (1 فلنخلة) حي  عنوفنه)ف))

00000)قلعة فلسرفغنة فملغرب.

فلحكيم) عبد  فلسويبة  فلسيد 
  3(0 رقم) (1 فلنخلة) حي  عنوفنه)ف))

00000)قلعة فلسرفغنة فملغرب.

فلخالق) عبد  فلسويبة  فلسيد 
  3(0 رقم) (1 فلنخلة) حي  عنوفنه)ف))

00000)قلعة فلسرفغنة فملغرب.

عبدفلرزفق) فلسويبة  فلسيد 
  3(0 رقم) (1 فلنخلة) حي  عنوفنه)ف))

00000)قلعة فلسرفغنة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فملصطفى) فلسويبة  فلسيد 
  3(0 رقم) (1 فلنخلة) حي  عنوفنه)ف))

00000)قلعة فلسرفغنة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)8)1113.

013I

STE  CHAPAMAR  SARL

CH LUGGAGE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE STE CH LUGGAGE SARL AU

شارع تارو فنت مجلع أبرفج طنجة 

بلوك 6 مكتب رقم 13 ، 90000، 

طنجة فملغرب

CH LUGGAGE  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

تارو فنت مجلع أبرفج طنجة بلوك 

6 مكتب رقم 13 - 90000 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103093

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CH (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. LUGGAGE

فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعلال) و  للبضائع  وفلدولي  فلوطني 

وفلسلع

نقل فألمتعة،)فالستيبف  وفلتصد ر)

كرفء)مركبات فلنقل

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بلوك) أبرفج طنجة  تارو فنت مجلع 

طنجة) (90000  -  13 رقم) مكتب  (6

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسلال فلشركة):))100.000 

 رهم،)مقسم كالتالي):

 1.000 ( (: فلسيد شكيب شرفقة)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) شرفقة  شكيب  فلسيد 

بشارع موالي فسلاعيل فقامة فلورو )

طنجة) (90000  1 فلطابق) (1 علار0)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) شرفقة  شكيب  فلسيد 

بشارع موالي فسلاعيل فقامة فلورو )

طنجة) (90000  1 فلطابق) (1 علار0)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)87)9)).

010I

STE  CHAPAMAR  SARL

FAÇADE AL ASDIKAE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE(FAÇADE(AL(ASDIKAE   SARL
شارع تارو فنت مجلع أبرفج طنجة 
بلوك 6 مكتب رقم 13 ، 90000، 

طنجة فملغرب
FAÇADE AL ASDIKAE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

تارو فنت مجلع أبرفج طنجة بلوك 
6 مكتب رقم 13 - 90000 طنجة  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10(98(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. FAÇADE AL ASDIKAE
أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلصباغة،)فلبناء)وبيع أ وفت فلبناء).
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بلوك) أبرفج طنجة  تارو فنت مجلع 
طنجة) (90000  -  13 رقم) مكتب  (6

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد نبيل مرزوقي)):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد رفيق أوال  أحجان)):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( مرزوقي) نبيل  فلسيد 
رقم) (17( علار0) (GH1(  ( فلعرفان)

103 90000)طنجة فملغرب.
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أحجان)) أوال   رفيق  فلسيد 

شارع) فحريق  حي  بلرتيل  عنوفنه)ف))

3 0)931)مرتيل) طارق فبن زيا  رقم)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف))) ( مرزوقي) نبيل  فلسيد 

رقم) (17( علار0) (GH1(  ( فلعرفان)

103 90000)طنجة فملغرب

أحجان)) أوال   رفيق  فلسيد 

شارع) فحريق  حي  بلرتيل  عنوفنه)ف))

3 0)931)مرتيل) طارق فبن زيا  رقم)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9008)) .

01(I

STE  CHAPAMAR  SARL

CHAPAMAR 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE  CHAPAMAR  SARL

شارع علر بن فلخطاب   علار0 

ماس بالوماس ) طابق 3 رقم 77 ، 

90000، طنجة فملغرب

 CHAPAMAR شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع علر 

بن فلخطاب   علار0 ماس بالوماس 

) طابق 3 رقم 77 - 90000 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10(97(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CHAPAMAR

:)تصد ر و) غرض فلشركة بإ جاز)

فستيبف  موف  فلبناء)و فلتجار0 في قطاع)

فلنجار0 فملعدنية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع علر)

علار0 ماس بالوماس) ( ( بن فلخطاب)

طنجة) (90000  -  77 رقم) (3 طابق) ((

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فنس بن شاوو)))))))))):))700 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد فنس بن شقرون)))))))):))300 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فنس بن شاوو))))))))))عنوفنه)ف))

  9( فقامة فرح ب) فبن زيدون  شارع 

90000)طنجة فملغرب.

شقرون)))))))) بن  فنس  فلسيد 

طريفة) شارع  مرشان  حي  عنوفنه)ف))

رقم)8  90000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فنس بن شاوو))))))))))عنوفنه)ف))

  9( فقامة فرح ب) فبن زيدون  شارع 

90000)طنجة فملغرب

شقرون)))))))) بن  فنس  فلسيد 

طريفة) شارع  مرشان  حي  عنوفنه)ف))

رقم)8  90000)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9003)).

016I

MANAGEMENTD3 SARL

LES MAINS CREATIVES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

LES MAINS CREATIVES شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 07 إقامة 

عاطف شارع فملستشفى فالسباني - 

90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10309(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) ((8

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LES (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAINS CREATIVES

ورشة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتطريز وفملنتجات فلحرفية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)07)إقامة)

(- فملستشفى فالسباني) عاطف شارع 

90000)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 فلسيد0 فلحرفوش مريم):))

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 فلحرفوش مريم عنوفنه)ف))
بلوك) ليللوزف  فقامة  فلكولف  منتزه 
10)ط)1)رقم)0 90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فلحرفوش مريم عنوفنه)ف))
بلوك) ليللوزف  فقامة  فلكولف  منتزه 
10)ط)1)رقم)0 90000)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)88)9)).

017I

COMPTAFFAIRES

MANA EAU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

MANA EAU  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي   فملنطقة 
فلصناعية منطقة فالنشطة 

فالقتصا  ة تجزئة ب 1-8 - 13100  
بن سليلان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
60(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MANA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. EAU
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صانع) (* (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
ومعد ملياه فملائد0

*)فنتاج شكل فلقارور0 وغطاؤها
*)فلتصد ر وفالستيبف .

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)))فملنطقة)
فالنشطة) منطقة  فلصناعية 
فالقتصا  ة تجزئة ب)8-1 - 13100  

بن سليلان فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 000.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 P.E.T PREFORMS فلشركة)
MOROCCO(:((4.000)حصة بقيلة)

100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 P.E.T PREFORMS فلشركة)
فملنطقة) عنوفنه)ف)) (MOROCCO
فالنشطة) منطقة  فلصناعية 
  13100  8-1 ب) تجزئة  فالقتصا  ة 

بن سليلان فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد رشيد نورفلد ن عنوفنه)ف))
ميتلويج))0108))16))هامبارغ فملانيا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( سليلان) برن  فالبتدفئية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))1.

018I

صيدلية حي إسلاعيل

صيدلية حي إسماعيل
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

صيدلية حي إسلاعيل
  ار موالي إسلاعيل فلطابق فلسفلي 

فملجلوعة 7 فملدجل 11مقاطعة 
مد ونة فلجلاعة فلقروية فملجاطية 

فوال  فلطالب. فلدفر فلبيضاء، 
0000)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
صيدلية حي إسلاعيل شركة

 ذفت مسؤولية محدو 0
 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي    ار موالي 
إسلاعيل فلطابق فلسفلي فملجلوعة 
7 فملدجل مقاطعة مد ونة  فلجلاعة 

فلقروية فملجاطية فوال  فلطالب 
0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
030071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 أبريل) (19
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

صيدلية حي إسلاعيل.
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)

فملنتجات ولوفزم فلصيدالنية.
)  ار) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلسفلي) فلطابق  إسلاعيل  موالي 
فملجلوعة)7)فملدجل مقاطعة مد ونة))
فوال ) فملجاطية  فلقروية  فلجلاعة 
فلبيضاء) فلدفر  ((0000 فلطالب)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد ناجي زكرياء):)1000)بقيلة)

100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد ناجي زكرياء)عنوفنه)ف))فلحي)
فلطابق) ((( رقم) (1(( زنقة) فلحسني 
فملجلوعة ج فأللفة فلدفر فلبيضاء) ((

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد ناجي زكرياء)عنوفنه)ف))فلحي)
فلطابق) ((( رقم) (1(( زنقة) فلحسني 
فملجلوعة ج فأللفة فلدفر فلبيضاء) ((

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
(- بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم)-.
019I

afayad(group

 ENTREPRISE MOHAMMED
FAHMI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

afayad(group
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 ENTREPRISE MOHAMMED
FAHMI شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم00 
مكرر حي هيالنة  رب بوطويل 
مرفكش - 00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101789

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 ENTREPRISE MOHAMMED

.FAHMI
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلبناء,فستيبف ) أو  مختلفة  أعلال 

وتصد ر,فلتاآر
رقم00  (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بوطويل) هيالنة  رب  حي  مكرر 

مرفكش)-)00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فهمي) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فهمي  محلد  فلسيد 

 00000 مرفكش) (19( رقم) أزلي  حي 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فهمي  محلد  فلسيد 

 00000 مرفكش) (19( رقم) أزلي  حي 

مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111308.

0(0I

afayad(group

LOCAMIZAR TRAV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

afayad(group

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

LOCAMIZAR TRAV  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 

فلصناعي سيدي غانم رقم 080 

مكتب رقم 10 مرفكش - 00000 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101867

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. LOCAMIZAR TRAV
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
موف ) بناء,تاآر  أو  مختلفة  أعلال 

بناء,تاآر,فستيبف  وتصد ر.
فلحي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 080 رقم) غانم  سيدي  فلصناعي 
 00000 (- مرفكش) (10 رقم) مكتب 

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبدفلعزيز فآبيلو):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فآبيلو) عبدفلعزيز  فلسيد 
فلصهريج) فلصهريج  مركز  عنوفنه)ف))

فلقلعة)03000))فلقلعة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فآبيلو) عبدفلعزيز  فلسيد 
فلصهريج) فلصهريج  مركز  عنوفنه)ف))

فلقلعة)03000))فلقلعة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111019.
0(1I

EXPERAMA

CODECAVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

EXPERAMA
3 زنقة فركشون شارع فملقاومة زفوية 
101 إقامة كنز0 فلطابق فالول -فلدفر 
فلبيضاء- ، 00)0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
CODECAVE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3 زنقة 

أركشون إقامة كنز0 زفوية 101 شارع 
فملقاومة فلطابق فألول - 00)0) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(00831
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)1))نونرب)019))تم))تحويل))
فملقر فالآتلاعي فلحالي للشركة من)«3 
 101 زنقة أركشون إقامة كنز0 زفوية)
شارع فملقاومة فلطابق فألول)-)00)0) 
فلدفر فلبيضاء)فملغرب«)إلى)«68)شارع)
(-( عبد فللطيف بن قدور إقامة وفاء)

0)00))فلدفر فلبيضاء))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7700)7.

0((I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

MINA COOKING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE(AV.ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MINA COOKING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

مربوكة فقامة فلوحد0 ) فملحل رقم 
3 فلطابف فلسفلي مرفكش  - 00000 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10191(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 00) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MINA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.COOKING
مأكوالت) (: غرض فلشركة بإ جاز)

جفيفة.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فملحل رقم) (( مربوكة فقامة فلوحد0)
3)فلطابف فلسفلي مرفكش))-)00000 

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلناصري �سي عدنان):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: ( وليد) فلناصري  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد فلناصري �سي عبد فلعزيز)):))
00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة
فلسيد فلناصري �سي عبد فلكبيب):))
00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة
((: عائشة) اللة  فلناصري  فلسيد 
00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عدنان) �سي  فلناصري  فلسيد 
  (0( 8)رقم) عنوفنه)ف))حي فنار0 بلوك)

00000)مرفكش فملغرب.
عنوفنه)ف)) ( فلسيد فلناصري وليد)
 00000   (0( رقم) (8 حي فنار0 بلوك)

مرفكش فملغرب.
فلسيد فلناصري �سي عبد فلعزيز))
رقم) علار0  سالمة  فقامة  عنوفنه)ف))
 00000 أسكجور) (6 بلوك ه رقم) (1

مرفكش فملغرب.
فلسيد فلناصري �سي عبد فلكبيب)
رقم) علار0  سالمة  فقامة  عنوفنه)ف))
 00000 أسكجور) (6 بلوك ه رقم) (1

مرفكش فملغرب.
عائشة) اللة  فلناصري  فلسيد0 
رقم) علار0  سالمة  فقامة  عنوفنه)ف))
 00000 أسكجور) (6 بلوك ه رقم) (1

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عدنان) �سي  فلناصري  فلسيد 
  (0( 8)رقم) عنوفنه)ف))حي فنار0 بلوك)

00000)مرفكش فملغرب
عنوفنه)ف)) ( فلسيد فلناصري وليد)
 00000   (0( رقم) (8 حي فنار0 بلوك)

مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))11106.
0(3I

مكتب))فالستشارفت و فلخدمات

«سطاس حساني« 
ش.م.م.

»STAS HASSANI« 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مكتب  فالستشارفت و فلخدمات
وكالة بريد فملغرب سيدي فلصوفي، 
صندوق فلرب د )7013 ، ))00)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
 STAS» .سطاس حساني« ش.م.م»
HASSANI«   شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 0)، زنقة 
بنجياللي تاج فلد ن ،إقامة كنز0، 

فملعا ريف،فلدفر فلبيضاء. - 0000) 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(9(871
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((019 0)) ونيو) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 STAS» ش.م.م.) حساني«) «سطاس 
رأسلالها) مبلغ  ( ( ( (»HASSANI
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
تاج) بنجياللي  زنقة  (،(0 فإلآتلاعي)
فملعا ريف،فلدفر) ،إقامة كنز0،) فلد ن)
فلدفرفلبيضاء) ((0000 (- فلبيضاء.)
مزفولة) إستحالة  (: ل) نتيجة  فملغرب 

نشاط فلشركة).
و حد  مقر فلتصفية ب)0)،)زنقة)
كنز0،) ،إقامة  فلد ن) تاج  بنجياللي 
 (0000 (- فلبيضاء.) ريف،فلدفر  فملعا 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

فلحساني) ( فلقا ر) عبد  فلسيد)0))
تاج) بنجياللي  زنقة  (،(0 و عنوفنه)ف))
فملعا ريف،فلدفر) ،إقامة كنز0،) فلد ن)
فلدفرفلبيضاء) ((0000 فلبيضاء.)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
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وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
(،(0 (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 
زنقة بنجياللي تاج فلد ن)،إقامة كنز0،)

فملعا ريف،فلدفر فلبيضاء.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 وليوز)019))تحت رقم))70916.
0(0I

COMPTAFFAIRES

 SOCIETE DE NEGOCE DE
MATERIEL D‘OCCASION

 SNEGMATOC  
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 SOCIETE DE NEGOCE DE
 MATERIEL(D›OCCASION »
SNEGMATOC « شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : علار0 
ف ت منا رقم 1 شارع فملقاومة فلعالية 

- 0800) فملحلد ة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.7097

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) ((019 3)) آنرب) في) فملؤرخ 
 SOCIETE DE NEGOCE حل)
 DE MATERIEL D’OCCASION
ذفت) شركة  (» (» SNEGMATOC
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 
فلوحيد مبلغ رأسلالها)10.000) رهم)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 ف ت)
فلعالية) فملقاومة  شارع  (1 رقم) منا 
نتيجة) فملغرب  فملحلد ة  ((0800  -

لصعوبة في تحقيق هدف فلشركة.

و عين:

تابت و) ( ( ( عبد فلرحيم) فلسيد)0))

 (0800  3 فلحرية) حي  (( عنوفنه)ف))

((0( كلصفي) فملغرب  فملحلد ة 

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

علار0) وفي  ((019 3)) آنرب) بتاريخ)

ف ت منا رقم)1)شارع فملقاومة فلعالية)

- 0800))فملحلد ة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)08) نا ر)

0)0))تحت رقم))0.

0((I

PERTINENT CONSEIL

SA. CIM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

PERTINENT CONSEIL

 LOT(HABIBA(RUE 1 N°39 ETG

 2 HAJ(FATEH(CASABLANCA ،

20260، CASABLANCA(MAROC

SA. CIM شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 شارع 

فلحرية فلطابق 3 رقم 6 ،00)0) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3030(9

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 30) آنرب) فملؤرخ في)

 SA. شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

CIM))مبلغ رأسلالها)100.000) رهم)

شارع) (10 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 

 (0(00، (6 رقم) (3 فلطابق) فلحرية 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)عدم)

آدوى فلشركة))ولعدم ملارستها الي)

نشاط.

و حد  مقر فلتصفية ب)10)شارع)

فلحرية فلطابق)3)رقم)6 - 0)0))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

فبال  و) ( فبال  محفوض) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))10)شارع فلحرية فلطابق)3 

فملغرب) فلبيضاء) فلدفر  ((0(0  6 رقم)

كلصفي))0))للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

10)شارع فلحرية فلطابق)3)رقم)6

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7)68)7.

0(6I

monde(servicecompta

 HAMOUMANE

MOHAMED

عقد تسييب حر ألصل تجاري

))فألشخاص فلطبيعيون)

عقد تسييب حر ألصل تجاري

hamoumane(mohamed

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلسيد)0))) أعطى  ((019 31) آنرب)

محلد حلومان))فلحامل))0))للبطاقة)

فملسجل) (bj214906 ( ( فلوطنية رقم)

بالسجل فلتجاري)8)0133)باملحكلة)

فلتجارية بالدفر فلبيضاء)حق فلتسييب)

ب) فلكائن  فلتجاري  لألصل  فلحر 

 rue( michel( de( lhospital  86

 (0(90 فلدفرفلبيضاء) (roches(noirs

للسيد)0))) فملغرب  فلدفرفلبيضاء)

للبطاقة) ((0( سعيد حلومان فلحامل)

 ( ملد0) ( (bj212923 ( ( رقم) فلوطنية 

و) ((0(0 01) نا ر) من) تبتدئ  سنة 

تنتهي في)31) آنرب)))0))مقابل مبلغ)

شهري)100.))) رهم.

0(7I

FIDECOM SARL

 GROUPEMENT LIPAC

 COPAR MAROC

 G.L.C.M 
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDECOM SARL

06 شارع باستور حي فلليلون فلرباط 

، 10060، فلرباط فملغرب

 GROUPEMENT LIPAC COPAR

MAROC » G.L.C.M «    «شركة  

فملساهلة«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: كلم ).)، 

شارع فلحسن فلثاني، فلحي فلصناعي 

- 10)10 فلرباط فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.((613

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)19) آنرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فلبند)1))من فلنظام))فألسا�سي)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:(1 رقم) بند 

«) جب على كل متصرف أن) ما لي:)

في) أسهم  ((10( لعشر0) مالكا   كون 

فلشركة على فألقل).)و ال  لكن أن  قل)

بلوآب) فملفروض  عن  فلعد   هذف 

فلنظام فألسا�سي فملخول لللساهلين)

فلعامة) فلجلعية  في  فلحضور  حق 

فلعا  ة.)إذف كان أحد فملتصرفين  وم)

تعيينه غيب مالك للعد  فملفروض من)

فألسهم أو إذف لم يعد مالكا له جالل)

بصفة) مستقيال  عد  (، فنتدفبه) مد0 

وضعيته  فجل) يسو  لم  ما  تلقائية 

أآل ثالثة أشهر«

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)1000.

0(8I
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Audifisc(Maroc

AUTHENTIQUE KITCHEN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

AUTHENTIQUE KITCHEN SARL

فلسجل فلتجاري: فلدفر فلبيضاء 

303761

تصفية فلشركة

مؤرخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى  (1-
بالدفر فلبيضاء)في))0)نونرب)019))قرر)

شركاء)شركة

 AUTHENTIQUE KITCHEN  

بالدفر) فالآتلاعي  مقرها  ش.ذ.م.م 

حي) ( (B( علار0) (B1 إقامة) فلبيضاء)

فلوفحة باشكو ما لي):

حسابات) على  فملصا قة  (*

فلتصفية و إعفاء)مصفي فلشركة من)

مهامه مع منحه فبرءف تاما.

*)إنهاء)آليع علليات فلتصفية.))

-))سيتم فإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

فلبيضاء)

0(9I

Fiduciaire(FICOTRAV

شركة فلجنوب فلشرقي

 STE ALJANOUB ACHARKI 

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

Fiduciaire(FICOTRAV

 Avenue(Mohamed(V(N° 283

 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE( شركة فلجنوب فلشرقي

 (ALJANOUB ACHARKI SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

سكور0 آلاعة عرب فلصباح زيز 

أرفو  - 00))) أرفو  فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1((6(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((0(0 13) نا ر) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »000.000.)) رهم«)

»000.000.)) رهم«)إلى)«0.000.000 

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/37.

030I

Fiduciaire(FICOTRAV

شركة الجنوب الشرقي 

 STE ALJANOUB ACHARKI

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

Fiduciaire(FICOTRAV

 Avenue(Mohamed(V(N° 283

 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

شركة فلجنوب فلشرقي

STE ALJANOUB ACHARKI

 SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي قصر 

سكور0 آلاعة عرب فلصباح زيز 

أرفو  - 00))) أرفو  فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1((6(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)13) نا ر)0)0))تلت إضافة)

إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):

نقل فلبضائع لحساب فلغيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/37.

031I

مكتب فملحاسبة

أارشة مكة
شركة فلتضامن

تأسيس شركة

مكتب فملحاسبة

16 زنقة سال فلسعا 0 ) ، 000)1، 

فلخليسات فملغرب

أفرشة مكة شركة فلتضامن

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 371 زنقة 

فبن رشد  - 000)1 فلخليسات 

فملغرب

تأسيس شركة فلتضامن 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(8933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 16) آنرب)

فألسا�سي لشركة فلتضامن باملليزفت)

فلتالية:

شكل فلشركة):)شركة فلتضامن.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

:)أفرشة) فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

مكة.

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع فألثاث)

فلنجا 0) و  فلزرفبي  بيع  بالتقسيط,)

,فالستيبف  وفلتصد ر,فملتاآر0.

 371 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
000)1)فلخليسات) زنقة فبن رشد))-)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: فلصا قي) مورف   فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد علر بورهوب)):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مورف  فلصا قي عنوفنه)ف))

 1(000 بامليلو ي) تجزئة  (1130

فلخليسات فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( بورهوب) علر  فلسيد 
 1(000 رشد) فبن  زنقة  (371

فلخليسات فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مورف  فلصا قي عنوفنه)ف))
 1(000 بامليلو ي) تجزئة  (1130

فلخليسات فملغرب
عنوفنه)ف)) ( بورهوب) علر  فلسيد 
 1(000 رشد) فبن  زنقة  (371

فلخليسات فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالخليسات) فالبتدفئية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)11.

03(I

MODULAIRE SABIH

MODULAIRE SABIH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MODULAIRE SABIH
 zone  industrielle(rue(al(jawda

 n°17 ، 25000، khouribga
MAROC

MODULAIRE SABIH شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 17 فلحي 
فلصناعي شارع فلجو 0 - 000)) 

جريبكة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )1) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MODULAIRE SABIH
حدف +) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالعلال فملختلفة.
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فلحي) (17 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 ((000 (- فلجو 0) شارع  فلصناعي 

جريبكة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
صبيح) فللطيف  عبد  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
صبيح) فللطيف  عبد  فلسيد 
شنان) سيدي  فوال   حي  عنوفنه)ف))
بلوك)03)فلزنقة)))))فلرقم))1)فلفقيه)

بن صالح)000)))جريبكة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
صبيح) فللطيف  عبد  فلسيد 
شنان) سيدي  فوال   حي  عنوفنه)ف))
بلوك)03)فلزنقة)))))فلرقم))1)فلفقيه)

بن صالح)000)))جريبكة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

0)0))تحت رقم)0)0)/38.
033I

STE DOS AMIGOS ERROUASS

STE CHAFIA NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ste(chafia(negoce
 RUE SAGITAIRE N°3 (6

TANGER ، 90000، طنجة فملغرب
ste(chafia(negoce شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6) حي 
سجيطيب محل رقم 3 طنجة - 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103031
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 نونرب) ((9
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ste (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.chafia(negoce

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)

معدفت لوفزم فلحاسوب.

حي) ((6 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

سجيطيب محل رقم)3)طنجة)-)90000 

طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: فلبللاني) سعيد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلبللاني عنوفنه)ف)) فلسيد سعيد 

 90000 ( جي فبن طفيل طنجة) ( ((9

طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلبللاني عنوفنه)ف))) فلسيد سعيد 

 90000 ( طنجة) طفيل  فبن  جي  ((9

طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))33.

030I

مكتب))فالستشارفت و فلخدمات

«كيد ز«

 ش.م.م.

»KIDYZ« 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مكتب  فالستشارفت و فلخدمات

وكالة بريد فملغرب سيدي فلصوفي، 

صندوق فلرب د )7013 ، ))00)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

«كيد ز« ش.م.م. «KIDYZ« شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10، زنقة 
مو�سى فبن نصيب،فلطابق فلسا س، 
فلشقة 11، - 0000) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.008139

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((019 نونرب) ((8 فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) ( (»KIDYZ» ش.م.م.) «كيد ز«)
وعنوفن) 00.000)) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي)10،)زنقة مو�سى فبن)
(،11 نصيب،فلطابق فلسا س،)فلشقة)
- 0000))فلدفرفلبيضاء)فملغرب نتيجة)

ل):)فستحالة مزفولة نشاط فلشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب)10،)زنقة)
فلسا س،) فبن نصيب،فلطابق  مو�سى 
فلدفرفلبيضاء) ((0000 (- (،11 فلشقة)

فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))محلد لطفي)))بن فملاحي)
ألدوحة،إقامة) شارع  عنوفنه)ف)) و 
فلشقة) C،فلطابق،) فأل فرسة،علار0)
 (0000 فلشق،فلثالث،) عين  (،1(
((0( كلصفي) فملغرب  فلدفرفلبيضاء)

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق)
فملتعلقة بالتصفية):)10،)زنقة مو�سى)
فلشقة) فبن نصيب،فلطابق فلسا س،)

11،فلدفرفلبيضاء
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)89)3)7.
03(I

AL HUDA CONSEIL SARL

AJJOUR CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محلد فلزرقطوني فقامة 

كوثر فلشقة 9 ، 30000، فاس 
فملغرب

AJJOUR CAR شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملحل 1 
تجزئة فلقرويين فلقطعة 73) طريق 
عين فلشقف - 30000 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AJJOUR CAR
كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
 1 فملحل) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
طريق) ((73 تجزئة فلقرويين فلقطعة)
عين فلشقف)-)30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: فلحسن) عجور  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 330 ( (: فلسيد عجور عبد فلرزفق)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد عجور هشام):))330)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلحسن  عجور  فلسيد 
هولندف)30000)فوترجت هولندف.

فلرزفق) عبد  عجور  فلسيد 
زنقة) (1 فلفرح) حي  (10 عنوفنه)ف))
صنهاآة طريق عين فلشقف))30000 

فاس فملغرب.
عنوفنه)ف)) هشام  عجور  فلسيد 

هولندف)30000)فوترجت هولندف.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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رقم) فلسيد0 زينب بنار عنوفنه)ف))
6)زنقة صنهاآة حي فلفرح شارع فبن)

فمثيب)30000)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0/)6).
036I

مكتب))فالستشارفت و فلخدمات

«طالبي  يس«
ش. م. م.

TALBI X
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مكتب  فالستشارفت و فلخدمات
وكالة بريد فملغرب سيدي فلصوفي، 
صندوق فلرب د )7013 ، ))00)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
 »TALBI X».طالبي  يس«ش. م. م»
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية ملر 
فلكال ول وأوركيدي، عين فلسبع، - 

0000) فلدفرفلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.10(133

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((019 نونرب) (30 فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 TALBI».م م.) «طالبي  يس«ش.)
00.000)) رهم) مبلغ رأسلالها) ( (»X
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية ملر)
(- عين فلسبع،) فلكال ول وأوركيدي،)
فملغرب نتيجة) فلدفرفلبيضاء) ((0000
:)طلب إستب ف  زفئد فلضريبة على) ل)

فلشركات.
و حد  مقر فلتصفية ب زفوية ملر)
(- ( عين فلسبع،) فلكال ول وأوركيدي،)

0000))فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) علور  فبن  ( أميلة) فلسيد)0))
فلد ن) آالل  زنقة  (،30 عنوفنه)ف))
 (0000 فملعاريف) فلسيوطي،)
((0( كلصفي) فملغرب  فلدفرفلبيضاء)

للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند 

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
:)زفوية ملر فلكال ول وأوركيدي،)عين)

فلسبع،)فلدفرفلبيضاء

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)130))7.

037I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE BOUIGADERN YASS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي فلفتح زنقة  نبع رقم )3 فلعيون ، 

70000، فلعيون فملغرب

STE BOUIGADERN YASS  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلفتح 
زنقة 08 رقم 89 مكرر فلعيون - 

70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

30301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 30) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. BOUIGADERN YASS

فعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)

فالشغال فلعامة).

فلعقاقيب)
بالجللة) فالساسية  فملوف   تجار0 

وفلتقسيط.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فلفتح)
(- فلعيون) مكرر  (89 رقم) (08 زنقة)

70000)فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلسيد بويكا رن حسن)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 1000 (: فلسيد بويكا رن حسن) (

بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بويكا رن حسن عنوفنه)ف))
33)حي وف  نون كلليم) رقم) (0( زنقة)

81000)كلليم فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بيوكا رن حسن عنوفنه)ف))
33)حي وف  نون كلليم) رقم) (0( زنقة)

81000)كلليم فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)30) آنرب)

019))تحت رقم)3/19)31.
038I

Tanger(Entreprendre(SARL

KG TECH MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

Tanger(Entreprendre(SARL
)1 شارع فملقاومة إقامة طارق بن 
زيا . 8إ BP 568، 90000، طنجة 

فملغرب
KG TECH MAROC شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 09 

 RUE JEAN JAURES QUARTIER
 GAUTHIER - 20000

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3000(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
 (019 أكتوبر) (1( في) فملؤرخ 
مسؤولية) ذفت  شركة  حل  تقرر 
 KG فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 
رأسلالها) مبلغ  ( (TECH MAROC
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
 RUE JEAN JAURES  09 فإلآتلاعي)
 QUARTIER GAUTHIER - (0000
نتيجة ل) (CASABLANCA MAROC

:)إنعدفم فلنشاط.
 09 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 
 RUE JEAN JAURES QUARTIER
 GAUTHIER  - (0000

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

)جطار و عنوفنه)ف))) زيا ) فلسيد)0))
باتر)00000))باتر))لبنان كلصفي))0))

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)90)37.

039I

KAMAR BENOUNA

 SPV  Q M I
ش م م 

 فت مساهم وحيد
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 30

20160، Casablanca(MAROC
SPV  Q(M(I ش م م ذفت مساهم 

وحيد  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 71 شارع 
فنفا فلطابق فلثامن رقم 36 - 0))0) 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب 
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SPV  Q(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

M I)ش م م ذفت مساهم وحيد).

موضوع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مع) باالشتبفك  فو  وحده  هو  فلشركة 

طرف ثالت))باي شكل من فالشكال)

فلتطوير) فلبناء) فلتخطيط 

فلرياح) ف فر0  و  فلصيانة  فلتشغيل 

فلضوئية و فملنتزهات فلشلسية)

فستغالل فلحدفئق فملذكور0 بهدف)

فالنتاج و بيع فلطاقة).

71)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

فنفا فلطابق فلثامن رقم)36 - 0))0) 

فلدفرفلبيضاء))فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 QUADRAN(MAROC((:(فلشركة

100)بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

  QUADRAN MAROC فلشركة)

فلطابق) فنفا  شارع  (71 عنوفنه)ف))

فلثامن رقم)36 0))0))فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

كلو ) كرومجون  فميان  فلسيد 
تيبكو) زنقة  (10 عنوفنه)ف)) فنطوفن 
رفسين)) (8 فلطابق فلثالت فلشقة رقم)

0))0))فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7036)7.

000I

RGCM

BELLA PIZZA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

RGCM

شارع فلجيش فمللكي0) علار0 
فلشباب فلشقة رقم ) فلطابق فالول 

فملحلد ة ، 0800)، فملحلد ة 

فملغرب

BELLA PIZZA  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 31 بئب 

فنزرفن  - 0800)  فملحلد ة فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.17603

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) ((0(0 )0) نا ر) فملؤرخ في)

BELLA PIZZA))شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 10.000) رهم  رأسلالها)

(- ( فنزرفن) بئب  (31 فإلآتلاعي) مقرها 

نتيجة) فملغرب  فملحلد ة  ( ((0800

لسفر صاحب فلشركة فلى فلخارج).

و عين:

و) علاري  ( جالد) فلسيد)0))

فملحلد ة) فنزرفن  بئب  (31 عنوفنه)ف))

فملغرب كلصفي) فملحلد ة  ( ((0800

)0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بئب) (31 وفي) ((0(0 )0) نا ر) بتاريخ)

فنزرفن فملحلد ة)-)0800)))فملحلد ة)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)13) نا ر)

0)0))تحت رقم)76.

001I

KAMAR BENOUNA

 POOLFUND
ش م م

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 30

20160، Casablanca(MAROC

POOLFUND ش م م  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 7 

فقامة رفمي زنقة سبتة - 90)0) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) (30

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

POOLFUND)ش م م).

غرض فلشركة بإ جاز):)-فملشاركة)

في آليع فلشركات فملالية فلصناعية و)

فلتجارية)

-فال فر0 و تدبيب فملشاركة فملدكور0)

فلهيئات) آليع  في  -فملشاركة 

فال فرية للشركات فملدكور0)

فلصا ر0) فلعقارية  فلقيم  ف فر0  (-

عن فالشخاص).

 7 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 (0(90 (- سبتة) زنقة  رفمي  فقامة 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 7(0.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

م  فت) م  ش  (AMTOR فلشركة)

 100 بقيلة) (1.(00 (: مساهم وحيد)

 رهم.

فلشركة)ABAMA  IG)ش م م ذفت)
 100 بقيلة) (1.(00 (: مساهم وحيد)

 رهم.
 ROGIS HOLDING فلشركة)
 1.(00 (: ش م م ذفت مساهم وحيد)

بقيلة)100) رهم.
PLASTITRADE)ش م م) فلشركة)
بقيلة) (1.(00 (: ذفت مساهم وحيد)

100) رهم.
 1.(00 (: بنونة) فلسيد  اسين 

بقيلة)100) رهم.
 900 (: بناني كريم) فلسيد محلد 

بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
ذفت) م  م  ش  (AMTOR فلشركة)
شارع) ((9 عنوفنه)ف)) وحيد  مساهم 
فلدفرفلبيضاء) ((0030 موالي  وسف)

فملغرب.
فلشركة)ABAMA IG)ش م م ذفت)
 3 فيال) ((1 مساهم وحيد عنوفنه)ف))
شارع فلنخيل)10070)فلرباط فملغرب.
ش) (ROGIS HOLDING فلشركة)
عنوفنه)ف)) وحيد  مساهم  ذفت  م  م 
 (0390 ( فلسيال) ( زنقة رفس فملاع) (0

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
ش) (PLASTITRADE فلشركة)
عنوفنه)ف)) وحيد  مساهم  ذفت  م  م 
 (0300 فلزرقطوني) شارع  ((9

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
فلسيد  اسين بنونة))عنوفنه)ف))06 
زنقة فبنو فلصقيب فقامة روض فالزهر)

0000))فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
كريم)) بناني  محلد  فلسيد 
0)))محج فلساحل فلها ي)) عنوفنه)ف))
فلدفرفلبيضاء) ((0((0 فلدئاب) عين 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلعلج) فملهدي  فلسيد 
 (0((0 فنفا) ( فيال قسلة ملر شاتني)

فلدفرفلبيضاء)فملغرب
علر) فلجليل  عبد  فبن  فلسيد 
 7(116 ( اللو) زنقة  (16 عنوفنه)ف))

باريس))فرنسا.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7600)7.

00(I

UGGC

FP MOROCCO
إعالن متعد  فلقرفرفت

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FP MOROCCO «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: مارينا 

- تور كريستال 3 - شارع بوليفار  

سيدي محلد بن عبد هللا  - - فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)6))نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

زيا 0 رأس مال فلشركة

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فلنظام فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:))

فملقر فالآتلاعي

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

فملساهلات

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

رأس فملال

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7109)7.

003I

CABINET BOUZIDI

PINTURIF
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب فلبوزيدي ص.ب ))1 
فلناظور ، 000)6، فلناظور فملغرب
PINTURIF شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

 فرضرضور0 طريق فلرئسية 39  
سلوفن - 000)6 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
19(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PINTURIF
صناعة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلصباغة.
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
  39 فلرئسية) طريق   فرضرضور0 

سلوفن)-)000)6)فلناظور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد تينلاللي مصطفى):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
مصطفى) تينلاللي  فلسيد 
عنوفنه)ف))سكتور)19)بلوك   رقم)1) 

حي فلرياض)10090)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

مصطفى) تينلاللي  فلسيد 
عنوفنه)ف))سكتور)19)بلوك   رقم)1) 

حي فلرياض)10090)فلرباط فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)13) نا ر)

0)0))تحت رقم))).
000I

CABINET BOUZIDI

STE MARTIER SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب فلبوزيدي ص.ب ))1 
فلناظور ، 000)6، فلناظور فملغرب
STE MARTIER SARL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي وال  

لحسن زنقة 1 رقم 18 - 000)6 
فلناظور فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(1(1
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) ((019 16) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
 10.000» أي من) »090.000) رهم«)
عن) «00.000)) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)10) نا ر)

0)0))تحت رقم))6.
00(I

مكتب بازوك لللحاسبة

Ste HAJJI FLIS SAR AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

مكتب بازوك لللحاسبة
زنقة فمالل رقم0)1 سيدي بوملان 

كر ميت تنجدف  فلرشيد ة ، 
600))، تنجدف  فملغرب

Ste HAJJI FLIS SAR AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فلحسن فلثاني رقم)11تنجدف  

فلرشيد ة - 600)) تنجدف  فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.11(0(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((0(0 )1) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.900.000) رهم«)
 (.000.000» إلى) »100.000) رهم«)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)1)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/00.
006I

CABINET BOUZIDI

ASMAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

CABINET BOUZIDI
عند مكتب فلبوزيدي ص.ب ))1 
فلناظور ، 000)6، فلناظور فملغرب
ASMAB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فالآتلاعي حي فال فري 
شارع سيدي محلد بلوك   رقم 1 

و) علار0 صوفال - 000)6 فلناظور 
فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3791
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)07) نا ر)0)0))تلت إضافة)
إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):
فلتاآر.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ))1) نا ر)

0)0))تحت رقم)81.
007I
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TOUBKAL INVEST

CAFE GREEN ZAYTOUNA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CAFE GREEN ZAYTOUNA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 10 

فقامة زيتون فلطابق فالر�سي محاميد 

فملنار0 - 00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9(79(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 مارس) (1(

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CAFE (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.GREEN ZAYTOUNA

غرض فلشركة بإ جاز):)مقهى.
 10 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فقامة زيتون فلطابق فالر�سي محاميد)

فملنار0)-)00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد فملحجوب عطار )

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فملحجوب عطار  عنوفنه)ف))

سيبع فلشلالي) ((3  رب بوسالم رقم)

00000)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فملحجوب عطار  عنوفنه)ف))

سيبع فلشلالي) ((3  رب بوسالم رقم)

00000)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)100001.

008I

fiduciare(ait(assou

اكس ب ترانسبور

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

fiduciare(ait(assou

 198lot(mesguina(drarga(agadir ،

80000، agadir(maroc

فكس ب ترفنسبور شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فالجو0 زنقة )0 رقم 6811  فر  بن 

فلشييخ تلسية ف ت ملول - 80000 

ف ت ملول فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.17613

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 00) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فبرفهيم) ((0( فلسيد) تفويت 

من) فآتلاعية  حصة  ((00 بندفوو )

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000 أصل)

00) نا ر) فبرفهيم ماعدي بتاريخ) ((0(

.(0(0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

1)) نا ر) بتاريخ) ( بانزكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)109.

009I

STREET BUSINESS CENTER

RELAY SHIPP WORLDWIDE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علار0 رقم 10، رقم 7، زنقة فلحرية، 
آليز، مرفكش ، 00000، مرفكش 

فملغرب
 RELAY SHIPP WORLDWIDE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 10، 
رقم  7، زنقة فلحرية، آليز مرفكش - 

00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 RELAY(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SHIPP WORLDWIDE
فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلغذفئية) فملنتوآات  وبيع  تصد ر  و 
تقد م) فلخشبية؛) و  فملعدنية  و 

فلخدمات.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شقة)10،)
7،)زنقة فلحرية،)آليز مرفكش)-) ( رقم)

00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 Martin( Jonas فلسيد)
حصة بقيلة) (TOUSSAINT( :( ( 100

100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 Martin( Jonas فلسيد)

بلجيكا) عنوفنه)ف)) (TOUSSAINT

1000)بروكسيل بلجيكا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 Martin( Jonas فلسيد)

بلجيكا) عنوفنه)ف)) (TOUSSAINT

1000)بروكسيل بلجيكا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)1))111.

0(0I

kardesturk

كردش ترك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

kardesturk

 route(de(Tanger(km 2 Taboula

 Tetouan(Tetouan,Taboula، 513،

TETOUAN(Maroc

كر ش ترك شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق 

طنجة ، كم ) تبولة 13) تطوفن 

13) تطوفن  فملللكة فملغربية

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(6(8(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 16) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

:)كر ش) فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

ترك.

فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتصد ر فألملنيوم وفملنتجات فلصحية

طريق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

طنجة)،)كم)))تبولة)13))تطوفن)13) 

تطوفن))فملللكة فملغربية.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (190

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد))فلعلرفني ربيع):)))3)حصة)

بقيلة)000.)3) رهم للحصة).

 30 ( (: محلد) فلعلرفني  ( فلسيد)

حصة بقيلة)30.000) رهم للحصة).

 3( ( (: إيسيك) كامورفن  ( فلسيد)

حصة بقيلة)000.)3) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد))فلعلرفني محلد عنوفنه)ف))
بني  فركول شفشاون))33)شفشاون))

فملللكة فملغربية.

فلسيد))كامورفن إيسيك عنوفنه)ف))

تافان ترك تافان))تركيا.

عنوفنه)ف)) ربيع  فلعلرفني  ( فلسيد)

الس كوليناس زنقة فبن فلفرس رقم)) 

90000))طنجة))فملللكة فملغربية.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ربيع  فلعلرفني  ( فلسيد)

الس كوليناس زنقة فبن فلفرس رقم)

). 90000)طنجة))فملللكة فملغربية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم)0)/)1.

0(1I

موثق فالستا  عبد فللطيف قاسمي

ATS OMAH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

موثق فالستا  عبد فللطيف قاسمي

)60 شارع محلد v بلفد ر فلطابق 

0 فلدفر فلبيضاء ، 0300)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

ATS OMAH  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلدفر 

فلبيضاء 06 شارع فلزرقطوني 

فلطابق فلثاني فلشقة رقم 6  0000) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0((891

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (1(
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ATS (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. OMAH
تهدف) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلشركة سوفء)باملغرب أو بالخارج))إلى:
(، فإلنعاش فلعقاري بشكل عام) (-
و آليع علليات فإلنعاش فلعقاري)،)

فلحصول على آليع فملباني) (-
أو) فإل فرية  أو  فملهنية  أو  فلسكنية 
،)لحسابها) فلتجارية أو بنائها أو عزلها)
أي شخص) بالنيابة عن  أو  فلخاص 

طبيعي أو فعتباري آجر.
شرفء)أو بيع أو فستبدفل أي) (-

أرض عارية أو بناء
فألرف�سي) بناء) أو  تقسيم  (-

بغرض بيعها في وضعها أو بعد بنائها
آليع) عام،) وبشكل  (-
أو) فلتجارية  أو  فملالية  فملعامالت 
فلصناعية أو فملنقولة أو غيب فملنقولة)
فلتي قد تكون ذفت صلة مباشر0 أو)
غيب مباشر0 بهذف فلنشاط أو فلتي قد)
وكذلك آليع) فلشركة،) تنلية  تعزز 
فملشاركات فملباشر0 أو فلغيب فملباشر0)
نفس) ذفت  فملقاوالت  مختلف  في 

فلغرض أو غرض مشابه.
بشكل) فلعقاري  فإلنعاش  (-
فإلنعاش) علليات  آليع  و  (، عام)

فلعقاري)،)
فلدفر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلبيضاء)06)شارع فلزرقطوني فلطابق)
فلدفر) ((0000   6 فلثاني فلشقة رقم)

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد بوشعيب فلفالح فلغنيمي)):))

100)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلغنيمي))) فلفالح  بوشعيب  فلسيد 

لسبع) عين  فللوز  ملر  (68 عنوفنه)ف))

90)0))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلغنيمي))) فلفالح  بوشعيب  فلسيد 

لسبع) عين  فللوز  ملر  (68 عنوفنه)ف))

90)0))فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6800)7.

0((I

فئتلانية مومن

Sté BLAABD SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

فئتلانية مومن

)3 زنقة سبتة بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة فملغرب

Sté BLAABD SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

تالسينت زنقة 17 رقم )0 - )6110 

بني تجيت فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((0(0 10) نا ر) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »900.000.)) رهم«)

 3.000.000» إلى) »100.000) رهم«)

 رهم«)عن طريق):))-.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بفجيج) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/00.

0(3I

MOORISH

L ATELIER DE DAVID 
SARL AU 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال  اقوت فلطابق ) شقة   

، 0080)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
 L ATELIER DE DAVID SARL AU 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 010 شارع 
فلزرقطوني إقامة حامد فلشقة 1 - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0((991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 19) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 L ( (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ATELIER DE DAVID SARL AU
متعهد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحفالت
أو) وفلتصد ر)تاآر  فالستيبف  

وسيط فأل فء).
 010 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع فلزرقطوني إقامة حامد فلشقة)

1 - 0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (100 ( (: فلسيد  فيد فحنا)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):



(19( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

عنوفنه)ف)) فحنا  فلسيد  فيد 

فلدفر) ((0000 ( 139)زنقة طه حسين)

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فحنا  فلسيد  فيد 

فلدفر) ((0000 ( 139)زنقة طه حسين)

فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))680)7.

0(0I

ACCURIS CONSULTING

 AFRICA DEVELOPMENT

CONSULTING SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ACCURIS CONSULTING

 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE

 POLE 5 1ER(ETG(N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC

 AFRICA DEVELOPMENT

CONSULTING SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 شارع 

اللة فلياقوت فلطابق فلخامس 

فلشقة D  - 20000 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(366(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 AFRICA DEVELOPMENT

.CONSULTING SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)فالرشا  في)

فملجال فملالي,)فالستبفتيجي),)فلتنظيمي),)

فال فري),))و فلنظام فملعلوماتي..

39)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

اللة فلياقوت فلطابق فلخامس فلشقة)

D  - (0000)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلدو بونكونغو)):))8.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (.000 ( (: فلطهاري) نبيل  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

بونكونغو)) محلدو  فلسيد 

تاتغسوباغوفملا) شارع  ( ( عنوفنه)ف))

10BP 1339(  10)وفغا وغو بوركينا)

فاصو.

عنوفنه)ف)) فلطهاري  نبيل  فلسيد 

 10 فلشقة) (01 فلزنقة) قرية آينيلر 

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلدو بونكوغو))عنوفنه)ف)))

  10BP 1339( شارع تاتغسوباغوفملا)

10)وفغا وغو بوركينا فاصو

عنوفنه)ف)) فلطهاري  نبيل  فلسيد 

 10 فلشقة) (01 فلزنقة) قرية آينيلر 

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7)76)7.

0((I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 GAS NATURAL

 EXPLORACION
MARRUECOS

مجلوعة ذفت فلنفع فالقتصا ي
قفل فلتصفية

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC

 GAS NATURAL EXPLORACION

MARRUECOS

 مجلوعة ذفت فلنفع فالقتصا ي

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 0) شارع 

سيدي علار و زنقة سيليني - 90000 

طنجة فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.007(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 16) آنرب) فملؤرخ في)

 GAS NATURAL EXPLORACION

MARRUECOS)مجلوعة ذفت فلنفع)

1) رهم) رأسلالها) مبلغ  فالقتصا ي 

شارع) ((0 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 

سيدي علار و زنقة سيليني)-)90000 

عقد) لإلنتهاء) نتيجة  فملغرب  طنجة 

فالشغال باملغرب.

و عين:

  FRANCISCO فلسيد)0))

VELASCO HEREDERO)و عنوفنه)ف))

 AVENIDA DE SAN LUIS 0  77

((0( كلصفي) (MADRID ESPAGNE

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)16) آنرب)019))وفي)0))شارع)

سيدي علار و زنقة سيليني)-)90000 

طنجة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9730)).

0(6I

STREET BUSINESS CENTER

CRESCERE CREO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علار0 رقم 10، رقم 7، زنقة فلحرية، 
آليز، مرفكش ، 00000، مرفكش 

فملغرب
CRESCERE CREO  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 10، 
رقم  7، زنقة فلحرية، آليز مرفكش - 

00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. CRESCERE CREO
إنتاج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وبيع فملنتوآات فلتقليد ة)))فلنسيج،)

فلزرفبي،)فلحرير..)
فستيبف  و تصد ر).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شقة)10،)
7،)زنقة فلحرية،)آليز مرفكش)-) ( رقم)

00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 Sofia(RUFFINO(:( فلسيد0)100)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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 Sofia( RUFFINO فلسيد0)
روما) (00119 إ طاليا) عنوفنه)ف))

إ طاليا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 Sofia( RUFFINO فلسيد0)
روما) (00119 إ طاليا) عنوفنه)ف))

إ طاليا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0))111.

0(7I

AUROCH MAROC LIVESTOCK

 AUROCH MAROC
LIVESTOCK

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

AUROCH MAROC LIVESTOCK
رقم10  زنقة فلحرية فلطابق فلثالث 
فلشقة ) ، 00)0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 AUROCH MAROC LIVESTOCK

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم10 

زنقة فلحرية فلطابق فلثالث شقة) - 
0130) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(((93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((8
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AUROCH MAROC LIVESTOCK
غرض فلشركة بإ جاز):)

بيع و شرفء)و فستيبف  فالبقار
فالستيبف  و فلتصد ر

فملنتوآات) و  فمالت  شرفء) و  بيع 
فلفالحية.

رقم10  (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 - زنقة فلحرية فلطابق فلثالث شقة) 

0130))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلحرشاوي طارق عنوفنه)ف)))
19360كوزناك بريف الكا ار))19100 

بريف الكا ار فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) عا ل  لعبيد  فلسيد 
فقامة جولة تجزئة  اسلينة فلطابق)
فلبيضاء) فلدفر  (((300  6 )فلشقة)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)-.
0(8I

COMPTAFFAIRES

ETABLISSEMENT YATRIB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية
COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ETABLISSEMENT YATRIB شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : شارع 
يعقوب فملنصور - 0800) فملحلد ة 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.((07

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 06) نا ر) فملؤرخ في)
شركة) (ETABLISSEMENT YATRIB
مبلغ) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
وعنوفن) 0.000))) رهم  رأسلالها)
يعقوب) شارع  فإلآتلاعي  مقرها 
فملحلد ة فملغرب) ((0800 (- فملنصور)

نتيجة الملنافسة.

و عين:
و) فلزروفلي  ( ( هدى) فلسيد)0))
فمللكي) فلجيش  شارع  عنوفنه)ف))
فملغرب) فملحلد ة  ((0800  38 رقم)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
شارع) وفي  ((0(0 06) نا ر) بتاريخ)
فملحلد ة) ((0800 (- يعقوب فملنصور)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)109.

0(9I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

MAKKAHMEGA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
MAKKAHMEGA شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 
فلحرية فلطابق 3 فلشقة 6 - 0130) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
008873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (00
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAKKAHMEGA

غرض فلشركة بإ جاز):))بيع وشرفء)
و إصالح فلحوفسب.

زنقة) (10 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 (0130 - 6 3)فلشقة) فلحرية فلطابق)

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد0 إ لان سالم):))100)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) سالم  إ لان  فلسيد0 
 (0(00 (0 00)رقم)  رب فلعفو زنقة)

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) سالم  إ لان  فلسيد0 
 (0(00 (0 00)رقم)  رب فلعفو زنقة)

فلدفرفلبيضاء)فملغرب
(- بتاريخ) ( تم فإل دفع فلقانوني ب-)

تحت رقم)-.
060I

cabinet(jdaini

GOLD PROJECTS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
GOLD PROJECTS شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 
رقم 1 فلطابق فلثاني فلعلار0 رقم 
86 زنقة سيدي فحلد فبركان حي 
فلدفجلة بركان - 63300 بركان 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6991
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 GOLD(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PROJECTS
*مكتب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدرفسات))فلهندسية.
فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم)1)فلطابق فلثاني فلعلار0 رقم)86 
زنقة سيدي فحلد فبركان حي فلدفجلة)

بركان)-)63300)بركان فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مالكي) سفيان  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) مالكي  سفيان  فلسيد 
فزوفن) ( (63300 فزوفن) فزوفن   وفر 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) مالكي  سفيان  فلسيد 
فزوفن) (63300 فزوفن) فزوفن   وفر 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/8).

061I

F.B.A.K GESTION SARL

VERBEN SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئب فنزرفن فقامة فلشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1 فبن آرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir فملغرب
VERBEN SARL AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

آنان فلخيب 1 رقم )100  - 0)031 
فبن آرير فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.VERBEN SARL AU
غرض فلشركة بإ جاز):)مقاولة في)

فلبناء)و فشغال مختلفة
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 031(0 -   100( 1)رقم) آنان فلخيب)

فبن آرير فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلغاني) عبد  حدومي  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلغاني) عبد  حدومي  فلسيد 
رقم) (1 تجزئة آنان فلخيب) عنوفنه)ف))

)100  0)031)فبن آرير فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلغاني) عبد  حدومي  فلسيد 
رقم) (1 تجزئة آنان فلخيب) عنوفنه)ف))

)100 0)031)فبن آرير فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بابن آرير))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم))1.

06(I

أسلاء)ميد ا

SARIDBEL SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

أسلاء ميد ا

شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

0) فلربنو�سي فلبيضاء، 0000)، 

فلبيضاء فملغرب

SARIDBEL SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 117 زنقة 
فبن منيب فقامة فلزرقاء فلطابق فالول 

فلرقم ) فملعاريف  - فلبيضاء  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(1009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (13

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SARIDBEL SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

فملوف  فلغدفئية.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)117)زنقة)
فبن منيب فقامة فلزرقاء)فلطابق فالول)

فلرقم)))فملعاريف))-)فلبيضاء))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 330 ( (: سرحان) فلسيد  وسف 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 330 ( (: فلسيد مصطفى ف  بلوش)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 300 ( (: بلوش) ف   رشيد  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد  وسف سرحان عنوفنه)ف))
-)-)فلبيضاء)فملغرب.

بلوش) ف   مصطفى  فلسيد 
عنوفنه)ف))-)-)فلبيضاء)فملغرب.

فلسيد رشيد ف  بلوش عنوفنه)ف))
-)-)فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  وسف سرحان عنوفنه)ف))
-)-)فلبيضاء)فملغرب

بلوش) ف   مصطفى  فلسيد 
عنوفنه)ف))-)-)فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
(- بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم)7)03)7.

063I

COTEXPER

BIVOUAC FAHD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ 85 Résidence(Yasmine
 Route(de(Casa، 40000،
MARRAKECH MAROC

BIVOUAC FAHD شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 
10 فلحي فلصناعي سيدي غانم رقم 

183 - 00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1018(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BIVOUAC FAHD

فلسياحة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

-)فلفالحة.

مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلحي فلصناعي سيدي غانم) (10 رقم)

رقم)183 - 00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فملصطفى فلسلاللي فلعوني)

100) رهم) بقيلة) حصة  (100 ( (:

للحصة).

 900 ( (: جلدون) فملهدي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فملصطفى فلسلاللي فلعوني)
عنوفنه)ف))فلحي فلحسني بلوك)0)رقم)

8))  00000)مرفكش فملغرب.

عنوفنه)ف)) جلدون  فملهدي  فلسيد 
زنقة فلناظور فيال جلدون رقم)))فلحي)

فلشتوي)00000)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فملصطفى فلسلاللي فلعوني)
عنوفنه)ف))فلحي فلحسني بلوك)0)رقم)

8))  00000)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111001.

060I

JIYAR JAOUAD

OUBOUAZZA FRERES
إعالن متعد  فلقرفرفت

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

 OUBOUAZZA FRERES

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 18 زنقة 

فبن فنس تجزئة فلضحى حي فلرياض 

بركان 63300 بركان فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.189(

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)19)شتنرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فوبوعز0) مصطفى  ( فلسيد) تفويت 

333)حصة فآتلاعية من أصل)333 

حصة لفائد0 فلسيد فمين فوبوعز0

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)7)رفس فملال):)فلذي  نص)

محلد) فوبوعز0  فلسيد  ما لي:) على 

فوبوعز0  حيى) فلسيد  (، حصة) (300

330)حصة)،)فلسيد فبوعز0 فمين)330 

حصة)،)فملجلوع)1000حصة)

فلذي) (: فلحصص) (8 رقم) بند 
رفس فملال فملقسم)  نص على ما لي:)

100) رهم) بقيلة) 1000حصة  فلى)

محلد) فوبوعز0  فلسيد  (: للوفحد0)

30000 رهم))،)فلسيد فوبوعز0  حيى))

فمين) فبوعز0  فلسيد  (، 33000 رهم)

 100000 فملجلوع) ( 33000) رهم)

 رهم)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/7).

06(I

BOUCHAHMA HICHAM

IRRIJAGRO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH(maroc

IRRIJAGRO شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

 N° 398 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 MARRAKECH مسيب0 ) ب مرفكش

0)001 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.IRRIJAGRO
تطهيب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

بالعلليات فمليكانيكية.
 N° 398 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 MARRAKECH ))ب مرفكش) مسيب0)

0)001)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد موالي بدر فمللوكي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد موالي بدر فمللوكي عنوفنه)ف))
N° 398)مسيب0)))ب مرفكش)0)001 

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد موالي بدر فمللوكي عنوفنه)ف))
N° 398)مسيب0)))ب مرفكش)0)001 

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111033.

066I

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

ATLAS BRIDGE BTP
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH
 HAY EL AMAL 600

 KHOURIBGA ، 25000، OUED
ZEM MAROC

ATLAS BRIDGE BTP «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: زنقة 

سومية فقامة شهرزف  3 فلطابق ) 
رقم )) فلنخيل فلدفر فلبيضاء - - 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.3(8171

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
019))تم فتخاذ) 31) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
طرف) من  فآتلاعية  حصص  بيع 
فلسيد0))نجيمى جد جة رقم ب.ت.و.)
أنوفر) نجيمي  فلسيد  Qو   (6000(
 Q(10997 ( رقم ب.ت.و.) فلسا فت 
رقم) إ ريس  فلكاسمي  فلسيد  إلى 

PB(6100(((.ب.ت.و
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة من)
فلشريك) ذفت  ش.م.م.) إلى  ش.م.م.)

فلوحيد
على) فلذي  نص  (:3 رقم) قرفر 
قبول فستقالت فملسيب فلسيد) ما لي:)
ب.ت.و.)) رقم  فلسا فت  أنوفر  نجيمي 

Q(10997)مع إبرفء)ذمته
قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)
رقم) إ ريس  فلكاسمي  فلسيد  تعين 
كلسيب آد د) (PB(6100 ( ( ب.ت.و.)

للشركة
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

مالئلة فلقانون فألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيد فلكاسمي إ ريس)100000.00 

 رهم.
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بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد فلكاسمي إ ريس)1000)حصة)

فآتلاعية

على) فلذي  نص  (:10 رقم) بند 

مسيبفلشركة فلسيد فلكاسمي) ما لي:)

 PB(6100((.إ ريس رقم ب.ت.و

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))710)7.

067I

CAGECO

TOULAL INOX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إغالق فرع تابع لشركة تجارية  وآد)

مقرها فالآتلاعي باملغرب

CAGECO

9) شارع محلد فلسا س علار0 ف) 

فلرقم 10 فلدفر فلبيضاء ، 00)0)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

TOULAL INOX «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 7) مكرر 

شارع شفشاوني ) عين فلسبع - - 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

 وآد مقرها فالآتلاعي باملغرب«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.107871

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تقرر) ((019 10) آنرب) في) فملؤرخ 

 TOULAL لشركة) تابع  فرع  إغالق 

وفلكائن عنوفنه في) (- تسليته) (INOX

  ( )9)محل رقم) حي سكيكينة علار0)

-))تلار0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)11)0)7.

068I

SAHEL PRIM

SAHEL PRIM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

SAHEL PRIM
 N°10 RUE(LIBERTE(ETG 3 APPT
 6 CASA ، 20120، CASABLANCA

MAROC
SAHEL PRIM شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
 N°10 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 RUE(LIBERTE(ETG 3 APPT 6
CASA - 20120 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.38(969

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((0(0 06) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
جليل) فسامة  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (330
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000
06) نا ر) بتاريخ) فلصرفخ  بوشعيب 

.(0(0
عائشة بوتزيل) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (330
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000
06) نا ر) بتاريخ) فلصرفخ  بوشعيب 

.(0(0
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))713)7.
069I

HD AMENAGEMENT

HD AMENAGEMENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

HD AMENAGEMENT
 AVENUE MERS SULTAN (6
 ،APPT 3 ETG(CASA ، 20490

فلدفر فلبيضاء فملغرب
HD AMENAGEMENT شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6) مرس 
فلسلطان شقة فلطابق 3 فلدفر 
فلبيضاء - 0090) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.38380(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)00) ونيو)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 3 »6))مرس فلسلطان شقة فلطابق)
فلدفر فلبيضاء)-)0090))فلدفر فلبيضاء)
صوفية) رياض  «فقامة  إلى) فملغرب«)
 109 رقم) (6A مدجل) (3 مجلوعة)
(- ليساسفة فلدفر فلبيضاء) (0 فلطابق)

)3)0))فلدفر فلبيضاء))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)30)7)7.
070I

أسلاء)ميد ا

INJAD OCEAN MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

أسلاء ميد ا
شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

0) فلربنو�سي فلبيضاء، 0000)، 
فلبيضاء فملغرب

INJAD OCEAN MAROC شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فاطلة فلزهر0 فلشطر 3 علار0 

3 آلاعة فملجاطية وال  فلطالب  
مد ونة  - فلدفر فلبيضاء فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0((68(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 13) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 
باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 INJAD(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.OCEAN MAROC
سيارفت) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالسعاف فلطبية.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
علار0) (3 فلشطر) فلزهر0  فاطلة 
فلطالب)) وال   فملجاطية  آلاعة  (3

مد ونة))-)فلدفر فلبيضاء)فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فلغني طاهري):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
طاهري) فلغني  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))-)-)فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
طاهري) فلغني  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))-)-)فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))600)7.
071I

KUCHEN DESIGN

KUCHEN DESIGN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

KUCHEN DESIGN
 BD(ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(1

20500، CASABLNACA(MAROC
KUCHEN DESIGN  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )9) شارع 

بئبنزرن  فلدفر فلبيضاء - 70)0) 
فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تعيين) تم  ((019 ماي) (1( في) فملؤرخ 
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))فلعلمي)

عثلان))كلسيب آجر
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)111))7.
07(I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE AHL TAOUNATE
SARL AU 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع فلفدفء تجزئة سليب0 تاونات  
30000  فملغرب تاونات، 30000، 

تاونات فملغرب
 STE AHL TAOUNATE SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق 
فلوحد0 فلكلسة فلحيلة تاونات - 

30000 تاونات فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(93
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AHL TAOUNATE SARL AU
صنع) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحلويات
-)تنظيم فلحفالت).

طريق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- تاونات) فلحيلة  فلكلسة  فلوحد0 

30000)تاونات فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 ( (: نجيب) فلحجام  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) نجيب  فلحجام  فلسيد 

مركز بني وليد تاونات)30000)تاونات)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) نجيب  فلحجام  فلسيد 

مركز بني وليد تاونات)30000)تاونات)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتاونات)

0)0))تحت رقم))0.

073I

M&H(FINANCIAL(SERVICES

IBRADOM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

M&H(FINANCIAL(SERVICES

شارع فلدفجلة رقم )0 شقة 00 

سيدي بنور ، 0)03)، سيدي بنور 

فملغرب

  IBRADOM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 186 

تجزئة فلسليلانية سيدي بنور - 

0)03) سيدي بنور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3370

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 0)) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. IBRADOM
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري و فالشغال فملختلفة.
 186 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- بنور) سيدي  فلسليلانية  تجزئة 

0)03))سيدي بنور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلسيد فبرفهيم فلعلوي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فبرفهيم فلعلوي عنوفنه)ف))
فلجد د0) غانم  فوال   فملجيدفت   وفر 

0000))فلجد د0))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فبرفهيم فلعلوي عنوفنه)ف))
فلجد د0) غانم  فوال   فملجيدفت   وفر 

0000))فلجد د0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  فالبتدفئية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)3370.

070I

MOUSSAOUI HAJJI

SOCIETE XALUCA DUNES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SOCIETE XALUCA DUNES شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رفس فلرمل 
فلطاوس مرزوكة فلريصاني - 0)0)) 

فلريصاني فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1((73

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 6)) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »0.800.000) رهم«)

 (.000.000» إلى) »00.000)) رهم«)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)38.

07(I

s1(consulting

سريز طرنسبور برسنل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

سريز طرنسبور برسنل شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي صفرو - 

31000 صفرو  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(73(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

سريز) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

طرنسبور برسنل.

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشخاص).

(- :)صفرو) عنوفن فملقر فالآتلاعي)

31000)صفرو))فملغرب).



((51 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) فلسيد شكيب وريش):))
بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: فملجاطي) سعيد  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) وريش  شكيب  فلسيد 
صفرو)31000)صفرو فملغرب.

فلسيد سعيد فملجاطي عنوفنه)ف))
صفرو)31000)صفرو فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) وريش  شكيب  فلسيد 
صفرو)31000)صفرو فملغرب

فلسيد سعيد فملجاطي عنوفنه)ف))
صفرو)31000)صفرو فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

0)0))تحت رقم)0)0)/)).

076I

BUSINESS CENTER.COM

SOFIMAT GE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

SOFIMAT GE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فنفا ) فلطابق فالر�سي زنقة لحسن 
فلبصري - 0370) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.016801

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 03) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

موالي فلحسن) ((0( تفويت فلسيد)
حصة فآتلاعية من) ((00 فلفجرفني)
((0( فلسيد) ( 00))حصة لفائد0) أصل)
 (6 موالي عبد هللا فلفجرفني بتاريخ)

 آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))780)7.
077I

BUSINESS CENTER.COM

SOFIMAT GE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

SOFIMAT GE  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فنفا ) فلطابق فالر�سي زنقة فلحسن 
فلبصري - 0370) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
. 016801

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(0 03) نا ر) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 
فلفجرفني موالي عبد هللا كلسيب آجر

تبعا إلقالة مسيب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))780)7.
078I

فئتلانية زهيب

CALL PLAY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية زهيب
زنقة فبن عائشة علار0 باريس 

فلطابق فلتالت مكتب رقم 11 كيليز 
مرفكش ، 00000، مرفكش فملغرب

CALL PLAY شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فمللك 

فملسمئ  «فيال فلسرغيني 17« زنقة 
رحال بن فحلد علار0 رقم 0) 

فلطابق فلخامس فملكتب رقم )1 

كيليز - 00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1019(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CALL (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.PLAY

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عرب) فلخدمات  تقد م  و  فالتصال 

فلخطوط فلهاتفية).

فمللك) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
زنقة) (»17 فلسرغيني) «فيال  ( فملسمئ)
رحال بن فحلد علار0 رقم)0))فلطابق)

(- كيليز) (1( رقم) فملكتب  فلخامس 

00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

  SILLAC BENJAMIN فلسيد)

حصة) (THIERRY( ROBERT( :( ( 100

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

  SILLAC BENJAMIN فلسيد)

عنوفنه)ف)) (THIERRY ROBERT

مايس))الغيفييغ)1)970)سان لويس))

فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

 BENJAMIN  THIERRY فلسيد)

ROBERT)عنوفنه)ف))مايس))الغيفييغ)

1)970)سان لويس))فرنسا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

رقم) تحت  ((0(0 )1) نا ر)

.M01_20_2036960

079I

BUSINESS CENTER.COM

SOFIMAT GE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

SOFIMAT GE شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

و عنوفن مقرها فالآتلاعي شارع 

فنفا ) فلطابق فالر�سي زنقة لحسن 

فلبصري - 0370) فلدفر فلبيضاء .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

. 016801

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) ((0(0 03) نا ر) فملؤرخ في)

فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

«شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدو 0«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))780)7.

080I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE  T.P BEN YAZID  SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((5(

COMPTABLE SARL
 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
  STE  T.P(BEN(YAZID  SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فالغرفص  شارع بني زيات -مرتيل  
مرتيل  93000 مرتيل  فملغرب 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(6(87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
  STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. T.P BEN YAZID  SARL
تقوم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلشركة بانجاز فالشغال فلعامة للبناء))

و آليع فلحرف فملرتبطة بها)..
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
-مرتيل)) زيات) بني  شارع  ( فالغرفص)

مرتيل))93000)مرتيل))فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة))سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فلعزيز بنسعيد)):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد عبد فلسالم بنيز د)):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بنسعيد)) فلعزيز  عبد  فلسيد 
شارع) فالطلس  تجزئة  عنوفنه)ف))
فملغرب فلكبيب رقم)16)مزتيل))93000 

مرتيل))فملغرب.
بنيز د)) فلسالم  عبد  فلسيد 
بني) شارع  ( فالغرفس) حي  عنوفنه)ف))
زيات)-مرتيل))93000)مرتيل))فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

بنسعيد)) فلعزيز  عبد  فلسيد 
شارع) فالطلس  تجزئة  عنوفنه)ف))
فملغرب فلكبيب رقم)16)-مرتيل))93000 

مرتيل))فملغرب
بنيز د)) فلسالم  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف))حي فالغرفس شارع بني زيات)

-مرتيل))93000)مرتيل))فملغرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم)0)/6).
081I

sj(business(center

 OUED SAHEL IMPORT ET
EXPORT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
 ذفت فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

sj(business(center
 BD(LA(RESISTANCE 4 EME 81

 ETAGE APPT N°8-CASABLANCA
 ، 20300، CASABLANCA

MAROC
 OUED SAHEL IMPORT ET

EXPORT شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 81 شارع 
فملقاومة فلطابق 0 فلشقة 8 فلدفر 

فلبيضاء 81 شارع فملقاومة فلطابق 0 
فلشقة 8 فلدفر فلبيضاء 0000)

 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.0(0963

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) ((019 30) آنرب) في) فملؤرخ 
 OUED SAHEL IMPORT ET حل)
مسؤولية) ذفت  شركة  (EXPORT
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 10.000) رهم  رأسلالها)
شارع فملقاومة) (81 مقرها فإلآتلاعي)
فلبيضاء) فلدفر  (8 فلشقة) (0 فلطابق)
81)شارع فملقاومة فلطابق)0)فلشقة)8 
0000))فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب نتيجة لال  وآد أرباح.

و عين:
فلسيد)0))محلد فلناجي))فلسنو�سي)
 3000 عبد فملولى و عنوفنه)ف))بنغازي)

بنغازي ليبيا كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)30) آنرب)019))وفي)81)شارع)
فلدفر) (8 فلشقة) (0 فلطابق) فملقاومة 
فلبيضاء)81)شارع فملقاومة فلطابق)0 
فلشقة)8)فلدفر فلبيضاء)0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)3)79)7.
08(I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

SOCIETE SOLOMARK
SARL.AU 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER فملغرب
 SOCIETE SOLOMARK SARL.AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 
فلسعا 0  بلوك ف  محل رقم 1 

فلطابق فالر�سي  بدروين طنجة  - 
90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103081

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
.SOCIETE SOLOMARK SARL.AU
بيع موف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)
،)معدفتو فلتجهيزفت فلخاصة بالبناء)

فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلسعا 0))بلوك ف))محل رقم)1)فلطابق)
 90000 (- ( طنجة) بدروين  ( فالر�سي)

طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( فلصغيب) علر  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فلصغيب) علر  فلسيد 
مجلع فلحسني تجزئة فلكرفمة فقامة)
طنجة) (90000 ( طنجة) (( رقم) ( فملنار)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلصغيب) علر  فلسيد 
مجلع فلحسني تجزئة فلكرفمة فقامة)
طنجة) (90000 ( طنجة) (( رقم) ( فملنار)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))))9)).

083I

E-BIZ 0 LIFE

E-BIZ 4 LIFE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

E-BIZ 4 LIFE
 N°490 BIS(HAY(SEKKA(BMO ،

50000، MEKNES(MAROC
E-BIZ 4 LIFE شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 370 مكرر 
شارع فملستشفى برج موالي علر - 

0010) مكناس فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
08(9(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 ماي) ((8
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 E-BIZ (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.0 LIFE
فالستيبف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفلتصد ر
فإلتجار

بشبه) فملصنوعة  فملالبس  تجار0 
فلتقسيط).

 370 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
موالي) برج  فملستشفى  شارع  مكرر 

علر)-)0010))مكناس فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلعطافي) فلدويب  محلد  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعطافي) فلدويب  محلد  فلسيد 
فملصطفى) زنقة  ((1 كاف) ( عنوفنه)ف))
مكناس) ((0010 فملعاني ق م ب.م.ع)

فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعطافي) فلدويب  محلد  فلسيد 
فملصطفى) زنقة  ((1 كاف) ( عنوفنه)ف))
مكناس) ((0010 فملعاني ق م ب.م.ع)

فملغرب).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3))غشت) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

019))تحت رقم)3031.

080I

L DREAM

L DREAM
شركة فلتضامن

تأسيس شركة

L DREAM
 N°218 HAY(SEKKA(BMO ،
50010، MEKNES(MAROC
L DREAM شركة فلتضامن

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 
689 فلشريحة فلثالثة فلبساتين 7 - 

0000) مكناس فملغرب
تأسيس شركة فلتضامن 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
08801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (10
فألسا�سي لشركة فلتضامن باملليزفت)

فلتالية:
شكل فلشركة):)شركة فلتضامن.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 L (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DREAM
أشغال) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلطباعة
عالمات) (، فلشاشة) طباعة  (-

مضيئة)،)لوحات...
-)فستيبف  وتصد ر.

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 -  7 فلشريحة فلثالثة فلبساتين) (689

0000))مكناس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
00))حصة) ( (: فلسيد زهيب قري�سي)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: شبيتو) عثلان  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) قري�سي  زهيب  فلسيد 
 (0000 فلبساتين) (811 قطاع أو رقم)

مكناس فملغرب.
عنوفنه)ف)) شبيتو  عثلان  فلسيد 
 ( فلشقة) (1 علار0) ور  ة  تجزئة 

فلزيتون)0000))مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) قري�سي  زهيب  فلسيد 
 (0000 فلبساتين) (811 قطاع أو رقم)

مكناس فملغرب
عنوفنه)ف)) شبيتو  عثلان  فلسيد 
 ( فلشقة) (1 علار0) ور  ة  تجزئة 

فلزيتون)0000))مكناس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) ((0 بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

019))تحت رقم)0669.
08(I

FIDACTIVE

HERBAL MAISON
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

HERBAL MAISON شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بلوك س 

رقم 9)3 حي فلهدى - 80000 فكا  ر 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HERBAL MAISON
تصد ر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفستيبف  موف  فلتجليل.
:)بلوك س) عنوفن فملقر فالآتلاعي)
رقم)9)3)حي فلهدى)-)80000)فكا  ر)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عزيز) فلوفاوي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلوفاوي عزيز عنوفنه)ف))00 

بلوك)E AF  8(000)تزنيت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلوفاوي عزيز عنوفنه)ف))00 

بلوك)E AF  8(000)تزنيت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)01)89.

086I

FIDACTIVE

MFL TRANSIT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC
MFL TRANSIT شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة رقم 
03 فلطابق فلثاني تجزئة رقم 3))3 
شارع فنزكان فلحي فملحلدي - 80000 

فكا  ر فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(13(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MFL (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TRANSIT
وكيل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

شحن معشر.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شقة رقم)
 3((3 فلطابق فلثاني تجزئة رقم) (03
شارع فنزكان فلحي فملحلدي)-)80000 

فكا  ر فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محلد) بوتهرفي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) محلد  بوتهرفي  فلسيد 
بلوك)00)رقم)9)1)بنسركاو))80000 

فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) محلد  بوتهرفي  فلسيد 
بلوك)00)رقم)9)1)بنسركاو))80000 

فكا  ر فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))0)89.
087I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

JOYA F. DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

JOYA(F. DISTRIBUTION  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 13، 
فلطابق فألر�سي، تجزئة فلزوبيب، 

حي فأللفة - 0))0) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(07399
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(0 07) نا ر) فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))محلد)

فلعلمي و علرو فلعلمي كلسيب آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)39)7)7.

088I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

JOYA F . DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

JOYA(F . DISTRIBUTION شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رقم 13، 
فلطابق فألر�سي، تجزئة فلزوبيب، 

حي فأللفة. - 0))0) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(07399
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 07) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلعزري) جالد  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.(00
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (3.000
علرو))فلعلمي بتاريخ)07) نا ر)0)0).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)39)7)7.

089I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 CLOUDCONTROL MA
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

 CLOUDCONTROL MA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 6)1، 
شارع فنفا  - 0330) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.37(631

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)6)) آنرب)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
«رقم)6)1،)شارع فنفا))-)0330))فلدفر)
إلى)«علار0 فألذ ن،) فملغرب«) فلبيضاء)
فمليلون) منازل  تجزئة  (،370 رقم)
فلطابق فلخامس،)شارع عبد فملومن)-)

)000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)36)7)7.

090I

STE ADRAR FINANCE SARL AU

Y-FOURAGE DIVERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

STE ADRAR FINANCE SARL AU
333 شارع محلد فلخامس ، 

800)0، تنغيب فملغرب
Y-FOURAGE DIVERS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 973 
تجزئة فملجد 1 فلقطب فلحضري  - 

800)0 تنغيب فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8061

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) ( ( (Y-FOURAGE DIVERS
وعنوفن) 10.000) رهم  رأسلالها)
تجزئة فملجد) (973 مقرها فإلآتلاعي)
تنغيب) (0(800 (- ( فلقطب فلحضري) (1
فملغرب نتيجة ل):)فلحل فلسابق ألوفنه.

 973 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 
(- ( فلقطب فلحضري) (1 تجزئة فملجد)

800)0)تننغيب فملغرب.)
و عين:

و) فعويرى  ( فلسيد)0)) وسف)
 1 فملجد) تجزئة  (973 عنوفنه)ف))
تنغيب) (0(800 ( فلحضري) فلقطب 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فلعقو ) تبليغ  محل  و   فملخابر0 

و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
08) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

0)0))تحت رقم)0).
091I

FIDICOM

HIGH HOUSE 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
 HIGH HOUSE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم )) 

تجزئة ثورية طريق ف لوزفر  - 30000 
فاس فملغرب .
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.38031
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بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 6)) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت) شركة  (HIGH HOUSE ( حل)
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
ثورية) تجزئة  ((( رقم) فإلآتلاعي 
طريق ف لوزفر))-)30000)فاس فملغرب))

نتيجة لقلة فملوفر  وكثب0 فلخسائر).
و عين:

و) ) ونس  ( فملرني�سي) فلسيد)0))
ميلوزف طريق ف لوزفر)) ((8 عنوفنه)ف))
((0( كلصفي) ( فملغرب) فاس  (30000

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
تجزئة) وفي  ((019 6)) آنرب) بتاريخ)
طريق) ميلوزف  ((8 رقم) فلعثلانية 

ف لوزفر)))-)30000)فاس فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)173/0.

09(I

societe(comptaline(for(you

 SOCIETE SOUFIANE
MOTOR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

societe(comptaline(for(you
6) زنقة عباس فملسعدي فاس 

فاس، 30000، فاس فملغرب
 SOCIETE SOUFIANE MOTOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 
فلسفلي كلم ) طريق مكناس بلوك 
 O    - 30000 سيدي أميب0 مرآة

فاس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.((8(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 03) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
  SOCIETE SOUFIANE MOTOR
مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعنوفن

)مقرها فإلآتلاعي فلطابق فلسفلي كلم)

طريق مكناس بلوك سيدي أميب0) ((

فاس فملغرب) (O    - 30000 مرآة)

نتيجة ل):)عدم))بدفبة فلنشاط).

و حد  مقر فلتصفية ب فلطابق)

بلوك) طريق مكناس  (( فلسفلي كلم)

 O    - 30000 أميب0 مرآة) سيدي 

فاس.)فملغرب.)

و عين:

و) فلز كي  ( ( مصطفى) فلسيد)0))

فقامة) فلقرويين  شارع  عنوفنه)ف))

 30000 ( 600نرآس س) كاميليا رقم)

فملغرب فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و) ) ونس  محلد) فلسيد)0))

هلبو) (0000000 فنجلتبف) عنوفنه)ف))

فنجلتبف كلصفي))0))للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

:)فلطابق فلسفلي كلم)))طريق مكناس)

   O(بلوك سيدي أميب0 مرآة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم))1)0.

093I

METROPOLE BUSINESS CENTER

PERLE D’IMSSOUANE & CIE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

9)شارع فلزرقطوني فلطابق3 ،  

رقم8  فلدفر فلبيضاء ، 0360)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

 PERLE(D’IMSSOUANE & CIE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9) شارع 

زرقطوني فلطابق 3 رقم  8 - -- فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(370(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 PERLE(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.D’IMSSOUANE(&(CIE

فنا ق) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فقامات) فلضيافة,) مطاعم,) فر  و 

بيع) فلسيارفت,) كرفء) سياحية,)

فملنتجات فملحلية.).

9))شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
زرقطوني فلطابق)3)رقم))8)-)--)فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بيد ر) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 7 ( ( فلسيد محلد بيد ر عنوفنه)ف))

 ALL CHATEAU DES MIGNEAUX

 78670( ( --( Villennes-sur-Seine

فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 7 بيد ر عنوفنه)ف)) فلسيد محلد 

 ALL CHATEAU DES MIGNEAUX

 78670( ( -( Villennes-sur-Seine

فرنسا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7700)7.

090I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

 MOZAN CARRIERS
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue(MOHAMED(V ,116
 Résidence(HADIKA(Bureau(N°2

، 90000، TANGER(MAROC
 MOZAN CARRIERS SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

 AV وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 MOHAMED 5 RESIDENCE(AL

  HADIKA(BUREAU(N° 2 EN(SOL
90000 - طنجة فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103077

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MOZAN CARRIERS SARL AU
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL ET

  INTERNATIONAL DE
.MARCHANDISES 

 AV (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 MOHAMED ( RESIDENCE AL
  HADIKA BUREAU N° ( EN SOL

90000 -)طنجة فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
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فلسيد منيب فلصيد)):))100)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد منيب فلصيد))عنوفنه)ف))حي)
فلحدف  زنقة)9)رقم)7))طنجة)90000 

طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد منيب فلصيد))عنوفنه)ف))حي)
فلحدف  زنقة)9)رقم)7))طنجة)90000 

طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 
.m01202045855(0)0))تحت رقم

09(I

فيدكات

 STE BACHEIKH
IMMOBILIERE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور فملد نة 

فلجد د0 مكناس ، 0000)، مكناس 
فملغرب

 STE BACHEIKH IMMOBILIERE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

RDC 137 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
تجزئة  اسين 1 و)  مكناس - 0060) 

مكناس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3179(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 STE BACHEIKH فلوحيد) فلشريك 
رأسلالها) مبلغ  ( (IMMOBILIERE
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
فإلآتلاعي)RDC 137تجزئة  اسين)1 
و)))مكناس)-)0060))مكناس فملغرب)

نتيجة ل):)توقف فلنشاط.

RDC 137(و حد  مقر فلتصفية ب
تجزئة  اسين)1)و)))مكناس)-)0060) 

مكناس فملغرب.)
و عين:

كلوني) ( فملجيد) عبد  فلسيد)0))
فلسالم) حي  (((( رقم) عنوفنه)ف)) و 
 (0000 ( سعيد) سيدي  (( توسيع)
مكناس فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فلعقو ) تبليغ  محل  و   فملخابر0 

و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))0.
096I

فيدكات

STE PARASOFIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور فملد نة 

فلجد د0 مكناس ، 0000)، مكناس 
فملغرب

STE PARASOFIA شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
  label’vie وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
بليزفنس متجر رقم 3  شارع  فلجيش 

فمللكي فملنزه   - 0000) مكناس 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.33071
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (STE PARASOFIA
مقرها) وعنوفن  00.000)) رهم 
بليزفنس متجر) ( (label’vie فإلآتلاعي)
(-(( 3))شارع))فلجيش فمللكي فملنزه) رقم)
(: ل) نتيجة  فملغرب  مكناس  ((0000

توقف فلنشاط.
  label’vie(و حد  مقر فلتصفية ب
فلجيش) ( )شارع) (3 بليزفنس متجر رقم)
فمللكي فملنزه)))-)0000))مكناس فملغرب.)

و عين:

و) نزهة  ( مهيد ة) فلسيد)0))

م) ب  فلبلد ة  تجزئة  (67 عنوفنه)ف))

فملغرب) مكناس  ((0010 مكناس) ع 

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))8.

097I

KAMAR BENOUNA

  AGRIGES MAROC
ش م م

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 30

20160، Casablanca(MAROC

AGRIGES MAROC  ش م م  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ففلحي 

فملحلدي فلصفاء فلشطر فلثاني 

بلوك 3  فالقامة ف - 0300) فكا  ر 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0(33(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)00)نونرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلشطر) فلصفاء) فملحلدي  «ففلحي 

 (0300 (- ف) فالقامة  ( (3 فلثاني بلوك)

فتريوم) «فقامة  إلى) فملغرب«) فكا  ر 

فلرقم)370)تجزئة منازل فمليلون شارع)

فلدفرفلبيضاء)) ((0390 (- فملومن) عبد 

فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)13)7)7.

098I

moorishco

BELALUM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

moorishco
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
BELALUM شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 30 
فلطابق فلخامس زنقة فلخزفمة حي 
فلرفحة  - 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.10(177

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 16) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
مبلغ) ( (BELALUM فلوحيد) فلشريك 
1.000.000) رهم وعنوفن) رأسلالها)
فلطابق) (30 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 
(- ( فلخامس زنقة فلخزفمة حي فلرفحة)
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) ((0000

ل):)فلتوقف فلتام لنشاط فلشركة.
 30 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)
حي) فلخزفمة  زنقة  فلخامس  فلطابق 
فلبيضاء) فلدفر  ((0000 (- ( فلرفحة)

فملغرب.)
و عين:

و) ( نعيم) ( ( محلد) فلسيد)0))
فلخامس) فلطابق  (30 رقم) عنوفنه)ف))
 (0000 ( فلرفحة) حي  فلخزفمة  زنقة 
((0( كلصفي) فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)7)3))7.
099I
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moorishco

BATCOMPANY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

moorishco

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

BATCOMPANY شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 شارع 

اللة فليقوت فلطابق فلخامس شقة 

  - 0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(0000(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) ((0(0 03) نا ر) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

  BATCOMPANY فلوحيد) فلشريك 

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعنوفن)

اللة) شارع  (39 فإلآتلاعي) مقرها 

(- شقة  ) فلخامس  فلطابق  فليقوت 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) ((0000

ل):)لتوقف نشاط فلشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب)39)شارع)

اللة فليقوت فلطابق فلخامس شقة  )

- 0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) فلزهر  ( ( ( فلحق) عبد  فلسيد)0))
رقم) (1 فلسعا 0) ( تجزئة) عنوفنه)ف))

فلدفر) ((0000 معروف) سيدي  ((96

فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)33)7)7.

(00I

moorishco

DISTRI ORGANIC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

moorishco

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

DISTRI ORGANIC شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 شارع 

اللة فليقوت فلطابق فلخامس شقة 

  - 0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.008731

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) ((0(0 07) نا ر) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

  DISTRI ORGANIC(فلشريك فلوحيد

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعنوفن)

اللة) شارع  (39 فإلآتلاعي) مقرها 

(- شقة  ) فلخامس  فلطابق  فليقوت 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) ((0000

ل):)لتوقف نشاط فلشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب)39)شارع)

اللة فليقوت فلطابق فلخامس شقة  )

- 0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) فلعكيلي  ( ( طارق) فلسيد)0))

فرنسا) (9((00 فرنسا) عنوفنه)ف))

فرنسا كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)30)7)7.

(01I

societe(comptaline(for(you

LIMA DELICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

societe(comptaline(for(you

6) زنقة عباس فملسعدي فاس 

فاس، 30000، فاس فملغرب

LIMA DELICE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 

فلسفلى متجر 1 علار0 ب رقم )10 

تجزئة رياض فلزيتونة طريق عين 

فلشقف  - 30000 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61(71

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LIMA (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.DELICE

تحضيب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلوآبات فلسريعة)).

فلطابق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 10( علار0 ب رقم) (1 فلسفلى متجر)

عين) طريق  فلزيتونة  رياض  تجزئة 

فلشقف))-)30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 فلور ي سليلة)):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 فلور ي سليلة))عنوفنه)ف))
فلقدس) فقامة  فلشرف بي  تجزئة  (17
فاس) (30000 6)طريق ف لوزفر) شقة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فلور ي سليلة))عنوفنه)ف))
فلقدس) فقامة  فلشرف بي  تجزئة  (17
فاس) (30000 6)طريق ف لوزفر) شقة)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)13).
(0(I

CAF MAROC

ROUASS BUSINESS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ROUASS BUSINESS شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة وف  
زيز رقم 0) فقامة كاسطيا فلطابق 
فلثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1033(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ROUASS BUSINESS
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غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)
موف  فلتجليل وفلصحة..

زنقة وف ) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
فلطابق) كاسطيا  فقامة  ((0 رقم) زيز 
طنجة) (90000  -  10 رقم) فلثاني 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: فلروفص) هشام  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد هشام فلروفص عنوفنه)ف))
30)رقم) شارع عثلان بن عفان زنقة)

87 0)930)تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هشام فلروفص عنوفنه)ف))
30)رقم) شارع عثلان بن عفان زنقة)

87 0)930)تطوفن فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)7)98)).
(03I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

IMPRIMERIE ROYALE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

 IMPRIMERIE ROYALE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 10، 
زنقة رقم )13، مجلوعة ن، حي فأل 
لفة فلدفر فلبيضاء. - 0))0) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(9303

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 نونرب) (09 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

)0))شدف ي نعيلة) تفويت فلسيد)

 1.970 مكوفر) منى  و  مكوفر  مليكة  و 

 1.970 أصل) من  فآتلاعية  حصة 

ضحى) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

مك�سي و فاطنة نجوم وسعد مك�سي)

وكلال مك�سي بتاريخ)09)نونرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)))77)7.

(00I

موثقة

QUALITY PROPERTIES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

موثقة

600 شارع موالي  وسف فلطابق 

فلثاني فلدفر فلبيضاء، 0000)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

quality(properties شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 131 شارع 

أنفا فقامة فزور مكتب رقم 11 )ب)  

فلدفر فلبيضاء 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0((8(3

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 quality(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.properties

-وكالة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقارية و وسيطة في كل فملعامالت عن)

فلبيع و فستئجار آليع) طريق فلشرفء)

في) فالستشارفت  فلعقارفت-تقد م 

مجال فالستثلارفت فلعقارية فملنقولة

فلتشخيص فلخرب0 و) و غيب فملنقولة-) (

فلتدقيق في آليع فلعقارفت فملنقولة)

في مجال) -فالستشار0  فملنقولة) و غيب 

و) فلعقاري-تسييب  و  فملالي  فالستثلار 

فلعقاري- فمللتلكات-فالنعاش  ( تدبيب)

فملالية) فألورفق  آليع  بيع  و  شرفء)

فملتعلقة بأصول عقارية أو بللتلكات)

منقولة)-ف فر0 و تسييب آليع فلشركات)

من أآل فلغيب..

 131 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 11 شارع أنفا فقامة فزور مكتب رقم)

فلدفر) ((0000 فلبيضاء) فلدفر  ( )ب))

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: فمهدفر) سهام  فلسيد0 

حصة بقيلة)10) رهم للحصة).

فلسيد فالن  و كريف):))800)حصة)

بقيلة)10) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فمهدفر  سهام  فلسيد0 

عين فلشق)9)زنقة)17)حي موالي عبد)

هللا)0070))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) فالن  وكريف  فلسيد 

ملر فالكاليبتوس لبيسا بسكور0) (1(

)718))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فمهدفر  سهام  فلسيد0 

عين فلشق)9)زنقة)17)حي موالي عبد)

هللا)0070))فلدفر فلبيضاء)فملغرب

عنوفنه)ف)) فالن  وكريف  فلسيد 

ملر فالكاليبتوس لبيسا بسكور0) (1(

)718))فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0)66)7.

(0(I

etude(Maître(Loubna(AZRHAI(Notaire

VENDING PRO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

 etude(Maître(Loubna(AZRHAI
Notaire

 avenue 10 Mars, 4, Résidence
 Chaimaa,, Sidi(Othmane, 2ème

 étage,, Appt(n° 07 ، 20000،
casablanca(maroc

VENDING PRO شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 99)، 
تجزئة لينا، فلحي فلصناعي، سيدي 
عثلان 187، شارع صفرو، موالي 
عبد هللا، عين فلشق 0000) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.17093(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((011 شتنرب) ((1 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
»900.000) رهم«)أي من)«100.000 
عن) «1.000.000) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)011))تحت رقم)99))08.

(06I

aglmam(conseil((sarl

STE RAMAL ESSOR SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

aglmam(conseil  sarl
 immeuble(yachfine(BD 1

 Zeraktouni ، 54000، khenifra
maroc

STE RAMAL ESSOR SARL «شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:   )17 
زنقة 7 ف ت حجو فمريرت - 0)00) 

فمريرت فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.1871

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)00) آنرب)017)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
فلذي) بيع فلحصص:) (1 قرفر رقم)
 نص على ما لي:)باع فلسيد فلحجاجي)
لكل من) محلد آليع حصصه000)
فلسيد فبرفهيم رزوكي)00))حصة وفلي)
حصة.باع) بوعالي00)) رقية  فلسيد0 
300)حصة) فلسيد عبدهللا بوشكرفم)
فلى كل من فلسيد فبرفهيم رزوكي)0)1 
 1(0 حصة وفلى فلسيده رقية بوعالي)
تورية) رزوكي  فلسيده  حصة.باعت 
300حصة فلى كت من فلسيد فبرفهيم)
0)1)حصة وفلى فلسيد0 رقية) رزوكي)

بوعالي)0)1)حصة)))
فلذي) تسييب فلشركة:) (( قرفر رقم)
فلسيد) تعيين  ما لي:) على   نص 

فبرفهيم رزوكي مسيب للشركة
فلقانون) توففق  (3 رقم) قرفر 
ما لي:)) على  فلذي  نص  فالسا�سي:)

توففق فلقانون فالسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
فلجد د0:) فلحصص  (0 رقم) بند 
فلذي  نص على ما لي:)فلسيد فبرههيم)
وفلسيد0) حصة  ((00 رزوكي  للك)

رقية بوعالي)00))حصة
فلذي  نص) فلتسييب:) (19 بند رقم)
فبرفهيم) فلسيد  تعيين  ما لي:) على 

رزوكي مسيب للشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)0) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

018))تحت رقم)018)/1).

(07I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

STE BCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
فملركب فلتجاري بوعلا ر آناح 

0 شقة رقم 8 ، 0000)، مكناس 
فملغرب

STE BCE شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 
0) حي ميلونيد فلرياض - 0000) 

مكناس فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.36073

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 03) آنرب) فملؤرخ في)
فملسؤولية) ذفت  شركة  (STE BCE
 10.000 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)
 (0000 (- فلرياض) ميلونيد  حي  ((0
مكناس فملغرب نتيجة ل فلشركة لم)
تحقق فألهدفف فملرآو0 فلتي أسست)

من أآلها.
و عين:

فلسيد)0))زكرياء))بنور و عنوفنه)ف))
محلد) شارع  فلشرف  تجزئة  (3(
فملغرب) مكناس  ((0000 فلسا س)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
رقم) وفي  ((019 03) آنرب) بتاريخ)
 (0000 (- فلرياض) ميلونيد  حي  ((0

مكناس فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)0) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)6.
(08I

KHM CONSULTING

LLD CARS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ف ت  باعلرفن فمللر ب 

فلطابق فالول  فلرقم 106 تقاطع 
شارع محلد فلخامس و فملقاومة ، 

0)00)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
LLD CARS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1)) شارع 

فبرفهيم فلرو فني فلطابق فلثاني 
فملكتب رقم 10 - 8800) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0(7807
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((019 نونرب) (30 فملؤرخ في)
 LLD(0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو
 100.000 رأسلالها) مبلغ  ( (CARS
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
1)))شارع فبرفهيم فلرو فني فلطابق)
فلثاني فملكتب رقم)10 - 8800))فلدفر)
فنعدفم) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

فلنشاط.
 ((1 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 
فلطابق) فلرو فني  فبرفهيم  شارع 
فلثاني فملكتب رقم)10 - 8800))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) مفتاح  ( فلسيد)0)) وسف)
سيدي) بوعزيز  فوال   عنوفنه)ف)) وفر 
 (9600 حجاج وف  حصار تيط مليل)
((0( كلصفي) فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)3))7)7.

(09I

KHM CONSULTING

 REALITY CONSTRUCTION
»SERVICES« RCS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ف ت  باعلرفن فمللر ب 

فلطابق فالول  فلرقم 106 تقاطع 
شارع محلد فلخامس و فملقاومة ، 

0)00)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
 REALITY CONSTRUCTION
SERVICES» RCS«   شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 67 

زنقة عزيز بالل  فلطابق ) فلرقم 3 
فملعاريف -فلدفر فلبيضاء - 0330) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 REALITY CONSTRUCTION

.  »SERVICES« RCS
ف فر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالصول فلعقارية.
 67 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 3 فلرقم) (( فلطابق) ( زنقة عزيز بالل)
 (0330 (- فلبيضاء) -فلدفر  فملعاريف)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عقيل) طارق  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) عقيل  طارق  فلسيد 

فرنسا)90300)فرنسا فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) عقيل  طارق  فلسيد 

فرنسا)90300)فرنسا فرنسا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)88)7)7.

(10I
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CABINET HASSAN EL OUARZAZI

ب ) س برو

(B2C PRO)  
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE (9
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

ب ) س برو  )B(C PRO) شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )8 شارع 
عبد فملومن زنقة سلية فلطابق 7 
مكتب 33  - - فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.309(73
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)))) آنرب)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
سلية) زنقة  فملومن  عبد  شارع  (8(«
فلطابق)7)مكتب)33))-)-)فلدفر فلبيضاء)
فملقاومة) شارع  ((07» إلى) فملغرب«)
-)فلدفر فلبيضاء)) (- (6 3)مكتب) فلطابق)

فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7771)7.

(11I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

ب )س برو 

(B2C PRO) 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE (9
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC
 (B(C PRO(  ب )س برو

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 07) شارع 
فملقاومة فلطابق 3 مكتب 6 - - فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.309(73

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 ))) آنرب) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
 عم فلتدريس

إعفاء) روس فلتقوية
فلتدريب و فلقيام بندوفت في آليع)
فلفروع وفملوضوعات تقد م فلنصائح)

في فلعالقات فلعامة وفالتصاالت)
أنشطة فلتصليم

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7771)7.

(1(I

FIDUCIAIRE

Y & Z
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
Y & Z  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فلشفشاوني إقامة فالبرفر فلطابق 

فلثاني - 30000 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61317
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 19) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

. Y(&(Z(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

:)فلتجار0 و) غرض فلشركة بإ جاز)

فالشهار.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلطابق) فالبرفر  إقامة  فلشفشاوني 

فلثاني)-)30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلبقالي) فلسيد  ونس 

0)))زنقة)3)حي مربوكة)))عين هارون)

30000)فاس فملغرب.

 (9 فلسيد زكرياء)رفيق عنوفنه)ف))

هارون) عين  (( مربوكة) حي  (( زنقة)

30000)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلبقالي) فلسيد  ونس 

0)))زنقة)3)حي مربوكة)))عين هارون)

30000)فاس فملغرب

 (9 فلسيد زكرياء)رفيق عنوفنه)ف))

هارون) عين  (( مربوكة) حي  (( زنقة)

30000)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)-.

(13I

FIDUCIAIRE

PEACH MEDIA MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

PEACH MEDIA MAROC شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 00 شارع 

محلد فلسالوي - 30000 صفرو 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 3)) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 PEACH(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.MEDIA MAROC

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فتصال.

00)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

صفرو) (30000 (- فلسالوي) محلد 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلجابري  سليب  فلسيد 

 HAY RIAD R SEVILLA 1 IMM 8(

APPT  10170)فلرباط فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلجابري  سليب  فلسيد 

 HAY RIAD R SEVILLA 1 IMM 8(

APPT  10170)فلرباط فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

7)) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)-.

(10I
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FIDUCIAIRE

ASDIKAE PROMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ASDIKAE PROMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 16) 

شارع أمل حي فلوفاء طريق صفرو - 
30000 فاس فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(3((9
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)9))أكتوبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
طريق) فلوفاء) حي  أمل  شارع  ((16«
إلى) فملغرب«) فاس  (30000 (- صفرو)
عين) طريق  فلياسلين  تجزئة  (103«
(- ( فألول) فلطابق  (1 إقامة) فلشقف 

30000)فاس))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)019)/0009.
(1(I

ficotrad(sarl

شركة أوتليبف ترففو
 ش.م.م.م.و

 STE OTMIRA TRAVAUX 
SARL A.U

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc
 STE شركة أوتليبف ترففو ش.م.م.م.و
  OTMIRA TRAVAUX SARL A.U
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم )7 
تجزئة فلحزفم - 000)0 ورزفزفت 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(839
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 شتنرب) من  ((6 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
 100.000» من) أي  000.000) رهم 
عن) «00.000)) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
من) ((( بتاريخ) ( بورزفزفت) فالبتدفئية 

أكتوبر)019))تحت رقم)6))).
(16I

ficotrad(sarl

شركة تقحوت ش.م.م 

STE TAQUAHOUT SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc
 STE شركة تقحوت ش.م.م

 TAQUAHOUT SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم )186 
تاآد0 ترميكت - 006)0 ورزفزفت 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10663
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 00) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)
 STE TAQUAHOUT(تقحوت ش.م.م

.SARL
مقاولة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
مقاولة) (- فلتصد ر) و  فالستيبف  

فألشغال أو فلبناء.

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 0(006 (- ترميكت) تاآد0  (186(

ورزفزفت فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد تقحوت ف لن):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: محلد) تقحوت  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ف لن  تقحوت  فلسيد 
 وفر تاآد0 ترميكت))006)0)ورزفزفت)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) تقحوت محلد  فلسيد 
 0(000 فملوحد ن) شارع  ((( رقم)

ورزفزفت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ف لن  تقحوت  فلسيد 
 وفر تاآد0 ترميكت))006)0)ورزفزفت)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( بورزفزفت) فالبتدفئية 

رقم)-.

(17I

ficotrad(sarl

شركة فنفرف ت.ب ش.م.م

STE INFRA T.P SARL 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc
 STE  شركة فنفرف ت.ب ش.م.م
INFRA T.P SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 370 
حي وف  فلذهب  - 000)0 ورزفزفت 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
106(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (07
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)
 STE INFRA T.P((فنفرف ت.ب ش.م.م

.SARL
مقاولة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فستئجار فمالت) (- فلبناء) أو  فألشغال 
فلبضائع) نقل  مقاولة  (- فملعدفت) أو 

لحساب فلغيب.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)370 
ورزفزفت) (0(000 (- ( فلذهب) وف   حي 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

00.000).1) رهم،)مقسم كالتالي:
 6.000 ( (: فلسيد فلحياني فبرفهيم)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 6.000 ( (: حليد) فلحياني  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلحياني فبرفهيم عنوفنه)ف))
 0(000  1700 رقم) فلوحد0  حي 

ورزفزفت فملغرب.
عنوفنه)ف)) حليد  فلحياني  فلسيد 
مركز فمسلرير)800)0)تنغيب فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحياني فبرفهيم عنوفنه)ف))
 0(000  1700 رقم) فلوحد0  حي 

ورزفزفت فملغرب
عنوفنه)ف)) حليد  فلحياني  فلسيد 

مركز فمسلرير)800)0)تنغيب فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( بورزفزفت) فالبتدفئية 

رقم)-.

(18I
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FIDACTIVE

CFC CONSEIL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

CFC CONSEIL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم )0) 

فلطابق فالول رقم ) فلحي فملحلدي  - 

80000 فكا  ر فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(609

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

  CFC CONSEIL فلوحيد) فلشريك 

100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 

 (0( رقم) فإلآتلاعي  وعنوفن مقرها 

فلحي فملحلدي)) (( فلطابق فالول رقم)

(: ل) نتيجة  فملغرب  فكا  ر  (80000  -

تصفية و  ة).

و حد  مقر فلتصفية ب رقم))0) 

فلطابق فالول رقم)))فلحي فملحلدي))-)

80000)فكا  ر فملغرب.)

و عين:

و) ولكبيب  ( ( هللا) عبد  فلسيد)0))
حي) (8( رقم) (960 زنقة) عنوفنه)ف))

فملغرب) فكا  ر  (80000 ( فلسالم)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق)
فملتعلقة بالتصفية):)رقم))0))فلطابق)

فالول رقم)))فلحي فملحلدي فكا  ر

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)89309.

(19I

FIDUCIAIRE DIWAN

 SOCIETE  TRAIT EAU M.I
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIWAN
 AV(IDRISS(II(IMMBLE 19  ETAGE

 N4 APPT 7 VN(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

   SOCIETE  TRAIT(EAU(M.I(SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

ف ريس فلتاني 19  فلشقة 7  مد نة 
فلجد د0 مكناس - 0000)  مكناس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.08991
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((7
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
.  SOCIETE  TRAIT EAU M.I SARL

تصد ر)) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فال) وفستبف  وموف  صيدلية وصيانة 

لة فلطبية.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
مد نة) ( (7 فلشقة) ( (19 ف ريس فلتاني)
مكناس) ( ((0000 (- فلجد د0 مكناس)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عي�سى زويتنة):))000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد سعيد زويتنة):))300)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد)))صالح فلد ن زويتنة):))300 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) زويتنة  سعيد  فلسيد 

أ) علار0  ( فلرب د ةفلليلونة)0) تجزئة 

  (0000 مكناس) مجاط  فلشقة)1)

مكناس فملغرب.

عنوفنه)ف)) زويتنة  عي�سى  فلسيد 

أ) علار0  ( فلرب د ةفلليلونة)0) تجزئة 

  (0000 مكناس) مجاط  فلشقة)1)

مكناس فملغرب.

زويتنة) فلد ن  صالح  ( ( فلسيد)

تجزئة فلرب د ةفلليلونة)0   عنوفنه)ف))

علار0 أ فلشقة)1)م)0000)))مكناس)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

زويتنة) فلد ن  صالح  ( ( فلسيد)

تجزئة فلرب د ةفلليلونة)0   عنوفنه)ف))

مكناس) مجاط  فلشقة)1) أ  علار0 

0000)))مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

019))تحت رقم)08991..

((0I

ACCOF

SAKAN AL FILLIN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

ACCOF

 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°5

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

sakan(al(fillin  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلصد ق رقم 16 فملحلد ة فملحلد ة 

8800) فملحلد ة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.11317

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تم تعيين) 30) آنرب) فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))بوزهر)

مبارك))كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)06) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)/7).
((1I

ACCOF

SAKAN AL FILLIN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°5
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
sakan(al(fillin شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 
فلصد ق رقم 16 فملحلد ة  

فملحلد ة 8800) فملحلد ة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.11317

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 30) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
توفيق)) ((0( فلسيد) تفويت 
3.000)حصة فآتلاعية) بوطجطيط)
لفائد0)) حصة  (3.000 أصل) من 
 30 بوزهر بتاريخ) ( ( مبارك) ((0( فلسيد)

 آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)06) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)/7).
(((I

Menuiserie(bois(service

MENUISERIE BOIS SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة
Menuiserie(bois(service

عين فلشقف ، ))361، فاس 
فملغرب

 MENUISERIE BOIS SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
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فلجنان 1 ك 70 عين فلشقف موالي 

يعقوب  فاس ))361 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 3)) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MENUISERIE BOIS SERVICE

نجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلخشب وفلتصد ر وفإلستيبف .

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلجنان)1)ك)70)عين فلشقف موالي)

يعقوب))فاس)))361)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: مصلح) هللا  عبد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( فلسيد عبد فإلله فلكيالني):)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلكيالني)) فإلله  عبد  فلسيد 

عين) معلة  فوال   عنوفنه)ف)) وفر 

فلشقف موالي يعقوب فاس)))361 

فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مصلح عبد هللا عنوفنه)ف))

 وفر أوال  معلة عين فلشقف موالي)

يعقوب فاس)))361)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)09).

((3I

BETA ARCHITECTURE SARL.AU

بيطا أرشتكتور
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BETA ARCHITECTURE SARL.AU
 734Bd(My(abdellah, Résidence

 Youessef, appart(N°1, 2ème
 étage, Hay(Jdid, Taourirt  734 ،

800)6، تاوريرت فملغرب
بيطا أرشتكتور شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 730، 
شارع موالي عبد هللا، إقامة 

 وسف، فلشقة رقم 1، فلطابق 
فلتاني، فلحي فلجد د، تاوريرت 
تاوريرت 800)6 تاوريرت فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
بيطا) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

أرشتكتور.
فلهندسة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملعلارية.
(،730 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع موالي عبد هللا،)إقامة  وسف،)
فلحي) فلطابق فلتاني،) (،1 فلشقة رقم)
 6(800 تاوريرت) تاوريرت  فلجد د،)

تاوريرت فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: فالبرفهمي) و يع  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فالبرفهمي عنوفنه)ف)) و يع  فلسيد 
 6(800 تاوريرت.) حي فلسالم،) (،(00

تاوريرت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فالبرفهمي عنوفنه)ف)) و يع  فلسيد 
 6(800 تاوريرت.) حي فلسالم،) (،(00

تاوريرت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) فالبتدفئية بتاوريرت))بتاريخ)

0)0))تحت رقم)0)0)/08.
((0I

MOGADOR GESTION

KM ADVENTURES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
KM ADVENTURES شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 
رقم 10 فلطابق فلثالت علار0 

)1 فلصوير0 فلجد د0 - 00000 
فلصوير0 فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.0(0(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 أكتوبر) (09 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
ف ت) فاطنة  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (1.000 صالح)
أصل)1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))
كلال زغاري بتاريخ)09)أكتوبر)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)13) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/13.
(((I

STE TIB COMPT SARL AU

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE
MOHAMMED

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة مدنية عقارية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 
)0 ، 60000، وآد0 فملغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
MOHAMMED «شركة مدنية 

عقارية«
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي:  وفر 

لربفرشة فهل فنجا  60000 وآد0 
فملغرب

«تأسيس شركة مدنية عقارية«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

30(93
بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)07 
شركة) تأسيس  تقرر  ((019 أكتوبر)

مدنية عقارية ذفت فلبيانات فلتالية:
متبوعة) فلشركة،) تسلية  ( (-
تسليتها:) بلختصر  فإلقتضاء،) عند 
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

MOHAMMED
-)))))غرض فلشركة بإ جاز:)فلتبويج)

فلعقاري
عنوفن فملقر فالآتلاعي:) وفر) ( ( ( (-
وآد0) (60000 فنجا ) فهل  لربفرشة 

فملغرب
فملد0 فلتي تأسست من أآلها) ( ( ( (-

فلشركة))سنة):)99
-))))مبلغ رأسلال فلشركة:)10.000 

 رهم
-)))))مبلغ فلحصص فلنقد ة:)100 

 رهم
مع) فلعينية  فلحصص  مبلغ  ( ( (-
وصف موآز لها وتقييم لها:)-) رهم،)-

-)))بيانات حول فلشركاء
)فألشخاص فلطبيعيون:)

آلال) بصرفوي  فلسيد)0)) (-
بصفته)ف))مسيب وحيد وفلكائن عنوفنه)
(- ( فلدرفوفي) محلد  شارع  (1(1 ب:)

وآد0 فملغرب.
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فاطلة) بصرفوي  فلسيد)0)) (-

وفلكائن) شريك  بصفته)ف)) فلزهرفء)

محلد) شارع  (1(1 ب:) عنوفنه 

فلدرفوفي))-)وآد0 فملغرب

محلد) بصرفوي  فلسيد)0)) (-

بصفته)ف))شريك وفلكائن عنوفنه ب:)

-)وآد0) ( 1)1)شارع محلد فلدرفوفي)

فملغرب

-)فلسيد)0))فلغازي رآاء)بصفته)ف))

شريك وفلكائن عنوفنه ب:)1)1)شارع)

محلد فلدرفوفي))-)وآد0 فملغرب

علر) بصرفوي  فلسيد)0)) (-

بصفته)ف))شريك وفلكائن عنوفنه ب:)

-)وآد0) ( 1)1)شارع محلد فلدرفوفي)

فملغرب

)فألشخاص فملعنويون:)

فملسؤولية) ذفت  «شركة  (-

وفلكائن مقرها) (- بصفتها) فملحدو 0«)

فإلآتلاعي ب:)-)0 - -

عند) فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالقتضاء:)0

فمللثل فلدفئم:)-

فلشخصية وفلعائلية) فألسلاء) ( ( ( (-

وصفات وموفطن وصفات فلشركاء)أو)

فألغيار فلذ ن  حق لهم إلزفم فلشركة)

فتجاه فلغيب:

)فألشخاص فلطبيعيون:)

آلال) بصرفوي  فلسيد)0)) (-

بصفته)ف))مسيب وحيد وفلكائن عنوفنه)

(- ( فلدرفوفي) محلد  شارع  (1(1 ب:)

وآد0 فملغرب

)فألشخاص فملعنويون:)

فملسؤولية) ذفت  «شركة  (-

وفلكائن مقرها) (- بصفتها) فملحدو 0«)

فإلآتلاعي ب:)-)0 - -

عند) فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالقتضاء:)0

فلتجاري) فلسجل  في  فلتقييد  ( تم)

رقم) تحت  ((0(0 )1) نا ر) بتاريخ)

.30(93

((6I

FIRST CONSEIL

MAIMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIRST CONSEIL
 96RUE YOUGOSLAVIE

 APPARTEMENT(N°3 GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MAIMO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 علار0 

0B) زهور تاركة تاركة 000 00 
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1019(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )1) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAIMO
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

بيوت فلضيافة و فملطاعم.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)10)علار0)
 00  000 تاركة) تاركة  زهور  ((0B

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 MAIMOUNI HANANE(0فلسيد
90)):)حصة بقيلة)100) رهم للحصة)
 BECKER GÜNTER فلسيد)
 100 حصة بقيلة) (HELMUT( :( ( 10

 رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 MAIMOUNI HANANE(0فلسيد
 LGAR CAN JORDI CTA عنوفنه)ف))
 ST VICENT JOAN LABRITJA

.07001 BALEARS ESPAGNE

 BECKER GÜNTER فلسيد)
 STEINSTAR عنوفنه)ف)) ( (HELMUT
.18 A 7781( BÜHL  ALLEMAGNE
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 MAIMOUNI HANANE(0فلسيد
 LGAR CAN JORDI CTA عنوفنه)ف))
 ST VICENT JOAN LABRITJA

07001 BALEARS ESPAGNE
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111081.

((7I

ADEV CONSULTING

FULFILLMENT TRADE
إعالن متعد  فلقرفرفت

ADEV CONSULTING
 Route(de(Tanger(Km5  , BP :

2485 ، 93002، Tetouan(maroc
FULFILLMENT TRADE «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 
شعبان ) رقم 018 - 000)9 

فلعرفئش فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.08(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)00)نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلريسوني) سناء) فلسيد0  تفويت 
حصة) (1000 حصة من أصل) ((00
لفائد0 فلسيد  اسين فلصروخ بتاريخ)

 00/11/(019
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
فلريسوني) سناء) فلسيد0  تفويت 
حصة) (1000 حصة من أصل) ((00
لفائد0 فلسيد  اسين فملجدوب بتاريخ)

 00/11/(019
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
إلى) فلقانوني للشركة  تحويل فلشكل 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0.

قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد  اسين فملجدوب كلسيب)

مساعد للشركة لفتب0 غيب محدو 0 و)

لهدف فلسبب أصبحت فلشركة ملزمة)

لسيد ن  اسين) مشتبك  بإمظاء)

فلصروخ و  اسين فملجدوب

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم آليع فلبنو :)فلذي  نص)

فلقانون فألسا�سي) تحيين  على ما لي:)

فلجد د) فلقانوني  للشكل  وفقا 

للشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)6))نونرب)

019))تحت رقم)019)/1018.

((8I

socogese

»GALAXY AMEUBLEMENT«
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 »GALAXY AMEUBLEMENT«

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  )6 ب. 

 رب مسروكة زقاق لحجر  - 30000 

فاس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(0(3(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) ((019 31) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 GALAXY» فلوحيد) فلشريك  ذفت 

مبلغ رأسلالها) ( (»AMEUBLEMENT

مقرها) وعنوفن  100.000,00) رهم 

مسروكة) ب.) رب  (6( ( فإلآتلاعي)
فاس فملغرب) (30000 (- ( زقاق لحجر)

نتيجة ل):)توقيف فلنشاط.
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ب.) (6( ( و حد  مقر فلتصفية ب)

 رب مسروكة زقاق لحجر))-)30000 

فاس فملغرب.)

و عين:

فلغلاري) ( فالحد) عبد  فلسيد)0))

فلتللساني))و عنوفنه)ف))1)مكرر شارع)

فاس) (30000  1( شقة) فلعهد  ولي 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0/188)0).

((9I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

IMPRIMERIE ROYALE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca(maroc

  IMPRIMERIE ROYALE SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 10، 

زنقة رقم )13، مجلوعة ن، حي فأل 

لفة - 0))0)  فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(9303

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) ((019 نونرب) (09 فملؤرخ في)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0))مك�سي)

كلال))كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)))77)7.

(30I

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD

SARL AU

 INOTIAK TRAVAUX
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue(MOHAMED(V ,116
 Résidence(HADIKA(Bureau(N°2

، 90000، TANGER(MAROC
 INOTIAK TRAVAUX SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

 116AV وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 MOHAMED 5 RESIDENCE

 HADIKKA(BUREAU(N°2 ENTRE
SOL  - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
m12192028239

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 09) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.INOTIAK TRAVAUX SARL AU
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.TRAVAUX GENIE CIVIL
 116AV (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 MOHAMED ( RESIDENCE
 HADIKKA BUREAU N°( ENTRE

SOL  - 90000)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( فلسيد فحلد فلقيطوني)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فحلد فلقيطوني))عنوفنه)ف))
حي فلبوحوث شارع)110)رقم)3)طنجة)

90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فحلد فلقيطوني))عنوفنه)ف))
حي فلبوحوث شارع)110)رقم)3)طنجة)

90000)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم))31)10.
(31I

EXPERTUS

MANZIL AL YAOUM
إعالن متعد  فلقرفرفت

EXPERTUS
 97A(BD(Hassan(Seghir(n° 87
 Casablanca(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(Maroc
MANZIL AL YAOUM «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: طريق 
شفشاون كلم 3,5 وزفن - - وزفن 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.(77

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)))) آنرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
فلشركة) رأسلال  رفع  ما لي:)
000.000.))) رهم) قدره) بلبلغ 
إلى) «000.000.)) رهم«) من) أي 
طريق) عن  »30.000.000) رهم«)

تقد م حصص نقد ة.
على) فلذي  نص  (:( رقم) قرفر 
ما لي:)تفويت فلسيد  وسف فلهالوي)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (((370
عيا ) أبنائه  لفائد0  حصة  (37(90
فلهالوي و وفئل فلهالوي بالتساوي أي)
حصة فآتلاعية لكل وفحد) (11187

منها.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

فملساهلات

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
ٍرأسلال فلشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بوزفن) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)/9.

(3(I

مكتب معيشة للحسابات و فألستشارفت فلجبائية

 YASSINE MULTI TRAVAUX

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 

فألستشارفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 

سليلان ، 00)10، سيدي سليلان 

فملغرب

 YASSINE MULTI TRAVAUX(

SARL AU) شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلغلارين زنقة )1 رقم 1 - 00)10 

سيدي سليلان فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(01

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 ))) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

)0)) اسين فلوهاب) تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000

3)) آنرب) بتاريخ) فلوهاب  محلد 

.(019

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  فالبتدفئية 

))) نا ر)0)0))تحت رقم)0)0)/08.

(33I



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((16

مكتب معيشة للحسابات و فألستشارفت فلجبائية

 YASSINE MULTI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

 مكتب معيشة للحسابات 
و فألستشارفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 
سليلان ، 00)10، سيدي سليلان 

فملغرب
 YASSINE MULTI TRAVAUX(

SARL AU)  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلغلارين زنقة )1 رقم 13 - 00)10 
سيدي سليلان فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(01
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تم تعيين) 3)) آنرب) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلوهاب محلد كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  فالبتدفئية 
))) نا ر)0)0))تحت رقم)0)0)/08.

(30I

FIDUCIAIRE

BROMEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
BROMEST  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 00 شارع 
فلشفشاوني إقامة فالبرفر فلطابق 
فلثالث رقم 11 - 30000 فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 ))) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. BROMEST

فلتجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فاللكتبونية و فالستيبف  و فلتصد ر.

00)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

فلطابق) فالبرفر  إقامة  فلشفشاوني 

فاس) (30000  -  11 رقم) فلثالث 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلسيد مستور محلد)

 33((0 فلحاج) فوطاط  كركطن  حي 

ميسور فملغرب.

فلناصر) عبد  مستور  فلسيد 

حي فلنهضة فوطاط فلحاج) عنوفنه)ف))

0))33)ميسور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلسيد مستور محلد)

 33((0 فلحاج) فوطاط  كركطن  حي 

ميسور فملغرب

فلناصر) عبد  مستور  فلسيد 

حي فلنهضة فوطاط فلحاج) عنوفنه)ف))

0))33)ميسور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)-.

(3(I

زكرياء)فملريني

DOMO SPORTS GRASS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

زكرياء فملريني
))) ، شارع محلد فلخامس - 
فلدفرفلبيضاء ، 0000)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
DOMO SPORTS GRASS  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 197 شارع 
فملقاومة فلطابق 6  فلدفر فلبيضاء 

0000) فلدفر فلبيصاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(13(7
 (3 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019  آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. DOMO SPORTS GRASS
فلبيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلعشب) منتجات  في  فلتسويق  و 

فلصناعي و كل ما  تعلق بها).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)197)شارع)
فلبيضاء) فلدفر  ( (6 فلطابق) فملقاومة 

0000))فلدفر فلبيصاء))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 N.V SPORTS AND فلشركة)
)LEISURE(GROUP)حصة) :( ( 1.000

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 N.V SPORTS ANDف فلشركة 
 03 عنوفنه)ف)) (LEISURE GROUP
Industriepark( west( 9100( SINT-

Niklaas)بلجيكا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد)JO NIJSTEN)عنوفنه)ف))03 
Industriepark( west( 9100( SINT-

Niklaas)بلجيكا
 JEAN WILLEMS فلسيد)
 Industriepark( west  03 عنوفنه)ف))

SINT-Niklaas)9100)بلجيكا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)36796.
(36I

FIDUCIAIRE

 GUISSI TRAVAUX D’EAU
 ET PROJETS SARL  PAR
ABREVIATIONS  SGTEP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
 GUISSI TRAVAUX D’EAU
 ET(PROJETS(SARL  PAR

ABREVIATIONS  SGTEP شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 00 شارع 
محلد فلسالوي  - 30000 فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61(93
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 GUISSI(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها
 TRAVAUX D’EAU ET PROJETS
  SARL  PAR ABREVIATIONS

.SGTEP
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة.
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00)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

فاس) (30000 (- ( فلسالوي) محلد 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( محلد) كي�سي  فلسيد 
فال فرسة) بعلرفني  محلد  زنقة  (((

30000)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( كي�سي  ونس) فلسيد 
فال فرسة) بعلرفني  محلد  زنقة  (((

30000)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( محلد) كي�سي  فلسيد 
فال فرسة) بعلرفني  محلد  زنقة  (((

30000)فاس فملغرب

عنوفنه)ف)) كي�سي  ونس  فلسيد 
فال فرسة) بعلرفني  محلد  زنقة  (((

30000)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)-.

(37I

MOGADOR GESTION

B&J
إعالن متعد  فلقرفرفت

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

B&J «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم )) 
زنقة فلسقالة - 00000 فلصوير0 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.((09

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
019))تم فتخاذ) 31) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
ما لي:)تعيين فلسيد0 بفلكوف بريجيت)
رقم) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

N00098(Q)مسيب0 للشركة
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد آلال طاحون فلحامل)
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

H31(109)مسيبف للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1( رقم) بند 
ما لي:)مشاركة فلسيد آلال طاحون)
في تسييب) بريجيت  بفلكوف  فلسيد0  و 

فلشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/17.
(38I

STE OVADA SARL AU

 AVAZ GREEN MAROCAINE
S.A.R.L

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad(mezanine
 n°2 melk(el(khamar(av(tayeb

guennad، 35100، guercif فملغرب
 AVAZ GREEN MAROCAINE
S.A.R.L  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فكدفل رقم 0 فلطابق فالول  - 100)3 
آرسيف فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

 EN : رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري
COURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AVAZ (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

. GREEN MAROCAINE S.A.R.L
غرض فلشركة بإ جاز):)-1)فشغال))

متنوعة وفلبناء
-)) رفسة وفنجاز مشاريع فلسقي)

بالتنقيط)-)
-3)وسيط تجاري).

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فكدفل رقم)0)فلطابق فالول))-)100)3 

آرسيف فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلزهرفء) فاطلة  برحو  فلسيد0 
100) رهم) بقيلة) حصة  (330 ( (:

للحصة.
333)حصة) ( (: فلسيد برحو محلد)

بقيلة)100) رهم للحصة).
333)حصة) ( (: فلسيد برحو ميلو )

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف))) محلد  برحو  فلسيد 
 3(100 ( ( سلوفن) (0( حي ضرضور0)

آرسيف فملغرب.
فلسيد برحو ميلو  عنوفنه)ف)) وفر)
ففريدن ملريجة))))))))))))))))))))))))))100)3 

آرسيف فملغرب.
فلزهرفء) فاطلة  برحو  فلسيد0 
عنوفنها تجزئة أكدفل رقم) عنوفنه)ف))

0   100)3)آرسيف فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فاطلة) برحو  فلسيد0)-)
تجزئة) عنوفنها  عنوفنه)ف)) فلزهرفء)
آرسيف) (3(100    0 رقم) أكدفل 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بجرسيف))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/)73.

(39I

JURISMAG SARL

AGENCE SURTYMAR SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

  AGENCE SURTYMAR SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 06، شارع 
فلزرقطوني ، فلطابق )، فلشقة رقم 

6 - 0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3801
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 )1) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. AGENCE SURTYMAR SARL
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
في) وفلتدريب  وفإل فر0  فالستشارفت 
مجال فملوفنئ فلبحرية وأمن فملطارفت.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)06،)شارع)
فلشقة رقم) (،( فلطابق) (، فلزرقطوني)

6 - 0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 La( société( AGENCE فلشركة)
حصة) (SURTYMAR( SAR( :( ( 255

بقيلة)100) رهم للحصة).
 ((0 ( (: ( فملنصور) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 Mehdi,( Olivier, فلسيد)
)Raymond,(HALLOUI)حصة) :( (25

بقيلة)100) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 La( société( AGENCE فلشركة)

SURTYMAR SAR)عنوفنه)ف))فرنسا)
0300))رينس فرنسا.

فلسيد محلد فملنصور عنوفنه)ف))

0000))فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

 Mehdi,( Olivier, فلسيد)

عنوفنه)ف)) (Raymond,( HALLOUI

فرنسا))30)6))آيستال))فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 Emilie( MARIONNET فلسيد0)

مرساي) ((0300 فرنسا) عنوفنه)ف))

فرنسا

فلسيد محلد فملنصور عنوفنه)ف))

0000))فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))786)7.

(00I

STE OVADA SARL AU

 STE MEDLAF GREEN
PROJET S.A.R.L

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU

 mezanine(n°2 melk(el(khamar

 av(tayeb(guennad(mezanine

 n°2 melk(el(khamar(av(tayeb

guennad، 35100، guercif فملغرب

 STE MEDLAF GREEN PROJET

S.A.R.L  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ملك 
رآاء  وفر فملظافر0 هوفر0 وال  رحو 

آرسيف - 100)3 آرسيف فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

en(cours

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 MEDLAF GREEN PROJET S.A.R.L
فشغال)) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متنوعة وفلبناء
فلسقي) مشاريع  وفنجاز  ) رفسة 

بالتنقيط)-
)تجهيز وتطوير فملسا حا ت فلخضرفء).
ملك) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رحو) وال   هوفر0  فملظافر0  رآاء) وفر 
آرسيف)-)100)3)آرسيف فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: لفضيل) حدفش  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: فملهدي) هرموش  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد حدفش لفضيل))عنوفنه)ف)))
 3(100 آرسيف) (– فملهدي) تجزئة 

آرسيف فملغرب.
فلسيد هرموش فملهدي عنوفنه)ف))
تاز0)) (– فلشهدفء) حي  (1(1 عنوفنه)

000)3)تاز0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد حدفش لفضيل))عنوفنه)ف)))
 3(100 آرسيف) (– فملهدي) تجزئة 

آرسيف فملغرب
فلسيد هرموش فملهدي عنوفنه)ف))
تاز0)) (– فلشهدفء) حي  (1(1 عنوفنه)

000)3)تاز0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بجرسيف))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/736.

(01I

gesacom(maroc

CARJET MARRAKECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

gesacom(maroc

 av(med(V(n 12  apprt 2

 benguerir ، 43150، benguerir

maroc

CARJET MARRAKECH

 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلتقدم 

مجلوعة منصف رقم ) فبن آرير - 

03000 فبن آرير فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) (18

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CARJET MARRAKECH

كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

))فبن) فلتقدم مجلوعة منصف رقم)

آرير)-)03000)فبن آرير فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: صالح) بن  علي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) صالح  بن  علي  فلسيد 

حي موالي علي رسوني رقم)10)فلطبقة)

)كليز مرفكش)00000)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) صالح  بن  علي  فلسيد 

حي موالي علي رسوني رقم)10)فلطبقة)

)كليز مرفكش)00000)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( آرير) بابن  فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم)6)0.

(0(I

 MAITRE CHADINE HAYOUN NOTAIRE A

TETOUAN

CERAMICA LA PRIMITIVA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

 MAITRE CHADINE HAYOUN

NOTAIRE A TETOUAN

 AV(AL(JOULANE,(COMPLEXE

 WILAYA( CENTER,( BLOC( 4,

 IMM( A,( BUREAU( N°19( AV

 AL( JOULANE,( COMPLEXE

 WILAYA( CENTER,( BLOC( 4,

 IMM(A,(BUREAU(N°19،(93000،

TETOUAN(morocco

  CERAMICA LA PRIMITIVA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 AV 10 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 YOUSSEF(IBN(TACHAFINE  -

.93000 TETOUAN(MAROC

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(60

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) ((019 نونرب) (1( فملؤرخ في)

 RIANI((0(مسيب آد د للشركة فلسيد

MOHAMED))كلسيب آجر

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

019))تحت رقم)6009.

(03I
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STE HTCPRO SARL

ZHNI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC

ZHNI شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 
رقم 10 فال فلوري زنقة مصطفى 

صد ق فلرفاعي وعلر فبن فلخطاب 

إقامة أم فلقرى - 10000 فلقنيطر0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(003(

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

.ZHNI(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

مكتب) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)
عقاري

-)تجار0 عامة

-)أشغال مختلفة.

مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
زنقة مصطفى) فلوري  فال  (10 رقم)

فلخطاب) فبن  وعلر  فلرفاعي  صد ق 

فلقنيطر0) (10000 (- إقامة أم فلقرى)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلجنوني) علي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد علي فلجنوني عنوفنه)ف))3) 

زفوية شارع محلد فلخامس ومحلد)

فلقري))10000)فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 رآاء) اسين عنوفنه)ف))3) 

زفوية شارع محلد فلخامس ومحلد)

فلقري))10000)فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)1)) نا ر)

0)0))تحت رقم))7001.

(00I

FS

BTDF

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FS

رقم 7) زنقلة عالل بن عبد هللا ، 

000))، فلرشيد ة فملغرب

BTDF شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلعالوي 

قصبت بن علي ص.ب 177 - 00))) 

فرفو  فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(010/8(01

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((0(0 10) نا ر) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »00.000).)) رهم«)

»1.100.000) رهم«)إلى)«3.600.000 

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/0).

(0(I

FS

BTDF
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

FS
رقم 7) زنقلة عالل بن عبد هللا ، 

000))، فلرشيد ة فملغرب
BTDF  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلعالوي 

قصبت بن علي ص.ب 177 - 00))) 
فرفو  فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(010/8(01
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(0 10) نا ر) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

بوغانم عبدفلرحلن كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/0).
(06I

fiduazizi

MSI SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع علر فملختار حي فلقدس شارع 
علر فملختار حي فلقدس، 7000، 

فلعيون فملغرب
 MSI SERVICE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مد نة 
فلوفاق بلوك A رقم 1631 مد نة 
فلوفاق بلوك A رقم 1631 70000 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

30(37
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MSI (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SERVICE
فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفشغال متعد 0.
مد نة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
مد نة) (1631 رقم) (A بلوك) فلوفاق 
 70000  1631 رقم) (A فلوفاق بلوك)

فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عصام بوكيب):))000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد سالم آوهر):))000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: فحنصال) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
000)بقيلة) فلسيد عصام بوكيب):)

100) رهم.
بقيلة) (000 (: فلسيد سالم آوهر)

100) رهم.
 100 (: فحنصال) محلد  فلسيد 

بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عصام بوكيب عنوفنه)ف))حي)
فلقدس سارع فملعتلد بن عبا  رقم)1 

70000)فلعيون فملغرب.
فلسيد سالم آوهر عنوفنه)ف))حي)
فلقدس شارع فلفرسان فملجلوعة)08 

رقم)01 70000)فلعيون فملغرب.
فلسيد محلد فحنصال عنوفنه)ف))
حي فلقدس شارع حلو فلزياني رقم)86 

70000)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عصام بوكيب عنوفنه)ف))حي)
فلقدس سارع فملعتلد بن عبا  رقم)1 

70000)فلعيون فملغرب
فلسيد سالم آوهر عنوفنه)ف))حي)
فلقدس شارع فلفرسان فملجلوعة)08 

رقم)0 70000)فلعيون فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/)16.

(07I

TQG FIDUCIAIRE

MONITO SERVICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 حي بن تاشفين فزلي ، 

0)001، مرفكش فملغرب
MONITO SERVICE شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فلرومية رقم )0 فسكجور مرفكش - 
00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10190(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MONITO SERVICE
تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالموفل.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فسكجور مرفكش) (0( فلرومية رقم)

00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

10.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد جالد حقي):))1.000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

بقيلة) (1000 (: فلسيد جالد حقي)
100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد جالد حقي عنوفنه)ف)) وفر)
زفكور0) (07076 ( بو فو ) ف ت  فمرف  

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد جالد حقي عنوفنه)ف)) وفر)
زفكور0) (07076 بو فو ) ف ت  فمرف  

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)7)1110.

(08I

فمغار عبد فلغافور

TAYAR MOTO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فمغار عبد فلغافور
شارع فلجيش فمللكي فقامة فلنور رقم 
1 فلطابق فالول تطوفن ، 93000، 

تطوفن فملغرب
TAYAR MOTO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

بوآدور رقم )0 تطوفن - 93000 
تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(6(71

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 TAYAR(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.MOTO
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدرفآات فلنارية.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 93000 (- تطوفن) (0( رقم) بوآدور 

تطوفن فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((0 ( (: فلسيد فلطيار فناس)

بقيلة)1.000) رهم للحصة).
فلسيد0 فلطيار نجوى):))0))حصة)

بقيلة)1.000) رهم للحصة).
بقيلة) ((0 (: فناس) فلطيار  فلسيد 

1.000) رهم.
0))بقيلة) (: فلسيد0 فلطيار نجوى)

1.000) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فناس  فلطيار  فلسيد 
شارع  مشق رقم))))تطوفن)93000 

تطوفن فملغرب.
عنوفنه)ف)) نجوى  فلطيار  فلسيد0 
صف) فلدفجل  فلرحلن  عبد  شارع 
تطوفن) (18 رقم) (( زنقة) فلحلام 

93000)تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فناس  فلطيار  فلسيد 
شارع  مشق رقم))))تطوفن)93000 

تطوفن فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم))006.

(09I

فلعاملية للنشر

UNIVERSELLE العاملية للنشر
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

فلعاملية للنشر
68 زنقة مروفن عبد فملالك حي 
فملستشفيات ، 0300)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
  UNIVERSELLE فلعاملية للنشر
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 68 زنقة 

مروفن عبد فملالك حي فملستشفيات  
 polyclinique(cnss 20360 بجانب

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.((777(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تم تعيين) 10) آنرب) فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0)) ونس)
و مختار فلدحلاني و ففكيبن كلسيب)

آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)97)7)7.
((0I

فمغار عبد فلغافور

PISCINE COM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

فمغار عبد فلغافور
شارع فلجيش فمللكي فقامة فلنور رقم 
1 فلطابق فالول تطوفن ، 93000، 

تطوفن فملغرب
PISCINE COM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تطوفن 
شارع 9 فبريل رقم )8  - 93000 

تطوفن فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.63(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 08) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فعرفب) فحلد  ((0( فلسيد) تفويت 
 00 أصل) من  فآتلاعية  حصة  (00
سعيد) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فعرفب بتاريخ)08) نا ر)0)0).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
16) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم)0066.
((1I
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ZHAR AHMED

M.G.K GROUPE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC
M.G.K GROUPE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 
رقم 18 فلطابق فلتالث إقامة مكاتب 
زينب شارع عبد فلعالي بن شقرون 
فملد نة فلجد د0 - 30000 فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
616(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 M.G.K(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.GROUPE
:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)
حفالت-) ملون  (- فملختلفة) فألشغال 

فلتجار0 فلعامة.
فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
18)فلطابق فلتالث إقامة مكاتب) رقم)
بن شقرون) فلعالي  عبد  زينب شارع 
فاس) (30000 (- فلجد د0) فملد نة 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فملصطفى جروبي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

جروبي) فملصطفى  فلسيد 

بنسو 0)) فلشرعي  حي  (17 عنوفنه)ف))

30030)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فملصطفى جروبي عنوفنه)ف))

17)حي فلشرعي بنسو 0)30030)فاس)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)60/19).

(((I

ADVISORIS

اكريليف
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

ADVISORIS

 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence(IMRANE(RDC(APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

فكريليف  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة هنبي 

مونرو، حي فال فلوري -  0390) 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.009769

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم تعيين) ((0(0 09) نا ر) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلفدفوي فيصل كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)09)7)7.

((3I

كاش فألنوفر

كاش األنوار
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

كاش فألنوفر
رقم 0 شارع عالل فلفا�سي مسجد 

فلألنوفر مرفكش ، 00080، مرفكش 

فملغرب

كاش فألنوفر شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 0 

شارع عالل فلفا�سي مسجد فألنوفر 

مرفكش - 00080 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

كاش) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

فألنوفر.

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 EFFECTUANT DES OPÉRATIONS

 DE PAIMENT (TRANSFERT DE

. (FONDS
 0 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فألنوفر) مسجد  فلفا�سي  عالل  شارع 

مرفكش)-)00080)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: رحال) فلهاللي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) رحال  فلهاللي  فلسيد 

أسفي) طريق  فالز هار  تجزأ0  (387

مرفكش)00110)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) رحال  فلهاللي  فلسيد 

أسفي) طريق  فالز هار  تجزأ0  (387

مرفكش)00110)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)1113.

((0I

ADVISORIS

اريش هاوس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

ADVISORIS

 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence(IMRANE(RDC(APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

فريش هاوس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9) 

شارع فلزرقطوني فلطابق فلثالث 
رقم 8 فلدفر فلبيضاء - 0100) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.30(617

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) ((0(0 0)) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.000.000) رهم«)

 1.010.000» إلى) »10.000) رهم«)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)1)79)7.

(((I
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ficotrad(sarl

شركة أوسم ترفنسفيب
 ش.م.م

 STE OUSSEM TRANSFERT 
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc
 STE شركة أوسم ترفنسفيب ش.م.م
 OUSSEM TRANSFERT SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلوحد0 رقم 6)) - 000)0 ورزفزفت 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 STE ش.م.م) ترفنسفيب  أوسم  شركة 

.OUSSEM TRANSFERT SARL
فلوسيط) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلخدمات) و  فألموفل  تحويل  في  فملالي 

فملالية)-)صرف فلعللة.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
ورزفزفت) (0(000  -  ((6 فلوحد0 رقم)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلحسين جيي):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: فلحكمي) فشرفق  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسين جيي عنوفنه)ف))حي)

ورزفزفت) (0(000  ((6 رقم) فلوحد0 

فملغرب.

فلسيد0 فشرفق فلحكمي عنوفنه)ف))

حي فلوحد0 رقم)6)) 000)0)ورزفزفت)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحسين جيي عنوفنه)ف))حي)

ورزفزفت) (0(000  ((6 رقم) فلوحد0 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( بورزفزفت) فالبتدفئية 

رقم)-.

((6I

فمغار عبد فلغافور

LOCAMSA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

فمغار عبد فلغافور

شارع فلجيش فمللكي فقامة فلنور رقم 

1 فلطابق فالول تطوفن ، 93000، 

تطوفن فملغرب

LOCAMSA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع فوال  

سيدي بابا فقامة قلر فلطابق 0 0) 

فملطار - 93000 تطوفن فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((069

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 ))) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.000.000) رهم«)

 1.100.000» إلى) »100.000) رهم«)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم)0)00.

((7I

MAITRE CHADINE HAYOUN NOTAIRE 

A TETOUAN 

CERAMICA LA PRIMITIVA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 MAITRE CHADINE HAYOUN
NOTAIRE A TETOUAN

 AV(AL(JOULANE, COMPLEXE
 WILAYA(CENTER, BLOC 4,
 IMM(A, BUREAU(N°19 AV
 AL(JOULANE, COMPLEXE

 WILAYA(CENTER, BLOC 4, IMM
 A, BUREAU(N°19، 93000،

TETOUAN(morocco
CERAMICA LA PRIMITIVA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
 AV 10 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 YOUSSEF(IBN(TACHAFINE -

.93000 TETOUAN(MAROC
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(60

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم)) ((019 31) آنرب) في) فملؤرخ 
فلحالي) فالآتلاعي  فملقر  ( تحويل)
 AV YOUSSEF IBN 10»(للشركة من
 TACHAFINE - 93000 TETOUAN
 BUREAU N» إلى) (»MAROC
 24,( BLOC( 4,( IMM( A,( WILAYA
 CENTER PLACE AL JOULANE AV
  AL JOULANE - 93000 TETOUAN

.»MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم)0070.

((8I

TQG FIDUCIAIRE

MARRAKACHA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 حي بن تاشفين فزلي ، 

0)001، مرفكش فملغرب
 MARRAKACHA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بن تاشفرن 

رقم 1000 فزلي مرفكش - 00000 
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10(00(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (0(
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MARRAKACHA
مطعم و) (: غرض فلشركة بإ جاز)

مقهى).
بن) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- مرفكش) فزلي  (1000 رقم) تاشفرن 

00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
00.000.000)) رهم،)مقسم كالتالي:
شيخي) رشيد  موالي  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  ((.000 ( (:

للحصة).
لوتي) بوكارت  فان   ن  فلسيد0 
100) رهم) بقيلة) حصة  ((.000 ( (:

للحصة).
ستون) ليفين  تعاونية  فلشركة 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
فلسيد موالي رشيد شيخي):)000) 

بقيلة)100) رهم.
(: لوتي) بوكارت  فان   ن  فلسيد0 

000))بقيلة)100) رهم.
(: ستون) ليفين  تعاونية  فلشركة 

1000)بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
شيخي) رشيد  موالي  فلسيد 
عنوفنه)ف))حي فالز هار رقم)19)زنقة)1 

مكناس)0000))مكناس فملغرب.



(((3 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

لوتي) بوكارت  فان   ن  فلسيد0 

بلجيكا) (108( بلجيكا) عنوفنه)ف))

بلجيكا.
ستون) ليفين  تعاونية  فلشركة 

بلجيكا) (108( بلجيكا) عنوفنه)ف))

بلجيكا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

شيخي) رشيد  موالي  فلسيد 
عنوفنه)ف))حي فالز هار رقم)19)زنقة)1 

مكناس)0000))مكناس فملغرب

لوتي) بوكارت  فان   ن  فلسيد0 

بلجيكا) (108( بلجيكا) عنوفنه)ف))

بلجيكا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)60)111.

((9I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

HM2TP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 فلطابق ) فلشقة 9 فقامة 

فلحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس فملغرب

HM(TP شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 003 ف 

تجزئة عرصة فلزيتون 1 فلضحى - 

30000 فاس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.09(79

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) ((019 18) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

»000.000) رهم«)أي من)«100.000 

عن) «00.000)) رهم«) إلى)  رهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/71).

(60I

TQG FIDUCIAIRE

JEMMARI TRAITEUR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 حي بن تاشفين فزلي ، 

0)001، مرفكش فملغرب
JEMMARI TRAITEUR شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلفصل 
علار0 10 شقة رقم )10 مرفكش - 

00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101919
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.JEMMARI TRAITEUR
ملول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

حفالت.
فلفصل) (: فملقر فالآتلاعي) عنوفن 
(- مرفكش) (10( شقة رقم) (10 علار0)

00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
100.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: قبعي) عوفطف  فلسيد0 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: فلسيد فحلد بدر آلاري)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 (: قبعي) عوفطف  فلسيد0  (
بقيلة)100) رهم.

 (00 (: بدر آلاري) فحلد  فلسيد 
بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 عوفطف قبعي عنوفنه)ف))
)77)مرفكش) 3)حرف ال رقم) فملسيب0)

00000)مرفكش فملغرب.
فلسيد فحلد بدر آلاري عنوفنه)ف))
)77)مرفكش) فملسيب0)3)حرف ب رقم)

00000)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 عوفطف قبعي عنوفنه)ف))
)77)مرفكش) 3)حرف ال رقم) فملسيب0)

00000)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111070.
(61I

COMPTE A JOUR

T.CAP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
T.CAP شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع زعيب  
رقم 11 فلحي فال فري   - 000)6 

فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
19((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 )1) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
.T.CAP(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها
فالعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملختلفة)
سباكة فلطاقة فلشلسية)

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
زعيب))رقم)11)فلحي فال فري)))-)000)6 

فلناظور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلسيد عيا ي مصطفى)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عيا ي مصطفى عنوفنه)ف))
حي لعرف�سي رقم)161 000)6)فلناظور)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عيا ي مصطفى عنوفنه)ف))
حي لعرف�سي رقم)161 000)6)فلناظور)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)1)8.

(6(I

COMPTE A JOUR

MARSAY-MED
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
MARSAY-MED شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فملطار  لوت فوندف  فلوت 31 رقم 10 
فلتفويض فلعقاري و بيع فملكاتب  

000)6 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
19(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MARSAY-MED
فلتبويج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقاري وبيع فملكاتب).
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم) (31 فلوت) ( فوندف) لوت  ( فملطار)
فلتفويض فلعقاري و بيع فملكاتب)) (10

000)6)فلناظور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:
 180 ( (: فملرفقي) صبيحة  ( فلسيد0)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد))محلد فمين))صباح):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد ف وب صباح)):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد0))مرو0 صباح):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد0))سار0 صباح):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 13(0 (: فلعزيزصباح) ( فلسيد) (

بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فلعزيزصباح  ( فلسيد)
فلعروي) (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.
فلسيد0))صبيحة فملرفقي عنوفنه)ف))
فلعروي) (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.
صباح) ( فمين) محلد  ( فلسيد)
 06 رقم) ( فملقاومة) شارع  عنوفنه)ف))

فلعروي)000)6)فلناظور فملغرب.
عنوفنه)ف)) ( صباح) ف وب  فلسيد 
فلعروي) (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) صباح  مرو0  ( فلسيد0)
فلعروي) (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) صباح  سار0  ( فلسيد0)
فلعروي) (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلعزيزصباح) فلسيد 
فلعروي)) (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)83.

(63I

CABINET CONIF SARL AU

CHEMICAL CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT(WAFFA(N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

 CHEMICAL CONSULTING

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 00) حي 

فلوفاء فلطابق فألول  - 8810) 

فملحلد ة فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10967

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) ((0(0 10) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

 10.000» أي من) »790.000) رهم«)

عن) «800.000) رهم«) إلى)  رهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)1)) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)1.

(60I

socogese

 BUFFET RESTAURANT«

»AEROPORT FES SAISS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 BUFFET RESTAURANT«

AEROPORT FES SAISS« شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مطار فاس 

سايس - 30000 فاس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(01(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

 BUFFET RESTAURANT«

مبلغ) ( (»AEROPORT FES SAISS

رأسلالها)350.000,00) رهم وعنوفن)

مقرها فإلآتلاعي مطار فاس سايس)

(: ل) نتيجة  فملغرب  فاس  (30000  -

توقف فلنشاط.

مطار) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فاس سايس)-)30000)فاس فملغرب.)

و عين:

و) وقاص  ( محلد) فلسيد)0))

طريق) كوطيف  تجزئة  (3 عنوفنه)ف))

فملغرب) فاس  (30000 ف لوزفر)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)90)/0)0).

(6(I

CABINET RAMI EXPERTISE

LATITECH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

LATITECH شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 00 شارع 
محلد فلسالوي فاس - 30000 فاس  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6166(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LATITECH
-تاآر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

بالتجزئة فلقرطاسية
-فلطباعة)

برفمج) (، فلربمجيات) بيع  (-
فلكلبيوتر.

00)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
محلد فلسالوي فاس)-)30000)فاس))

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد0 بنيس بسلة):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد صقلي حسيني حلز0):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه)ف)) بسلة  بنيس  فلسيد0 
1))تجزئة ملسفر زنقة فالو ف ة طريق)

ف لوزفر فاس)30000)فاس))فملغرب.
حلز0) حسيني  صقلي  فلسيد 
كنون) فلفقيه  زنقة  (11 عنوفنه)ف))

بورمانة فاس)30000)فاس))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بسلة  بنيس  فلسيد0 
1))تجزئة ملسفر زنقة فالو ف ة طريق)

ف لوزفر فاس)30000)فاس))فملغرب
حلز0) حسيني  صقلي  فلسيد 
كنون) فلفقيه  زنقة  (11 عنوفنه)ف))

بورمانة فاس)30000)فاس))فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)300.

(66I

GLOBE FIDUCIAIRE

OGDO FOOD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
10  شارع فلزرقطوني فلطابق 9 رقم 
18 ، 0100)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

OGDO FOOD شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 07 شارع 
اللة فلياقوت فطابق ) فلدفر بيضاء - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 03) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 OGDO(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.FOOD

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)

فملوف  فلغدفئية.

07)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

))فلدفر بيضاء)-) اللة فلياقوت فطابق)

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد فلحسين فملومني)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسين فملومني عنوفنه)ف))

طريق) (1306 رقم) حجي  تجزئة 

فلقنيطر0 سال)11000)سال فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحسين فملومني عنوفنه)ف))

طريق) (1306 رقم) حجي  تجزئة 

فلقنيطر0 سال)11000)سال فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7670)7.

(67I

BUSINESS FOREVER

 SANAR LIL SIYAHA
WALKHADAMAT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER

71 إقامة فبن بطوطة تقاطع فبن 

بطوطة و عبد فلكريم فلد وري 

فلطابق فألول رقم 3 ، 0000)، فلدفر 

maroc فلبيضاء

 SANAR LIL SIYAHA

WALKHADAMAT  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  71 إقامة 
فبن بطوطة تقاطع فبن بطوطة و 

عبد فلكريم فلد وري فلطابق فألول 
رقم 3  - 0370)  فلدفر فلبيضاء  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0((((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 17) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 SANAR(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. LIL SIYAHA WALKHADAMAT
فلتجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعامة)
فلخدمات فلسياحية).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):))71)إقامة)
فبن بطوطة تقاطع فبن بطوطة و عبد)
  3 فلكريم فلد وري فلطابق فألول رقم)

- 0370)))فلدفر فلبيضاء))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فهمي) سليب0  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فهمي  سليب0  فلسيد0 
)10)زنقة)78) رب فليوسفية))1))فلدفر)

فلبيضاء))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فهمي  سليب0  فلسيد0 
)10)زنقة)78) رب فليوسفية))1))فلدفر)

فلبيضاء))فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
(- بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم)-.
(68I

فيد بيست كونسيلتين

BSB TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي فلسعا 0 شارع موالي فسلاعيل 
زنقة بركان رقم 01 فلطابق فالول ، 

70000، فلعيون فملغرب

BSB TRAVAUX شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملستقبل رقم 81) طابق 01 فلعيون 

تجزئة فملستقبل رقم 81) طابق 01 

فلعيون 70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

30(7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 17) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 BSB (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TRAVAUX

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فملستقبل رقم)81))طابق)01)فلعيون)

 01 طابق) ((81 تجزئة فملستقبل رقم)

فلعيون)70000)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

000.000.)) رهم،)مقسم كالتالي:

((: بوفوس) سالم  محلد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  ((0.000

للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

بوفوس) سالم  محلد  فلسيد 
حي) ((( رقم) زنقة  بي  عنوفنه)ف))
فلعيون) (70000 فلعيون) (0( فلوحد0)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بوفوس) سالم  محلد  فلسيد 
حي) ((( رقم) زنقة  بي  عنوفنه)ف))
فلعيون) (70000 فلعيون) (0( فلوحد0)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم))19.
(69I

(019

ميج أبود
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

(019
rabat(maroc ،00000 ، فملغرب
ميج أبو  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 06 شارع 
عقبة فلطابق 1 شقة ) أكدفل  - 

110000 فلرباط فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10(399

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )1) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
ميج) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

أبو .
غرض فلشركة بإ جاز):)•)فألنشطة)

فلتعليلية وفلثقافية.

فلتصد ر) (، فالستيبف ) (، فلتجار0) (•
(، فلبيع) (، فلشرفء) علليات  آليع 
وفلتلثيل) فلسلسر0  (، فلعلولة)
في فملغرب أو في فلخارج لجليع) سوفء)
فلعلليات وفلعالمات فلتجارية وآليع)

فملوف  فلصناعية وغيبها.
فلتعليلية) فلقانونية  فملشور0  (•

ومتعد 0 فلثقافات..
06)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
(- ( أكدفل) (( شقة) (1 فلطابق) عقبة 

110000)فلرباط فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
 MAROUA EL فلسيد0)
حصة بقيلة) (JAOUAHRI( :( ( 1.000

100.000,00) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
 MAROUA EL فلسيد0)
 NR (0 عنوفنه)ف)) (JAOUAHRI
 RUE BEN JILALI  (0000 CASA

.MAROC
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 MAROUA EL فلسيد0)
 NR (0 RUE JAOUAHRI)عنوفنه)ف))

BEN JILALI  (0000 CASA)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)016.

(70I

fidcc

DELTASSUR SARL au
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC
 DELTASSUR(SARL(au

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )8 شارع 

عبد هللا إبن  اسين  زفوية زنقة 
صوفصون محل رقم 6 فرموند ميبي  

- 0300) فلدفرفلبيضاء   فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0077((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((018 18) ونيو)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DELTASSUR(SARL(au

غرض فلشركة بإ جاز):)فلتأمين.

)8)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
زنقة) زفوية  ( إبن  اسين) هللا  عبد 

صوفصون محل رقم)6)فرموند ميبي))-)

0300))فلدفرفلبيضاء)))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلهالف) عي�سى  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلهالف  عي�سى  فلسيد 

إقامة فصوفن) ( شارع طارق إبن زيا )

سوق فالربعاء) (10300 ر30  (0 بلوك)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلهالف  عي�سى  فلسيد 

إقامة فصوفن) ( شارع طارق إبن زيا )

سوق فالربعاء) (10300 ر30  (0 بلوك)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 00 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 وليوز)018))تحت رقم)3)6709..

(71I

FIDIS CONSEIL

   PRESTIGIOUS CARS   شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT(A(N°493 2EME

 RTAGE(N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 »   PRESTIGIOUS CARS »  شركة

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 

بالطابق فالول أبوفب مرفكش رقم  

T19-)3، مرفكش - 00000 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((8

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

شركة)) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.«   PRESTIGIOUS CARS «

كـــرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.

شقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

رقم)) مرفكش  أبوفب  فالول  بالطابق 

مرفكش) (00000 (- مرفكش) (،T19-3(

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فحلوش) حلز0  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فحلوش  حلز0  فلسيد 
 00000 مرفكش) (19( رقم) (3 برف ي)

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فوفقيب  جالد  فلسيد 
 وفر فلنصر بلوك)9011)تاركة سعا 0)

مرفكش)00000)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)10910.

(7(I

IFCOF

ريفوليسيان تيك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

IFCOF
 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca(MAROC
ريفوليسيان تيك شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9) شارع 

محلد فلسا س فلعلار0 ف)  - 
0))0) فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3((919
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 10) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( تيك) ريفوليسيان 
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
9))شارع محلد فلسا س) فإلآتلاعي)
فلبيضاء) ((0((0  - ف)   فلعلار0 

فملغرب نتيجة ل):)توقيف.

و حد  مقر فلتصفية ب)9))شارع)
محلد فلسا س فلعلار0 ف)))فملغرب)

0))0))فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0)))علي))لطفي و عنوفنه)ف))
ريفيب ا) (1 رقم) غاندي  شارع  (0(
0000))فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)316))7.
(73I

AKHAWAYN PRINT

ABBASI CLEAN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ABBASI CLEAN
 NR 840 X(LOT 25 MARS

 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

ABBASI CLEAN  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 NR وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 840 X(LOT 25 MARS  - 70000
LAAYOUNE MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3030(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((9
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ABBASI CLEAN

 tous (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 travaux(et(services(de(nettoyage
 NR 800 (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
 X LOT (( MARS  - 70000

.LAAYOUNE MAROC
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 ELABBASI TAHAR فلسيد)
100) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
 ELABBASI TAHAR فلسيد)
 AV ELHARAMAIN 36 عنوفنه)ف))
 HY ELWAHDA 01 LAAYOUNE

.70000 LAAYOUNE MAROC
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 ELABBASI TAHAR فلسيد)
 AV ELHARAMAIN 36 عنوفنه)ف))
 HY ELWAHDA 01 LAAYOUNE

70000 LAAYOUNE MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)6)) آنرب)

019))تحت رقم)19/))31.
(70I

FIDUORGA

2B ENVIRONNEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca(MAROC

B ENVIRONNEMENT) شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 
فلحرية فلطابق 3 فلشقة ) - 0013) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3093

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019  آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 (B (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ENVIRONNEMENT
فلغرض) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

من فلشركة هو)،
للنفا ات) فلعامة  فلخدمة  إ فر0  (-

فملنزلية وما شابهها
-)إعدف  فلدرفسات فلبيئية

ولوفئح) جاصة  لوفئح  إعدف   (-
فملناقصات) طلبات  بشأن  فلتشاور 
ومكبات) فلنفا ات  بإ فر0  فملتعلقة 

فلنفا ات.
فلعلليات) آليع  (، عام) وبشكل 
(، وفملالية) وفلتجارية  فلصناعية 
قد) وفلتي  (، فملنقولة) غيب  أو  فملنقولة 
مباشر) غيب  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
تعزز) قد  فلتي  أو  فلشركة  بكائن 
مشاركة) وأي  (، وتطويرها) تحقيقها 
مباشر0 أو غيب مباشر0)،)بأي شكل من)
فألشكال سوفء)في فلشركات فلتي تسعى)
لتحقيق أهدفف ملاثلة أو ذفت صلة..
زنقة) (10 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 (0013 - ( 3)فلشقة) فلحرية فلطابق)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 30.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عوقيل عبد فلرحيم):))300 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلرحيم) عبد  عوقيل  فلسيد 
 ( محج بني  خلف فلزنقة) عنوفنه)ف))

فلرقم)307 0)فملحلد ة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرحيم) عبد  عوقيل  فلسيد 
 ( محج بني  خلف فلزنقة) عنوفنه)ف))

فلرقم)307 0)فملحلد ة فملغرب.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (((8

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7068)7.
(7(I

DAMO CONSULTING SARL

RAINBOW CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 (0

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger(MAROC

RAINBOW CAR شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
علان رقم 68 فلطابق فالر�سي - 

90080 طنجة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.08069

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 13) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
)عرو�سي) )0))عا ل) تفويت فلسيد)
0)))حصة فآتلاعية من أصل)0)) 
رضوفن) ( ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فلعافية بتاريخ)13) آنرب)019).
)0))محلد فلعافية) تفويت فلسيد)
0)))حصة فآتلاعية من أصل)0)) 
رضوفن) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فلعافية بتاريخ)13) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
03) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)7)91)).
(76I

SOCOJUFI SARL

SAAY IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA(MAROC

SAAY IMPORT EXPORT شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 

فلشرفر 0  رب لوبيال بوركون 
فلدفرفلبيضاء 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 ))) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 SAAY (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.IMPORT EXPORT
فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتصد رآليع موف .
 10 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بوركون) لوبيال  فلشرفر 0  رب  زنقة 
فلدفر فلبيضاء) ((0000 فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد صالح فوزكيلينيك):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فوزكيلينيك) صالح  فلسيد 
فقامة كرم شارع فلزيرفوي) عنوفنه)ف))
فلدفر) ((0000  18 شقة) (0 فلطابق)

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فوزكيلينيك) صالح  فلسيد 
فقامة كرم شارع فلزيرفوي) عنوفنه)ف))
فلدفر) ((0000  18 شقة) (0 فلطابق)

فلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7699)7.

(77I

ACOMS(Consulting

 MARMARA ISTANBUL

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ACOMS(Consulting

رقم ) علار0 13 شارع ف ريس ) م ج 

، 0000)، مكناس فملغرب

 MARMARA ISTANBUL SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

36 محل رقم ) شارع ف ريس فلثاني 

فملد نة فلجد د0 - 0000) مكناس 

فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3371(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 18) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

  MARMARA ISTANBUL SARL

0.000)1) رهم) رأسلالها) مبلغ 

علار0) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 

شارع ف ريس فلثاني) (( محل رقم) (36

مكناس) ((0000 (- فلجد د0) فملد نة 

فملغرب نتيجة ل):))توقيف فلنشاط.

علار0) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

شارع ف ريس فلثاني) (( محل رقم) (36

مكناس) ((0000 (- فلجد د0) فملد نة 

فملغرب.)

و عين:

و) فملرفقي  ( رشيد) فلسيد)0))

لوندف) تجزئة  فملطار  حي  عنوفنه)ف))

))0)6)فلناضور فملغرب كلصفي))0))

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

علار0) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

شارع ف ريس فلثاني) (( محل رقم) (36

فملد نة فلجد د0 مكناس

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)100.

(78I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 STE IMMOBILIERE
SNOUSSIA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 فلطابق ) فلشقة 9 فقامة 

فلحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس فملغرب

 STE IMMOBILIERE SNOUSSIA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : )) شارع 

فلشفشاوني - 30000 فاس فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.1609(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

 STE IMMOBILIERE SNOUSSIA

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

100.000.)) رهم) رأسلالها) مبلغ 

شارع) ((( فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 

فملغرب) فاس  (30000 (- فلشفشاوني)

نتيجة لتوقف نشاط فلشركة.

و عين:

و) سنو�سي  ( فلخطاب) فلسيد)0))

فلشفشاوني) شارع  ((( عنوفنه)ف))

((0( كلصفي) فملغرب  فاس  (30000

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)31) آنرب)019))وفي))))شارع)

فلشفشاوني)-)30000)فاس فملغرب.



(((9 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/)31.
(79I

CCJF

MAILLE DU MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
MAILLE DU MAROC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلدفر 

فلبيضاء، شارع بورڭون زنقة آعفر 
فبن حبيب ،إقامة فملشرق )، فلطابق 

فألول. - 0000) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
000117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) ((3
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAILLE DU MAROC
صناعة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلنسيج)/)فستيبف  و فلتصد ر).
فلدفر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلبيضاء،)شارع بورڭون زنقة آعفر)
فبن حبيب)،إقامة فملشرق))،)فلطابق)
فألول.)-)0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلحدفوي فلفاهي)))))))))))))):))
1.000) رهم) بقيلة) حصة  (((0

للحصة).

فلسيد عبد فلحليد فملناني))))))))):))
1.000) رهم) بقيلة) حصة  (((0

للحصة).
 ((0 ( (: طائر) فلد ن  نور  فلسيد 

حصة بقيلة)1.000) رهم للحصة).
((: ( ( ( ( ( ( فلسيد أمين مدغري علوي)
1.000) رهم) بقيلة) حصة  (((0

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلفاهي)))))) فلحدفوي  فلسيد 
عنوفنه)ف))حي فلشباب علار0)17)رقم)
10)عين فلشق)0000))فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
فملناني)))) فلحليد  عبد  فلسيد 
رقم) ((0 زنقة) (3 حي فلفتح) عنوفنه)ف))
)16)عين فلشق)0000))فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.
فلسيد نور فلد ن طائر عنوفنه)ف))
فلفيالت) منطقة  فلحضري  فلقطب 

رقم))3 0000))فلنوفصر فملغرب.
علوي))))))) مدغري  أمين  فلسيد 
عنوفنه)ف))8)1)شارع فم فلخيام شقة)
)1)حي فلرفحة))0000))فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
علوي))))))) مدغري  محلد  فلسيد 
فلخيام) علر  شارع  (1(8 عنوفنه)ف))
فلدفر) ((0000 ( حي فلرفحة) (1( شقة)

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم)010)71.
(80I

fcfmaroc.consulting

RUNAHI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fcfmaroc.consulting
 Avenue(Kessou(meddah,

 Immeuble(CHAMA, bureau 18,
 TAZA(Avenue(Kessou(meddah,
 ,Immeuble(CHAMA, bureau 18

TAZA، 35000، Taza(maroc

RUNAHI شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

شامة زنقة قسو مدفح.رقم 18 تاز0 - 

000)3 تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((3(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 17) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.RUNAHI

فسغالل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلغيب. ولحساب  لحسابها  فملقالع 

وكل) فلبناء) موف   وتصد ر  فستيبف  

فنشطة فستغالل فملناآم وفملقالع.

فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

شامة زنقة قسو مدفح.رقم)18)تاز0)-)

000)3)تاز0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 MAHMUD SCHEICHO فلسيد)

100) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 MAHMUD SCHEICHO فلسيد)

 SAARLOUIS 66700 عنوفنه)ف))

 JOSEF( STESS( .…Allemagne

 66711–66740( SAARLOUIS

فملانيا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 MAHMUD SCHEICHO فلسيد)
 SAARLOUIS 66700 عنوفنه)ف))
 JOSEF( STESS( .…Allemagne
 66711–66740( SAARLOUIS

فملانيا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)66.

(81I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DRIWECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC
DRIWECH شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 18، 
تجزئة فضيلة طريق عين فلشقف، 
فلطابق فلتاني شقة رقم 6 - 30000 

فاس فملللكة فملغربية
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DRIWECH
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
مقاولة) (- فلغيب) لحساب  فلبضائع 

فألشغال فملختلفة و أشغال فلبناء.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((35

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)علار0)18،)
تجزئة فضيلة طريق عين فلشقف،)
 30000 -  6 فلطابق فلتاني شقة رقم)

فاس فملللكة فملغربية.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 00.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 000 ( (: فملجدولي) فلسيد  وسف 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد  وسف فملجدولي عنوفنه)ف))
طريق) فضيلة  تجزئة  (،18 علار0)
فملللكة) فاس  (30000 فلشقف) عين 

فملغربية.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد  وسف فملجدولي عنوفنه)ف))
طريق) فضيلة  تجزئة  (،18 علار0)
فملللكة) فاس  (30000 فلشقف) عين 

فملغربية
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)90).

(8(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

MEGA SOURCE TRAV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC
MEGA SOURCE TRAV شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0
 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 396، 
تجزئة فلوفاء 0، متجر رقم 0، طريق 

صفرو - 30000 فاس فملللكة 
فملغربية

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

616(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 MEGA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SOURCE TRAV

مقاولة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

(- فلبناء) فألشغال فملختلفة و أشغال 

فلتصد ر و فإلستبف )-)منعش عقاري.
رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(،0 0،)متجر رقم) 396،)تجزئة فلوفاء)

30000)فاس فملللكة) (- طريق صفرو)

فملغربية.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلشاكي) رشيد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلشاكي  رشيد  فلسيد 
30)زنقة وف  فم فلربيع،)شارع فلرشا )

1،)فلنبآس س)30000)فاس فملللكة)

فملغربية.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف))) فلشاكي  رشيد  فلسيد 
(،1 زنقة وف  فم فلربيع،)شارع فلرشا )

فملللكة) فاس  (30000 س) فلنبآس 

فملغربية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)93).

(83I

socogese

DOMAINE D‘AGHBALOU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 »DOMAINE D›AGHBALOU«

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم ) 
زنقة كنافني فقامة فضاء حد قة 

اللة مريم فلطابق 0 مكتب رقم 1 - 

30000 فاس فملغرب.

«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.36(33

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في))0) آنرب)019)

فألسا�سي) فلنظام  مالءمة  تقرر 

فلقانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

وفلتعد الت) فلتغييبفت  مختلف  بعد 

فألسا�سي) فلنظام  على  أ جلت  فلتي 

شرعي) فلسيد  -هبة  وهي:) للشركة 

فبيه) لصالح  حصة  (60 فلعزيز) عبد 

مصطفى،وتحويل) شرعي  فلسيد 

فملسؤولبة) ذفت  شركة  من  فلشركة 

فلوحيد) فلشريك  وذفت  فملحدو 0 

ذفت فملسؤولبة فملحدو 0) ( إلى شركة)

-تفويت) (. ((01(/10/(6 بتاريخ)

شرعي) فلسيد  طرف  من  حصة  (70
فلعزيز لصالح فلسيد فلطاهري) عبد 

بتاريخ) ثاني  كلسيب  وتعيينه  مهدي 

بصفرو) فرع  -إنشاء) (.(017/01/0(

فلشركة) رأسلال  في  وفلزيا 0 

بتاريخ) 100.000) رهم  ليصبح)

فإلمضاء) -تصحيح  (.(017/00/00

بتاريخ) وذلك  للشركة  فإلآتلاعي 

 .(017/11/13

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

1)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)90)/0)0).

(80I

PREMIUM FINANCE

CRTRA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CRTRA شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فمللكية 

فملسلا0  مفتاح فألطلس 70 محاميد  

- 00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CRTRA

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة فو فلبناء.

فمللكية) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

70)محاميد)) )مفتاح فألطلس) فملسلا0)

- 00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

0.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:

 00.000 ( (: فلسيد فلشد د رشيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):



((31 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

عنوفنه)ف)) رشيد  فلشد د  فلسيد 
 وفر فلخليس تزكين))00000)مرفكش)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) رشيد  فلشد د  فلسيد 
 وفر فلخليس تزكين))00000)مرفكش)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111086.

(8(I

PREMIUM FINANCE

مطعم
عقد تسييب حر ألصل تجاري)

)فألشخاص فلطبيعيون)

عقد تسييب حر ألصل تجاري
مطعم

 07 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
)محلد) 019))أعطى فلسيد)0)) نونرب)
كبوز))و عبد فلعزيز كبوز))فلحامل))0))
 PT81(3(9(((((للبطاقة فلوطنية رقم
بالسجل) فملسجل  ( (PT818133 و)
 130686 و) (130680 فلتجاري)
حق) بلرفكش  فلتجارية  باملحكلة 
فلتسييب فلحر لألصل فلتجاري فلكائن)
 9 -3س) شطر) فلفضل  فقامة  ب 
فملغرب) مرفكش  (00000 (- مرفكش)
فمهري) ( فللطيف) عبد  للسيد)0))
رقم))) فلوطنية  للبطاقة  ((0( فلحامل)
سنة تبتدئ من) (3 ملد0) ( (EE(00039
01)نونرب)019))و تنتهي في)31)أكتوبر)
  0.000 شهري) مبلغ  مقابل  ((0((

 رهم.

(86I

مكتب فملتني لللحاسبة و فلتدبيب

PIECE TRUCK BENTALA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب فملتني لللحاسبة و فلتدبيب
ساحة نفارف 3 فقامة سان 

فرفنسيسكو - ط ) رقم 9 ، 90000، 
طنجة فملغرب

PIECE TRUCK BENTALA  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فالمل 1 رقم 0) طنجة - طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103((3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PIECE (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

. TRUCK BENTALA
آليع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
علليات فلتوزيع وفالستيبف  وفلتصد ر)
وفملتاآر0 في آليع أنوفع قطع فلغيار)
وموف  فلتشحيم وفلسوفئل للسيارفت)
فلدفرآة) وفمالت  فملعدفت  ولجليع 
فملوف ) آليع  في  وكذلك  وملحقاتها،)
وعلليات) فألجرى  وفلسلع  فلخام 
فلتعبئة وفلتغليف وملحقاتها وفملوف )

فلغذفئية من آليع فألنوفع.
فلتلثيل وفلعلولة وفلوساطة ألي)

برفء0 أو عالمة تجارية.)
وفلدولي) فلوطني  فلربي  فلنقل 
وكيل) فو  فلغيب  لصالح  للبضائع 
فو) وفلدولي  فلوطني  فلربي  للشحن 
فلوطني) فلربي  فلنقل  ملركبات  مؤآر 

وفلدولي لصالح فلغيب.
غيب) أو  مباشر  بشكل  هذف  كل 
شركات) إنشاء) جالل  من  مباشر،)
مساهلات،) آد د0،) ومجلوعات 

رعا ة،)فشتبفك،)فلخ.
فلعلليات) آليع  عام،) وبوآه  (
فلصناعية وفلتجارية وفملالية وفملدنية)
وفلتي  لكن) وفلعقارية،) وفملنقوالت 
أن ترتبط بشكل مباشر أو غيب مباشر)
بالنشاط فملشار إليه أعاله أو بجليع)
فألنشطة فمللاثلة أو فملرفقة فلتي من)
فملحتلل أن تكون مساهلة في تطوير)

فلشركة.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
طنجة) (- طنجة) ((0 رقم) (1 فالمل)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((00 ( (: فلسيد آوف  بنتال)

بقيلة)100) رهم للحصة).
00))حصة) ( (: فلسيد محلد بنتال)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
حي) عنوفنه)ف)) بنتال  آوف   فلسيد 
 10( أوال  ميلون))شارع فلنعلة رقم)

-)فلناظور فملغرب.
حي) فلسيد محلد بنتال عنوفنه)ف))
 10( أوال  ميلون))شارع فلنعلة رقم)

-)فلناظور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حي) عنوفنه)ف)) بنتال  آوف   فلسيد 
 10( أوال  ميلون))شارع فلنعلة رقم)

-)فلناظور فملغرب
حي) فلسيد محلد بنتال عنوفنه)ف))
 10( أوال  ميلون))شارع فلنعلة رقم)

-)فلناظور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)))97)).
(87I

PREMIUM FINANCE

 MEKKIOUI TRAVAUX ET
ALUM

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MEKKIOUI TRAVAUX ET ALUM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
و عنوفن مقرها فالآتلاعي ))3 

تجزئة زكرياء محاميد - 00000 
مرفكش .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.80(6(
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في))0) آنرب)019))تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111310.
(88I

PREMIUM FINANCE

 MEKKIOUI TRAVAUX ET
ALUM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  MEKKIOUI TRAVAUX ET ALUM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ))3 
تجزئة زكرياء محاميد - 00000 

مرفكش فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.80(6(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تم تعيين) )0) آنرب) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

مكيوي رشيد كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111310.
(89I
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PREMIUM FINANCE

 MEKKIOUI TRAVAUX ET
ALUM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MEKKIOUI TRAVAUX ET ALUM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ))3 
تجزئة زكرياء محاميد  - 00000 

مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.80(6(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 )0) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0))شكيب مكيوي)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((00
00))حصة لفائد0))فلسيد))0))رشيد)

مكيوي بتاريخ))0) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111310.
(90I

NAC CONSEIL

ESPACE BOIS   SARL 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فستدرفك جطٍإ

فستدرفك جطٍإ وقع بالجريد0 
فلرسلية

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE
 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 ESPACE(BOIS   SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  صفرو 
طريق بوملان عند «مقاولة فلنخيل«    

- 31000 صفرو فملغرب.
بالجريد0) وقع  جطٍإ) إستدرفك  (
فلرسلية عد )96)))بتاريخ)9)) نا ر)

.(0(0
فلجريد0) نشر  قبل  (: من) بدال 
فلخاصة) ( أعاله) فملذكور0  فلرسلية 
فلتصفية,) بقفل  و  فلشركة  بحل 
فإلآتلاعي) فملقر  تغييبعنوفن  فلرآاء)
فلنخيل) أشجار  بين  بوملان  طريق  ( (:

صفرو)
صفرو طريق بوملان عند) ( (:  قرأ)

«مقاولة فلنخيل«)))صفرو)
فلباقي بدون تغييب.

(91I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

PEPINIERE ALKARAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
PEPINIERE ALKARAM شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر أ ت 
ف كو، ف ت يعزم، أكورفي  - 0)10) 

أكورفي فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

09101
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PEPINIERE ALKARAM

غرض فلشركة بإ جاز):)مشتل.
:) وفر أ ت) عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 (10(0 (- ( أكورفي) ف ت يعزم،) ف كو،)

أكورفي فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: فلسيد عبدفلكريم فوزف د)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: فلسيد جالد ف ت فملعطي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فوزف د) عبدفلكريم  فلسيد 
فسباتا) سرفميطو  (303 عنوفنه)ف))

مكناس)0000))مكناس فملغرب.
فملعطي) ف ت  جالد  فلسيد 
عنوفنه)ف)) وفر أ ت ف كو،)ف ت يعزم،)

أكورفي))0)10))فلحاآب فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فوزف د) عبدفلكريم  فلسيد 
فسباتا) سرفميطو  (303 عنوفنه)ف))

مكناس)0000))مكناس فملغرب
فملعطي) ف ت  جالد  فلسيد 
عنوفنه)ف)) وفر أ ت ف كو،)ف ت يعزم،)
فلحاآب) ((10(0 فلحاآب) (- أكورفي)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)301.

(9(I

socogese

S-L MENAGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

S-L MENAGE شركة ذفت 
 فملسؤولية فملحدو 0
)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة ). 
زنقة 10 حي كريم فلعلرفني فلدكارفت 

- 30000 فاس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.38087

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

 S-L شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

 (00.000 MENAGE))مبلغ رأسلالها)

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
فلشقة)).)زنقة)10)حي كريم فلعلرفني)

فملغرب) فاس  (30000 (- فلدكارفت)

وبيع) فلنشاط  توقيف  (: ل) نتيجة 

فألصل فلتجاري.

و حد  مقر فلتصفية ب فلشقة)). 
زنقة)10)حي كريم فلعلرفني فلدكارفت)

- 30000)فاس فملغرب.)

و عين:

و) فلسقاط  ( محلد) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))شارع عبد فلرحلان بلقر�سي)
رقم)0))طريق بنلو�سى))30000)فاس)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)70)/0)0).

(93I

ESPACE ALGEBRE

 CENTRE KINESITHERAPIE
KINE FORME

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تغييب تسلية فلشركة

ESPACE ALGEBRE

 BLOC 74 N°18BIS(SIDI

 BERNOUSSI ، 20400،

CASABLANCA MAROC

 CENTRE KINESITHERAPIE KINE

FORME شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فالآتلاعي حي فلوالء 
سيدي مومن فلتجزئة 1 فلشطر 6 

فلعلار0 16 فملحل فلرقم 0 - 0)06) 
فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
(7(81(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تم تغييب) 08)أكتوبر) فملؤرخ في)
 CENTRE» من) فلشركة  تسلية 
 KINESITHERAPIE KINE
CENTRE KINE-» إلى) (»FORME

. »ALBOUSTANE(
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)3188)7.
(90I

CCJF

HV LOCATION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

HV LOCATION شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3، فلطابق 
فلسفلي، فلشقة 01، تجزئة فلشرف، 
مجلوعة 1، فلدفرفلبيضاء. - 0000) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
00(381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) (30
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 HV (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LOCATION

كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

سيارفت بدون سائق.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)3،)فلطابق)

فلسفلي،)فلشقة)01،)تجزئة فلشرف،)

 (0000 1،)فلدفرفلبيضاء.)-) مجلوعة)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فليوبي)))))))))))))))))))))))) فلحكيم  عبد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  ((.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فليوبي))))))))) فلحكيم  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))تجزئة فلشرف)))فملجلوعة)

7))علار0)))فلشقة)13)فأللفة)0000) 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فليوبي) محلد  فلسيد 

علار0) (10 ه) ج  فمين  قصبة  فقامة 

ليساسفة)) (1 فلطابق) (8 فلشقة) ((

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم)716770.

(9(I

Cabinet(Comptable(Marzofid

STE AMDA TRAVAUX.COM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

  STE AMDA TRAVAUX.COM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 39 
 رب فلبخاري سيدي  وسف بن علي  

- 00000 مرفكش فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(9813

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 نونرب) (1( في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
»300.000) رهم«)أي من)«100.000 
عن) «000.000) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
7)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)110763.
(96I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

»MUREED« شركة مريد
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 13(
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة مريد «MUREED« شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 
فلسفلي رقم )3 زنقة 1 تجزئة فلقونة 

برشيد - 6100) برشيد فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8789

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 08) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
كالب) مريد  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0)))عبد)
13) نا ر) بتاريخ) فلزروقي  فلرحلان 

.(0(0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
))) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)7).
(97I

فملحاسبة نعلان مجيد0

BI-SA  TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فملحاسبة نعلان مجيد0
رقم 1 شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي فحلد فلتا لي صفرو ، 

31000، صفرو فملغرب
BI-SA  TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عين 
فلشكاك فملركز /عين فلشكاك  
صفرو - 31000 عين فلشكاك  

صفرو فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(737
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
  BI-SA (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع لحساب فلغيب.
عين) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلشكاك فملركز)/عين فلشكاك))صفرو)
صفرو) ( فلشكاك) عين  (31000  -

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 300 ( (: بنخد0) فلسيد  وسف 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 330 ( (: صالحي) ف ريس  ( فلسيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
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 330 ( (: محو�سي) ف ريس  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بنخد0  فلسيد  وسف 
حي فملصلى عين فلشكاك)31001)عين)

فلشكاك))صفرو فملغرب.
ف ريس صالحي عنوفنه)ف)) ( فلسيد)
عين فلشكاك)) (31001 عين فلشكاك)

صفرو فملغرب.
فلسيد ف ريس محو�سي عنوفنه)ف))
عين فلشكاك)) (31001 عين فلشكاك)

صفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف))) بنخد0  فلسيد  وسف 
حي فملصلى عين فلشكاك)31001)عين)

فلشكاك))صفرو فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

0)0))تحت رقم)0)0)/19.
(98I

azzouziabdelali

 SOCIETE DINDE LA
QUALITE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE DINDE LA QUALITE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي أوال  
فلطيب فلسفلىة أوال  فلطيب - 

30000 فاس فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(8(89

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)13) نا ر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
«أوال  فلطيب فلسفلىة أوال  فلطيب)
« وفر) إلى) فملغرب«) فاس  (30000  -
(- أوال  جليفة،)آلاعة عين فلشقف)

30000)فاس))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)309/0.

(99I

CABINET RAMI EXPERTISE

BASIC GROUP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

BASIC GROUP شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 00 شارع 
محلد فلسالوي فاس  - 30000  

فاس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(7607

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 06) نا ر) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
  BASIC GROUP فلوحيد) فلشريك 
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
شارع) (00 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 
محلد فلسالوي فاس))-)30000))فاس)
فملغرب نتيجة ل):)-)فالتفاق على فنهاء)

فلشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب)00)شارع)
محلد فلسالوي فاس)-)30000)فاس))

فملغرب.)
و عين:

و) فلسعيدي  ( ( بدر) فلسيد)0))
فقامة) فمينة  لال  زنقة  (10 عنوفنه)ف))
فاس)) (30000 فاس) (( فلعالية شقة)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)07).
600I

ESPACE ALGEBRE

CENTRE KINE-
ALBOUSTANE2

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS(SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

 CENTRE KINE-ALBOUSTANE(
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلوالء 
سيدي مومن فلتجزئة 1 فلشطر 6 

فلعلار0 16 فملحل فلرقم 0 - 0)06) 
فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(7(81(
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)08)أكتوبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 1 سيدي مومن فلتجزئة) «حي فلوالء)
 0 16)فملحل فلرقم) 6)فلعلار0) فلشطر)
إلى) فملغرب«) فلدفر فلبيضاء) ((06(0  -
«فقامة فلبستان)))فلعلار0)0))فلشقة)
)1)طريق) 1)فلطابق فلسفلي كيلومتب)
 (0000 (- فلربنو�سي) سيدي  فلرباط 

فلدفر فلبيضاء))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)3188)7.
601I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة مريد

»MUREED« 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I(BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة مريد «MUREED«  شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 
فلسفلي زنقة 1 فلرقم )3 تجزئة 
فلقونة - 6100) برشيد فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8789
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(0 08) نا ر) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلزروقي عبدفلرحلان كلسيب وحيد
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)7).
60(I

SAFIGESTRA(مكتب سفي آيستبف لللحاسبة

CAFE GALAXIA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب سفي آيستبف لللحاسبة 
SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS(OUMNIA 31
 QUARTIER(BOUAB ، 46000،

SAFI(safi
CAFE GALAXIA SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
 N°19 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 RESIDENCE AL MANAL-A

 AVENUE(DES(FAR(SAFI - 64000
SAFI MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.



((3( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.GALAXIA SARL
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.EXPLOITANT CAFE
 N°19 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 RESIDENCE AL MANAL-A
 AVENUE DES FAR SAFI - 60000

.SAFI MAROC
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 (00.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 YOUSSEF AIT OMAR ( فلسيد)
80.000) رهم) حصة بقيلة) (:( ( 800

للحصة).
 OTHMANE AIT فلسيد0)
OMAR(:((800)حصة بقيلة)80.000 

 رهم للحصة).
 LAHBIB AIT OMAR فلسيد0)
80.000) رهم) حصة بقيلة) (:( ( 800

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
 YOUSSEF AIT ( فلسيد)
 HABITAT  70 عنوفنه)ف)) (OMAR
   MAROCAINE QU OURIDA

.SAFI 06000 SAFI MAROC
 OTHMANE AIT فلسيد)
 HABITAT  70 عنوفنه)ف)) ( (OMAR
   MAROCAINE QU OURIDA

. SAFI 06000 SAFI MAROC
 LAHBIB AIT OMAR فلسيد)
 HABITAT  70 عنوفنه)ف))
   MAROCAINE QU OURIDA

.SAFI 06000 SAFI MAROC
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 YOUSSEF AIT ( فلسيد)
 HABITAT  70 عنوفنه)ف)) (OMAR
   MAROCAINE QU OURIDA

 SAFI 06000 SAFI MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( بآسفي) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)-.
603I

فلعيون فستشارفت

 ETABLISSEMENT
 BIROUK POUR LE

 COMMERCE GENERAL ET
L’INVESTISSEMENT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

فلعيون فستشارفت
شارع فالميب موالي عبد هللا رقم 

31 فلحي فملحلد فلعيون ، 70000، 
فلعيون فملغرب

 ETABLISSEMENT
 BIROUK POUR LE

 COMMERCE GENERAL ET
L’INVESTISSEMENT  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بزنقة 

فلخليسات رقم 17 حي جط فلرملة 
01   - 70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
30(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 17) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 ETABLISSEMENT BIROUK
 POUR LE COMMERCE GENERAL

. ET L’INVESTISSEMENT
كل) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلتجاري) بالنشاط  ما تعلق 
وفلتصد ر) فالستبف   وفلخدماتي،)

وفلتجارية فلعامة،)فلنقل...).
بزنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
حي جط فلرملة) (17 فلخليسات رقم)

01   - 70000)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بيبوك) سعيد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بيبوك  سعيد  فلسيد 

حي جط) (17 فلخليسات رقم) بزنقة 

فلرملة)01   70000)فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بيبوك  سعيد  فلسيد 

حي جط) (17 فلخليسات رقم) بزنقة 

فلرملة)01   70000)فلعيون فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)193.

600I

GRAFCO SARL AU

NOVAXYS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

NOVAXYS SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رقم )1 
زنقة تللسان إقامة غيتة  - 0000)  

مكناس  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0910(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (08

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.NOVAXYS SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)إستشارفت)

تكنولوآيا) مجال  في  فلتكوين  و 

فملعلومات وفالتصاالت فلجد د0

فلتصد ر و فالستبف 

فلتجار0.
 1( رقم) ( (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
  (0000 (- ( زنقة تللسان إقامة غيتة)

مكناس))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: علوي عبدالوي) فلسيد  وسف 

00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)

00))حصة) ( (: فلسيد0 رزوق فرح)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عبدالوي) علوي  فلسيد  وسف 

 (0000 فلدفرفلبيضاء) عنوفنه)ف))

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) فرح  رزوق  فلسيد0 

فلقنيطر0)10000)فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عبدالوي) علوي  فلسيد  وسف 

 (0000 فلدفرفلبيضاء) عنوفنه)ف))

فلدفرفلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))30.

60(I

HASNA IMPORT EXPORT

HASNA IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

HASNA IMPORT EXPORT

9) شارع فألميب موالي عبد هللا ، 

MAROC 90000، طنجة



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((36

 HASNA IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9) شارع 

فالميب موالي عبد هللا طنجة   90000 
طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.9(893
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)3))أكتوبر)019))تقرر حل)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 HASNA IMPORT فلشريك فلوحيد)
 100.000 مبلغ رأسلالها) ( (EXPORT
 (9 فإلآتلاعي)  رهم وعنوفن مقرها 
طنجة))) هللا  عبد  موالي  فالميب  شارع 
(: ل) نتيجة  فملغرب  طنجة  (90000

مناخ غيب مالئم لنشاطي.
و حد  مقر فلتصفية ب)9))شارع)
فالميب موالي عبد هللا طنجة فملغرب)

90000)طنجة فملغرب.)
و عين:

و) ( شعيبي) ( ( حسناء) فلسيد)0))
زيتونة) فزال  لبوير  عنوفنه)ف)) رب 
فملغرب) طنجة  (90000 تطوفن)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
08) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)119.

606I

fiduciaire(amaali(sarl((فئتلانية فمعلي ش.م.م

LIGISHOUSE IMMOBILIER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire  فئتلانية فمعلي ش.م.م
amaali(sarl

رقم 31  فلطابق فالول  شارع فالمام 
فلبخاري   ف رفك بوفركان فكا  ر ، 

80000، فكا  ر فملغرب

 LIGISHOUSE IMMOBILIER

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلفرح 
رقم  RE- 435-3  بن سرقاو أكا  ــــر - 

80100  أكا  ــــر فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0((03

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LIGISHOUSE IMMOBILIER

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

إنشاء) عقارية،) مقاولة  عقاري،)

وتسويقها) عقارية  مشاريع  وتشييد 

منازل شخصية) من  أنوفعها  بجليع 

تجارية) ومحالت  ومكاتب  وعلارفت 

وعامة.) جاصة  إ فرية  وبنا ات 

أرف�سي مخصصة للبناء) بيع،) حياز0،)

وبيع آليع فلعقارفت فلجاهز0) شرفء)

بالنيابة) فلبناء) فإلنجاز،) طور  في  فو 

وفقا) فملستأآرين  فو  فملشتب ن  عن 

للدرفسات فلهندسية فلقانونية..

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فلفرح)
رقم))RE- 03(-3))بن سرقاو أكا  ــــر)-)

80100))أكا  ــــر فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عزيز زروقي):))1.000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) زروقي  عزيز  فلسيد 
شارع فبن رشيد علار0 آو )) (( ( رقم)

00)0))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) زروقي  عزيز  فلسيد 
شارع فبن رشيد علار0 آو )) (( ( رقم)

00)0))فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)89306.

607I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة اسكان تفهيمت 

 SOCIETE ISKANE«

»TAFHIMT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 SOCIETE» شركة فسكان تفهيلت

  »ISKANE TAFHIMT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فالز هار بقعة 0)1 برشيد - 6100) 

برشيد فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((89

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) ((0(0 08) نا ر) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلساوي عبد فلها ي كلسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)6).

608I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة فسكان تفهيلت

»ISKANE TAFHIMT« 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 13(
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 ISKANE» شركة فسكان تفهيلت
TAFHIMT« شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فالز هار بقعة 0)1 برشيد - 6100) 
برشيد فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.((89

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 08) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
محلد فلشجر) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.000
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000
08) نا ر) عبد فلها ي فلساوي بتاريخ)

.(0(0
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
))) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)6).

609I

BETA FIDUCIAIRE

 CENTRE D’ORTHOPHONIE
ABID

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

 CENTRE D’ORTHOPHONIE
ABID شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : شقة 
19 علار0 ب فقامة فحسن  فر شارع 
فلحسن فلثاني فكدفل شقة 19 علار0 
ب فقامة فحسن  فر شارع فلحسن 
فلثاني فكدفل 10090 فلرباط فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.33931
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 1)) آنرب) فملؤرخ في)
 CENTRE D’ORTHOPHONIE
ABID)شركة ذفت مسؤولية محدو 0)
ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
علار0 ب فقامة) (19 فإلآتلاعي شقة)
فلثاني) فلحسن  شارع  فحسن  فر 
فقامة) ب  علار0  (19 شقة) فكدفل 
فلثاني) فلحسن  شارع  فحسن  فر 
10090)فلرباط فملغرب نتيجة) فكدفل)

النهاء)عقد فلشركة.
و عين:

فلسيد)0))ف لان))عبيد و عنوفنه)ف))
19)علار0 ب فقامة فحسن  فر) شقة)
 10090 شارع فلحسن فلثاني فكدفل)
فلرباط فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
شقة) وفي  ((019 1)) آنرب) بتاريخ)
19)علار0 ب فقامة فحسن  فر شارع)
فلحسن فلثاني فكدفل شقة)19)علار0)
فلحسن) شارع  فحسن  فر  فقامة  ب 
فلثاني فكدفل)10090)فلرباط فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)77).

610I

فلعيون فستشارفت

OMOON TECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلعيون فستشارفت
شارع فالميب موالي عبد هللا رقم 

31 فلحي فملحلد فلعيون ، 70000، 
فلعيون فملغرب

OMOON TECH شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فالميب موالي عبد هللا رقم 31 فلحي 
فملحلدي - 70000 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
30(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.OMOON TECH
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملتجد 0) وفلطاقة  فالتصاالت 
وفلتكنولوآيات) فملستدفمة  وفلتنلية 
فملالية) فلعلليات  فلجد د0،آليع 
وفملنقولة) وفلصناعية  وفلتجارية 

وفلعقارية)......
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلحي) (31 فالميب موالي عبد هللا رقم)

فملحلدي)-)70000)فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد0 جد جة زرهوني):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 جد جة زرهوني عنوفنه)ف))
فقامة فلنخيل علار0)3)رقم)8)سيدي)
مومن)0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 جد جة زرهوني عنوفنه)ف))
فقامة فلنخيل علار0)3)رقم)8)سيدي)
مومن)0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)189.

611I

فلنللي عبد فلعزيز

ESPACE AUTO ZAKARIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فلنللي عبد فلعزيز
مكاتب رياض فلسالم تجزئة فملطاحن 

فال ريسية شارع فلجيش فمللكي 
فلطابق 0 مكتب 16 ، 30000، فاس 

فملغرب
ESPACE AUTO ZAKARIA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم )3 
تجزئة ثريا طريق ف لوزفر  - 30000 

فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61(73
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (31
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ESPACE AUTO ZAKARIA
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت فملستعللة.
 3( رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 30000 (- ( تجزئة ثريا طريق ف لوزفر)

فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 (00.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلتهبول عبد هللا)):))00).) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 (.(00 ( (: ( فلسيد فلتهبول محلد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلتهبول عبد هللا))عنوفنه)ف))

فإلسلاعيلية) شارع  أمين  فقامة  ((
فلزهور) 30000)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف))) ( فلسيد فلتهبول محلد)

 30000 ( شارع فإلسلاعيلية فلزهور)

فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مهدفوي  وسف))عنوفنه)ف))

فاس)30000)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

11) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)3970.

61(I

CABS

BRAND MARRAKECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABS

 AV MY ABDELLAH RESIDENCE

 SANAA(N° 16 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BRAND MARRAKECH شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

موالي عبد هللا فقامة سناء رقم 16 - 

00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 )0) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BRAND MARRAKECH
بيت) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلضيافة.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
موالي عبد هللا فقامة سناء)رقم)16 - 

00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 BRAND MARRAKECH(فلشركة
 100 ):)LIMITED)حصة بقيلة) (100

 رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 BRAND MARRAKECH(فلشركة
فنجلتبف) لندن  عنوفنه)ف)) (LIMITED

W03JH)لندن فنجلتبف.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 SISMONDI DANIELE فلسيد)
فنجلتبف) لندن  عنوفنه)ف)) (AMEDEO

W03JH)لندن فنجلتبف
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9)1103.

613I

JOURNAL LE MATIN

 LES JARDINS DE BENJAMIN
& JONATHAN SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID(Etage 2
 appartement(Numero 9،
80000، AGADIR(MAROC

 LES(JARDINS(DE(BENJAMIN &
JONATHAN SARL AU شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة في 
فلطابق فلثالث علار0  336شارع 

فملقاومة با ت ملول  فملغرب أكا  ر 
0)861 ف ت ملول  فملغرب فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : ---
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون) ((019 6)) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LES (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 JARDINS( DE( BENJAMIN( &

.JONATHAN SARL AU
غرض فلشركة بإ جاز):)فلتصد ر و)

فالستيبف 
تسييب محطات فلتلفيف

نيكوص
شقة) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
336شارع) ( في فلطابق فلثالث علار0)
أكا  ر) فملغرب  ( با ت ملول) فملقاومة 

0)861)ف ت ملول))فملغرب فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلسيد  لين أصور):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
أصور) فلسيد  لين  فلسيد 
عنوفنه)ف))ف ت ملول))فملغرب)0)861 

ف ت ملول)))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
أصور) فلسيد  لين  فلسيد 
عنوفنه)ف))ف ت ملول))فملغرب)0)861 

ف ت ملول)))فملغرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بانزكان) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)1.
610I

PREMIUM FINANCE

متجر نجارة االملنيوم
عقد تسييب حر ألصل تجاري

))فألشخاص فلطبيعيون)
عقد تسييب حر ألصل تجاري

متجر نجار0 فالملنيوم
 (0 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
علر) ( فلسيد)0)) أعطى  ((0(0  نا ر)
فلوطنية) للبطاقة  ((0( فلحامل) فبجو 
بالسجل) فملسجل  (E0(306 ( ( رقم)
فلتجاري)131190)باملحكلة فلتجارية)
لألصل) فلحر  فلتسييب  حق  بلرفكش 
فلشرف) تجزئة  ب  فلكائن  فلتجاري 
فلطابق) (01 ( رقم) متجر  (3-1 فملنار)
فملغرب) مرفكش  (00000 (- فألر�سي)
((0( مكاوي فلحامل) ( فحلد) للسيد)0))
  H0063(1 ( ( للبطاقة فلوطنية رقم)
ملد0)3)سنة تبتدئ من)10) نا ر)0)0) 
و تنتهي في)09) نا ر)3)0))مقابل مبلغ)

شهري)3.000)) رهم.
61(I

)إئتلاني فلبدر

L’ATELIER MALOUKTI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

إئتلاني فلبدر
شارع فملقاومة علار0 أكا لدن حرف 
أ 1 شقة 10 مرفكش ، 000000، 

مرفكش فملغرب

L’ATELIER MALOUKTI شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  مـ     ) 
علار0 فلنخيل 3 طريق فلروضة  

 MARRAKECH 400000 مرفكش
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10189(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.L’ATELIER MALOUKTI
غرض فلشركة بإ جاز):))تصد ر و)

إستبف  موف  تقليد ة).
 ( ( ـ) ) م) ( (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
فلروضة)) طريق  (3 فلنخيل) علار0 
 MARRAKECH 000000 مرفكش)

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: ( نيكولس) ( بسكوليني) فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
نيكولس)) ( بسكوليني) فلسيد 
فلسقية) 30) رب  رقم) عنوفنه)ف))
000000)مرفكش)) ( سيد وب مرفكش)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
نيكولس) ( بسكوليني) فلسيد 
فلسقية) 30) رب  رقم) عنوفنه)ف))
مرفكش) (000000 سيد وب مرفكش)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)703.

616I

segex

AOUINAT  HAJJAJ CASH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

   AOUINAT  HAJJAJ(CASH
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شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رقم 7)3 
أ زنقة فزيالل عوينات فلحجاج فملحل 

بلوك أ 0 . - 30000 فس فملغرب 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61603
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.  AOUINAT  HAJJAJ CASH
وكالة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تحويل فألموفل).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):))رقم)7)3 
أ زنقة فزيالل عوينات فلحجاج فملحل)

بلوك أ)0 . - 30000)فس فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: ( فملربوك) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: ( فملربوك) حسن  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فلسيد محلد فملربوك)
فلسعا 0) تجزئة  (3 بنز رط) شارع 

فلزهور)) 30000))فاس فملغرب).
عنوفنه)ف)) ( فلسيد حسن فملربوك)
نرآس)) (030 رقم) فلرياض  تجزئة 

30000)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلسيد محلد فملربوك)
فلسعا 0) تجزئة  (3 بنز رط) شارع 

فلزهور)) 30000)فاس فملغرب
عنوفنه)ف)) ( فلسيد حسن فملربوك)
نرآس)) (030 رقم) فلرياض  تجزئة 

30000)فاس فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))8).
617I

CABINET CRCOM

QUOTIDIEN AL FASSYA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET CRCOM
 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، فملللكة فملغربية
QUOTIDIEN AL FASSYA شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

 LOT 46A, وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 MAG 46, LOTISSEMENT(BAB

 SALAM, ROUTE(AIN(CHKEF(FES
- 30000 FES(MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
616((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.QUOTIDIEN AL FASSYA
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملعجنات بالتقسيط
صاحب مقهى و مطعم

 LOT (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
 46A,( MAG( 46,( LOTISSEMENT
 BAB(SALAM,(ROUTE(AIN(CHKEF

.FES - 30000 FES MAROC
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد فحلامو�سي نبيه)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فحلامو�سي نبيه عنوفنه)ف))
 FES N°(9 RUE (( HAY OUED

.FES 30000 FES MAROC
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فحلامو�سي نبيه عنوفنه)ف))
 FES N°(9 RUE (( HAY OUED

FES 30000 FES MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)99).

618I

TEK HELP

GIPTA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

TEK HELP
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

GIPTA شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 38 
تجزئة فملد نة فلدرو0  برشيد - 
)0)6) فلدرو0  برشيد فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6703
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) )0) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 10.000 رأسلالها) مبلغ  ( (GIPTA
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)
(- برشيد) ( فلدرو0) تجزئة فملد نة  (38
)0)6))فلدرو0))برشيد فملغرب نتيجة)
كافية) مبيعات  تحقيق  عدم  (- (: ل)

لتغطية فملصاريف فلثابتة.

عدم فلقدر0 على سيب مستوى) ( (-
فملنافسة..

رقم) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
(- برشيد) ( فلدرو0) تجزئة فملد نة  (38

)0)6))فلدرو0))برشيد فملغرب.)
و عين:

  AAHDI فلسيد)0))
رقم) عنوفنه)ف)) و  (CHARAFDDINE
 (6(0( ( فلدرو0) ( 716)تجزئة فملسيب0)

فلدرو0 فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
07) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)08.
619I

global(compta(et(conseils

 TANGIER BUSINESS
INTEGRATION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

global(compta(et(conseils
10,شارع فبن تومرت فلطابق فلثاني ، 

90000، طنجة فملغرب
 TANGIER BUSINESS

INTEGRATION شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10,شارع 
فبن تومرت فلطابق فالول - 90000 

طنجة فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.69707

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
 (019 3)) آنرب) في) فملؤرخ 
فملسؤولية) ذفت  شركة  حل  تقرر 
 TANGIER BUSINESS فملحدو 0)
رأسلالها) مبلغ  ( (INTEGRATION
مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 
تومرت) فبن  10,شارع  فإلآتلاعي)
فلطابق فالول)-)90000)طنجة فملغرب)

نتيجة ل):)فالزمة فالقتصا  ة)).
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و حد  مقر فلتصفية ب)10,شارع)
 90000 (- فبن تومرت فلطابق فالول)

طنجة فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))علر))فملرفبط و عنوفنه)ف))
شارع فنجلتبف)01)فقامة فالك فلطابق)
فملغرب) طنجة  (90000  (1 رقم) (7

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9700)).

6(0I

STE FICOGEMISS

STE M2AK SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
)1 فلطابق فلسفلي حي بام، 0))33، 

ميسور فملغرب
STE M(AK SARL AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلنجاح  

- 0))33 ميسور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.M(AK SARL AU

فالستيبف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)
و فلتصد ر.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلنجاح))-)0))33)ميسور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عامر) محلد  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) عامر  محلد  فلسيد 
1)))بلوك ك شارع فملختاؤ فلسو�سي)

فلنهضة)000)))جريبكة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) عامر  محلد  فلسيد 
بلوك ك شارع فملختار فلسو�سي) (((1

فلنهضة)000)))جريبكة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
6)) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية ببوملان)

019))تحت رقم)3)).

6(1I

FICODEC SARL

YAHYA FINANCE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر فملد نة فلجد د0 ، 

30000، فاس فملغرب
YAHYA FINANCE شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 31 

زنقة سان لويس متجر 6 طريق عين 
فلشقف - 30000 فاس فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.06109
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((0(0 16) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.900.000) رهم«)

 (.000.000» إلى) »100.000) رهم«)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)313/0.

6((I

HTA CONSEIL

LAMA TECHNOLOGY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

HTA CONSEIL

ملتقى شارع محلد فلخامس وشارع 

ألبيب فألول فلطابق فلسابع مكتب رقم 

 CASABLANCA ،(0060 ،- 709

MAROC

LAMA TECHNOLOGY شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلفضل 
زنقة ) رقم 30 عين فلشق  - 0)01) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((1617

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(0 03) نا ر) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( (LAMA TECHNOLOGY
وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)

 ( مقرها فإلآتلاعي حي فلفضل زنقة)
فلدفر) ((01(0 (- ( عين فلشق) (30 رقم)

عدم) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

تحقيق فلغرض فإلآتلاعي.

حي) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلفضل زنقة)))رقم)30)عين فلشق))-)

0)01))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) مجد  ( فلعزيز) عبد  فلسيد)0))
 0 آليلة) (110 زنقة) (17 عنوفنه)ف))

فملغرب) فلدفر فلبيضاء) ((01(0 ( ق ج)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)ال�سيء

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))790)7.

6(3I

HTA CONSEIL

STANDING SAKANE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL

ملتقى شارع محلد فلخامس وشارع 

ألبيب فألول فلطابق فلسابع مكتب رقم 

 CASABLANCA ،(0060 ،- 709

MAROC

STANDING SAKANE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ملتقى 

شارع إبرفهيم فلرو فني و شارع قتيبة 

بن مسلم رقم 70 مكتب رقم 1 - 

0)00) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3903

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.STANDING SAKANE

فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.
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ملتقى) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع إبرفهيم فلرو فني و شارع قتيبة)
 -  1 رقم) مكتب  (70 رقم) مسلم  بن 

0)00))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 10.000 ( (: فلسيد بوبكر فعلوهمي)

حصة بقيلة)10) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بوبكر فعلوهمي عنوفنه)ف))
فيال) (( ليساسفة تجزئة بن جلدون)
رقم)7 0)01))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بوبكر فعلوهمي عنوفنه)ف))
فيال) (( ليساسفة تجزئة بن جلدون)

رقم)7 0)01))فلدفر فلبيضاء)فملغرب
فلسيد رضوفن فعلوهمي عنوفنه)ف))
فلسفلي) فلطابق  حزم  بن  زنقة  ((
 (0060 فملعاريف) شنتيلار  تجزئة 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7890)7.

6(0I

JOURNAL LE MATIN

 STE OSCAR CLEAN SARL
AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة)

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID(Etage 2
 appartement(Numero 9،
80000، AGADIR(MAROC

 STE OSCAR CLEAN SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي فلعيون 
فلعيون 70000 فلعيون فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)03) نا ر)0)0))تلت إضافة)
إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):
وتجهيز) معالجة  وحدفت  إنشاء)

وتخزين فملأكوالت فلبحرية
فلنقل فلربي فلوطني وفلدولي نيابة)
عن فمجرين وفلحساب فلخاص ونقل)

فألمتعة.
نقل فلبضائع فلوطنية وفلدولية.

وفلدولي) فلوطني  فلربي  فلنقل 
لجليع فملنتجات وفلبضائع وفلبضائع)

وفلنقل فملرب ..
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
06) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/67.
6((I

JOURNAL LE MATIN

 STE BUENA VISTA
RESIDENCE

إعالن متعد  فلقرفرفت

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID(Etage 2
 appartement(Numero 9،
80000، AGADIR(MAROC

  STE BUENA VISTA RESIDENCE
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«

 LOT N° :وعنوفن مقرها فالآتلاعي
  B3 SECTEUR ”B“ Cité  FOUNTY

BP 310 AGADIR رقم 936 حي 
فملحلدي - أكا  ر 80000 أكا  ر 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)10) آنرب)019)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1- رقم) قرفر 
بلبلغ) فلشركة  رأسلال  زيا 0  ما لي:)
ليصبح) (، 1،300،000.00) رهم)
بذلك من)100،000.00) رهم حالًيا)
1،400،000.00) رهم وهذف عن) إلى)

طريق فلتعويض عن   ون معينة.)

على) فلذي  نص  (:(- رقم) قرفر 

ما لي:))فلتغييبفت فلقانونية فملتبتبة

على) فلذي  نص  (:3- رقم) قرفر 

ما لي:))إعا 0 صياغة فلقوفنين

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)---:)فلذي  نص على ما لي:)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)89180.

6(6I

multicomp

 INTER MAGHREB

LOGISTIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

multicomp

 lot(el(houria 1 ere(etage 7

 -mohammedia ، 20800،

mohammedia(maroc

inter(maghreb(logistique  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي :  وفربني 

مغيت بن  خلف فملحلد ة فملحلد ة 

0800) فملحلد ة فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.1800(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

016))تقرر حل) 17)غشت) فملؤرخ في)

شركة) ( (inter(maghreb( logistique

مبلغ) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
رأسلالها)10.000.000) رهم وعنوفن)

بن) مقرها فإلآتلاعي  وفربني مغيت 

 (0800 فملحلد ة) فملحلد ة   خلف 

لال  وآد) نتيجة  فملغرب  فملحلد ة 

شغل.

و عين:

 zakaria( ( el( bied  فلسيد)0))

 HAY AL AMAL N°110((و عنوفنه)ف

 (0800 MOHAMEDIA MAROC

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
وفي  وفربني) ((0(0 ))) نا ر) بتاريخ)
فملحلد ة  وفربني) بن  خلف  مغيت 
 (0800 فملحلد ة) بن  خلف  مغيت 

فملحلد ة فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

فربف ر)017))تحت رقم)77).
6(7I

EL MUNDO DE COMPTA

AL ARABIA TECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al(Andalous, Inzaren(Rue
 Hafid(iben(abdelbarre 2eme
 Etage(N°7B، 90000، Tanger

MAROC
AL ARABIA TECH شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 TANGER, وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 Q. GOUARETZ(MHARZA(LT. 15

RDC - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 3)) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AL (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ARABIA TECH
تعليم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياقة.
 TANGER,(:(عنوفن فملقر فالآتلاعي
 Q. GOUARETZ MHARZA LT. 1(

RDC - 90000)طنجة فملغرب.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((0(

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)فملغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فركتوت) فلسيد  اسين 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فركتوت  فلسيد  اسين 
 90000   ( رقم) (( حي فلسانية زنقة)

طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فركتوت  فلسيد  اسين 
 90000   ( رقم) (( حي فلسانية زنقة)

طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)60).
6(8I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

AST PARC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed
) شارع فبو بكر فلصد ق فاس، 

30000، فاس فملغرب
AST PARC شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 60 

فلسعا 0 طريق فملنزل صفرو 31000 
صفرو فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(739

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AST (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PARC

محطة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
بنز ن و قهو0.

 60 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 31000 فلسعا 0 طريق فملنزل صفرو)

صفرو فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فلوهاب تيسيب):))900 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 100 ( (: سناء) صدوقي  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
تيسيب) فلوهاب  عبد  فلسيد 
فملنزل) طريق  (61 رقم) عنوفنه)ف))

31000)صفرو فملغرب.
عنوفنه)ف)) سناء) صدوقي  فلسيد0 
صفرو) (31000 طريق فملنزل) (61 رقم)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
تيسيب) فلوهاب  عبد  فلسيد 
فملنزل) طريق  (61 رقم) عنوفنه)ف))

31000)صفرو فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

0)0))تحت رقم)0)0)/1).
6(9I

مكتب فملحاسبة فلصالحي

SOCIETE TOP SOL SARL/AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فملحاسبة فلصالحي
زنقة فملد نة فملنور0 علار0 فليعقوبي 
فلطابق فلثالث فلشقة رقم 6 وآد0 ، 

60000، وآد0 ففملغرب
 SOCIETE TOP SOL SARL/AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
محلد فلخامس تجزئة فلياتني زنقة 

شباط رقم))  - 60000 وآد0 

فملللكة فملغربية
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
30(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (11
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE TOP SOL SARL/AU
غرض فلشركة بإ جاز):)1/فألشغال)

فملختلفة وأشغال فلبناء.
)/فألشغال فلفالحية).

وفلسوفقي) فلري  فلقنوفت  مد  (/3
وفلسقى بالتنقيط.

فلخاصة) فلكيلاوية  فملوف   0/بيع 
بالفالحة.

أنوفع) آليع  و  فملبيدفت  بيع  (/(
فألسلد0..

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
زنقة) فلياتني  تجزئة  فلخامس  محلد 
وآد0) (60000  - رقم))   شباط 

فملللكة فملغربية.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: رحو) شهيد0  فلسيد0 
حصة بقيلة)100,00) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) رحو  شهيد0  فلسيد0 
حي فلحكلة زنقة فالنشرفح)))رقم)39 

60000)وآد0 فملللكة فملغربية.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) رحو  شهيد0  فلسيد0 
حي فلحكلة زنقة فالنشرفح)))رقم)39 

60000)وآد0 فملللكة فملغربية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)167.

630I

 BEPOLYCO((مكتب فلدرفسات فملتعد  فالستشارفت

ش م م

 STE MICOXYDE

  SARL AU
شركة ميكوكسيد ش.م.م.ش.و

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فلدرفسات فملتعد  

فالستشارفت  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي فلحسني شارع موالي 
رشيد ورزفزفت ، 000)0، ورزفزفت 

فملغرب

STE MICOXYDE SARL AU  شركة 

ميكوكسيد ش.م.م.ش.و شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بوزكار 

ف روك فم تال  تازناجت ورزفزفت - 

000)0 ورزفزفت فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10707

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )1) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

شركة) ( (MICOXYDE SARL AU

ميكوكسيد ش.م.م.ش.و.

فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملعا ن) وطحن  لتكسيب  معلل 

-فلتصد ر و فالستيبف .
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بوزكار) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- ورزفزفت) تازناجت  ( تال) فم  ف روك 

000)0)ورزفزفت فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بافوني) ماتيا  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) بافوني  ماتيا  فلسيد 
تازناجت) حي سيبوف مركز  (1(0 رقم)

ورزفزفت))000)0)ورزفزفت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بافوني  ماتيا  فلسيد 
تازناجت) حي سيبوف مركز  (1(0 رقم)

ورزفزفت))000)0)ورزفزفت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

0)0))تحت رقم)76.
631I

CARTEL CONSEIL

MAROCOMED
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

CARTEL CONSEIL
 BIS AVENUE SIDI (3

 MOHAMMED HAY ERRACHAD
 KOM(SALE ، 11000، SALE

MAROC
MAROCOMED شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

 AVENUE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 MED 5 N° 190 SECTEUR 5 HAY

 NAHDA(KOM(SALE - 11000
.SALE MAROC
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(6891

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 09) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 SABAH ((0( فلسيد) تفويت 

BOUALI 100)حصة فآتلاعية من)

((0( فلسيد) ( 100)حصة لفائد0) أصل)

09) نا ر) بتاريخ) (HANAE BOUALI

.(0(0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

1)) نا ر) بتاريخ) ( بسال) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)30006.
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فحلي مو�سى

مروى ))
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فحلي مو�سى

حي فوال  فبرفهيم زنقة 10 ، 00))6، 

فلناظور فملغرب

مروى )) شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملسيب0 

فلعروي  - 000)6 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1939(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) (00

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

مروى) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.((

تاآر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

منتجات فلتجليل.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلناظور) (6(000 (- ( فلعروي) فملسيب0 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 30.000 ( (: محلد) بزيو  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

33.000)حصة) فلسيد بزيو علي):))
بقيلة)100) رهم للحصة).

 33.000 ( (: سفيان) بزيو  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

بقيلة) (300 (: فلسيد بزيو محلد) (
100) رهم.

فلسيد بزيو علي):)330)بقيلة)100 
 رهم.

بقيلة) (330 (: فلسيد بزيو سفيان)
100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد  بزيو  فلسيد 
 69 حي فلفطوفكي زنقة طرفا ة رقم)

000)6)فلناظور فملغرب.
شارع) بزيو علي عنوفنه)ف)) فلسيد 
 6(000   0( رقم) فلحلرفء) فلساقية 

فلناظور فملغرب.
فلسيد بزيو سفيان عنوفنه)ف))حي)
فلناظور) (6(000  69 رقم) فلفطوفكي 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) محلد  بزيو  فلسيد 
 69 حي فلفطوفكي زنقة طرفا ة رقم)

000)6)فلناظور فملغرب
شارع) بزيو علي عنوفنه)ف)) فلسيد 
 6(000  0( رقم) فلحلرفء) فلساقية 

فلناظور فملغرب
فلسيد بزيو سفيان عنوفنه)ف))حي)
فلناظور) (6(000  69 رقم) فلفطوفكي 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم)3030.
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AMGHAR MOHAMED

SOCIETE OILCHEF
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

SOCIETE OILCHEF  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 39 
فلطابق ) شارع فلجيش فمللكي تجزئة 
مطاحن فال ريسية  - 30000 فاس  

فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61(77

في) مؤرخ  عقد عرفي  ( بلقت�سى) (
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SOCIETE OILCHEF
غرض فلشركة بإ جاز):)-)فستغالل)

محطة فلوقو )
-)صيانة فلسيارفت

 39 ).عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)
))شارع فلجيش فمللكي تجزئة) فلطابق)
فاس)) (30000 (- ( مطاحن فال ريسية)

فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( فلسيد بوبكر فلعدلوني)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلشخصية وفلعائلية) فألسلاء) (- ( ( (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بوبكر فلعدلوني عنوفنه)ف))
فلسا س)) محلد  شارع  (0( رقم)

31000)صفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلعدلوني بوبكر عنوفنه)ف))
فلسا س)) محلد  شارع  (0( رقم)

31000)صفرو فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)))).
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((00

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ايبتيو كود
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 
فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 68 ، 

90000، طنجة فملغرب
فيبتيو كو  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية شارع 
محلد فلخامس و زنقة فبن فلكثيب ، 

إقامة  وس مارس1 فلطابق 7 مكتب 
رقم 68 - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فيبتيو) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

كو .
تطوير) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وتسويق فلحلول و فلربفمج فملعلوماتية)

في فملغرب و فلخارج.
زفوية) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فبن) زنقة  و  فلخامس  محلد  شارع 
،)إقامة  وس مارس1)فلطابق) فلكثيب)
طنجة) (90000  -  68 رقم) مكتب  (7

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 90.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 900 ( (: أزوفغ) ( فلسيد نور فلد ن)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد نور فلد ن))أزوفغ عنوفنه)ف))

1160)فو رغام شارع تيديسكو))1/1 

بلجيكا)69003)-))بلجيكا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد نور فلد ن))أزوفغ عنوفنه)ف))
ليون)) (69003 ( ( الفا يت) كور  ((((

فرنسا)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)3)96)).
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

هيلث كوسميتيك طنجي 
أشصط

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 

فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 68 ، 

90000، طنجة فملغرب

هيلث كوسليتيك طنجي أشصط 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طنجة 

فلبالية 10 فيال شلس زنقة أ 

ماالباطا - 9000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1030(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 31) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

هيلث) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

كوسليتيك طنجي أشصط.

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

منتجات تبيض فالسنان.

طنجة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلبالية)10)فيال شلس زنقة أ ماالباطا)

- 9000)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد ماآد فلحد وي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد ماآد فلحد وي عنوفنه)ف))

 3(000   30 رقم) فلريف  ساحة 

فلحسيلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ماآد فلحد وي عنوفنه)ف))

 3(000   30 رقم) فلريف  ساحة 

فلحسيلة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)00)9)).
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sofoget

L’ART DE LA VAPE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

L’ART DE LA VAPE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  فلقنيطر0  
زنقة محلد فلد وري و مولي 

عبدفلرحلان رقم 9)1   10000 

فلقنيطر0 فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((9(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 08) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فلنهاري) ( رؤية) ( ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((00

نبيل)) ( ((0( )فلسيد) 00))حصة لفائد0)

فلبوآيدي بتاريخ)08) نا ر)0)0).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)73993.
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sofoget

L’ART DE LA VAPE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

L’ART DE LA VAPE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  فلقنيطر0  

زنقة محلد فلد وري و مولي 

عبدفلرحلان رقم 9)1 - 10000 

kenitra فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.((9(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) ((0(0 08) نا ر) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلبوآيدي نبيل))كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)73993.
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((0( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

كافجيد

SANS PISTON
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

كافجيد
86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
SANS PISTON شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

و عنوفن مقرها فالآتلاعي مكتب 
9)3 تيكنوبارك طريق فلنوفصر  - 

0))0) فلدفر فلبيضاء .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.381393

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)16) آنرب)019))تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)
«شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدو 0«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8)60)7.

639I

كافجيد

GEOSEA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
GEOSEA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 شارع 
فلشرفر 0 فلطابق فلسفلي بوركون - 

3)00) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.363793

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((018 06) ونيو) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

)0))فاطلة فلزهرفء) تفويت فلسيد)

حصة فآتلاعية من) ((00 فلسعدي)

((0( فلسيد) ( 00))حصة لفائد0) أصل)

06) ونيو) بتاريخ) منصوري  حسناء)

.(018

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6)60)7.
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كافجيد

 GROUPE SCOLAIRE
 MASSALEK BERRADA

PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

كافجيد

86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 

فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

 GROUPE SCOLAIRE MASSALEK

BERRADA PRIVE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 LOT وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 VERMONT LES CRETES AIN

CHOCK - 20470 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.301689

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 نونرب) (1( في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

برف 0) محلد  ((0( فلسيد) تفويت 

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.1(0
0)1.1)حصة لفائد0))فلسيد))0))زهيب)

برف 0 بتاريخ))1)نونرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)019))تحت رقم))606)7.
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كافجيد

SANS PISTON
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
SANS PISTON شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9)3 
مكتب تيكنوبارك طريق فلنوفصر - 

0))0) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.381393

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 16) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
بدر  رويش) ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (000
ف ا ) ( شركة) لفائد0  حصة  (1.000

هولد نغ بتاريخ)16) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8)60)7.
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MITAK CONSEIL

ديجي ٱند طيكس موروكو
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

  جي ٱند طيكس موروكو شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 
فلحرية فلطابق 3 شقة ) - 0)01) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

:)  جي) تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

ٱند طيكس موروكو.

غرض فلشركة بإ جاز):)تاآر

تاآر أ فء)تصد ر فالستيبف .
زنقة) (10 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 (01(0  -  ( شقة) (3 فلحرية فلطابق)

فلدفرفلبيضاء)فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلحبابي) فلعالي  عبد  فلسيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

)فلسيد عبد فلعالي فلحبابي):)1000 

بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلحبابي) فلعالي  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))6))شارع محلد)6)فلدور)) 

شقة)9 0)00))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلحبابي) فلعالي  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))6))شارع محلد)6)فلدور)) 

شقة)9 0)00))فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7690)7.

603I



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((06

موثق

MAFATIH AL KARAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

موثق
0)1 شارع موالي ف ريس فالول 
ففامة  فر موالي ف ريس فلطابق 

فلثاني رقم 6 فلدفرفلبيضاء ، 00)0)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

MAFATIH AL KARAM شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
زكي فلد ن فلطاو�سي رقم )0 حي 

فملستشفيات - 0000) فلدفرفلبيضاء 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(07979
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 30) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
محلد) ((0( فلسيد) تفويت 
فلدشرفوي)00))حصة فآتلاعية من)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000 أصل)
)0))صهيب بن زوينة بتاريخ)30) آنرب)

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)))7)7.
600I

MITAK CONSEIL

كيا كار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

كيا كار شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قيسارية 
مخازين زنقة لو ف ة وزنقة أبو 
 وسف  - 0180) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(19787

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 )1) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

أولوفح)) ( )رشيد) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((.(00

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  ((.(00

هشام أوساحي بتاريخ))1) نا ر)0)0).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))777)7.

60(I

موثق

MAFATIH AL KARAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

موثق

0)1 شارع موالي ف ريس فالول 

ففامة  فر موالي ف ريس فلطابق 

فلثاني رقم 6 فلدفرفلبيضاء ، 00)0)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

MAFATIH AL KARAM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي زنقة 

زكي فلد ن فلطاو�سي رقم )0 حي 

فملستفيات  - 0000) فلدفرفلبيضاء .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(07979

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)30) آنرب)019))تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0))78)7.
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MITAK CONSEIL

 كيا كار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

 كيا كار شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي قيسارية 
مخازين زنقة لو ف ة  وزنقة أبو 
 وسف - 90)0) فلدفر فلبيضاء .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(19787

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(0 )1) نا ر) فملؤرخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))777)7.
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MOGADOR CONSULTING

 FOURED MONEY TRANS
MOGADOR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 FOURED MONEY TRANS
MOGADOR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 
تجاري رقم )0 رقم 037 تجزئة 
فلرونق  - 00000 فلصوير0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 FOURED MONEY TRANS

.MOGADOR

وكالة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تحويل فألموفل.).

محل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

تجزئة) (037 رقم) (0( رقم) تجاري 

فلرونق))-)00000)فلصوير0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: فالحرش) رضوفن  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: بنسيلو) فوزية  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد رضوفن فالحرش عنوفنه)ف))

00000)فلصوير0) )6))تجزئة فلرونق)

فملغرب.

فلسيد0 فوزية بنسيلو عنوفنه)ف))

88/1))شقة)))تجزئة فلرونق))00000 

فلصوير0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد رضوفن فالحرش عنوفنه)ف))

00000)فلصوير0) )6))تجزئة فلرونق)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم))).
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((07 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

STE AGEFICO SARL

ROSSI EXPRESS SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)1 شارع علر فلخيام فلطابق فلثاني 

رقم 0 ، 90000، طنجة فملغرب
 ROSSI EXPRESS SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلعالية 
زنقة فبن فلقا�سي رقم 7 وسط - 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ROSSI(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.EXPRESS SARL AU
غرض فلشركة بإ جاز):)نقل فلسلع)

على فلصعيد فلوطني و فلدولي.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 7 رقم) فلقا�سي  فبن  زنقة  فلعالية 

وسط)-)90000)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: محلد) فلرو�سي  فلسيد 

حصة بقيلة)1.000) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) محلد  فلرو�سي  فلسيد 
 7 حي فلعالية زنقة فبن فلقا�سي رقم)

90000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد  فلرو�سي  فلسيد 

 7 حي فلعالية زنقة فبن فلقا�سي رقم)

90000)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)6)96)).
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FLASH ECONOMIE

MAISON DE L’AUDITION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 MAISON DE L’AUDITION

SARLAU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بالشريك فلوحيد
رأسلالها100.000 رهم

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 09/01/(0(0 بتاريخ) بالدفر فلبيضاء)

ذفت) شركة  تأسيس  تم 

فلشريك) ذفت  فملسؤوليةفملحدو 0 

فلوحيد باملليزفت فلتالية:

 AU ( ( م) م  شركةش  -فلتسلية:)

MAISON DE L’AUDITION SARL

فملساعد0) :أآهز0  فملوضوع) (-

فلسلعية

-)فملقر فالآتلاعي:)10)شارع فلحرية)

فلطابق)3)فلشقة)),فلدفر فلبيضاء.
ألف  رهم) مائة  فملال:) رأس  (-

مقسلةإلى ألف) ((DH  100000,00(

)1000حصة) فآتلاعية) حصة 

فآتلاعية))بقيلة مائة  رهم للحصة)

(100,00DH(

ووزعت على فلشكل فلتالي:

زنيربفلحاملة) شهرزف   فلسيد0  (-

TK(066((للبطاقة فلوطنية رقم

فاتح) من  فالآتلاعية:) فلسنة  (-

 نا ر إلى فلحا ي وفلثالثون من  آنرب.

:تسعة و تسعون سنة من) فملد0) (-

في) فال  فلفعلي  فلشركة  تاسيس   وم 

حالة فلتصفية فملسبقة فو فلتلد د.

فلشركة) تسيب  وفال فر0:) فلتسييب  (-

من طرف فلسيد0 شهرزف  زنيرب ولها)

آليع فلصالحيات لتلثيل فلشركة.

فلسجل) في  فلشركة  تسجيل  تم 

تحت) فلبيضاء) للدفر  فلتجاري 

رقم3099)0

6(0I

FLASH ECONOMIE

 SSPM« SAFETY SOLUTIONS

» PACKAGE MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 SAFETY SOLUTIONS PACKAGE

» MOROCCO» SSPM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالبيضاء)بتاريخ):))0)-0-01)0)

باملوفصفات) شركة  تأسيس  تم 

فلتالية):

 SAFETY SOLUTIONS:فلتسلية

» PACKAGE MOROCCO» SSPM

شارع) (،06 (: فالآتلاعي) فملقر 

علار0) (، فلطابق فلثاني) (، فلزرقطوني)

رقم)6)فلدفر فلبيضاء–)ص.ب)0100)

فالآتلاعي:نصائح) فلهدف 

ف فريةوتركيب فلكتبوني

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد

فلرأسلال):)10.000) رهم

فلتسييب:فلسيد رشيد بنزركي

فملركز فلجهوي) (: فإل دفع فلقانوني)

فلتجارية) وفملحكلة  لإلستثلار 

بالدفرفلبيضاء

فلسنة فالآتلاعي):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنرب

فملد0):99)سنة

بتاريخ) فلسجل فلتجاري:737))0)

09/01/(0(0

6(1I

FLASH ECONOMIE

UNIVERSAL MOVING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

UNIVERSAL MOVING  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 

أحلد فملجاطي إقامة ليزفلب فلطابق 

1 رقم 8  - 0000) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. UNIVERSAL MOVING

غرض فلشركة بإ جاز):)-)بائع قطع)

فلغيار فألصلية و فملنفصلة

-)تاآر).
زنقة) (13 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

أحلد فملجاطي إقامة ليزفلب فلطابق)
فلبيضاء)) فلدفر  ((0000  -   8 رقم) (1

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: فلد ن) عصام  فلظاهر  ( فلسيد)

00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)

.فلسيد بالحاج عبد فلرحلان)):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((08

فلد ن) عصام  فلظاهر  ( فلسيد)
 1 رقم) شامة  بال   تجزئة  عنوفنه)ف))
فأللفة))0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب)
فلرحلان)) عبد  بالحاج  فلسيد 
عنوفنه)ف))10)شارع فستندفل فلوفزيس))

0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلد ن) عصام  فلظاهر  ( فلسيد)
 1 رقم) شامة  بال   تجزئة  عنوفنه)ف))
فأللفة)0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب)
فلرحلان) عبد  بالحاج  فلسيد 
عنوفنه)ف))10)شارع فستندفل فلوفزيس))

0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7633)7.
6((I

CABINET BAHMAD

MAISON ZEN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مرفكش بالزف علار0   1 شقة 
ب 1) فلطابق فلثاني آليز مرفكش 
إقامة مرفكش بالزف علار0   1 شقة 
ب 1) فلطابق فلثاني آليز مرفكش، 

00000، مرفكش فملغرب
MAISON ZEN شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فمللك 
فملسمى «زبيد0 7« إقليم فلحوز، فئر0 

ف ت فورير آلاعة فغلاتاملكان 
فملسمى حسنيةقطعةرقم 7،   - 

00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAISON ZEN
تشغيل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
تشغيل) فلرياضات،) بيوت فلضيافة،)
آليع فلفنا ق وفملوتيالت وفملجلعات)

فلسياحية وفملنتجعات..
فمللك) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فملسمى)«زبيد0)7«)إقليم فلحوز، فئر0)
ف ت فورير آلاعة فغلاتاملكان فملسمى)
 00000 (- ( ( (،7 حسنيةقطعةرقم)

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلخد ر) بن  شكيب  فلسيد 
 3 رقم) فلوريدف  تجزئة  عنوفنه)ف))
فلبيضاء) فلدفر  ((01(0 ( كاليفورنيا)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلخد ر) بن  شكيب  فلسيد 
 3 رقم) فلوريدف  تجزئة  عنوفنه)ف))
فلبيضاء) فلدفر  ((01(0 ( كاليفورنيا)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111008.

6(3I

BUSINESS CENTER.COM

BS ECO HYGIENE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

BS ECO HYGIENE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فنفا ) فلطابق فالر�سي زنقة لحسن 

فلبصري - 0370) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0037(9

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) ((019 أكتوبر) (01 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فلنعيم)) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 

سالم)00))حصة فآتلاعية من أصل)

00))حصة لفائد0))فلسيد))0))فملهدي)

آازولي بتاريخ)30)شتنرب)019).

بوزوينة) مرف   ((0( فلسيد) تفويت 

00))حصة فآتلاعية من أصل)00) 

فملهدي) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

آازولي بتاريخ)30)شتنرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7800)7.

6(0I

BUSINESS CENTER.COM

BS ECO HYGIENE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

BS ECO HYGIENE  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فنفا ) فلطابق فالر�سي زنقة فلحسن 

فلبصري - 0370) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0037(9

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)01)أكتوبر)019))تم تعيين)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

آازولي فملهدي كلسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7800)7.

6((I

BUSINESS CENTER.COM

BS ECO HYGIENE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

BS ECO HYGIENE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي شارع 

فنفا ) فلطابق فالر�سي زنقة لحسن 

فلبصري - 0370) فلدفر فلبيضاء .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0037(9

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)01)أكتوبر)019))تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7800)7.

6(6I



((09 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

afayad(group

EYSI TEAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

afayad(group

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

EYSI TEAM شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملسيب0 

3 عللية أم ربيع علار0 ن رقم 17 

مرفكش - 00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10186(

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 EYSI (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TEAM

غرض فلشركة بإ جاز):)فالتصاالت)

تكنولوآيا) فلرقلية,نشاط 

آليع)) (، عام) فملعلومات,وبشكل 

,فلصناعية,) فلتجارية) فلعلليات 

فملرتبطة) فألثاثات,) فلعقارية,) فملالية,)

بشكل مباشر أو غيب مباشر باألشياء)
فملذكور0 أعاله أو من فملرجح أن تعزز)

تحقيق وتطوير..

فملسيب0) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 17 رقم) ربيع علار0 ن  أم  عللية  (3

مرفكش)-)00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 ((0 ( (: مند ل) فلحسين  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد  ونس فلزبري)):))0)))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد إسلاعيل فلسوير ي):))0)) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة.

 ((0 ( (: فلسيد سليلان فلسباعي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسين مند ل عنوفنه)ف))

إ طي) عين  (7( رقم) فملو ن   رب 

 00000 مرفكش) فلشلالي  فلنخيل 

مرفكش فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلزبري  فلسيد  ونس 

تجزئة معطى هللا رقم)1666)فسكجور)

مرفكش)00000)مرفكش فملغرب.

فلسوير ي) إسلاعيل  فلسيد 

علار0  ) (1 3)سبو) فملسيب0) عنوفنه)ف))

مرفكش) (00000 مرفكش) (( فلشقة)

فملغرب.

فلسباعي) سليلان  فلسيد 

 00000 فزيالل) تانوت  حي  عنوفنه)ف))

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحسين مند ل عنوفنه)ف))

إ طي) عين  (7( رقم) فملو ن   رب 

 00000 مرفكش) فلشلالي  فلنخيل 

مرفكش فملغرب

عنوفنه)ف)) فلزبري  فلسيد  ونس 

تجزئة معطى هللا رقم)1666)فسكجور)

مرفكش)00000)مرفكش فملغرب

فلسوير ي) إسلاعيل  فلسيد 

علار0  ) (1 3)سبو) فملسيب0) عنوفنه)ف))

مرفكش) (00000 مرفكش) (( فلشقة)

فملغرب

فلسباعي) سليلان  فلسيد 

 00000 فزيالل) تانوت  حي  عنوفنه)ف))

مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))11100.

6(7I

موثق

BALAMO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

موثق

0)1 شارع موالي ف ريس فالول 

ففامة  فر موالي ف ريس فلطابق 

فلثاني رقم 6 فلدفرفلبيضاء ، 00)0)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

BALAMO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية شارع 

عبد فملومن و شارع فنوفل فلطابق 

فلثاني  رقم 03) فقامة مركز عبد 

فملومن  زنقة زكي فلد ن فلطاو�سي 

رقم )0 حي فملستفيات 0000) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.39((83

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 10) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فلرحيم)) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 

من) فآتلاعية  حصة  (330 بعيوي)

حصة لفائد0 فستثلار) (1.000 أصل)

ماي) ((0 بتاريخ) م  م  ش  ( فلصفاء)

.(019

 3(9 م) فنفست ش  فبرفر  تفويت 

 1.000 أصل) من  فآتلاعية  حصة 

حصة لفائد0))فستثلار فلصفاء)ش م)

م بتاريخ)7)) آنرب)019).

 1 م) ش  فنفست  فبرفر  تفويت 

 1.000 أصل) من  فآتلاعية  حصة 

نور فلد ن)) ((0( فلسيد) ( حصة لفائد0)

فلبغدف ي بتاريخ)7)) آنرب)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7736)7.

6(8I

FLASH ECONOMIE

SERVICES KBAICHE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 SERVICES KBAICHE S.A.R.L
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

RC(N°452825   I.F: 37679700
بتاريخ))) عرفي  عقد  بلوآب 
شركة) تأسيس  تم  (11/1(/(019
)شركة ذفت) ( (SERVICES KBAICHE
مسؤولية محدو 0 باملليزفت فلتالية):))
 SERVICES((:1)))فالسم فالآتلاعي

KBAICHE
فلشركاء:فلسيد عبد فللطيف) (( ((

كبيش
فلسيد  اسين كبيش.)

3)))فلهدف:-)تحويل فألموفل؛
-)تحصيل فلفوفتيب.

آليع) وتلثيل  وتسويق  تدفول  (-
فملنتجات وفلبضائع وفملعدفت بجليع)

أنوفعها)؛
فلعلليات) آليع  عام،) وبشكل  (-
فملالية وفلتجارية وفلصناعية وفملدنية)
قد) فلتي  فلعقارية  غيب  و  وفلعقارية 
مباشر) غيب  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
بكائن فلشركة)،)أو فلتي قد تشجع على)

تطويرها.)
شارع) فالآتلاعي:10) فملقر  (( (0
 ( رقم) فلشقة  (3 فلطابق) ليربتي 

فلبيضاء-)أنفا-)فلدفر فلبيضاء-.
من) ف  فبتدفء) سنة  (99 فملد0) ( (((
تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاري.

6)))رأس فملال:100.000,00)) رهم)
 1000 إلى) مقسلة  و  نقدف  مسد 0 
للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0 موزعة كالتالي:
 (00 فلسيد عبد فللطيف كبيش)

حصة)0.000)))) رهم
فلسيد  اسين كبيش))00))))حصة)

0.000)))) رهم
تسيب فلشركة و ملد0) فلتسييب:) (( (7
عبد) فلسيد  غيب محدو 0 من طرف 

فللطيف كبيش
8)))فلسنة فالآتلاعية:)فبتدفء)من)

01/01)إلى))31/1)من كل سنة.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (((5

توزيع) ) تم  فألرباح:) توزيع  (( (9
بعد) شريك  كل  بنسبة  فألرباح 
فملنصوص) و  فلقانونية  فالقتطاعات 

عليها في فلقانون فألسا�سي لشركة.))
بكتابة) فلقانوني  ( فإل دفع) تم  (
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
تحت) (13/01/(0(0 بتاريخ) فلبيضاء)

رقم)6600)7.
)للخالصة و فإلشهار)

6(9I

FLASH ECONOMIE

FRACTALITE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص
 MCA CONSULTING

) شارع عبد فللطيف بن قدور -فلدفر 
فلبيضاء

 FRACTALITE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها:100.000) رهم)
131)شارع آنفا- (: فملقر فإلآتلاعي)

فلدفر فلبيضاء)
تفويت حصص

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
  FRACTALITE((فلعا ي لشركاء)شركة

بتاريخ)30) آنرب)019))قرر ما  لي)):
  INVESTOUR ( ( تفويت شركة) (-
00))حصة فآتلاعية لفائد0 فلسيد)
فلقاسمي محلد فلتي أصبح  للكها في)

 FRACTALITE(شركة
فلنظام)) من  (8 فلفصل) -تعد ل 

فألسا�سي)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)61)7)7
660I

FLASH ECONOMIE

FRACTALITE
إعالن متعد  فلقرفرفت

 MCA CONSULTING
) شارع عبد فللطيف بن قدور -فلدفر 

فلبيضاء
 FRACTALITE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها:100.000  رهم 

فملقر فإلآتلاعي : 131 شارع آنفا-
فلدفر فلبيضاء 

إعالن متعد  فلقرفرفت

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
  FRACTALITE((فلعا ي لشركاء)شركة
بتاريخ)30) آنرب)019))قرر ما  لي)):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
بلبلغ) فلشركة  مال  رأس  رفع  (-
1.000.000,00) رهم) قدره)
إلى) 100.000,00) رهم  من) أي 
هذف) و  1.100.000,00) رهم 
حصة) (10.000 إنشاء) جالل  من 
للح 100) رهم  بقيلة) فآتلاعية 
صة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
فلنظام) من  (8 فلفصل) -تعد ل 

فألسا�سي))))))
للشركة) فلقانوني  فلشكل  -تغييب 
محدو 0)) مسؤولية  ذفت  شركة  من 

إلى))شركة فملساهلة))))
-نها ة مد0 مهام فملسيب ن)):)-فلسيد)

كريم فلشريف فلعلمي)))
-فلسيد عثلان فلشريف فلعلمي)))

لشركة)) آد   مدرفء) -تعيين 
FRACTALITE))ملد0)3)سنوفت و هم)):))

-))فلسيد كريم فلشريف فلعلمي)
-))فلسيد عثلان فلشريف فلعلمي)

INVESTOUR) لثلها)) -شركة)
فلسيد كريم فلشريف فلعلمي)

 ANNE MARIE -فلسيد0)
 GUELLEC

 INFOR PLUS شركة) ( (-
 ANNE تلثلها فلسيد0) (SOFTWARE

  MARIE GUELLEC
-فلسيد فلقاسمي محلد)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)63)7)7 
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FLASH ECONOMIE

AHZOUM ALU VERRE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AHZOUM ALU VERRE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رأسلالها :100.000  رهم 

حد فلسوفلم II مقرها فإلآتلاعي 
103 إقامة فلرآاء 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9(19

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)

010))ثم) 18) آنرب) ( فلبيضاء)بتاريخ)

وضع قانون))أسا�سي لشركة مجهولة)

تحلل فلخصائص فلتالية

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد-

 AHZOUM ALU (- ( فلتسلية)

VERRE

فملوضوع)-)نجار0 فألملنيوم))

فملقر فالآتلاعي:) (II ( حد فلسوفلم)

103)إقامة فلرآاء-

99)سنة فبتدفءف من تاريخ) (: ( فملد0)

فلتسجيل في فلسجل فلتجاري))-

100) رهم) بقيلة) حصة  (1000

كليا) نقدف  محرر0  فلوفحد0  للحصة 

 100.000 كالتالي:فلرأسلال:محد  في)

 رهم،)مقسلة إلى)-

لحسن1000  أهزوم  فلسيد:) (-

حصة فآتلاعية)

فإل فر0:تسيب فلشركة من طرف) (-

لحسن أهزوم

31)فلسنة فملالية):)تبتدئ من فاتح)

 نا ر إلى-

 آنرب كل سنة)

فلسجل) و  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاري باملحكلة فلتجارية برشيد)

66(I

GLOBAL ADVICE

DENTAL SUCCESS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE

 BD(BA(HMAD(N° 17 ETAGE

 4 BUREAU(N° 7 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DENTAL SUCCESS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

 BD وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 LALLA YACOUT ET RUE

 ARAAR, RESUDANCE(GALIS,
  IMM 9, ETAGE 4, APPT 17

 CASABLANCA(MAROC 20000
فلدفر فلبيضاء فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0066((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (01
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DENTAL SUCCESS
غرض فلشركة بإ جاز):)فإلستشار0)

في تسيب وتنظيم فملؤسسات فلطبية
 BD (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 LALLA YACOUT ET RUE
 ARAAR,( RESUDANCE( GALIS,
  IMM( 9,( ETAGE( 4,( APPT( 17
 CASABLANCA MAROC (0000

فلدفر فلبيضاء)فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: بنربفهيم) هشام  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد هشام بنربفهيم عنوفنه)ف))
فيال) فرفنس  قطيبة  فبن  زنقة  (07
فلبيضاء) فلدفر  ((0000 فلبيضاء) ( ((

فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هشام بنربفهيم عنوفنه)ف))
فيال) فرفنس  قطيبة  فبن  زنقة  (07
فلبيضاء) فلدفر  ((0000 فلبيضاء) ( ((

فملغرب).



(((1 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم)-.

663I

فحلي مو�سى

ااسطار ترنس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فحلي مو�سى
حي فوال  فبرفهيم زنقة 10 ، 00))6، 

فلناظور فملغرب
ففسطار ترنس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلكويت رقم 1)1 فلعروي   - 0)))6 
فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
17083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((018 مارس) (16
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ففسطار)

ترنس.
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
لحساب) للبضائع  فلوطني  و  فلدولي 

فلغيب.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلكويت رقم)1)1)فلعروي)))-)0)))6 

فلناظور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محلد) ففقيب  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

)فلسيد ففقيب محلد):)1000)بقيلة)

100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد  ففقيب  فلسيد 
فلناظور)) فلعروي  فلسلار0  شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد  ففقيب  فلسيد 
فلناظور) فلعروي  فلسلار0  شارع 

000)6)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)10)أبريل)

018))تحت رقم))06.
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WAY CONSEIL

 IMTA SPORTS CENTER
GMBH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 IMTA SPORTS CENTER GMBH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فلقائد 

فلبور حربيل  - 00300 مرفكش 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.100(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))0) وليوز)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

 00300 (- ( « وفر فلقائد فلبور حربيل)

« وفر أ ت عبد) إلى) مرفكش فملغرب«)

هللا آلاعة كلاسة طريق ف لنتانوت)

- 0)010)مرفكش))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بامنتانوت))بتاريخ)10) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/17.

66(I

WAY CONSEIL

 IMTA SPORTS CENTER

GMBH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 IMTA SPORTS CENTER GMBH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فلقائد 

فلبور حربيل - 00300 مرفكش 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8(809

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((0(0 ))) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 ROY PATRICK((0((تفويت فلسيد

 100 حصة فآتلاعية من أصل) (((

 JUNQUA ((0( فلسيد) ( حصة لفائد0)

ETIENNE PIERRE CLAUDE)بتاريخ)

))) نا ر)0)0).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

))) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))10860.

666I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PEPINIERE OEUD SOUSS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 PEPINIERE OEUD SOUSS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق ف ت 

ملول تيكوين فكا  ر - 0)806 فكا  ر 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.990(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 11) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

»900.000) رهم«)أي من)«100.000 

عن) «1.000.000) رهم«) إلى)  رهم«)

إ ماج فحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)83)89.

667I

WAY CONSEIL

 IMTA SPORTS CENTER
GMBH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  IMTA SPORTS CENTER GMBH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي  وفر 

فلقائد فلبور حربيل  - 00300 

مرفكش .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8(809

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في))0) وليوز)019))تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

11)غشت) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم))10860.

668I



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((((

فحلي مو�سى

اكوالندية
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فحلي مو�سى
حي فوال  فبرفهيم زنقة 10 ، 00))6، 

فلناظور فملغرب
فكوفلند ة شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
محلد فلخامس فلعروي - 000)6 

فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
19((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (((
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

فكوفلند ة.
:)فضاءفت) غرض فلشركة بإ جاز)

للتبفيه.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 6(000 (- فلعروي) فلخامس  محلد 

فلناظور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محلو ) صابر  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 1000 (: محلو ) صابر  فلسيد  (

بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) محلو   صابر  فلسيد 

بلجيكا)00)فنفرس بلجيكا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلو   صابر  فلسيد 

بلجيكا)00)فنفرس باآيكا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)07) نا ر)

0)0))تحت رقم)0).

669I

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة فلعيون فلساقية)

فلحلرفء

 TAAMIR TARFAYA

TRAVAUX
شركة فلتضامن

تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة 

فلعيون فلساقية فلحلرفء

صندوق فلرب د 66)) ، 70000، 

فلعيون فملغرب

 TAAMIR TARFAYA TRAVAUX

شركة فلتضامن

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 

فال فري شارع محلد فلخامس رقم 

6)  - 70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة فلتضامن 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(6(73

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)07 
تم إعدف  فلقانون) ((018 من  آنرب)

فألسا�سي لشركة فلتضامن باملليزفت)

فلتالية:

شكل فلشركة):)شركة فلتضامن.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TAAMIR TARFAYA TRAVAUX

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)وفالشغال فملختلفة.

فلحي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

رقم) فلخامس  محلد  شارع  فال فري 

6)  - 70000)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: كليلوب) فلساملة  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد بد0 فلخرف�سي):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 فلساملة كليلوب عنوفنه)ف))

فلخامس) فال فري شارع محلد  فلحي 
رقم)08 70000)طرفا ة فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلخرف�سي  بد0  فلسيد0 

فلخامس) فال فري شارع محلد  فلحي 
رقم)08  70000)طرفا ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلخرف�سي  بد0  فلسيد 

فلخامس) فال فري شارع محلد  فلحي 
رقم)08  70000)طرفا ة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

من) (1( بتاريخ) ( بالعيون) فالبتدفئية 

 آنرب)018))تحت رقم)9/18)6).

670I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 STATION DE SERVICES

MKANSA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 STATION DE SERVICES

MKANSA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة رقم 

)10 فقامة فلوطنية رقم )0 شارع 

فلحسن ) - 30000 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 STATION DE SERVICES (:

.MKANSA
محطة) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

جدمة للسيارفت
.عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شقة رقم)
شارع) (0( رقم) فلوطنية  فقامة  (10(

فلحسن)) - 30000)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: فلسيد وفلي علمي فمحلد)
حصة بقيلة)0.000)) رهم للحصة).

 80 ( (: فرقية) علمي  وفلي  فلسيد0 
حصة بقيلة)8.000) رهم للحصة).

 100 ( (: مرف ) علمي  وفلي  فلسيد 
حصة بقيلة)10.000) رهم للحصة).

 100 ( (: جالد) علمي  وفلي  فلسيد 
حصة بقيلة)10.000) رهم للحصة).

فلسيد وفلي علمي نور فلد ن):))100 
حصة بقيلة)10.000) رهم للحصة).

 (0 ( (: فوزية) علمي  وفلي  فلسيد0 
حصة بقيلة)000.)) رهم للحصة).

 60 ( (: فلحبيب) فلسيد وفلي علمي 
حصة بقيلة)6.000) رهم للحصة).

 (0 ( (: رآاء) علمي  وفلي  فلسيد0 
حصة بقيلة)000.)) رهم للحصة).

 100 ( (: آوف ) علمي  وفلي  فلسيد 
حصة بقيلة)10.000) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد وفلي علمي فمحلد عنوفنه)ف))
مركز مكانسة فلقرية))30000)تاونات)

فملغرب.
فلسيد وفلي علمي مرف  عنوفنه)ف))
آرف) (00 قطاع) فملجارعة  تجزئة 

فمللحة)0)160)آرف فمللحة فملغرب.



(((3 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فلسيد0 وفلي علمي رآاء)عنوفنه)ف))
فملجلع فلحسني فلعزيزية سلمى)1)رقم)

9  0)900)طنجة فملغرب.

فلسيد وفلي علمي آوف  عنوفنه)ف))

مركز مكانسة فلقرية))30000)تاونات)

فملغرب.

فلد ن) نور  علمي  وفلي  فلسيد 

 1 جلو ) فلحسني  فملجلع  عنوفنه)ف))
طنجة) (900(0  79 رقم) (8 فلطابق)

فملغرب.

فلسيد0 وفلي علمي فرقية عنوفنه)ف))

مركز مكانسة فلقرية))30000)تاونات)

فملغرب.

فلسيد وفلي علمي جالد عنوفنه)ف))

 8 فلطابق) (1 جلو ) فلحسني  فملجلع 
رقم)79 0)900)طنجة فملغرب.

فوزية) علمي  وفلي  فلسيد0 

 36 فقامة ماري روز علار0) عنوفنه)ف))

11100)سال) 07)سال فلجد د0) شقة)

فلجد د0 فملغرب.

فلحبيب) علمي  وفلي  فلسيد 

 1 جلو ) فلحسني  فملجلع  عنوفنه)ف))
طنجة) (900(0  79 رقم) (8 فلطابق)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد وفلي علمي فمحلد عنوفنه)ف))

مركز مكانسة فلقرية))30000)تاونات)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/79).

671I

louardi(compta

STANDING CARRE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

louardi(compta
رقم 6) زنقة عباس فملسعدي مكتب 

رقم ) فملد نة فلجد د0 فاس ، 

30000، فاس فملغرب

STANDING CARRE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 01) 
رقم 70 حي فملصلى عين قا وس 

فاس - 30090 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6161(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.STANDING CARRE
غرض فلشركة بإ جاز):)فلبناء)
فشغال فلتجهيز و تجهيز فلطرق

فشغال عامه
آليع) بيع  و  فستيبف   و  تصد ر 

مستلزمات فلبناء.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)زنقة)01) 
رقم)70)حي فملصلى عين قا وس فاس)

- 30090)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلخالقي فحلد):))0))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
حصة) ((0 ( (: فلسيد فتحي رشيد)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فحلد  فلخالقي  فلسيد 
فملصلى عين) حي  (70 رقم) ((01 زنقة)

قا وس فاس)30090)فاس فملغرب.
عنوفنه)ف)) رشيد  فتحي  فلسيد 
فاس) فملسيب0  فملستقبل  تجزئة  (789

30030)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فحلد  فلخالقي  فلسيد 
فملصلى عين) حي  (70 رقم) ((01 زنقة)

قا وس فاس)30090)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)) رشيد  فتحي  فلسيد 
فاس) فملسيب0  فملستقبل  تجزئة  (789

30030)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)63).
67(I

مكتب فملحاسبة فلصالحي

SOCIETE BM NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب فملحاسبة فلصالحي
زنقة فملد نة فملنور0 علار0 فليعقوبي 
فلطابق فلثالث فلشقة رقم 6 وآد0 ، 

60000، وآد0 ففملغرب
SOCIETE BM NEGOCE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

رضا رقم 103 طريق سيدي  حيى - 
60000 وآد0 فملللكة فملغربية.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3(007
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 11) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0))محلد مزوفر)0) 
حصة فآتلاعية من أصل)0))حصة)
لفائد0))فلسيد))0))محلد لطفي))ميب)

علي بتاريخ)11) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
10) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)191.
673I

مكتب فملحاسبة فلصالحي

 SOCIETE TRANSPORT
ALLOU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

مكتب فملحاسبة فلصالحي
زنقة فملد نة فملنور0 علار0 فليعقوبي 
فلطابق فلثالث فلشقة رقم 6 وآد0 ، 

60000، وآد0 ففملغرب

 SOCIETE TRANSPORT ALLOU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

فملد نة فملنور0 علار0فليعقوبي 

فلطابق فلثاني فلشقة رقم 3 - 

60000 وآد0 فملللكة فملغربية

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

30(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) (17

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE TRANSPORT ALLOU

نقل) (/1 (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع وطنيا و وليا.

)/)فلبيع وفلشرفء)..
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

علار0فليعقوبي) فملنور0  فملد نة 

فلطابق فلثاني فلشقة رقم)3 - 60000 

وآد0 فملللكة فملغربية.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد بومد ان مجنيبة):))1.000 

حصة بقيلة)100,00) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بومد ان مجنيبة عنوفنه)ف))

زنقة) فلوحد0  تجزئة  فملحلدي  حي 

 60000 رقم7  فألآنف  بن  سهيل 

وآد0 فملللكة فملغربية.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (((0

فلسيد بومد لن مجنيبة عنوفنه)ف))

زنقة) فلوحدي  تجزئة  فملحلدي  حي 

 60000 رقم17  فألآنف  بن  سهيل 

وآد0 فملللكة فملغربية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)196.

670I

مكتب فملحاسبة فلصالحي

 SOCIETE OUALI-FILALIE

SARL/AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

مكتب فملحاسبة فلصالحي

زنقة فملد نة فملنور0 علار0 فليعقوبي 

فلطابق فلثالث فلشقة رقم 6 وآد0 ، 

60000، وآد0 ففملغرب

SOCIETE OUALI-FILALIE SARL/

AU شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 

فلريا�سي زنقة ه9 رقم 01 - 60000 

وآد0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(3(7(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) ((019 11) آنرب) في) فملؤرخ 

بلبلغ) فلشركة  رأسلال  رفع 

أي) «500.000,00) رهم«) قدره)

إلى) «500.000,00) رهم«) من)

طريق) عن  »1.000.000,00) رهم«)

فلشركة) مع   ون  مقاصة  إآرفء) ( (:

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))19.

67(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 GROUPE SCOLAIRE
SIWANE PRIVEE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 GROUPE SCOLAIRE SIWANE
PRIVEE شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 
رقم 9 أ تجزئة رقم ج )0 حي فلهدى 

فكا  ر - 80000 فكا  ر  فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.0069(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 19) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.900.000) رهم«)
 (.000.000» إلى) »100.000) رهم«)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)88)89.
676I

مكتب فملحاسبة فلصالحي

SOCIETE HADYD CAR
SARL 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

مكتب فملحاسبة فلصالحي
زنقة فملد نة فملنور0 علار0 فليعقوبي 
فلطابق فلثالث فلشقة رقم 6 وآد0 ، 

60000، وآد0 ففملغرب
  SOCIETE HADYD CAR SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق 
بوقنا ل تجزئة لعلج رقم3 - 60000 

وآد0 فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3(019

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تم تعيين) 0))شتنرب) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

شاهين أحلد))كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)180.
677I

مكتب فملحاسبة فلصالحي

 SOCIETE HADYD CAR
SARLAU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

مكتب فملحاسبة فلصالحي
زنقة فملد نة فملنور0 علار0 فليعقوبي 
فلطابق فلثالث فلشقة رقم 6 وآد0 ، 

60000، وآد0 ففملغرب
 SOCIETE HADYD CAR SARLAU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة فاس 

رقم86 فلطابق فلثاني فلشقة3 - 
60000 وآد0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3(019
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)0))شتنرب)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلثاني) فلطابق  رقم86) فاس  «زنقة 
فلشقة3 - 60000)وآد0 فملغرب«)إلى)
«طريق بوقنا ل تجزئة لعلج رقم)3 - 

60000)وآد0))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)180.
678I

STE ARSALAN CHAOUIA

 SOCIETE NEJMEDDINE
NEGOCE SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة)

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع فلجيش فمللكي حي فملعطي رقم 
 SETTAT ،(6000 ، 803 163 ص.ب

MAROC
 SOCIETE NEJMEDDINE

NEGOCE SARL AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي فلطابق 
فلثالث تجزئة غزفلي تجزئة رقم ) 
فلشقة رقم 8. - 6000) سطات  

فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3933

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((016 أبريل) (06 في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
مطعم بسعر تابث.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
أبريل) ((( بتاريخ) ( فالبتدفئية بسطات)

016))تحت رقم)016/76).

679I

STE ARSALAN CHAOUIA

 SOCIETE NEJMEDDINE 
NEGOCE SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع فلجيش فمللكي حي فملعطي رقم 
 SETTAT ،(6000 ، 803 163 ص.ب

MAROC
 SOCIETE NEJMEDDINE 

NEGOCE SARL AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد



(((( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
فلقدفمر0 فلجلاعة فلقروية عين نزفغ 

- 6000) سطات فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3933

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)06)أبريل)016))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلقروية) فلجلاعة  فلقدفمر0  « وفر 
6000))سطات فملغرب«) (- عين نزفغ)
غزفلي) تجزئة  فلثالث  فلطابق  (» إلى)
تجزئة رقم)))فلشقة رقم)8. - 6000) 

سطات))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أبريل) ((( بتاريخ) ( فالبتدفئية بسطات)

016))تحت رقم)016/76).

680I

STE ARSALAN CHAOUIA

 SOCIETE NEJMEDDINE
NEGOCE SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع فلجيش فمللكي حي فملعطي رقم 
 SETTAT ،(6000 ، 803 163 ص.ب

MAROC
 SOCIETE NEJMEDDINE

NEGOCE SARL AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي   وفر 
فلقدفمر0 فلجلاعة فلقروية عين 

نزفغ. - 6000) سطات فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((010 مارس) (03
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE NEJMEDDINE (:

.NEGOCE SARL AU
فلتجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعامة.
)مقاولة فألشغال فملختلفة.

) وفر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلقدفمر0 فلجلاعة فلقروية عين نزفغ.)

- 6000))سطات فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
عبدفلوهاب) فلد ن  نجم  فلسيد 
10) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عبدفلوهاب) فلد ن  نجم  فلسيد 
 (6000 فلهناء) تجزئة  (06 عنوفنه)ف))

سطات فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عبدفلوهاب) فلد ن  نجم  فلسيد 
 (6000 فلهناء) تجزئة  (06 عنوفنه)ف))

سطات فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أبريل) ((3 بتاريخ) ( فالبتدفئية بسطات)

010))تحت رقم))010/10).

681I

BUSINESS AUDITAX

SKY REAL ESTATE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7
 ALI(CHERIF(TANGER ، 90010،

TANGER MAROC
 SKY REAL ESTATE

 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي شاطئ 
زنقة أحفيب إقامة نوها فلطابق فلثاني 

رقم 18  - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SKY (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. REAL ESTATE

-))أشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلبناء)وفإلنعاش فلعقاري

تهيئة) أشغال فلهندسة فملدنية،) (-

قنوفت فلتطهيب))

-)تهيئة فملناطق فلخضرفء

-)فشغال فلعزل فلحرفري،

-)فالستيبف  وفلتصد ر

فلعلليات،) كل  وعلوما  (-

فملالية) فلتجارية،) فلصناعية،)

أو) فملرتبطة بشكل مباشر  وفلعقارية 

غيب مباشر بالهدف أعاله أو فلتي قد)

تساهم في تحقيقها)

.عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي شاطئ)
زنقة أحفيب إقامة نوها فلطابق فلثاني)

رقم)18  - 90000)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد حسن فلسالوي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد حسن فلسالوي عنوفنه)ف))

 90000   (8 فيال) فلصنوبر  تجزئة 

طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حسن فلسالوي عنوفنه)ف))

 90000   (8 فيال) فلصنوبر  تجزئة 

طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)8)97)).

68(I

DOUNYA GALERIE

STE DOUNYA GALERIE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

DOUNYA GALERIE

 99AV MOHAMED EL/97

 BEQQAL(APPRT(N° 1 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE DOUNYA GALERIE  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 99/97 

شارع محلد فلبقال شقة رقم 1آليز 

99/97 شارع محلد فلبقال شقة 

رقم 1آليز 00000 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.11(07

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

شركة) ( (STE DOUNYA GALERIE

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

 100.000 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

97/99)شارع محلد فلبقال شقة رقم)

فلبقال) محلد  شارع  (97/99 1آليز)

مرفكش) (00000 1آليز) رقم) شقة 

فملغرب نتيجة لقلة فلروفج وفملنافسة.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (((6

و عين:

قباج و) ( عبد فللطيف) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))97/99)شارع محلد فلبقال)

مرفكش) (00000 1آليز) رقم) شقة 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 97/99 وفي) ((019 31) آنرب) بتاريخ)

شارع محلد فلبقال شقة رقم)1آليز)

97/99)شارع محلد فلبقال شقة رقم)

1آليز)00000)مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)76)111.

683I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CAPITAL TRUST
PERFORMANCE

تأسيس صندوق مشتبك للتوظيف

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

 CAPITAL TRUST
PERFORMANCE «صندوق 

مشتبك للتوظيف«

وعنوفن مقره فإلآتلاعي: 0)، شارع 

فلرفشدي - 0.000) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب 

«تأسيس صندوق مشتبك 

للتوظيف«

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)09 
صندوق) تأسيس  تقرر  ((0(0  نا ر)

فلبيانات) ذي  للتوظيف  مشتبك 

فلتالية:

 CAPITAL (: ( تسلية فلصندوق) (-

.TRUST PERFORMANCE

(،(0 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن  (-

فلدفر) ((0.000 (- فلرفشدي) شارع 

فلبيضاء))فملغرب).

أآلها) من  تأسس  فلتي  فملد0  (-

فلصندوق:)99)سنة).

-)مبلغ رأسلال فلصندوق)) رهم):)

.1.000.000,00

شركة) فلتدبيب:) مؤسسة  (-
(،»CAPITAL TRUST GESTION«
مقرها) فلكائن  مساهلة،) شركة 
0)،)شارع فلرفشـدي) بالدفر فلبيضاء،)

.(0.000
فلتجاري) فلو يعة:) فملؤسسة  (-
(،»ATTIJARIWAFA BANK» وفابنك)
(،( فلبيضاء–) بالدفر  مقره  فلكائن 

شارع موالي  وسف.)
-)فملنتدب فألول للحسابات:)مكتب)
تلثله) (» (A.( SAAIDI(&(ASSOCIES«

فلسيد0 بهاء)فلسعيدي.))
فمللكية) وحصص  فملوآو فت  (-

فملشتبكة:)
 (1.000.000,00( مليون  رهم)
حصة) ((1.000( ألف) إلى  مقسـم 
)1.000,00)) رهم كقيلة) ذفت ألف)
فملكتتبة) فلوفحد0،) للحصة  إسلية 

بكاملها.
تم تكوين فملبلغ فألصلي بكامله عن)

طريق فلدفع نضيا.
الستب ف ) فلالزم  فأل نى  ( فملبلغ) (-

فلحصص:500.000,00
-)تاريخ ورقم فعتلا  نظام فلتدبيب)
لسوق) فملغربية  فلهيئة  طرف  من 
رقم:) (- ((019 18) آنرب) فلرساميل:)

GP19(17
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))8)7)7.
680I

مستأمنة فيسكاكوم

FNSA-TRAV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

مستأمنة فيسكاكوم
رقم ))، زنقة فملستشفى، ، 0)3))، 

وف ي زم فملغرب
FNSA-TRAV شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بلوك 

00، حي فملسيب0،  - 0)3)) وف ي زم 
فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8(9

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 ماي) (07 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
نبيل فملحلدي) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((00
1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد)
فلسالم ملري�سي بتاريخ)07)ماي)019).

نبيل فملحلدي) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((00
1.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))جالد))

فملعصري بتاريخ)07)ماي)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بوف ي زم))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/00.
68(I

مستأمنة فيسكاكوم

FNSA-TRAV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

مستأمنة فيسكاكوم
رقم ))، زنقة فملستشفى، ، 0)3))، 

وف ي زم فملغرب
FNSA-TRAV شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بلوك 

00 حي فملسيب0، - 0)3)) وف ي زم 
فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8(9
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تحويل)) ( تم) ((019 ماي) (07 فملؤرخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 ((3(0 (- فملسيب0،) حي  (00 «بلوك)
حي) (،166» إلى) فملغرب«) زم  وف ي 
(- فالول،) فلطابق  أ،) بلوك  فلوحد0،)

0)3)))وف ي زم))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بوف ي زم))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/00.
686I

مستأمنة فيسكاكوم

FNSA-TRAV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

مستأمنة فيسكاكوم
رقم ))، زنقة فملستشفى، ، 0)3))، 

وف ي زم فملغرب
FNSA-TRAV شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
و عنوفن مقرها فالآتلاعي بلوك 00 

حي فملسيب0، - 0)3)) وف ي زم .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8(9

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تحويل) ((019 ماي) (07 فملؤرخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)
«شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدو 0«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بوف ي زم))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/00.
687I

مستأمنة فيسكاكوم

FNSA-TRAV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

مستأمنة فيسكاكوم
رقم ))، زنقة فملستشفى، ، 0)3))، 

وف ي زم فملغرب
FNSA-TRAV شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي بلوك 

00 حي فملسيب0، - 0)3)) وف ي زم 
فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8(9
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)07)ماي)019))تلت إضافة)
إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):
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فالستيبف  وفلتصد ر).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بوف ي زم))بتاريخ)))) نا ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/00.
688I

COMPLEXE(RESIDENTIEL(EL(OUMNIA(sarl

املركب السكني االمنية
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 COMPLEXE RESIDENTIEL EL
OUMNIA(sarl

شارع فبن زيدون, إقامة فرح, فلطابق 
فالر�سي رقم 30. ، 90000، طنجة 

فملغرب
فملركب فلسكني فالمنية شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع فبن 
زيدون, إقامة فرح, فلطابق فالر�سي 

رقم 30 - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(07(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((00( مارس) (((
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)فملركب)

فلسكني فالمنية.
غرض فلشركة بإ جاز):))فلعقار.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع فبن)
فالر�سي) فلطابق  فرح,) إقامة  زيدون,)

رقم)30 - 90000)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 BUILDING HOLDING(فلشركة
):)OFFSHORE)حصة بقيلة) (1.000

100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 BUILDING HOLDING(فلشركة
عنوفنه)ف)) (OFFSHORE S.A.R.LE
شارع فبن زيدون,)إقامة فرح,)فلطابق)
طنجة) (90000  30 رقم) فالر�سي 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد جالد أبضالص عنوفنه)ف))
زنقة فبن زيدون إقامة فرح فلطابق)) 

رقم))7 90000)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
مارس) ((( بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

)00))تحت رقم))3301.
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فيدكات

STE BIOMOUJA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور فملد نة 

فلجد د0 مكناس ، 0000)، مكناس 
فملغرب

STE BIOMOUJA شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 
بضيعة موآة  وفر فزرفر آلاعة ف ت 
فعزم فلحاآب  - 1000) فلحاآب 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

09089
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BIOMOUJA
غرض فلشركة بإ جاز):)فالستغالل)
فملنتوآات) بيع  و  تثلين  (, فلفالحي)

فلفالحية و فلتصد ر و فالستيبف ).

محل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بضيعة موآة  وفر فزرفر آلاعة ف ت)
فلحاآب) ((1000 (- ( فلحاآب) فعزم 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: فال ري�سي) فلعلمي  فؤف   فلسيد 
00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)
 (00 ( (: بن  حيى) ليلى  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فال ري�سي) فلعلمي  فؤف   فلسيد 
عنوفنه)ف))0))زنقة عقبة بن نافع م ج)

مكناس)0000))مكناس فملغرب.
بن  حيى عنوفنه)ف)) ليلى  فلسيد0 
0))زنقة عقبة بن نافع م ج مكناس)

0000))مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فال ري�سي) فلعلمي  فؤف   فلسيد 
عنوفنه)ف))0))زنقة عقبة بن نافع م ج)

مكناس)0000))مكناس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)178.
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BUSINESS CENTER.COM

 TUNISIAN MEDICAL
SERVICES MAROCCO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

 TUNISIAN MEDICAL SERVICES
MAROCCO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6) شارع 

مرس فلسلطان فلطابق فالول رقم 03 
- 0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.390((9

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 نونرب) (00 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
سليم فلعجال) ((0( تفويت فلسيد)
من) فآتلاعية  حصة  (60 فملرعوي)
((0( فلسيد) ( حصة لفائد0) (60 أصل)
 Kubeipior( ( Evariste( DABIRE

بتاريخ)01)نونرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8013)7.
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 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ECO RED MORROCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ECO RED MORROCO شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 9)8 

حي بن تاشفين فزلي فلطابق 1 - 
00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6180(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((010 مارس) ((0
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ECO (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.RED MORROCO
إ فر0) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
جدمات فلتصد ر وفالستيبف  منتجات)

فلنظافة وفلبيئة
رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 -  1 9)8)حي بن تاشفين فزلي فلطابق)

00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ف ريس) فملالمي  فلسيد 
حصة بقيلة)100.000) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ف ريس  فملالمي  فلسيد 
 30000 ( 1)فلشار0 بن  باب) 68)زنقة)

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ف ريس  فملالمي  فلسيد 
 30000 ( 1)فلشار0 بن  باب) 68)زنقة)

فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
مارس) ((8 بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

010))تحت رقم)010)/1780.

69(I

BUSINESS CENTER.COM

SATISFACTORY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

SATISFACTORY شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فنفا 3 

زنقة باب فملنصور  - 0000) فلدفر 
فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

. (10371
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)18) آنرب)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
«فنفا)3)زنقة باب فملنصور))-)0000) 
فلدفر فلبيضاء)فملغرب«)إلى)«شارع عبد)
فلطابق) فقامة ف8) ((36 فملومن رقم)
فلبيضاء)) فلدفر  ((0390  -   6 رقم) ((

فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))801)7.
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BUSINESS CENTER.COM

SATISFACTORY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

SATISFACTORY شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي شارع آنفا، 

3 زنقة باب فملنصور - 0000)
 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
. (10371

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 18) آنرب) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
•) رفسات في هندسة فلكلبيوتر.

فملعلومات) تكنولوآيا  •) رفسات 
وفالستشارفت وفلهندسة)؛

فملد رين) وتعيين  فجتيار  (•
وآليع) وفملهندسين  فلتنفيذ ين 
أي) عن  نيابة  فمجرين  فألشخاص 

كيان عام أو جاص وطني أو أآنبي)؛

في) فملتخصصة  فملهارفت  إعار0  (•

فلخارج)؛

فملهن) لجليع  فلخدمات  توفيب  (•

)تكنولوآيا فملعلومات)،)فاللكتبونيات)

،)فلطيبفن)،)فلخ)

توفيب فلخدمات لجليع مجاالت) (•

فلنشاط..

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))801)7.
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BUSINESS CENTER.COM

SATISFACTORY

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد فملومن رقم 36) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 0390)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

SATISFACTORY شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  شارع فنفا 

3 زنقة باب فملنصور - 0000) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(10371

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

رفع) تم  ((019 18) آنرب) في) فملؤرخ 

رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)«00).)3 

إلى) «00).17) رهم«) أي من)  رهم«)

:))تقد م) »0.000)) رهم«)عن طريق)

حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم))801)7.

69(I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 STE DE PROTECTION DE L

ENVIRONNEMENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 فلطابق ) فلشقة 9 فقامة 

فلحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس فملغرب

 STE DE PROTECTION DE L

 ENVIRONNEMENT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلعلار0 81 

فلشقة 9 فلطابق 9 فلطابق ) عرصة 

فلزيتون فلضحى 1 - 30000 فاس 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(7783

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) ((019 غشت) ((3 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))فبرفهيم))فلبقالي)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((00

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000

 وسف برف 0 بتاريخ)3))غشت)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

)0) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/)).

696I

M3 EMBALLAGE

M3 EMBALLAGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

M3 EMBALLAGE

 DOUAR OULAD TAYEB

SOUFLA(FES ، 30000، فاس 

فملغرب

M3 EMBALLAGE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0



(((9 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر أوال  

طيب فلسفلى فاس - 30000 فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 M3 (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. EMBALLAGE

أو) بائع  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وسيط إستيبف  و تصد ر

صنا  قي معبئ.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر أوال )

فاس) (30000 (- طيب فلسفلى فاس)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: ( فلسيد عبد فلقا ر ملولي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد محلد ملولي):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 800 (: فلسيد عبد فلقا ر ملولي) (

بقيلة)80.000) رهم.

بقيلة) ((00 (: فلسيد محلد ملولي)

0.000)) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فلقا ر ملولي عنوفنه)ف))
 30000 03))حي فأل فرسة فاس) رقم)

فاس فملغرب.
فلسيد محلد ملولي عنوفنه)ف))رقم)

03))حي فأل فرسة فاس)30000)فاس)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد ملولي عنوفنه)ف))رقم)

03))حي فأل فرسة فاس)30000)فاس)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/7)).

697I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

أبيتال

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

أبيتال شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فإلقامات 

فلفندقية ليسكال سويت، فملركب 

فلسكني السييستا بيتش ريزورت، 

تجزئة السييستا - 8800) فملحلد ة 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10(6(

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 

0)) آنرب) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019

«19.000.000) رهم«) قدره) بلبلغ 

إلى) «1.000.000) رهم«) من) أي 

طريق) عن  »0.000.000)) رهم«)

فلشركة) مع   ون  مقاصة  إآرفء) ( (:

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)0)) نا ر)

0)0))تحت رقم)116.

698I

ccf(roubia

STE RHALI TRANSACTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ccf(roubia

 bd(mohammed(derfoufi 17

oujda ، 60000، oujda(maroc

 STE RHALI TRANSACTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 فلحي 

فلصناعي 10  فلحي فلصناعي 60000 

وآد0 فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.181(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 10)شتنرب) فملؤرخ في)

 STE(0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو

مبلغ) ( (RHALI TRANSACTION

وعنوفن) 100.000) رهم  رأسلالها)

فلحي فلصناعي) (10 مقرها فإلآتلاعي)

وآد0) (60000 فلصناعي) فلحي  ( (10

كل) فلتوقف عن  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فلعلليات فلتجارية.

فلحي) (10 و حد  مقر فلتصفية ب)

 60000 )فلحي فلصناعي) (10 فلصناعي)

وآد0 فملغرب.)

و عين:

و) هابي  ( فإلاله) عبد  فلسيد)0))

عنوفنه)ف))))فلحي فلصناعي)10 60000 

وآد0 فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) ((6 بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

019))تحت رقم)898).

699I

CECOGEL / SARL

 CREMERIE PATISSERIE
MITLILI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
  CREMERIE PATISSERIE MITLILI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي وآد0، 

طريق سيدي ف ريس رقم 17 تجزئة 
بنشقرون - 60000 وآد0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(309(
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
 (019 غشت) من  ((3 في) فملؤرخ 
مسؤولية) ذفت  شركة  حل  تقرر 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 
   CREMERIE PATISSERIE MITLILI
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
وآد0،) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
تجزئة) (17 طريق سيدي ف ريس رقم)
فملغرب) وآد0  (60000 (- بنشقرون)

نتيجة ل):)عدم فستلرفرية فملشروع.
فلتصفية ب وآد0،) و حد  مقر 
تجزئة) (17 طريق سيدي ف ريس رقم)

بنشقرون)-)60000)وآد0 فملغرب.)
و عين:

و) زرهوني  ( ( بلقاسم) فلسيد)0))
تجزئة) بو  ر  زنقة  وآد0،) عنوفنه)ف))
37 60000)وآد0 فملغرب) لياتني رقم)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بوآد0))بتاريخ)00)من شتنرب)

019))تحت رقم)00)).
700I
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وكالة فلخدمات فلعامة لللحاسبة

GEOSECURE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

وكالة فلخدمات فلعامة لللحاسبة

شارع ) مارس حي فلحدفوية 3  زنقة 

9) رقم 30-)3 ، 0070)، فلبيضاء 

فملغرب

GEOSECURE شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي    ))9 عين 

فلشق  شارع ) مارس فلطابق فلتالت 

فلبيضاء   - 0000) بالدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

031681

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)00 
تم إعدف  فلقانون) ((019 من مارس)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GEOSECURE

غرض فلشركة بإ جاز):)))))مهندس)

مساح طوبوغرففي).

 9(( ( ( ( (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلطابق) مارس  (( شارع) ( فلشق) عين 

بالدفر) ((0000 (- ( ( فلبيضاء) فلتالت 

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( بولربو ) فنس  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بولربو   فنس  فلسيد 
ح م) (( شقة) ((6 فلعيون علار0) حي 
فلدفر فلبيضاء) ((0000 فلدفر فلبيضا)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بولربو   فنس  فلسيد 
ح م) (( شقة) ((6 فلعيون علار0) حي 
فلدفر فلبيضاء))0000))فلدفر فلبيضاء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 
رقم) تحت  ((019 أبريل) من  (18

.00700(0(

701I

MANAGEMENT D3

DIV TRAF
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MANAGEMENT D3
 RUE IBN KATIR BEETHOVEN
 I, 1ER(ETAGE(N°51 TANGER ،

90000، TANGER(MAROC
DIV TRAF شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

أآد رفلعليا آلاعة فآد رفلحسيلة 
- 000)3 فلحسيلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(9(3

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 DIV (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TRAF

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)فملختلفة.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

أآد رفلعليا آلاعة فآد رفلحسيلة)

- 000)3)فلحسيلة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلكوطة عبد فلرحيم):))100 

حصة بقيلة)1.000) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلرحيم) عبد  فلكوطة  فلسيد 

فآد ر) فلعليا  فآد ر  حي  عنوفنه)ف))

فلحسيلة)000)3)فلحسيلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلرحيم) عبد  فلكوطة  فلسيد 

فآد ر) فلعليا  فآد ر  حي  عنوفنه)ف))

فلحسيلة)000)3)فلحسيلة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالحسيلة))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)03.

70(I

وكالة فلخدمات فلعامة لللحاسبة

RDV LOGISTIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

وكالة فلخدمات فلعامة لللحاسبة

شارع ) مارس حي فلحدفوية 3  زنقة 

9) رقم 30-)3 ، 0070)، فلبيضاء 

فملغرب

RDV LOGISTIC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  ليليا 

1 علار0 0)1 شارع فلحزفم فلكبيب 

فلطابق 3 رقم 16  - 0000) بالدفر 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(373(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 أكتوبر) (0(
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 RDV (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.LOGISTIC
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفللوآيستيك.
ليليا) ( (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلكبيب) فلحزفم  شارع  (1(0 علار0) (1
بالدفر) ((0000  -   16 رقم) (3 فلطابق)

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 900.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 0.0(0 ( (: فلدوح) رضوفن  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 0.0(0 ( (: فلدوح) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد0 نا  ة فلدوح):))900)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف))) فلدوح  رضوفن  فلسيد 
فلشقة) (( زنقة آرفسيت فلطابق) (11
رقم)6)حي فملستشفيات))0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه)ف))) فلدوح  محلد  فلسيد 
فملسجد)) حي  (16 فلزنقة) ((0 فلرقم)

0000))فلدفر فلبيضاء))فملغرب.
عنوفنه)ف)) فلدوح  نا  ة  فلسيد0 
 PANTIN  93(00 ( فناطول) محج 

فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف))) فلدوح  رضوفن  فلسيد 
فلشقة) (( زنقة آرفسيت فلطابق) (11
رقم)6)حي فملستشفيات))0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب
عنوفنه)ف))) فلدوح  محلد  فلسيد 
فملسجد)) حي  (16 فلزنقة) ((0 فلرقم)

0000))فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7690)7.

703I

FINCOSA MARRAKECH

WADII TOP TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

 RESIDENCE ROKIA IMM..7

 180 BLOC(B 1ER(ETAGE(APPT ،

40000، MARRAKECH(MAROC

WADII TOP TRAVAUX شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )) شارع 

محلد فلخامس علار0 آكار فلشقة 

33  - 00000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

101913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 WADII(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TOP TRAVAUX

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فالشغال فملختلفة فو فلبناء.

)))شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

فلشقة) فلخامس علار0 آكار  محلد 

33  - 00000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلساخي فملصطفى):))1.000 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فملصطفى) فلساخي  فلسيد 
 6 رقم) (1 ف رفر) تجزئة  عنوفنه)ف))

فسكجور))00000)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) محلد  بعزيزي  فلسيد 
6)6)فسكجور)) ))رقم) تجزئة فلحسنى)

00000)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111060.

700I

GREEN DYAR

GREEN DYAR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

GREEN DYAR
 LOT 147 LOTISSEMENT

 MOUNA(RUE 10 N°25 ETAGE
 1 HAY(INARA(AIN(CHOCK،
0))0)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
GREEN DYAR شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فإلنار0 
عين فلشق فلطابق فالول تجزئة مونى 
بقعة 107 - 0))0)  فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.388611

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 31) وليوز) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
لحسن) ((0( فلسيد) تفويت 
فآتلاعية) حصة  ((.000 فلغنجاوي)
لفائد0)) حصة  ((.000 أصل) من 
فلسيد))0))طارق))فلبكوري بتاريخ)31 

 وليوز)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)093))7.

70(I

AA CONSULTING S.A.R.L

H4H
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
10 ،  شارع  باريس فلطابق فلثاني 
رقم )) ، 0000)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
H0H شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )0)، 

شارع عبد فملومن رقم ) فلسفلي - 
0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

.H0H(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها
:)فلتصليم) غرض فلشركة بإ جاز)
مجال) في  فلتسييب  فسشارفت  و 

فملنتوآات فملحلية.).
(،(0( (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فلسفلي) (( رقم) فملومن  عبد  شارع 

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: مغنوج) غزالن  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) مغنوج  غزالن  فلسيد0 
 (0000 7)،)زنقة فموزن حي فلسالم)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) مغنوج  غزالن  فلسيد0 
 (0000 7)،)زنقة فموزن حي فلسالم)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7000)7.
706I

beroc(conseil

 Société SELLAK FRERES DE
DISTRIBUTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

beroc(conseil
 imm 60 appt 7 av(zerktouni(v.n
 fes(ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
 Société SELLAK FRERES DE
DISTRIBUTION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 

فلسفلي 3 زنقة فلصفصاف 1 نرآس 
ب فاس - 30030 فاس فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0(901
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 أكتوبر) ((( في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
سالك) طارق  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.33(
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.33(
عبد فلسالم سالك بتاريخ))))أكتوبر)

.(019
سعد) محلد  ((0( فلسيد) تفويت 
حصة فآتلاعية من) (1.33( سالك)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.33( أصل)
)))أكتوبر) )0))إحسان سالك بتاريخ)

.(019



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((6(

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
نونرب) (10 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)97/019)3.
707I

ربدكوم

 STE YASSINE HATTAB
IBRAHIMI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ربدكوم
10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

6100)، برشيد فملغرب
 STE YASSINE HATTAB

IBRAHIMI شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 177 

زنقة فبن منيب فقامة فلزرقة فلطابق 
1 فلرقم ) فملعاريف  - 600) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(0039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 0)) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.YASSINE HATTAB IBRAHIMI
فالطارفت) (: غرض فلشركة بإ جاز)
و) فلعامة  وفالشغال  فملعدنية 
و) وفلصيانة  فلصناعية  فالمدف فت 
فلرصد و فملساعد0 فلفنية فلصناعية.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)177)زنقة)
فبن منيب فقامة فلزرقة فلطابق)1)فلرقم)
فلدفرفلبيضاء) ((600 (- ( فملعاريف) ((

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد  اسين فلحطاب فالبرفهيمي)

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد  اسين فلحطاب فالبرفهيمي)

عنوفنه)ف)) وفر فوال  مومن فلشوفتي)

فملباركيين))6100))برشيد فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  اسين فلحطاب فالبرفهيمي)

عنوفنه)ف)) وفر فوال  مومن فلشوفتي)

فملباركيين))6100))برشيد فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8066)7.

708I

AGNI BTP

AGNI BTP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

AGNI BTP

شقة رقم 11 فملكتب رقم )0 علار0 

F فقامة آوهر0 فلجنوب فلعزوزية ، 

00170، مرفكش فملغرب

AGNI BTP شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي شقة رقم 

11 فملكتب رقم )0 علارF 0 فقامة 

آوهر0 فلجنوب فلعزوزية - 00170 

مرفكش فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.869(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) ((019 00) آنرب) فملؤرخ في)

نشاط فلشركة من)«-)فشغال فلبناء

-)نقل فلسلع)

-)كرفء)فالت فلبناء«)إلى)«

-)فشغال فلبناء

-)كرفء)فالت فلبناء.

موف ) فنوفع  آليع  بيع  و  شرفء) (-
فلبناء«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))89.
709I

rachid

 CITY KAMAL ACCESSOIRES
ET PIECES AUTO

عقد تسييب حر ألصل تجاري))فألشخاص)

فلطبيعيون)
عقد تسييب حر ألصل تجاري

 CITY KAMAL ACCESSOIRES ET
PIECES AUTO

 0( في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
 SMAIL(((0(نا ر)0)0))أعطى فلسيد 
TALIBI)فلحامل))0))للبطاقة فلوطنية)
)BH((917)فملسجل بالسجل) ( ( رقم)
فلتجاري)7130)1)باملحكلة فلتجارية)
لألصل) فلحر  فلتسييب  حق  بلرفكش 
 N°3(( LOT ب) فلكائن  فلتجاري 
 AL MASSAR RECASEMENT
 QI,( MARRAKECH( -( 40000
للسيد)0)) (MARRAKECH MAROC
OMAR AMZIL)فلحامل))0))للبطاقة)
 ( ملد0) ( (EE010(11 ( ( فلوطنية رقم)
و) ((0(0 01) نا ر) من) تبتدئ  سنة 
تنتهي في)31) آنرب)1)0))مقابل مبلغ)

شهري)00).))) رهم.
710I

SOTECOM SARL

SOTECOM SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

SOTECOM SARL
تجزئة عبدفملومن69 تجزئة فرض 

فلصغيب فلطابق ) ، 8800)، 
فملحلد ة فملغرب

SOTECOM SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة عبد 
فملومن 69 فرض فلصغيب، فلطابق 
فلثاني - 8800) فملحلد ة فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.177(3

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 17) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلدكاتي) و يع  ((0( فلسيد) تفويت 
00))حصة فآتلاعية من أصل)00) 
حصة لفائد0))فلسيد))0))حسن ف ت)

مبارك بتاريخ)17) نا ر)0)0).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)1)) نا ر)

0)0))تحت رقم)6)1.

711I

MOHAMED BENNIS

بكطم ش.ذ.م.م. ش.و
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

بكطم ش.ذ.م.م. ش.و شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلشرفاء - زنقة 7 - رقم )0 - فلطابق 
فلثاني - شقة 0 -  - 93000 تطوفن 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(6(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
بكطم) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

ش.ذ.م.م.)ش.و.



((63 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

مركز فتصاالت هاتفية.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلشرفاء)-)زنقة)7)-)رقم))0)-)فلطابق)

تطوفن) (93000  -   -  0 شقة) (- فلثاني)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلسيد قدورين فبرفهيم)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد قدورين فبرفهيم عنوفنه)ف))
تطوفن) (- (11 رقم) (- فلشرفاء) شارع 

93000)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد قدورين فبرفهيم عنوفنه)ف))
تطوفن) (- (11 رقم) (- فلشرفاء) شارع 

93000)تطوفن فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

0)0))تحت رقم)0)00.

71(I

KIZENDI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

* * ،0 ، *

kizendi شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع عبد 

فلكريم فلخطابي زنقة حسن مبارك 

إقامة فلخطابية علار0 ب فلطابق 

فألول رقم 3 - 00000 مرفكش 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7(137

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)1))مارس)016))تم))تحويل))

من للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

زنقة) فلخطابي  فلكريم  عبد  «شارع  (

حسن مبارك إقامة فلخطابية علار0)

 00000  -  3 رقم) فألول  فلطابق  ب 

فملسمى) «فمللك  إلى) فملغرب«) مرفكش 

(، قبيلة فلرحامنة) (،9 حد قة أسلاء)

 00000 أوال  حسون،) وفرأوال  بال)-)

مرفكش))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أبريل) (00 بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

016))تحت رقم)79006.

713I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

طالينربو 

TALENPRO 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

طالينربو  TALENPRO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شار ع عبد 

فلكريم فلخطابي فقامة آوف  109 

فلطابق فلثالث شقة رقم 03  آليز 

00000 مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.90877

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)0))نونرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

«شار ع عبد فلكريم فلخطابي فقامة)

فلطابق فلثالث شقة رقم) (109 آوف )

03))آليز)00000)مرفكش فملغرب«)إلى)

تاشفين) (01 علار0) (3 «شقة رقم س)

مرفكش)) (00000 (- فلشرف) حي  (II

فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))8)111.

710I

مكتب فلخرب0 في فملحاسبة

 STE MERZOUGA VOYAGE

SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

مكتب فلخرب0 في فملحاسبة

0) زنقة فبن بطوطة ، 000))، 

فلرفشيد ة فملغرب

 STE MERZOUGA VOYAGE SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 86 

زنقة مدغر0 فلوف  لحلر - 000)) 

فلرشيد ة فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.8107

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) ((0(0 07) نا ر) فملؤرخ في)

 STE MERZOUGA VOYAGE

SARL)شركة ذفت مسؤولية محدو 0)

ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوفن  00.000)) رهم 

فإلآتلاعي رقم)86)زنقة مدغر0 فلوف )

فملغرب) فلرشيد ة  (((000 (- لحلر)

رجصة) على  فلحصول  لعدم  نتيجة 

وكالة لألسفار منذ سنة)010).

و عين:

و) علوي  ( علي) موالي  فلسيد)0))

86)زنقة مدغر0 فلوف ) عنوفنه)ف))رقم)

فملغرب) فلرشيد ة  (((000 لحلر)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 86 وفي رقم) ((0(0 07) نا ر) بتاريخ)

 ((000 (- لحلر) فلوف   مدغر0  زنقة 

فلرشيد ة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)3)) نا ر)

0)0))تحت رقم))).

71(I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

BECOTRAGE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 N° 129  ARSET(IHIRI(BAB

 DOUKALA(MARRAKECH ،
40030، MARRAKECH(MAROC

BECOTRAGE شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عللية 
باب مسلرير علارA 0 شقة رقم 16 

مرفكش - 00000 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BECOTRAGE
غرض فلشركة بإ جاز):)مقاولة في)
(- فلتجار0) (- فلبناء)وفألشغال فملختلفة)

فالستيبف  وفلتصد ر.
عللية) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 16 شقة رقم) (A باب مسلرير علار0)

مرفكش)-)00000)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 600.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 6.000 ( (: فلسيد محلد بن  فو )

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد محلد بن  فو  عنوفنه)ف))
مرفكش) ((07 رقم) تاشفين  بن  حي 

00000)مرفكش فملغرب.
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد بن  فو  عنوفنه)ف))
مرفكش) ((07 رقم) تاشفين  بن  حي 

00000)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)08)111.

716I

BCNG

STE: AMESYEL SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(6(

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: AMESYEL(SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )6)،شارع 
فلزرقطوني فلطابق 9 رقم)9 فلدفر 
فلبيضاء - 0)00) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3667
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE: (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AMESYEL SARL
فإلستيبف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)

و فلتصد ر.
(: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 9 فلطابق) فلزرقطوني  )6)،شارع 
رقم)9)فلدفر فلبيضاء)-)0)00))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
10.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 ( (: فلسيد  هيمي  وسف)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (.000 ( (: أحلد) فلسيد  هيمي 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

)فلسيد  هيمي  وسف):)0))بقيلة)
100) رهم.

بقيلة) ((0 (: فلسيد  هيمي أحلد)
100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف))) فلسيد  هيمي  وسف 
فلجزفئر)0)00)))فلجزفئر))فلجزفئر.

عنوفنه)ف))) أحلد  فلسيد  هيمي 
فلجزفئر)0)00)))فلجزفئر))فلجزفئر.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف))) فلسيد  هيمي  وسف 
فلجزفئر)0)00)))فلجزفئر))فلجزفئر

عنوفنه)ف))) أحلد  فلسيد  هيمي 
فلجزفئر)0)00)))فلجزفئر))فلجزفئر

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8)76)7.

717I

ACCOUNTING(&(BUSINESS(CENTER

MAROC DOMESTIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD(MOHAMED(V(ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
MAROC DOMESTIQUE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
 1(1RUE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 OUSSAMA BNOU ZAID ETG

 (CITE GAUCHE N G QUARTIER
 MAARIF 20000 CASABLANCA

MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(003(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 0)) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAROC DOMESTIQUE

بإ جاز) فلشركة  غرض 

 TRANSPORT DE (:

 MARCHANDISES GAZOIL

.DOMESTIQUE

 1(1RUE(:(عنوفن فملقر فالآتلاعي

 OUSSAMA BNOU ZAID ETG

 (CITE GAUCHE N G QUARTIER

 MAARIF (0000 CASABLANCA

.MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلد ببو�سي):))330)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد محلد  علوال):))333)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 333 ( (: فلسيد سعيد بن فرحيلة)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ببو�سي  محلد  فلسيد 

 HAY NASSIM RES WAAA

 IMM 3(1 NR 06 ETG (  (0000

.CASABLANCA MAROC

عنوفنه)ف)) محلد  علوال  فلسيد 

 G H EL IZDIHAR 001/0 IMM

 10 APPT 3 AL OMRANE HAD

 SOUALEM  (0000 BERRECHID

.MAROC

فرحيلة) بن  سعيد  فلسيد 

 ANASSI 30 ENTREE عنوفنه)ف))

 0 NR 01 BERNOUSSI (0000

.CASABLANCA MAROC

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ببو�سي  محلد  فلسيد 

 HAY NASSIM RES WAAA

 IMM 3(1 NR 06 ETG (  (0000

CASABLANCA MAROC

عنوفنه)ف)) محلد  علوال  فلسيد 

 G H EL IZDIHAR 001/0 IMM

 10 APPT 3 AL OMRANE HAD

 SOUALEM  (0000 BERRECHID

MAROC

فرحيلة) بن  سعيد  فلسيد 

 ANASSI 30 ENTREE عنوفنه)ف))

 0 NR 01 BERNOUSSI (0000

CASABLANCA MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8060)7.

718I

DAMO CONSULTING SARL

 B JULSAN
COMUNICACIONES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 (0

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger(MAROC

 B JULSAN COMUNICACIONES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع فاس 

77 فلعلار0   فلطابق فلسابع فلرقم 

17 طنجة - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10(077
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) ((0

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 B (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.JULSAN COMUNICACIONES

 CENTRE (: غرض فلشركة بإ جاز)

.D’APPEL

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلسابع) فلطابق  فلعلار0    (77 فاس)

طنجة) (90000 (- طنجة) (17 فلرقم)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (100 ( (: فلسيد0 عزوز  نيا)

بقيلة)1.000) رهم للحصة).

حصة) (100 (: فلسيد0 عزوز  نيا) (

فآتلاعية بقيلة)100.000) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 عزوز  نيا عنوفنه)ف))شارع)

  3 رقم) فلنيل  علار0  موالي  وسف 

90000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 عزوز  نيا عنوفنه)ف))شارع)

  3 رقم) فلنيل  علار0  موالي  وسف 

90000)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

03) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)8116.

719I

فورو ففريك إكسبيب

MOMOHANOUT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فورو ففريك إكسبيب
رقم 6)) شارع فإل ري�سي، تجزئة 

صوفيا فلور 0، تاركةـ ـ مرفكش ، 

00000، مرفكش فملغرب

MOMOHANOUT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رقم 
1 فلطابق فالر�سي فملركز فلتجاري 

رقم 73) فلنخيل 1 تاركة مرفكش - 

10000 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10179(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 17) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MOMOHANOUT

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)

بالتفصيل لجليع فملنتجات فلغذفئية)

فلعامة)«ميني ماركت«..
رقم) ( (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلتجاري) فملركز  فالر�سي  فلطابق  (1
(- تاركة مرفكش) (1 فلنخيل) ((73 رقم)

10000)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( فلسيد فلخشالي مصطفى)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: محلد) فلخشالي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

مصطفى) فلخشالي  فلسيد 
 RUE FESSART 7(19 10 عنوفنه)ف))

PARIS PS  7(001)باريس فرنسا.
فلسيد فلخشالي محلد عنوفنه)ف))
 RUE MAURICE BERTEAUX
PALAISEAU 911(0 7(001)فرنسا)

فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
مصطفى) فلخشالي  فلسيد 
 RUE FESSART 7(19 10 عنوفنه)ف))

PARIS PS  7(001)باريس فرنسا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111310.
7(0I

فورو ففريك إكسبيب

GRS MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

فورو ففريك إكسبيب
رقم 6)) شارع فإل ري�سي، تجزئة 
صوفيا فلور 0، تاركةـ ـ مرفكش ، 

00000، مرفكش فملغرب
 GRS MAROC

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة رقم 
9) فلطابق فلرفبع علار0 آوهر0 01 

شارع عالل فلفا�سي مرفكش - 00000 
مرفكش فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.63983
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((019 أكتوبر) ((9 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
»300.000) رهم«)أي من)«700.000 
عن) «1.000.000) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111309.
7(1I

COMPTABLE JAAFAR

  EL OUATRI EXPERTISES

الوتري إكسبيبتيز
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

محاسب

 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA  IMMEUBLE 11

 ETAGE 3 APP 18 TANGER ،

TANGER ،90000 فملغرب

EL OUATRI EXPERTISES  فلوتري 

إكسبيبتيز شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )11 شارع 

سيدي محلد بن عبد هللا شقة 6) 

طنجة. منطقة فبيب ا طنجة 90000 

طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.30903

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) ((019 06) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 EL OUATRI فلوحيد) فلشريك  ذفت 

إكسبيبتيز)) فلوتري  ( (EXPERTISES

00.000)) رهم) رأسلالها) مبلغ 

)11)شارع) وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)

 (6 سيدي محلد بن عبد هللا شقة)

 90000 منطقة فبيب ا طنجة) طنجة.)

طنجة فملغرب نتيجة ل):)وفا0 فلشريك)

فلوحيد.

و حد  مقر فلتصفية ب))11)شارع)

 (6 سيدي محلد بن عبد هللا شقة)

 90000 منطقة فبيب ا طنجة) طنجة.)

طنجة فملغرب.)

و عين:

و) فلوتري  ( هشام) فلسيد)0))

زنقة بريف فلنوف) (3/3( عنوفنه)ف))

 فسك)0)96))فرنسا)0)96))فلنوف)

 فسك فرنسا كلصفي))0))للشركة.
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و) سبطار  ( نا  ة) فلسيد)0))
شارع موالي رشيد مجلع) عنوفنه)ف))
 90000 طنجة) فيال00) ألبطروس 

طنجة فملغرب كلصفي))0))للشركة.
فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
)11)شارع سيدي محلد بن عبد هللا)

شقة)6))طنجة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

019))تحت رقم)8606.
7((I

KB(Compta

زوند ديالنا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

KB(Compta
38 زنقة فلتاهيتي شارع فلحسن 
فلثاني ، 10060، فلرباط فملغرب

زوند   النا شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
رياض فلحلد شارع طارق بن زيا  

)-16 - 000)1 تلار0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(9373
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((019 نونرب) (19
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
زوند) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

  النا.
غرض فلشركة بإ جاز):)مقهى.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
زيا ) بن  طارق  شارع  فلحلد  رياض 

16-) - 000)1)تلار0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

 70 ( (: فلسيد فالمامي عبد فلعزيز)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 30 ( (: ( فالمامي مصطفى) فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلعزيز) عبد  فالمامي  فلسيد 
تجزئة رياض فلحلد شارع) عنوفنه)ف))
 16 شقة) (1 علار0) زيا   بن  طارق 

000)1)تلار0 فملغرب.
مصطفى)) فالمامي  فلسيد 
 A6 علار0) (( فقامة فلريف) عنوفنه)ف))

شقة)8  000)1)تلار0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعزيز) عبد  فالمامي  فلسيد 
تجزئة رياض فلحلد شارع) عنوفنه)ف))
 16 شقة) (1 علار0) زيا   بن  طارق 

000)1)تلار0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) نا ر) بتاريخ) ( بتلار0) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)-.

7(3I

LEADING PARTNERS

FINAMEDICAL
شركة فملساهلة

توسيع نشاط فلشركة)

LEADING PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN IMM (10
 G2 210 BD(ABDELMOUMEN

 IMM(G2، 2000، CASABLANCA
MAROC

FINAMEDICAL شركة فملساهلة
وعنوفن مقرها فالآتلاعي 

 PARC TECHNOLOGIQUE
 CASANEARSHORE SHORE

 N°10 1100  BD(EL(QODS(SIDI
 MAAROUF(CASABLANCA 2000

.CASABLANCA(maroc
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.398017

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 17) ونيو) في) فملؤرخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

فستيبف  وتصد ر وتوزيع وصيانة)

من) أنوفعها  بجليع  فلطبية  فألآهز0 

آليع فلفئات فملعقلة وغيب فملعقلة)..

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)019))تحت رقم)3790)7.

7(0I

ASSAKAN AL JADID

ASSAKAN AL JADID
إعالن متعد  فلقرفرفت

ASSAKAN AL JADID

 Résidence(Soukaina 2 Rue

 Lamenais  Bd(Abdelmoumen

 CASABLANCA ، 20390،

CASABLANCA(maroc

ASSAKAN AL JADID «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 

 Résidence(Soukaina 2 Rue

 Lamenais  Bd(Abdelmoumen

 CASABLANCA - - CASABLANCA

.MAROC

«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.1170(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)18)نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تحد ث فلقانون فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)-:)فلذي  نص على ما لي:)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)019))تحت رقم))708)7.

7((I

ASSAKAN AL JADID

SAKAN AL MARJII
إعالن متعد  فلقرفرفت

SAKAN AL MARJII
 N° 186, Appt(A1 AV(EL(MEHDI
 BEN(BARKA(BOURGOGNE ،
20330، CASABLANCA(maroc

SAKAN AL MARJII «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0«

 N° :وعنوفن مقرها فالآتلاعي
 186, Appt(A1 AV(EL(MEHDI

 BEN(BARKA(BOURGOGNE - -
.CASABLANCA MAROC
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.13(9(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)8))نونرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فستقالة فلسيد محلد غيتي بطاقة)

فلتعريف)I 67(6)من فلتسييب)
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
تأكيد بقاء)كل من فلسيد منيب محلد)
بطاقة فلتعريف)SH 17900)و فلسيد)
فلتعريف) بطاقة  فلسعيدي  محلد 

R (0877)كلسيب ن للشركة
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تحد ث فلقانون فألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)-:)فلذي  نص على ما لي:)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7083)7.
7(6I

ACSERIS(Expert-comptable

GOOD AGENCY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS(Expert-comptable
 Rue(Allal(Ben(Abdellah (0
 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER(Maroc



((67 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

GOOD AGENCY شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 0) شارع 

كارنوط فلطابق ) شقة رقم ) - 
90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10(783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 3)) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 GOOD(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.AGENCY
وكالة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلتوفصل وبصفة عامة كل فلعلليات)
فملالية،)و فلتجارية،)لها عالقة مباشر0)
أو غيب مباشر0 بالهدف فالآتلاعي أو)

تسهل تحقيقه)).
0))شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
 -  ( رقم) شقة  (( فلطابق) كارنوط 

90000)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ميكائيل) بوشيس  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بوشيس ميكائيل عنوفنه)ف))
ليون) (69009 ( مرييتون) شارع  (07

فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بوشيس ميكائيل عنوفنه)ف))
ليون) (69009 ( مرييتون) شارع  (07

فرنسا.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

31) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)90.

7(7I

فئتلانية زهيب

STYLE TRAVAUX DU SUD
شركة فلتضامن

قفل فلتصفية

فئتلانية زهيب

زنقة فبن عائشة علار0 باريس 

فلطابق فلتالت مكتب رقم 11 كيليز 

مرفكش ، 00000، مرفكش فملغرب

STYLE TRAVAUX DU SUD شركة 

فلتضامن

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : حي فزيكي 

فلجد د رقم 390 مكرر مرفكش - 

00000 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.16971

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) 16) آنرب) فملؤرخ في)

STYLE TRAVAUX DU SUD)شركة)

 10.000 رأسلالها) مبلغ  فلتضامن 

فإلآتلاعي حي)  رهم وعنوفن مقرها 

فزيكي فلجد د رقم)390)مكرر مرفكش)

- 00000)مرفكش فملغرب نتيجة لعدم)

مزفولة فلنشاط فلتجاري).

و عين:

فلسيد)0))محلد))وففق و عنوفنه)ف)))

مرفكش) فلجد د  فزيكي  حي  (390

00000)مرفكش فملغرب))كلصفي))0))

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)16) آنرب)019))وفي حي فزيكي)

(- مرفكش) مكرر  (390 رقم) فلجد د 

00000)مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)77)111.

7(8I

INTEGRAL COM(أنتغرفل كوم

INTEGRAL CONTAINER  IC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

INTEGRAL COM أنتغرفل كوم

عللية ليساسفة I0/)1 , ليساسفة, 

فلدفرفلبيضاء 00)0)، 00)0)، 

casablanca فملغرب

 INTEGRAL(CONTAINER  IC

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عللية 

ليساسفة I0/)1، ليساسفة- فلدفر 

فلبيضاء - 00)0) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

000(0(

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)07 
تم إعدف  فلقانون) ((019 من غشت)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.INTEGRAL CONTAINER  IC

تحويل و) (: غرض فلشركة بإ جاز)

تجهيز فلحاويات،)و أعلال متعد 0)).

عللية) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلدفر) ليساسفة-) (،I0/1( ليساسفة)

فلبيضاء) فلدفر  ((0(00 (- فلبيضاء)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد  فلصابي  فلسيد 

 1 فلطابق) فلسلطان،) مرس  (118

فلشقة)-1)فلدفرفلبيضاء)0))0))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد  فلصابي  فلسيد 

 1 فلطابق) فلسلطان،) مرس  (118

فلشقة)-1)فلدفرفلبيضاء)0))0))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

من شتنرب)019))تحت رقم)-.

7(9I

AL ASSASSE AFFAIRES

CHARIDA FRERES SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

فلشقة ) أ فلعلار0 )1 فلطابق فلثاني 
زنقة سبو فملد نة فلجد د0 مكناس ، 

MEKNES MAROC ،(0000

CHARIDA FRERES SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي نوف ر 

مدشر بني آنا  قرية فملغازيين  فئر0 

زرهون مكناس - 0000) مكناس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

09103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CHARIDA FRERES SARL

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة و فشغال فلبناء).
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فملتاآر0.
نوف ر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
مدشر بني آنا  قرية فملغازيين  فئر0)
مكناس) ((0000 (- مكناس) زرهون 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد بن فحلا ي عبد فلحكيم):))
00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)
فلسيد عالو0 محلد):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بن فحلا ي عبد فلحكيم)
فسلاعيل) موالي  شارع  عنوفنه)ف))
فرفو ) ((((00 فرفو ) فلدفجلة  زنقة 

فملغرب.
عنوفنه)ف)) محلد  عالو0  فلسيد 
مكناس) ((8( رقم) منصور  تجزئة 

0000))مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بن فحلا ي عبد فلحكيم)
فسلاعيل) موالي  شارع  عنوفنه)ف))
فرفو ) ((((00 فرفو ) فلدفجلة   رب 

فملغرب
عنوفنه)ف)) محلد  عالو0  فلسيد 
مكناس) ((8( رقم) منصور  تجزئة 

0000))مكناس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)00).

730I

SAGEST

استثمار االاق
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

فستثلار فالفق شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

و عنوفن مقرها فالآتلاعي تجزئة 

فلضحى فقامة عرصة فلزيتون قطاع 

)3 رقم 130 - 0)300 فاس .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(1((7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)19)شتنرب)018))تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

«شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدو 0«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) ((7 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

018))تحت رقم)018)/)90).

731I

DAR AL MOUHTASSIB

غربي للبناء 
ُ
فمل

 AL MUGHRABI    
 CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رفع رأسلال فلشركة

DAR AL MOUHTASSIB

 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 09

CASABLANCA MAROC

 AL   »  » غربي للبناء
ُ
«فمل

 MUGHRABI CONSTRUCTION

« شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9,زنقة 

البرييب، إقامة  اقوت شقة رقم 9  - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.33700(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((018 أبريل) (0( في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »000.000.)) رهم«)

 (.000.000» إلى) »000.000) رهم«)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أبريل)018))تحت رقم)00663730.

73(I

فئتلانية منار0

مقهى كتنزا
فسخ عقد تسييب حر ألصل تجاري)

)فألشخاص فلطبيعيون)

فسخ عقد تسييب حر ألصل تجاري

مقهى كتنزف

بلقت�سى عقد موثق مؤرخ في)6) 

016)))تم فسخ عقد فلتسييب) فربف ر)

فلسيد)0)) طرف  من  فملوقع  فلحر 

مالك)0)) )بصفته)ف)) فلقليز0) ( فاتحة)

لألصل فلتجاري))فلحامل)0))للبطاقة)

  E377660 ( رقم) للتعريف  فلوطنية 

فلهدى)  حي  بالعنوفن  فلقاطن)0))

(- فلفا�سي) عالل  شارع  رقم)) علار0 

وفلسيد)0)) فملغرب  مرفكش  (00000

)بصفته)ف)) فهمي) ( ( ( مصطفى)

فلحامل)0)) ( (((0( حرف) مسيب)0))

رقم)) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

فلقاطن)0)) ( (passport( 04FI92543

 LE CORBUSIER شارع) (1 بالعنوفن)

 BOUFFEMANT-9((70  - 9((70

وفملسجل) فرنسا  (bouffemont

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

بلرفكش تحت))عد )71738 .

733I

AUDINEX SARLAU

IMMO CITY
إعالن متعد  فلقرفرفت

AUDINEX SARLAU

7 زنقة آورج ساند٬ فقامة ريحان )، 

فلطابق )، مكتب 10، فال فلوري، 

فلدفر فلبيضاء ، 0390)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

IMMO CITY «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: )) شارع 

زرقطوني، طابق 1، حي فملستشفيات 

- - فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)16) آنرب)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
 1.000.000 إبرفم سلف بنكي بقيلة)

 رهم
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
قيام بالرهن من فلدرآة فألولى بقيلة)
1.000.000) رهم لفائد0 فلبنك،)على)
«كوسطة) فملسلا0) فمللكية  مجلوع 
فلعقاري) فلرسم  بوزنيقة«) ي 

6(.138/((
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

ال �سئ)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8110)7.
730I

G.MAO.CCF

STE  FES TP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (0

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE  FES(TP شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 3)0 
بلوك  أ 0  عوينات فلحجاج  فاس 

30000 فاس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(087(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) ((0(0 )1) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
»600.000) رهم«)أي من)«100.000 
عن) «700.000) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)/306.
73(I

M.M GLOBAL TRAVAUX

M.M GLOBAL TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

M.M GLOBAL TRAVAUX
10, زنقة فلحرية,فلطابق فلثالث 
,شقة رقم 6 ,فلدفر فلبيضاء ، 
0)01)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
 M.M GLOBAL TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 

فلحرية فلطابق فلثالث شقة رقم 6 - 
0)01) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.317(((
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 16) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
محلد)) ((0( فلسيد) تفويت 
9.700))حصة فآتلاعية) فلعرو�سي)
لفائد0)) حصة  ((9.700 أصل) من 
فلسيد))0))مصطفى فلعرو�سي بتاريخ)

16) نا ر)0)0).
تفويت فلسيد))0))منيب))فلعرو�سي)
300)حصة فآتلاعية من أصل)300 
مصطفى) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فلعرو�سي بتاريخ)16) نا ر)0)0).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8180)7.
736I

M.M GLOBAL TRAVAUX

M.M GLOBAL TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

M.M GLOBAL TRAVAUX
10, زنقة فلحرية,فلطابق فلثالث 
شقة رقم 6 ,فلدفر فلبيضاء ، 
0)01)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

M.M GLOBAL TRAVAUX شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي 10 زنقة 
فلحرية فلطابق فلثالث شقة رقم 6 - 

0)01) فلدفر فلبيضاء .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.317(((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(0 16) نا ر) فملؤرخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8180)7.
737I

HELP ENTREPRISE

BEST VENDING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
BEST VENDING شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3) زنقة 
بوريد فلطابق ) شقة 0 فلصخور 
فلسو فء - 90)0) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.31(98(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 30) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
  BEST VENDING فلوحيد) فلشريك 
00.000)) رهم) رأسلالها) مبلغ 
زنقة) ((3 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 
فلصخور) (0 شقة) (( فلطابق) بوريد 
فلدفرفلبيضاء) ((0(90 (- فلسو فء)

فملغرب نتيجة ل):)عدم بلوغ فلهدف.

زنقة) ((3 و حد  مقر فلتصفية ب)
فلصخور) (0 شقة) (( فلطابق) بوريد 
 CASABLANCA  (0(90 (- فلسو فء)

فملغرب.)
و عين:

و) بوكرين  ( فلسيد)0)) وسف)
عنوفنه)ف))تجزئة سيدي عبدفلرحلان)
 (0100 فاللفة) (39 رقم) (33 زنقة)
((0( كلصفي) فملغرب  فلدفرفلبيضاء)

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)818))7.

738I

MLM FINANCE

 VISHWAKARMA 
MINERALS SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
marrakech(maroc

 VISHWAKARMA MINERALS 
SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
سيدي رحو فاسكا سيدي  فو  

ف ت فورير  مرفكش 00000  مرفكش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 VISHWAKARMA MINERALS

.SARL

فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتصد ر).

:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

سيدي رحو فاسكا سيدي  فو  ف ت)

مرفكش) ( (00000 مرفكش) ( فورير)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فغروفل ف لاي فنيل):))10) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 ((0 ( (: ( فلسيد سينغ فيبا بيهاري)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد سينغ فميت كيلار)):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فنيل) ف لاي  فغروفل  فلسيد 

ماهارفشتبف)) ناند ربار  عنوفنه)ف))

000001))ماهارفشتبف))فلهند.

بيهاري)) فيبا  سينغ  فلسيد 

 (7(101 عنوفنه)ف))مو ف تار برف يش))

برف يش))فلهند.

كيلار)) فميت  سينغ  فلسيد 

عنوفنه)ف))باليا ف تار برف يش))77001)  

برف يش))فلهند.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فنيل) ف لاي  فغروفل  فلسيد 

ماهارفشتبف) ناند ربار  عنوفنه)ف))

000001))ماهارفشتبف))فلهند

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111166.

739I
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ILIAS BOUJIDA

GLOBE CASH SERVICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA

MAROC

GLOBE CASH SERVICE شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0  3 

و ) إقامة الكريزونيط بيت غالم - 

000)3 تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(((3

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 01) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 GLOBE(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.CASH SERVICE

تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألموفل.

 3 ( عنوفن فملقر فالآتلاعي):)علار0)

(- إقامة الكريزونيط بيت غالم) (( و)

000)3)تاز0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 60.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: حجاري) فلعظيم  عبد  فلسيد 

600)حصة بقيلة)100) رهم للحصة)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

حجاري) فلعظيم  عبد  فلسيد 
إقامة) (( و) (3 ( علار0) عنوفنه)ف))
تاز0) (3(000 بيت غالم) الكريزونيط 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حجاري) فلعظيم  عبد  فلسيد 
إقامة) (( و) (3 ( علار0) عنوفنه)ف))
تاز0) (3(000 بيت غالم) الكريزونيط 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)8).

700I

SUD INVEST CONSULTING

ASOMOVIT SECU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

SUD INVEST CONSULTING
زنقة فلقبطان فريكي فقامة ف زيس 

 GUELIZ، 11 فلطابق ) فلشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
ASOMOVIT SECU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 31 شارع 
محلد فلخامس شقة رقم 3 كليز 
مرفكش - 00000 مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0(703
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((0(0 10) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
 ABDALLAH ((0( فلسيد) تفويت 
حصة) (ESSALLAMI 6.000
حصة) (10.000 فآتلاعية من أصل)
 ABDELHAK ((0( فلسيد) ( لفائد0)

SABRI)بتاريخ)10) نا ر)0)0).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
1)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)00)111.

701I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SOCIETE HALIOFISH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

SOCIETE HALIOFISH شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فملقاومة ** فر فلسعا 0)-** رقم )0 

بالطابق فألر�سي - 000)9 فلعرفئش 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1633

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في))0) آنرب)019))تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلسعا 0)-**) ** فر  فملقاومة) «شارع 
 9(000 (- فألر�سي) بالطابق  (0( رقم)

فلعرفئش فملغرب«)إلى)«شارع فملقاومة)
** فر فلسعا 60-**)رقم)06)بالطابق)

فألر�سي)-)000)9)فلعرفئش))فملغرب«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)17) نا ر)

0)0))تحت رقم)019)/3)10.

70(I

M.M GLOBAL TRAVAUX

M.M GLOBAL TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

M.M GLOBAL TRAVAUX

10, زنقة فلحرية,فلطابق فلثالث 

,شقة رقم 6 ,فلدفر فلبيضاء ، 

0)01)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

M.M GLOBAL TRAVAUX  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 
فلحرية فلطابق 3 شقة رقم 6 - 
0)01) فلدفرفلبيضاء فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.317(((

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(0 16) نا ر) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلعرو�سي مصطفى كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8180)7.
703I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

كوورك انمراكش
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
)6 تجزئة فلضاوي 1 - فملحاميد 

- مرفكش مرفكش، 00000، 
MARRAKECH MAROC

كوورك فنلرفكش شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل رقم 
) فغو فر غوغرضة ف ت فورير فقليم 
فلحوز مرفكش 0)0)0 ف ت فورير 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.9880(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)0)) نا ر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فغو فر غوغرضة ف ت) (( «محل رقم)
 0(0(0 مرفكش) فلحوز  فقليم  فورير 
ف ت فورير فملغرب«)إلى)«فمللك فملسمى)
علار0) (0 فلطابق) (»D1/00 «بالزف)
مرفكش)) (00000 مرفكش) آليز  (D1

فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)86)111.
700I
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STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

MAFROUCHATE WAMA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
MAFROUCHATE WAMA شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 861 
تجزئة شعبان 1 فلطابق فالر�سي - 

000)9 فلعرفئش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(0(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAFROUCHATE WAMA
*بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالثاث و فملفروشات
*فستيبف  و تصد ر.

 861 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فالر�سي) فلطابق  (1 شعبان) تجزئة 

000)9)فلعرفئش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 (0.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: علروعلي) فلياس  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلياس علروعلي عنوفنه)ف))
 9(000  3(0 رقم) فلقاهر0  شارع 

فلعرفئش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلياس علروعلي عنوفنه)ف))
 9(000  3(0 رقم) فلقاهر0  شارع 

فلعرفئش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)17) نا ر)

0)0))تحت رقم)9).
70(I

FITRASCO

STE NOJOUM CHARK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FITRASCO
رقم 38 زنقة 16 نونرب شقة رقم 1 

 FES، 30000، 0فاس فملد نة فلجد د
fes(maroc

STE NOJOUM CHARK شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 ,60/N°( : وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 RCE(AKHAOUIENE, OUAFAE
 P5, ROUTE(DE(SEFROU, FES -

.30000 FES(MAROC
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.(8037

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) )0) آنرب) فملؤرخ في)
شركة) (STE NOJOUM CHARK
مبلغ) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
وعنوفن) 00.000)) رهم  رأسلالها)
 N°2/60,( RCE فإلآتلاعي) مقرها 
 AKHAOUIENE,( OUAFAE( P5,
 ROUTE(DE(SEFROU,(FES(-(30000
FES MAROC)نتيجة لقفل فلتصفية)

و فلتشطيب فلنهائي على فلشركة.
و عين:

  ABDELLAH فلسيد)0))
 N°60,(RCE((و عنوفنه)ف(HMIDANI
 AKHAOUIENE,(HAY(OUAFAE(5,
 RTE(DE(SEFROU,(FES(30000(FES

MAROC)كلصفي))0))للشركة.

  ABDERRAHMAN فلسيد)0))
 N°1,( RCE عنوفنه)ف)) و  (HMIDANI
 AKHAOUIENE,( OUAFAE( 5,( RTE
 DE( SEFROU,( FES( 30000( FES

MAROC)كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 N°2/60,(بتاريخ)06) آنرب)019))وفي
 RCE( AKHAOUIENE,( OUAFAE
 P5,( ROUTE( DE( SEFROU,( FES( -

.30000 FES MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0/)0).

706I

FITRASCO

 STE RIMAR DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

FITRASCO
رقم 38 زنقة 16 نونرب شقة رقم 1 

 FES، 30000، 0فاس فملد نة فلجد د
fes(maroc

 STE RIMAR DE TRAVAUX
DIVERS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
 N°11, : وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 RUE 4, LOTISSEMENT(DAYAA,
 AIN(KADOUS, FES - 30000 FES

.MAROC
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.33179

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) ((019 غشت) ((7 في) فملؤرخ 
 STE RIMAR DE TRAVAUX حل)
فملسؤولية) ذفت  شركة  (DIVERS
 100.000 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
 N°11,( RUE( 4,( LOTISSEMENT
 DAYAA,( AIN( KADOUS,( FES( -
نتيجة لقفل) (30000 FES MAROC
على) فلنهائي  فلتشطيب  و  فلتصفية 

فلشركة.

و عين:
  MOHAMED فلسيد)0))
عنوفنه)ف)) و  (BOUABDELLAOUI
 N°24,(LOTIS(DAYAA(2,(TGHATE,
FES 30000 FES MAROC)كلصفي)

)0))للشركة.
  ABDERRAHMAN فلسيد)0))
عنوفنه)ف)) و  (BOUABDELLAOUI
 N°24,(LOTIS(DAYAA(2,(TGHATE,
FES 30000 FES MAROC)كلصفي)

)0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 N°11, وفي) ((019 )0) آنرب) بتاريخ)
 RUE( 4,( LOTISSEMENT( DAYAA,
 AIN(KADOUS,(FES( -(30000(FES

.MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)03/0).
707I

محاسبات فلدفر فلبيضاء

فرب ك  و كالس  و كزفبالنكا                         
 F. D. G. C

 FABRIQUE DE GLACE DE 
CASABLANCA
إعالن متعد  فلقرفرفت

محاسبات فلدفر فلبيضاء
9)1 شارع يعقوب فملنصور فلدفر 
فلبيضاء ، 0380)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
فرب ك  و كالس  و كزفبالنكا                         

 F. D. G. C.»  FABRIQUE(DE
 »GLACE DE CASABLANCA

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: إ قامة 

إمان مركز رقم )0، فلطابق ) زفوية 
زنقة آيبفر و،  زنقة أّرشيد محلد و 
شارع موالي عبد فلرحلان - 0110) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.3(1399

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
019))تم فتخاذ) 17) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
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قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
من) حصص  تفويت  على  فملصا قة 
لفائد0 فلسيد) ( فلسيد لحسن ملجيد)
كلال صربي,)ما مجلوعه)100)حصة)
على)))))فثر هذف فلتفويت أصبح رأسلال)

فلشركة موزعا على فلشكل فلتالي:))))
-)فلسيد كلال صربي)670)حصة.)))))))))))))))))))))))))))))))
-)فلسيد0  ليلة صربي)330)))حصة).)))))))

فملجلوع)1000)حصة))))))))
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:))
فلقانون) من  (7 و) (6 فملا 0) تعد ل  (-

فألسا�سي للشركة.))
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فستقالة فلسيد لحسن ملجيد فحد) (-

شركاء)فلشركة.)
قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

-فلزيا 0 في رأسلال فلشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:6 رقم) بند 
فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0  ما لي:)
4.600.000,00) رهم) قدره) ملا 
إلى) 100.000,00) رهم  من) لنقله 

4.700.000,00) رهم
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
حصة آد د0 من) (46.000,00 جلق)
فلوفحد0) للحصة  100) رهم  فئة)

مقسلة على فلشكل فلتالي):
 06.670 صربي) كلال  فلسيد  (-

حصة).
-)فلسيد0  ليلة صربي)330)))حصة)

)فملجلوع)07.000)حصة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6090)7.

708I

BDO

    HOLINGER MAGHREB
هولينكر مغرب

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

BDO
 °Boulevard(Abdelmoumen , N

 4ème(étage(Apt. N°32 ، ,119
20360، CASABLANCA(MAROC

    HOLINGER MAGHREB
هولينكر مغرب  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 7 ، زنقة 
سبتة ، رإقامة رفمي، رقم 8 ، - 
0000)  فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

. (000
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تم تعيين) )1) آنرب) فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))ميتزلر)

روالند)))كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8191)7.

709I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

SOURIVAN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl
1 زنقة فلعربية فلسعو  ة فلطابق 
فالول شقة رقم ) فملد نة فلجد د0 

فاس ، 30000، فاس فملغرب
SOURIVAN شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 00) 

حي فلجد د زوفغة فلعليا فاس - 
30000 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 16) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOURIVAN
*فشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

مختلفة
*بيع موف  فلبناء)بالتقسيط)

*تاآر.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)00) 
(- فاس) فلعليا  زوفغة  فلجد د  حي 

30000)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: ( فلخيلي) فملجيد  عبد  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلخيلي)) فملجيد  عبد  فلسيد 
فلجد د) حي  (399 رقم) عنوفنه)ف))

زوفغة))فاس)30000)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلخيلي)) فملجيد  عبد  فلسيد 
فلجد د) حي  (399 رقم) عنوفنه)ف))

زوفغة))فاس)30000)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)96).

7(0I

BOUOUD TRANS SARL

BOUOUD TRANS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BOUOUD TRANS SARL
 3QUARTIER BOUKHALEF
 CASABARATA ، 90000،

TANGER MAROC
BOUOUD TRANS SARL  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3 حي 
بوجالف كاسابارفطا  طنجة  - 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

78163
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((016 أكتوبر) (11
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. BOUOUD TRANS SARL
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلشخ�سي وفملدر�سي لآلجرين
نقل فلبضائع فلوطنية.

حي) (3 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بوجالف كاسابارفطا))طنجة))-)90000 

طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد سفيان بوعو )):))0))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 (( ( (: فلسيد عبد فملجيد بوعو )

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
حصة) ((( ( (: فلسيد علا  بوعو )

بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فلسيد سفيان بوعو )
طنجة)) (90000 ( حي بوجالف طنجة)

فملغرب.
بوعو ) فملجيد  عبد  فلسيد 
طنجة)) بوجالف  حي  عنوفنه)ف))

90000)طنجة))فملغرب.
عنوفنه)ف)) بوعو   علا   فلسيد 
طنجة)) (90000 ( حي بوجالف طنجة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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عنوفنه)ف)) ( فلسيد سفيان بوعو )

طنجة)) (90000 ( حي بوجالف طنجة)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أكتوبر) (18 بتاريخ) ( فلتجارية بطنجة)

016))تحت رقم))17709.

7(1I

COMPTE A JOUR

MARSAY-MED
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

 MARSAY-MED

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملطار 

لوت  فوندف فلوت 31 رقم 10 - 

000)6 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

19(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MARSAY-MED

فلتبويج)) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقاري وكرفء)فملكاتب).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فملطار)

لوت))فوندف فلوت)31)رقم)10 - 000)6 

فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:

 180 ( (: ( فملرفقي) فلسيد0 صبيحة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد))محلد فمين صباح)):))00) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد))ف وب))صباح)):))00))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: ( صباح) ( سار0) ( فلسيد0)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: ( مرو0 صباح) ( ( فلسيد0)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 130(0 (: صباح) فلعزيز  فلسيد  (

بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) صباح  فلعزيز  فلسيد 

فلعروي)) ( (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

فلسيد0 صبيحة فملرفقي))عنوفنه)ف))

فلعروي)) ( (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

صباح)) فمين  محلد  ( فلسيد)

  06 رقم) ( فملقاومة) شارع  عنوفنه)ف))

فلعروي))000)6)فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( صباح) ( ف وب) ( فلسيد)

فلعروي)) ( (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( )صباح) )سار0) فلسيد0)

فلعروي)) ( (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( مرو0 صباح) ( ( فلسيد0)

فلعروي)) ( (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) صباح  فلعزيز  فلسيد 

فلعروي)) ( (06 رقم) ( فملقاومة) شارع 

000)6)فلناظور))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)16) نا ر)

0)0))تحت رقم)83.

7((I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

RIME.DEV PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
 RIME.DEV PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 
7) فلطابق فألول فلشقة ) شارع 

محلد فلسا س مرآان )  - 0000) 
مكناس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.019(1
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (RIME.DEV PRIVE
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
فألول) فلطابق  ((7 علار0) فإلآتلاعي 
فلسا س) محلد  شارع  (( فلشقة)
مكناس فملغرب) ((0000  -   ( مرآان)
:)-فلتصفية فإلرف  ة و فلحل) نتيجة ل)

فملسبق للشركة..
و حد  مقر فلتصفية ب علار0)7) 
شارع محلد) (( فلطابق فألول فلشقة)
فلسا س مرآان)) . - 0000))مكناس)

فملغرب.)
و عين:

و) مدكوري  ( ( هناء) فلسيد)0))
هللا) عبد  سيدي  (,( رقم) عنوفنه)ف))
مكناس) ((0000 ( فألنوفر) فلكزفز,)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)101.
7(3I

JIYAR JAOUAD

 WASSIM-SABRI
IMMOBILIER

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

  WASSIM-SABRI IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 08 
زنقة )38 حي فملقاومة بركان  - 

63300 بركان  فملغرب .
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(063

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) ((017 8)) ونيو) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
   WASSIM-SABRI IMMOBILIER
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
 08 رقم) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
(- ( بركان) فملقاومة  حي  (38( زنقة)
(: ل) نتيجة  ( فملغرب) ( بركان) (63300

ففالس فلشركة).
رقم) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
(- ( حي فملقاومة بركان) (38( زنقة) (08

63300)بركان فملغرب.)
و عين:

و) ( مصطفى) ( ( جطابي) فلسيد)0))
توفيق) تجزئة  (08 رقم) عنوفنه)ف))
فلطابق فالول))63300)بركان))فملغرب))

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
 08 :)رقم) فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

زنقة))38)حي فملقاومة بركان)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
11) وليوز) بتاريخ) ( فالبتدفئية بربكان)

017))تحت رقم)097/17.

7(0I
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STE IMMOBILIERE WAHIBA SARL

 IMMOBILIERE WAHIBA 

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 STE IMMOBILIERE WAHIBA

SARL

6)1شارع فاس شقة 0 ، 90000، 

طنجة فملغرب

 IMMOBILIERE WAHIBA SARL 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6)1 شارع 

فاس شقة رقم 0 - 90000 طنجة 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3001(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

019))تقرر حل) ))) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0)) فملسؤولية  ذفت  شركة 

  IMMOBILIERE WAHIBA SARL

100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 

6)1)شارع) وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)

طنجة) (90000  -  0 فاس شقة رقم)

فملغرب نتيجة ل):)فالنحالل فلذفتي.

 1(6 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 

 90000  -  0 رقم) شقة  فاس  شارع 

طنجة فملغرب.)

و عين:

فلغولرزوري و) ( ( محلد) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))شارع فلسالم فقامة)6)شقة)

) 90000)طنجة فملغرب كلصفي))0))

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9809)).

7((I

بالنطاسيو  فلوبلو أكري

بالنطاسيو دالوبمو أكري
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

بالنطاسيو  فلوبلو أكري

 وفر ف ت فلغازي آلاعة سيدي 

سليلان مول فلكيفان ، 0000)، 

مكناس فملغرب

بالنطاسيو  فلوبلو أكري شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر ف ت 
فلغازي آلاعة سيدي سليلان مول 

فلكيفان  - 0000) مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

09081

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

بالنطاسيو  فلوبلو أكري.

تهيئة) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملساحات فلخضرفء

-)فالستغالل فلفالحي

-)إنجاز فملشاريع فلفالحية).

:) وفر ف ت) عنوفن فملقر فالآتلاعي)
فلغازي آلاعة سيدي سليلان مول)

فلكيفان))-)0000))مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

نجيم) فلكريم  عبد  فلسيد 

آلاعة) فلغازي  ف ت  عنوفنه)ف)) وفر 

فلكيفان)) مول  سليلان  سيدي 

0000))مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

نجيم) فلكريم  عبد  فلسيد 

آلاعة) فلغازي  ف ت  عنوفنه)ف)) وفر 

فلكيفان)) مول  سليلان  سيدي 

0000))مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)-.

7(6I

IMMOBILIERE MOUSTANAR SARL

 IMMOBILIERE
MOUSTANAR SARL

إعالن متعد  فلقرفرفت

 IMMOBILIERE MOUSTANAR

SARL

ساحة فالمم فقامة ملك هلل طابق 

فالول رقم ) ، 90000، طنجة 

فملغرب

 IMMOBILIERE MOUSTANAR

SARL «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: ساحة 

فالمم فقامة ملك هلل طابق فالول رقم 

) - - طنجة  فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.((((7

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في))1)ماي)019)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فنهاء)تصفية فلشركة

قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

توزيع تكاليف فلتصفية)

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

فبرفء)ذمة فملصفي)

قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

فلتشطيب من فلسجل فلتجاري.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فنهاء)تصفية فلشركة

بند رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
توزيع تكاليف فلتصفية)

بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فبرفء) مة فملصفي)

بند رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)
فلتشطيب من فلسجل فلتجاري.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9811)).
7(7I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT BAHOU HOLDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شارع فالميب موالي عبد هللا ، 

70000، فلعيون فملغرب
ENT BAHOU HOLDING  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فسكيكيلة تجزئة 00)1 رقم 676 
فلعيون  - 70000 فلعيون  فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

30013
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ENT (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. BAHOU HOLDING
فلتجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
(- وفلتصد ر) فإلستيبف   (- فلعامة)

جدمات متعد 0).
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 676 رقم) (1(00 تجزئة) فسكيكيلة 

فلعيون))-)70000)فلعيون))فملغرب.
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أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((00 ( (: ( فلسيد علر بحو)

بقيلة)100) رهم للحصة).

00))حصة) ( (: ( فلسيد حلز0 بحو)

بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

حي) عنوفنه)ف)) ( بحو) علر  فلسيد 
فلرآاء)في هللا بلوك أ زنقة)16)رقم)63 

كلليم))81000)كلليم))فملغرب).

حي) عنوفنه)ف)) ( فلسيد حلز0 بحو)
فلرآاء)في هللا بلوك أ زنقة)16)رقم)10 

كلليم))81000)كلليم))فملغرب).

عنوفنه)ف)) ( ( فلسيد سليلان بحو)
كلليم)) (01 زنقة) (01 فلسعد ين) حي 

81000)كلليم))فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حي) عنوفنه)ف)) ( بحو) علر  فلسيد 
فلرآاء)في هللا بلوك أ زنقة)16)رقم)63 

كلليم))81000)كلليم))فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

0)0))تحت رقم)73.

7(8I

مينار0 فينانس آروب

بيبون الي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مينار0 فينانس آروب

)) شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 فلطابق فلرفبع آليز مرفكش ، 

00000، مرفكش فملغرب

بيبون فلي شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي )) شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 فلطابق 

فلرفبع آليز مرفكش - 00000 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
101981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 0)) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
بيبون) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

فلي.
:)-)فلد كور) غرض فلشركة بإ جاز)

فلدفجلي
-)تصليم

)-)أعلال متنوعة أو فلبناء.
)))شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
فلطابق) (7 رقم) شقة  رشيد  موالي 
فلرفبع آليز مرفكش)-)00000)مرفكش)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
بيبون) باسكال  فيليكس  فلسيد 
10) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
بيبون) باسكال  فيليكس  فلسيد 
3))ب شارع فوروبا لزيغب) عنوفنه)ف))
شارونت) سيب  بريف  (17800 ( فول)

فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بيبون) باسكال  فيليكس  فلسيد 
3))ب شارع فوروبا لزيغب) عنوفنه)ف))
شارونت) سيب  بريف  (17800 ( فول)

فرنسا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)33)111.
7(9I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

MONTE BOS  COMPANY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
MONTE(BOS  COMPANY شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فاتن رقم فلقطعة 171 فلشقة رقم 
8 بالطابق فلثالث - 90060 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103(81
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MONTE BOS  COMPANY
ف فر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملزفرع.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلشقة رقم) (171 فاتن رقم فلقطعة)
طنجة) (90060 (- فلثالث) بالطابق  (8

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 BALIJAGIC(ISMET(:((500(فلسيد

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 TESOVIC(ZORAN(:((500(فلسيد

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 BALIJAGIC ISMET فلسيد)

فسبانيا) (0000 فسبانيا) عنوفنه)ف))

فسبانيا.

 TESOVIC ZORAN فلسيد)

فسبانيا) (0000 فسبانيا) عنوفنه)ف))

فسبانيا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 BALIJAGIC ISMET فلسيد)

فسبانيا) (0000 فسبانيا) عنوفنه)ف))

فسبانيا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9768)).

760I

MAY CONSULTING

سيبيب نيت اسيف
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

MAY CONSULTING

7 زنقة فملالزم فرناند الفيليت ، 

0300)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

سيبيب نيت فسيف شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فقامة 

17 علار0 ف ريس فلحارتي مجلوعة 

0 حي موالي رشيد سيدي عثلان - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.170367

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) ((016 شتنرب) ((0 في) فملؤرخ 

ذفت) فسيف شركة  نيت  حل سيبيب 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد مبلغ رأسلالها)10.000) رهم)

 17 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة)

علار0 ف ريس فلحارتي مجلوعة)0)حي)

موالي رشيد سيدي عثلان)-)0000) 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة الفالس.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((76

و عين:
فلد ن)) نور  ( حلز0)  فلسيد)0))
علار0 ف) (1 فقلة فلضحى) و عنوفنه)ف))
فلدفر) ((0000 18)عين فلسبع) رقم) (1
فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)07) آنرب)019))وفي فقامة)17 
علار0 ف ريس فلحارتي مجلوعة)0)حي)
موالي رشيد))-)0000))فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)016))تحت رقم)637)863.

761I

فحلي مو�سى

بوحاميد للفالحة
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فحلي مو�سى
حي فوال  فبرفهيم زنقة 10 ، 00))6، 

فلناظور فملغرب
بوحاميد للفالحة شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي وف  
وزفج فلعروي  - 0)))6 فلناظور 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

19(((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 )1) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

بوحاميد للفالحة.
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملزفرع.
وف ) حي  (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلناظور) (6(((0 (- ( فلعروي) وزفج 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: محلد) بوحاميد  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 ( (: عزيز) بوحاميد  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (00 (: محلد) بوحاميد  فلسيد  (
بقيلة)100) رهم.

 (00 (: عزيز) بوحاميد  فلسيد 
بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بوحاميد محلد عنوفنه)ف))
شارع محلد فلخامس رقم))7)فلعروي))

0)))6)فلناظور فملغرب.
عنوفنه)ف)) عزيز  بوحاميد  فلسيد 
شارع محلد فلخامس رقم))7)فلعروي)

0)))6)فلناظور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بوحاميد محلد عنوفنه)ف))
شارع محلد فلخامس رقم))7)فلعروي)

0)))6)فلناظور فملغرب
عنوفنه)ف)) عزيز  بوحاميد  فلسيد 
شارع محلد فلخامس رقم))7)فلعروي))

0)))6)فلناظور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)07) نا ر)

0)0))تحت رقم))).
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ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

 ELITE ADVISORS
S.A.R.L. A.U

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U
 N° 332, BD. BRAHIM

 ROUDANI, 5ÈME(ÉTG, APT(N°
 21, RÉS. RAYHANE, QUARTIER

 MAÂRIF, CASABLANCA ،
25020، Casablanca(Maroc

 ELITE(ADVISORS(S.A.R.L. A.U
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
 N° وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 332, BD. BRAHIM(ROUDANI,
 5ÈME(ÉTG, APT(N° 21, RÉS.

 RAYHANE, QUARTIER(MAÂRIF,
 CASABLANCA - 20700

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(38(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 0)) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ELITE (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.ADVISORS S.A.R.L. A.U
فلغرض) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
من فلشركة في كل من فملغرب وجارآه)
أي) وتنفيذ  وفملوفكبة  فملشور0  (-
عام) بشكل  وأي  رفسة  تشخيص 
وفملالي) فلقانوني  فملجال  في  وجاصة 
وتكنولوآيا) وفملحاسبتى  وفالآتلاعي 
وفالقتصا ي) وفملالي  فملعلومات 

وفلتنظيمي)؛
فلعقو ) ( -) رفسة وصياغة آليع)
،)وكذلك فستكلال آليع فإلآرفءفت)
فملتعلقة بشكل جاص) (، فملتعلقة بها)

بالشركات)؛
-)تنظيم فلتدريب وفلندوفت.

آليع فلعلليات) (، وبشكل عام) (-
فملرتبطة بشكل مباشر أو غيب مباشر)
بوفحد0 أو أجرى من فلعلليات فملشار)
إليها أعاله وذلك لتسهيل أو تعزيز أو)

تطوير نشاط فلشركة..
 N° (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 332,( BD.( BRAHIM( ROUDANI,
 5ÈME( ÉTG,( APT( N°( 21,( RÉS.
 RAYHANE,(QUARTIER(MAÂRIF,
فلدفر) (CASABLANCA - (0700

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: إبتسام عطوفني) فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 إبتسام عطوفني عنوفنه)ف))
فلساملية)))،)زنقة)0)))،)ع))0))،)رقم)

01))،)فلبيضاء)0700))فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 إبتسام عطوفني عنوفنه)ف))
فلساملية)))،)زنقة)0)))،)ع))0))،)رقم)

01))،)فلبيضاء)0700))فلدفر فلبيضاء)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7870)7.
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ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

 PICASSO VERNICE
S.A.R.L A.U

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

 N° 332, BD. BRAHIM

 ROUDANI, 5ÈME(ÉTG, APT(N°

 21, RÉS. RAYHANE, QUARTIER

 MAÂRIF, CASABLANCA ،

25020، Casablanca(Maroc

 PICASSO VERNICE S.A.R.L A.U

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

 N° وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 332, BD. BRAHIM(ROUDANI,

 5ÈME(ÉTG, APT(N° 21, RÉS.

 RAYHANE, QUARTIER(MAÂRIF,

 CASABLANCA - 20330

Casablanca(Maroc
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(38(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 0)) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PICASSO VERNICE S.A.R.L A.U
فلغرض) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
من فلشركة في كل من فملغرب وجارآه)

نيابة عنها أو نيابة عن فلغيب):
-)شرفء)وفستيبف  وتصد ر وتسويق)
وفلتجزئة) فلجللة  وتجار0  وتوزيع 
ملنتجات فلطالء))فلدهانات وفلورنيش)

...))وفلخشب)؛
-)فقتناء)وفستغالل آليع فلرسوم)
وفلنلاذج فلصناعية أو آليع برفءفت)
أو) فلتصنيع  ترفجيص  أو  فالجتبفع 
فلعالمات فلتجارية أو فالمتيازفت أو أي)
عللية أجرى تتعلق بلوضوع فلشركة)
-)فلتجار0 فلعامة)،)فلشرفء)،)فلبيع)
فلتسويق) (، فلتصد ر) (، فالستيبف )
(، فلتكليف) (، فلتلثيل) (، فلتوزيع)
فلسلسر0 في أي منتج من أي نوع ومن)

أي مصدر)؛
-)إنشاء)وفكتساب فملشاركة وإ فر0)
عالقة) لها  فلتي  فلشركات  آليع 

بلوضوع فلشركة)؛
-)وعلوًما:)آليع فلعلليات فلفنية)
فملنقولة أو  فلتجارية  أو  فملالية   أو 
)أو فلعقارية)،)وفلتي قد تتعلق بشكل)
فلشركة) بكائن  مباشر  غيب  أو   مباشر 

أو فلتي قد تسهم في تلد ده..
 N° (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 332,( BD.( BRAHIM( ROUDANI,
 5ÈME( ÉTG,( APT( N°( 21,( RÉS.
 RAYHANE,(QUARTIER(MAÂRIF,
 CASABLANCA - (0330

.Casablanca(Maroc

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( كرو ) رشيد  فلسيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( كرو ) رشيد  فلسيد 
(، زنقة ميشال  و لوسبطال) (، (110
إقامة وليد)،)ط))0)،)شقة)31)،)ص)
فلدفر فلبيضاء) ((0300 ( س فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( كرو ) رشيد  فلسيد 
(، زنقة ميشال  و لوسبطال) (، (110
إقامة وليد)،)ط))0)،)شقة)31)،)ص)
فلدفر فلبيضاء) ((0300 ( س فلبيضاء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7871)7.

760I

فئتلانية مومن

STÉ CHKA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فئتلانية مومن
)3 زنقة سبتة بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة فملغرب
Sté CHKA  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

بركان رقم )0 - )6110 بني تجيت 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
7(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 Sté (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. CHKA

و) فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألشغال فملختلفة،)فألشغال فلفالحية.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بني تجيت) (6110(  -  0( بركان رقم)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: فلسيد قاسمي محلدفمين)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

فلسيد شربوب عزيز):))330)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 330 ( (: فلطيب) شربوب  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

محلدفمين) قاسمي  فلسيد 

بني) (6110( بركان) شارع  عنوفنه)ف))

تجيت فملغرب.

عنوفنه)ف)) عزيز  شربوب  فلسيد 

تجيت) بني  (6110( تجيت) بني  مركز 

فملغرب.

فلسيد شربوب فلطيب عنوفنه)ف))

بني تجيت) (6110( قصر أ ت فلسبع)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

محلدفمين) قاسمي  فلسيد 

بني) (6110( بركان) شارع  عنوفنه)ف))

تجيت فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بفجيج) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)0)0)/06.

76(I

MBGA

KNAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

KNAB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلسعا 0, رقم 9), رقم 10, فلربنو�سي 

- 0610) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.01((69

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 من أبريل) (18 فملؤرخ في)

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0))بوشعيب نظري)

حصة فآتلاعية من أصل) (70.000

((0( فلسيد) ( حصة لفائد0) (1(0.000

من أبريل) (18 عبد هللا نظري بتاريخ)

.(019

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 (6 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

من  ونيو)019))تحت رقم)0)7067.

766I

MBGA

KNAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI،

20050، CASABLANCA(MAROC

KNAB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي حي 

فلسعا 0, رقم 9), رقم 10, فلربنو�سي 

- 0610) فلدفر فلبيضاء .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.01((69



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((78

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) ((019 أبريل) من  (18 في) فملؤرخ 

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة من)

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)

«شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد«.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

من  ونيو)019))تحت رقم)0)7067.

767I

JURIS LEGAL

DEVUP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DEVUP شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 67, زنقة 

عزيز بالل ، فلطابق فلتاني، رقم 3, 

فملعاريف - 0000) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 09) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DEVUP

إنشاء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملوفقع فلرقلية).

67,)زنقة) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
(,3 رقم) فلتاني،) فلطابق  (، عزيز بالل)
فلبيضاء)) فلدفر  ((0000 (- فملعاريف)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)فملغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 AMAL AMAZOUZ فلسيد0)
100) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) أمزوز  فمال  فلسيد0 
(,11 رقم) ج  فلعلار0  فملنار،) إقامة 
فاللفة،)فلدفر فلبيضاء))0000))فلدفر)

فلبيضاء))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) أمزوز  فمال  فلسيد0 
(,11 رقم) ج  فلعلار0  فملنار،) إقامة 
فاللفة،)فلدفر فلبيضاء))0000))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)67)7)7.

768I

CABINET IBOUYEN

KAFARMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CABINET IBOUYEN
 RUE(ZERKTOUNI  TANGER 32 
 BUREAU 18 ، 90000، TANGER

MAROC
KAFARMA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملنطقة 

فلصناعية فكزنا ة قطعة 1)0 
فكزنا ة - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

103(0(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 0)) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.KAFARMA
غرض فلشركة بإ جاز):)

تصنيع بيع فستيبف  تصد ر موف )
فملكلالت فلغذفئية)

فلطبية) فملستلزمات  و 
DISPOSITIFS MÉDICAUX)شرفء)و)
بيع و فستيبف  وتسويق فملوف  وفملعدفت)
فلصيدلية و فلطبية وكذف فلتجهيزفت)

وفلجرفحية) فلطبية  فال وفت  و 
وفالت فلفحص باالشعة و فالشرطة و)
تجهيز فملختربفت وفليات تصفية فلدم)
فلخاصة) فلطبية  فللوفزم  و 
طب) ومنتجات  وفلتعليم  بالنظافة 
فلعطور) فلى  باالضافة  فالسنان 
و) تدريب  فلتجليل,) ومستحضرفت 
 FORMATION ET( فالستشارفت)
آليع) وعلوما  ((CONSULTING
وفلتجارية) فلصناعية  فالنشطة 
فلعقارية) وفلغيب  وفلعقارية  وفملالية 
فلتي تربط بشكل مباشر فو غيب مباشر)
فن) وفلتي  لكن  فلشركة  بلوضوع 

تساهم في تطويرها).).
فملنطقة) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 0(1 قطعة) فكزنا ة  فلصناعية 

فكزنا ة)-)90000)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد آعفرمربوكي)):))70)حصة)

بقيلة)1.000) رهم للحصة).
حصة) (10 ( (: فلسيد0 ليلى فبويين)

بقيلة)1.000) رهم للحصة).
حصة) (8 ( (: مربوكي) كليم  فلسيد 

بقيلة)1.000) رهم للحصة).
8)حصة) ( (: فلسيد فاضل مربوكي)

بقيلة)1.000) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلسيد آعفر مربوكي)

آامع فملقرفع)) (3( طريق ميدلت رقم)

90000)طنجة فملغرب.

عنوفنه)ف)) فبويين  ليلى  فلسيد0 

آامع فملقرفع)) (3( طريق ميدلت رقم)

90000)طنجة فملغرب.

عنوفنه)ف)) مربوكي  كليم  فلسيد 

آامع فملقرفع)) (3( طريق ميدلت رقم)

90000)طنجة فملغرب.

عنوفنه)ف)) مربوكي  فاضل  فلسيد 

آامع فملقرفع)) (3( طريق ميدلت رقم)

90000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( آعفرمربوكي) فلسيد 

آامع فملقرفع)) (3( طريق ميدلت رقم)

90000)طنجة فملغرب

فلسيد آالل فبويين))عنوفنه)ف))فبو)

شقة) (1 فملعري علار0 آوليانا) عالء)

3)1 9000)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0)) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9713)).

769I

SAFI CONSULTANT

ARIPLAT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

SAFI CONSULTANT

علار0 ميلونة فلطابق فلثاني حي 

فلجريفات فسفي ، 06000، فسفي 

فملغرب

ARIPLAT شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 061 

طريق  فر �سي عي�سى تجزئة فملسيب0 - 

06000 فسفي فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.0993



((79 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 )1) آنرب) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
و) فلغيب  لحساب  ( فلبضائع) نقل 

تجار0 في آليع موف  فلبناء).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
0)) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بآسفي)

019))تحت رقم)69)).

770I

JURIS LEGAL

BODY &SUN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BODY &SUN شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9,تجزئة 
لزرين إقامة حد قة كارينا، رفسين 
،  فلدفر فلبيضاء  - 0000) فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(0113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 10) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BODY(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.&SUN
مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتجليل وفللياقة فلبدنية.

9,تجزئة) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
رفسين)) كارينا،) حد قة  إقامة  لزرين 
فلدفر) ((0000 (- ( فلبيضاء) فلدفر 

فلبيضاء))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: ( لسبوف) كويلهو  تانيا  فلسيد0 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
لسبوف)) كويلهو  تانيا  فلسيد0 
فرنسا)) (0(000 ( فرنسا) عنوفنه)ف))

فرنسا).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
لسبوف)) كويلهو  تانيا  فلسيد0 
فرنسا)) (0(000 ( فرنسا) عنوفنه)ف))

فرنسا)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)8193)7.

771I

فئتلانية فلشريفي مبارك

فم فغ للرياضة و فالشغال 
فملختلفة

 STE MR SPORTS ET 
TRAVAUX DIVERS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

فئتلانية فلشريفي مبارك
حي فلرآافاهلل بلوك س فلزنقة )0 
رقم 03 كلليم ، 81000، كلليم 

فملعرب
فم فغ للرياضة و فالشغال فملختلفة 

  Ste(MR(Sports(et(Travaux(divers
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

91 شارع محلد فلخامس حي عين 
فلرحلة - 000)8 طانطان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) ((019 31) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فم فغ) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

 Ste MR(للرياضة و فالشغال فملختلفة

. Sports(et(Travaux(divers

كل) بناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فشغال) (- فلرياضية) فملالعب  فنوفع 

فلبناء)فملختلفة.

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

عين) حي  فلخامس  محلد  شارع  (91

فلرحلة)-)000)8)طانطان فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

800.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:

 80.000 ( (: محلد) لبيهي  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد لبيهي محلد عنوفنه)ف))رقم)

 70000 337)بلوك ي مد نة فلوحد0)

فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد لبيهي محلد عنوفنه)ف))رقم)

 70000 337)بلوك ي مد نة فلوحد0)

فلعيون فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) )بتاريخ) فالبتدفئية بطانطان)

0)0))تحت رقم)-.

77(I

Cap(Conseils

SOCKSTEX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

Cap(Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc

SOCKSTEX شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 
فلصناعي ليساسفة كلم 9 رقم )) 

تجزئة فلباتول  - )3)0) 
فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(93
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 03) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0))محلد لحري�سي)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (3.000
3.000)حصة لفائد0))فلسيد))0))فمين)

لحري�سي بتاريخ)03) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 06 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6071)7.

773I

karama(conseil

LA MAISON DE FEZ SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

karama(conseil
رقم 33 فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 
فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس ، 

30000، فاس فملغرب
LA MAISON DE FEZ SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 19 مكرر 
فملخفية فاس فملد نة - 30000 فاس 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(8((9
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بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 مارس) ((6 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0)) اسلين فاصيح)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((.(00

((0( فلسيد) لفائد0  حصة  ((.000

لوكنط) آاك  ( موريس) فليكسندر 

بتاريخ)6))مارس)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

30) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم))019/031).

770I

karama(conseil

LECOMTE SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

karama(conseil

رقم 33 فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 

فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس ، 

30000، فاس فملغرب

LECOMTE SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 19 مكرر 

 رب فلوربية فملخفية فاس - 30000 

فاس فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(7317

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) ((019 مارس) ((6 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0)) اسلين))فاصيح)

 100 حصة فآتلاعية من أصل) ((0

فليكسندر) ((0( فلسيد) ( حصة لفائد0)

 (6 بتاريخ) لوكلط  آاك  ( موريس)

مارس)019).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

6)) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)1))019/0).

77(I

fiduciaire(for(you

فيدسياغ فور  و

FIDUCIAIRE FOR YOU 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

fiduciaire(for(you
شارع محلد فلبقال علار0 صبحي 

رقم 1) فلطابق 3 شقة رقم 07 آيلز 
، 00000، مرفكش فملغرب

فيدسياغ فور  و 
FIDUCIAIRE FOR YOU

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
 RUE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 TARIK(IBN(ZIAD(IMM 28 2EME
 ETAGE(APPT(N°08 GUELIZ  -
.40000 MARRAKECH(MAROC

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.03107
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)9))نونرب)019))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 RUE TARIK IBN ZIAD IMM (8«
  (EME ETAGE APPT N°08 GUELIZ
 »- 00000 MARRAKECH MAROC
 RUE MOHAMED EL BAKAL((»(إلى
 IMM SBIHI N°(1 3EME ETAGE
 APPT N°07  GUELIZ  00000

.»MARRAKECH  MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
06) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)110980.

776I

SAVOIR EXPERT

 PHARMACIE CENTRALE
SEFROU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 PHARMACIE CENTRALE

SEFROU شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 01 
زمغيلة ساحة باب فملربع - 31000 

صفرو فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 PHARMACIE CENTRALE

.SEFROU
غرض فلشركة بإ جاز):)صيدالني.

 01 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 31000 (- فملربع) باب  زمغيلة ساحة 

صفرو فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: كريم) فليلاني  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) كريم  فليلاني  فلسيد 
رقم)3))زنقة فلورو  فملد نة فلجد د0)

31000)صفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) كريم  فليلاني  فلسيد 
رقم)3))زنقة فلورو  فملد نة فلجد د0)

31000)صفرو فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

0)0))تحت رقم)0).

777I

SAVOIR EXPERT

AGRO 9
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA

 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

AGRO 9 شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مزفرع أ ت 

وفحي قيا 0 فلوفثة آلاعة أغبالو 

أقورفر - 31000 صفرو فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 AGRO(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.9

و) تربية  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تسلين فملاشية

فالستيبف  و فلتصد ر.

مزفرع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

أ ت وفحي قيا 0 فلوفثة آلاعة أغبالو)

أقورفر)-)31000)صفرو فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: هشام) جرباش  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه)ف)) هشام  جرباش  فلسيد 
 6 فلشقة رقم) (03 فقامة فلسالم رقم)
 30000   ( فلوفاء) حي  فلوفاء) شارع 

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) هشام  جرباش  فلسيد 
 6 فلشقة رقم) (03 فقامة فلسالم رقم)
 30000   ( فلوفاء) حي  فلوفاء) شارع 

فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

0)0))تحت رقم)10.

778I

PALANDROME TECHNOLOGIES

 PALANDROME
TECHNOLOGIES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 PALANDROME
TECHNOLOGIES

  N 208 QUARTIER(INDUSTRIEL
 SIDI(GHANEM(BUREAU(N° 9 ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 PALANDROME
TECHNOLOGIES شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 PLACE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 16 NOVEMBRE(MARRAKECH
 00000 - 00/PLAZA IMM D1

 MARRAKECH PALANDROME
.TECHNOLOGIES

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(3(61
فلعام) فلجلع  بلقت�سى 
نونرب) (01 في) فملؤرخ  فإلستثنائي 
فالآتلاعي) فملقر  ( تحويل) ( تم) ((019
 PLACE 16» من) للشركة  فلحالي 
 NOVEMBRE MARRAKECH
 PLAZA IMM D1/00 - 00000
 MARRAKECH PALANDROME

 N (08» إلى) (»TECHNOLOGIES

 QUARTIER INDUSTRIEL  SIDI

 GHANEM BUREAU N° 9 - 00000

.»MARRAKECH  MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111371.

779I

كافجيد

FLAMBO DECOR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة )16 مجلوعة *ه* حي 

فاللفة، 0))0)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

FLAMBO DECOR شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 

فلشرفر 0 فلطابق فلسفلي بوركون - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0(3193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 07) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FLAMBO DECOR

فألعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملختلفة وأشغال فلبناء.
زنقة) (10 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

(- فلطابق فلسفلي بوركون) فلشرفر 0 

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فلشتكي) فلسيد سعيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلشتكي  سعيد  فلسيد 
علار0) ب  (07 ه) ج  فالزهر  تجزئة 
فلدفر) ((0(00 فاللفة) (1( شقة) (1((

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلشتكي  سعيد  فلسيد 
علار0) ب  (07 ه) ج  فالزهر  تجزئة 
فلدفر) ((0(00 فاللفة) (1( شقة) (1((

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7007)7.
780I

STE FICOGEMISS

 STE M.RAK TRAVAUX SARL
AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
)1 فلطابق فلسفلي حي بام، 0))33، 

ميسور فملغرب
 STE M.RAK TRAVAUX SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 
فال فري  - 0))33 ميسور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(3(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 مارس) (07
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.M.RAK TRAVAUX SARL AU
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة أو فلبناء
فالستيبف  و فلتصد ر

فصالح و تركيب قنوفت فالتصال و)
قنوفت فملاء)فلصالح للشرب.

فلحي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فال فري))-)0))33)ميسور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

فلصفاصيف) مو�سى  فلسيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلصفاصيف) مو�سى  فلسيد 
عنوفنه)ف)) وفر بني يعلى سيدي علي)

بلقاسم)800)6)تاوريرت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلصفاصيف) مو�سى  فلسيد 
عنوفنه)ف)) وفر بني يعلى سيدي علي)

بلقاسم)800)6)تاوريرت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( ببوملان) فالبتدفئية 

019))تحت رقم))).

781I

SOUHAL CONSULTING

STE H MEDICAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE H MEDICAL
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 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملخزن 
رقم 1 فملحاميد ) فلرقم 103  - 

00000 مرفكش فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.66003

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
019))تقرر حل) 30)شتنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (STE H MEDICAL
مقرها) وعنوفن  100.000) رهم 
 ( فملحاميد) (1 فإلآتلاعي فملخزن رقم)
فلرقم)103  - 00000)مرفكش فملغرب)
نتيجة ل):)صعوبات في تسييب فلشركة)
فملخزن) فلتصفية ب  و حد  مقر 
 -   103 فلرقم) (( فملحاميد) (1 رقم)

00000)مرفكش فملغرب.)
و عين:

ف ت حلا ي و) ( ف لان) فلسيد)0))
مرفكش) (00000 مرفكش) عنوفنه)ف))

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
06) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)110981.

78(I

Hybrid(car(tour

إبريد كار تور

HYBRID CAR TOUR 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

Hybrid(car(tour
 Quartier(rahrah(boubana(local
1 tanger ، 90000، Tanger(Maroc

  hybrid(car(tour إبريد كار تور
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلرهرفه 
شارع بئب أسكيو محل رقم 1على 
فليلين - 90000  طنجة  فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.787((
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في))0) نا ر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
محل) أسكيو  بئب  شارع  فلرهرفه  «حي 
طنجة)) ( (90000 (- 1على فليلين) رقم)
بوبانة) فلرهرفه  «حي  إلى) فملغرب«)

فلكرفج)1 - 90000)طنجة)))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)1)3.
783I

SOUHAL CONSULTING

STE ZIZIMODE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ZIZIMODE  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 

) علار0 6 فلشارع 17 فلساملية )  - 
0700) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.116007
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)18)أكتوبر)019))تقرر حل)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
   STE ZIZIMODE فلوحيد) فلشريك 
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
فلشقة) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
 -   ( فلساملية) (17 فلشارع) (6 علار0) ((
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) ((0700

ل):)ظروف شخصية.
فلشقة) فلتصفية ب  مقر  و حد  
 -   ( فلساملية) (17 فلشارع) (6 علار0) ((

0700))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:
و) زيزين  ( فلسيد)0)) وسف)

عنوفنه)ف))فلدفر فلبيضاء)0700))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0))7)7.

780I

karama(conseil

 STE SAKAN ANNACER
-SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 

فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس 
رقم 33 فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 

فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس، 

30000، فاس فملغرب

  STE(SAKAN(ANNACER -SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 6 زنقة 

مطرفن جليل مطرفن م ج فاس   - 

30000 فاس فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

61313

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 شتنرب) ((7

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SAKAN ANNACER -SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)فملقاولة في)

فلبناء)وفالنعاش فلعقاري).

 6 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
زنقة مطرفن جليل مطرفن م ج فاس)))

- 30000)فاس فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة))سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: ( فلناصري) فلسيد محلد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: ( فلناصري) جالد  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 (00 ( (: ( فلسيد ف ريس فلناصري)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
((: ( رفمي) سجعي  عائشة  فلسيد0 
000)حصة بقيلة)100) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد محلد فلناصري))عنوفنه)ف))

فاس))30000)فاس فملغرب).
)عنوفنه)ف)) فلسيد جالد فلناصري)

فاس)30000)فاس))فملغرب).
فلسيد ف ريس فلناصري))عنوفنه)ف))

فاس)30000)فاس فملغرب).
رفمي)) سجعي  عائشة  فلسيد0 
فاس)) (30000 ( فاس) عنوفنه)ف))

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد فلناصري))عنوفنه)ف))

فاس))30000)فاس))فملغرب)
رفمي)) سجعي  عائشة  فلسيد0 
عنوفنه)ف))فاس))30000)فاس فملغرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

019))تحت رقم)019/0097).
78(I

AZ CONSULATNTS

E-PICERIE VERTE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC



((83 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

E-PICERIE VERTE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مركز مارينا 
لألعلال، برج فلكريستال 1، شارع 
فملوحد ن - 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.387801

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 
))) آنرب) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 
فلشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019
«500.000,00) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) «500.000,00) رهم«) من) أي 
طريق) عن  »1.000.000,00) رهم«)
فلشركة) مع   ون  مقاصة  إآرفء) ( (:

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)39)6)7.
786I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

RADIUM DIGITAL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6
0))0)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

RADIUM DIGITAL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 96 شارع 
أنفا رقم 03 - 0000) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.378301

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) ((019 ))) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
»100.000) رهم«)أي من)«100.000 
عن) «00.000)) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0)79)7.

787I

FIDACTIVE

ALMOUGGAR.COM
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

ALMOUGGAR.COM «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0«

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 
موالي عبد هللا فقامة ج رقم 17  - 

80000 فكا  ر فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت«

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.((893

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)16) نا ر)0)0)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
هللا) حب  هيثم  فلسيد  وهب  ما لي:)
300)حصة فآتلاعية من أصل)300 
حصة لفائد0 فجيه فلسيد ف لن حب)
ووهبت)) (.(0(0 16) نا ر) بتاريخ) هللا 
حصة) (60 فلد ن) عز  سلر  فلسيد0 
فآتلاعية من أصل)60)حصة لفائد0)
فبنها فلسيد ف لن حب هللا بتاريخ)))16 

 نا ر0)0)
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
فستقالة فلسيد0 سلر عز فلد ن من)
تعيين) و  للشركة  كلسيب0  منصبها 
فلسيد ف لن حب هللا كلسيب شريك)
محدو 0) غيب  ملد0  للشركة  وحيد 

فبتدفءف من)16) نا ر)0)0).  
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
من) للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 
فلى) شركة  فت فملسؤولية فملحدو 0 
شركة  فت فملسؤولية فملحدو 0  فت)

فلشريك فلوحيد)).

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

في) فلشركة  رفسلال  مجلوع  تحد د 

فلسيد)) لفائد0  36.000,00) رهم 

حب هللا ف لن)

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

في) فلشركة  مجلوع حصص  تحد د 

360)حصة فآتلاعية لفائد0 فلسيد)

ف لن حب هللا)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)99)89.

788I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

زينس ماروك

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تغييب تسلية فلشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 

فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 68 ، 

90000، طنجة فملغرب

زينس ماروك شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 70-70 

أ شارع إ ريس فألول إقامة طنجة 

أوفيس سانتب - 90000 طنجة 

فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

90361

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى  (

تم تغييب) ((019 17) آنرب) فملؤرخ في)

«زينس ماروك«) تسلية فلشركة من)

إلى)«أنتز سوفتوير«).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9833)).

789I

TY CONSULTING

GLOBAL BRITISH MOTORS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
 GLOBAL BRITISH MOTORS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 
ريو، شارع سيدي عبد فلرحلان، 

عين فلد اب - 0180) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 03) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GLOBAL BRITISH MOTORS
غرض فلشركة بإ جاز):)-)فستيبف ،)
تصد ر،)بيع،)توزيع،)فرسال،)تجار0،)

تركيب،)فنتاج محلي ل:
فلسلع،) و  فلركاب  نقل  وسائل 
مقطورفت،) حافالت،) فلشاحنات،)
و) فلهوفئية،) و  فلنارية  فلدرفآات 
فمليكانيكية) فلغيار  قطع  آليع  كذف 
وكذلك) وفإللكتبونية  وفلكهربائية 
فإلطارفت وفمللحقات وآليع فلعناصر)
مللارسة) فلالزمة  وفملنتجات  وفألآزفء)

فألنشطة أعاله.
هيكل) (، فمليكانيكي) فإلصالح  (-

فلسيار0 وقطع غيار فلسيارفت.
فلبيع) بعد  جذمات  آليع  (-

فلخاصة باألنشطة أعاله.
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فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلرحلان،) عبد  سيدي  شارع  ريو،)
فلدفر فلبيضاء) ((0180 (- عين فلد اب)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

10.000.000) رهم،)مقسم كالتالي:
  Bugshan( Maroc( ( : فلشركة)
100) رهم) بقيلة) حصة  (100.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
  Bugshan( Maroc فلشركة)
سيدي) شارع  ريو،) فقامة  عنوفنه)ف))
 (0180 عين فلد اب) عبد فلرحلان،)

فلدفربيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلد ن) نصر  عبا 0  فلسيد 
فلوكناتي شارع) تجزئة  (17 عنوفنه)ف))
عبدفلها ي بوطالب أنفا فلدفربيضاء)

0170))فلدفربيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6)70)7.
790I

FIDU.PRO CONSULTING

WE INVEST CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع فميل زوال و زنقة غيثل 
فلطابق11 رقم 9)  فلدفر فلبيضاء ، 

0، فلدفر فلبيضاء فملغرب
 WE INVEST CONSULTING

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ملتقى 
شارع إميل زوال و زنقة غيثال فلطابق 
11 فلرقم 9) فلدفر فلبيضاء - 0000 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3783

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 WE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.INVEST CONSULTING

مهندس) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فستشاري.

ملتقى) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال فلطابق)

 0000 (- فلدفر فلبيضاء) ((9 فلرقم) (11

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عدوفن) ملياء) فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 100000 (: عدوفن) فلسيد0 ملياء) (

بقيلة)100) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 ملياء)عدوفن عنوفنه)ف)))1 

بئب قاسم تجزئة) ( زنقة فوال  فمبارك)

حكم فلسوي�سي فلرباط)0000)فلرباط)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 ملياء)عدوفن عنوفنه)ف)))1 

بئب قاسم تجزئة) ( زنقة فوال  فمبارك)

حكم فلسوي�سي فلرباط)0000)فلرباط)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

(- بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم)-.

791I

FIDU.PRO CONSULTING

ALMOND
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع فميل زوال و زنقة غيثل 
فلطابق11 رقم 9)  فلدفر فلبيضاء ، 

0، فلدفر فلبيضاء فملغرب
ALMOND شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال فلطابق 
11 فلرقم 9) فلدفر فلبيضاء - 0000 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(3781

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) ((019 09) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ALMOND
غرض فلشركة بإ جاز):)تاآرو نقل)

فالستيبف  وفلتصد ر.
ملتقى) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع إميل زوال و زنقة غيثال فلطابق)
 0000 (- فلدفر فلبيضاء) ((9 فلرقم) (11

فلدفر فلبيضاء))فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلسيد جليد فلبومليلي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
)فلسيد جليد فلبومليلي):)100000 

بقيلة)100) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد جليد فلبومليلي عنوفنه)ف))
تجزئة فلوفاق إقامة علر1)علار0))1 

فلشقة)3)تلار0)0000)تلار0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد جليد فلبومليلي عنوفنه)ف))
تجزئة فلوفاق إقامة علر1)علار0))1 

فلشقة)3)تلار0)0000)تلار0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
(- بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم)-.
79(I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

زينس ماروك
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 
فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 68 ، 

90000، طنجة فملغرب
زينس ماروك   شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 70-70 
أ شارع إ ريس فألول إقامة طنجة 
أوفيس سانتب - 90000 طنجة 

فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.90361

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
019))تم تعيين) 17) آنرب) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلخللي�سي هشام))كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9833)).
793I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

زينس ماروك
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 
فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 68 ، 

90000، طنجة فملغرب
زينس ماروك شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 70-70 
أ شارع إ ريس فألول إقامة طنجة 
أوفيس سانتب - 90000 طنجة 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.90361

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) ((019 17) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
كونتوفر) ((0( فلسيد) تفويت 
وفإلستيبف ) للتصد ر  ( ( ( كومرسيال)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (3.(00
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (3.(00
17) آنرب) بتاريخ) فلغرفب  شركة 

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
))) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9833)).
790I

zarkal(&(associés

CASH & RETAIL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص
zarkal & associés

131 شارع عبد فملومن فلطابق 6 رقم 
)) ، 0100)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

CASH & RETAIL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 10 زنقة 
فلفرفشات فلوفزيس - 0000 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.03(88(

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 31) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
)فلعرفقي) تفويت فلسيد))0))مامون)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  ((00
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (0.000
31) آنرب) بتاريخ) (AIKAD GROUPE

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 (3 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)6)81)7.
79(I

A-Tabiaâ(SARL

A-TABIAA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص
A-Tabiaâ(SARL

 BP 552 ، 91000،
CHEFCHAOUEN(Maroc

A-TABIAA  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 
 AFRAZ RHOUNI AIN RAMI
 CHEFCHAOUEN - 91000
.CHEFCHAOUEN MAROC

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7((
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 )0) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
 A-TABIAA ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (A-TABIAA 1
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (8 أصل)
 FRANCISCO MARCELO JOSE
)0) آنرب) بتاريخ) (PARMA LEONI

.(019
 A-TABIAA ((0( فلسيد) تفويت 
فآتلاعية) حصة  (A-TABIAA 3
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (8 أصل) من 
 CATHERINE JOSEPHINE ((0(
 0( بتاريخ) ( (JEANNE CAUSSIN

 آنرب)019).
 A-TABIAA ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (A-TABIAA 0
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (8 أصل)
بتاريخ) (JULIAN MIKEL HEMERY

)0) آنرب)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بشفشاون) فالبتدفئية 

 آنرب)019))تحت رقم)019)/0)0.
796I

AMOURI CONSULTING

ARMONIA MAROC - SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة
AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2
 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

 ARMONIA(MAROC - SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
 IMM وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 24 APPT 18 BD(SAINT(LOUIS
 ROUTE(AIN(CHKEF - FES -

30100 فاس فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.36801

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)06) نا ر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 IMM (0 APPT 18 BD SAINT«
 LOUIS ROUTE AIN CHKEF -
إلى) فملغرب«) فاس  (FES - 30100
 BUREAU ( LOT N° 11 QI SIDI«
 BRAHIM( II,( BP( 5615( -( 30080

فاس))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/)31.
797I

فملركز فملرفك�سي لإلرشا 

BOUVET MARECHAL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملركز فملرفك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدجل أ علار0 أنس 

ماآوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مرفكش فملغرب

BOUVET MARECHAL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

سيدي بوزيد آلاعة تامصلوحت  - 
00000 مرفكش  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
10181(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 )0) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عن) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BOUVET MARECHAL
بيع) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملالبس بالجللة
-)تصليم إنشاء)و تسويق فملالبس)

و فكسسورفت فملالبس)).
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- ( سيدي بوزيد آلاعة تامصلوحت)

00000)مرفكش))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 BOUVET MARECHAL فلشركة)
100) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
 BOUVET MARECHAL فلشركة)
 CHATEAU D’ORBEAU عنوفنه)ف))
 10 PLACE DE PRESLES  70(90

.SAIN-BERNARD  FRANCE
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 BOUVET MARECHAL فلسيد)
 (8D AVENUE((عنوفنه)ف((BASTIEN
  GEORGES CLEMENCEAU
 69(30 SAIN-GENIS-LAVAL

 FRANCE
 BOUVET MARECHAL فلسيد)
 (8D AVENUE((عنوفنه)ف((PHILIPPE
  GEORGES CLEMENCEAU
 69(30 SAIN-GENIS-LAVAL

 FRANCE
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)111338.
798I

فملركز فملرفك�سي لإلرشا 

RIAD AL MANSOURA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

فملركز فملرفك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدجل أ علار0 أنس 

ماآوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مرفكش فملغرب

 RIAD AL MANSOURA
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 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

سيدي بوزيد آلاعة تامصلوحت 
 فئر0 تاحناوت علالة فلحوز - 

00000 مرفكش  فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3(37(

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) ((019 نونرب) ((0 فملؤرخ في)
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 
 RIAD فلوحيد) فلشريك  ذفت 
مبلغ رأسلالها) ( ( (AL MANSOURA
مقرها) وعنوفن  10.000) رهم 
فإلآتلاعي  وفر سيدي بوزيد آلاعة)
علالة) تاحناوت  تامصلوحت  فئر0 
فلحوز)-)00000)مرفكش))فملغرب نتيجة)
ل):)وقف فلنشاط فلتجاري للشركة).
ب  وفر) فلتصفية  مقر  حد   و 
تامصلوحت) آلاعة  بوزيد  سيدي 
 فئر0 تاحناوت علالة فلحوز)-)00000 

مرفكش))فملغرب).)
و عين:

  SERGIO    PLATANO(((0(فلسيد
و عنوفنه)ف))حي فلسالم  رب منشور0)
فملغرب)) ( مرفكش) (00000   11 رقم)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

019))تحت رقم)3)1106.
799I

FISCALITY CONSULTING CENTER

IZMFER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
IZMFER شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع عبد 
فلكريم فلخطابي, فقامة آوف  , علار0 

109, شقة 03 ,طابق 3 مرفكش - 
00000 مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.99731
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)06) نا ر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فقامة) فلخطابي,) فلكريم  «شارع عبد 
,طابق) (03 شقة) (,109 علار0) (, آوف )
3)مرفكش)-)00000)مرفكش فملغرب«)
بن) 803) وفر  رقم) مستو ع  (» إلى)
(- عالل طريق فخار0 سعا 0 مرفكش)

00000)مرفكش))فملغرب«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)3)1116.
800I

LA GENERALE D’EXPERTISE

 MEDITERRANEE
INGENIERIE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

LA GENERALE D›EXPERTISE
 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17
TANGER ، 90100، طنجة فملغرب
  MEDITERRANEE INGENIERIE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع ولي 
فلعهد مركز NREA فلطابق فالر�سي 
183 رقم 13 طنجة - 90000 طنجة 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.83173

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 30) ونيو) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلدوفس) علر  ((0( فلسيد) تفويت 
00))حصة فآتلاعية من أصل)00) 
 SERGE ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

VISANI)بتاريخ)30) ونيو)019).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
)1) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))7)9)).
801I

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت

)ملحقة ورزفزفت

STE  RIDA-WORK  SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة
فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة  رعة 

تافياللت ملحقة ورزفزفت
شارع موالي رشيد علار0  ف س 
فلطابق فالول ورزفزفت، 000)0، 

ورزفزفت فملغرب
STE » RIDA-WORK » SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 31 

سوق فملركز بومالن  ف س  - 0)1)0 
تنغيب فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 ))) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE » (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.RIDA-WORK « SARL
فلبناء) (* (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفالشغال فملختلفة)
*)فملسامة)

*)بيع لوفزم فملكتب).
 31 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
سوق فملركز بومالن  ف س))-)0)1)0 

تنغيب فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 000 ( (: ( فلسيد ف ت رحو سفيان)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 300 ( (: حسن) رحو  ف ت  فلسيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
فلسيد ف ت رحو نورفلد ن)):))300 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد ف ت رحو سفيان عنوفنه)ف))
حي) فسلاعيل  سيدي  زنقة  (38 رقم)

فملصلى))800)0)تنغيب فملغرب.

فلسيد ف ت رحو حسن عنوفنه)ف))
حي) فسلاعيل  سيدي  زنقة  (38 رقم)

فملصلى))800)0)تنغيب فملغرب.
نورفلد ن)) رحو  ف ت  فلسيد 
علار0) (( فلسعا 0) فقامة  عنوفنه)ف))
 80080 ( 17)حي فملحلدي) )16)شقة)

فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد ف ت رحو سفيان عنوفنه)ف))
حي) فسلاعيل  سيدي  زنقة  (38 رقم)

فملصلى))800)0)تنغيب فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)) نا ر) بتاريخ) ( بتنغيب) فالبتدفئية 

0)0))تحت رقم)-.
80(I

Les(bons(comptes

E2A FOOD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Les(bons(comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 117(

20000، Casablanca(Maroc
E(A FOOD شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 06 شارع 
فلزرقطوني فلطابق ) فلشقة 6 - 

0000) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0(30(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 08) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 E(A (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FOOD
غرض فلشركة بإ جاز):)-مطعم

-فستيبف  و تصد ر.
06)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
 -  6 فلشقة) (( فلطابق) فلزرقطوني 

0000))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
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أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد علي فلسا ح):))1.000)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلسا ح  علي  فلسيد 
فال ريسية)1)شارع عبد هللا فلصنهاجي)
فلبيضاء) فلدفر  ((0000  (06 رقم)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلسا ح  علي  فلسيد 
فال ريسية)1)شارع عبد هللا فلصنهاجي)
فلبيضاء) فلدفر  ((0000  (06 رقم)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)7008)7.
803I

AUTANGER SARL-AU

AUTANGER SARL-AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AUTANGER SARL-AU
 5AV,YOUSSEF(IBNOU

 TACHEFINE ,2EME(ETAGE(N°3 ،
90000، طنجة فملغرب

AUTANGER SARL-AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ),شارع 
 وسف بن تشفين فلطابق فلثاني  

رقم 3 - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 10) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AUTANGER SARL-AU
-)فستيبف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وتصد ر وبيع زيوت فلتشحيم.
),شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 وسف بن تشفين فلطابق فلثاني))رقم)

3 - 90000)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فلنجاري) ( فلسيد جالد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلنجاري عنوفنه)ف)) ( فلسيد جالد)
 11 70رقم) زنقة) فلعلج  فرض  حي 

90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلنجاري عنوفنه)ف)) ( فلسيد جالد)
 11 70رقم) زنقة) فلعلج  فرض  حي 

90000)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)8)98)).
800I

GLOBE FIDUCIAIRE

WORLD OF JEWELLERY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص
GLOBE FIDUCIAIRE

10  شارع فلزرقطوني فلطابق 9 رقم 
18 ، 0100)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
WORLD OF JEWELLERY شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة طلوع 

فلفجر فقامة فلنوروز فملحل رقم 
6  بوركون فلدفر فلبيضاء - 0000) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.031711

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((019 أكتوبر) (16 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))زكرياء))شعباني)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (300
(0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000
أكتوبر) (16 بتاريخ) شعباني  محلد 

.(019
تفويت فلسيد))0))زكرياء))شعباني)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (330
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.000
أكتوبر) (16 بتاريخ) ( فلحسن طوبريم)

.(019
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 (1 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)0)0))تحت رقم)0)77)7.
80(I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

PRELON
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 1(7
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
PRELON شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
 Quartier وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 Al(Kassibate, Rue 1 N°54 Bni

Makada - Tanger - 90000 طنجة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
103(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 13) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PRELON
غرض فلشركة بإ جاز):)فلخدمات)
مجال) في  فلتقنية  فللوآيستيكية 

ف وفت فلقياس.

 Quartier(:(عنوفن فملقر فالآتلاعي
 Al( Kassibate,( Rue( 1( N°54( Bni
Makada(-(Tanger(-(90000)طنجة)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
0))حصة) ( (: فلسيد محلد ففرفح)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 (0 ( (: فو فو ) فلسعد ة  فلسيد0 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ففرفح  محلد  فلسيد 
حي ف ت برى تنغيب) (17 زنقة) (01 رقم)

800)0)تنغيب فملغرب.
فو فو ) فلسعد ة  فلسيد0 
حي) ((1 رقم) بلوك  فل  عنوفنه)ف))
سال) (11000 سال) تابريكت  فملزرعة 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ففرفح  محلد  فلسيد 
حي ف ت برى تنغيب) (17 زنقة) (01 رقم)

800)0)تنغيب فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)9700)).
806I

AMOURI CONSULTING

 FLOQUET MONOPOLE
INDUSTRIE

إعالن متعد  فلقرفرفت
AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 FLOQUET MONOPOLE
INDUSTRIE «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0«
 QI SIDI :وعنوفن مقرها فالآتلاعي
 BRAHIM(LOT(N° 59 ANGLE
RUE 811 – 812 - - فاس فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت«
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.0817(
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بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
019))تم فتخاذ) 31) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:
إقرفر وفا0 فلسيد فلعرفقي فلحسيني)

عبد فلرحلان.
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)

إقرفر تحرير رأسلال فلشركة
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:
رفع قيلة رأسلال فلشركة بأحد)

عشر مليون  رهم.
قرفر رقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�سي لشركة
قرفر رقم)):)فلذي  نص على ما لي:)
فألسا�سي) فلنظام  على  فملصا قة 

فلجد د.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
 Il(est(fait(apport(à(la(présente(de.
 société(d’un(montant(de(quinze
 millions( (15.000.000,00(( de
 dirhams,( divisé( en( (150.000(
 cent( cinquante( mille( Parts
 sociales( de( (100( DHs(( Cent

dirhams(chacune
على) فلذي  نص  (:7 رقم) بند 
 Le( capital( social( est( fixé ما لي:)
 à( la( somme( de( quinze( millions
 (15.000.000,00(( de( dirhams.( Il
 est( divisé( en( (150.000,00(( cent
 cinquante( mille( Parts( sociales
 de( Cent( dirhams( chacune,
 entièrement( souscrites( et
 libérées( intégralement( par( les

 .associ
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/88).
807I

HORICOM

 SOCIETE CONSTRUCTION
D‘AUJOURD‘HUI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE CONSTRUCTION
D‘AUJOURD›HUI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

)1 شقة ) فقامة ضحى فلدجيسة - 
0000) مكناس فملغرب .

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.01((9
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) ((018 مارس) (07 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلغوتي) حلز0  ((0( فلسيد) تفويت 
100)حصة فآتلاعية من أصل)100 
لفضيل) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فصلع بتاريخ)19)أبريل)018).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
3)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))37.
808I

HORICOM

 SOCIETE CONSTRUCTION
D‘AUJOUD‘HUI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE CONSTRUCTION

D‘AUJOUD’HUI شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
و عنوفن مقرها فالآتلاعي علار0 

)1 شقة ) فقامة ضحى فلدجيسة - 
0000) مكناس .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.01((9
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)07)مارس)018))تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)«شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0«)إلى)«شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
3)) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم))37.
809I

njbusiness

EL AMRI MOHAMADINE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

njbusiness
 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3
 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 30000، fes(maroc
EL AMRI MOHAMADINE شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بلوك 0) 
ب 0 ليبفك سيدي فبرفهيم فاس - 

30000 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
61669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  ((0(0 06) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 EL (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AMRI MOHAMADINE

و) فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألشغال فملختلفة.

 (0 عنوفن فملقر فالآتلاعي):)بلوك)

(- فاس) فبرفهيم  ليبفك سيدي  (0 ب)

30000)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلد ن فلعامري):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلعامري) محلد ن  فلسيد 

عنوفنه)ف))بلوك)0))ب)0)ليبفك سيدي)

فبرفهيم فاس)30000)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلعامري) محلد ن  فلسيد 

عنوفنه)ف))بلوك)0))ب)0)ليبفك سيدي)

فبرفهيم فاس)30000)فاس فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

0)0))تحت رقم)307.

810I



((89 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

املحكمة التجارية بفاس
شركة أليكومار

نشر فلحكم فلقا�سي بحصر مخطط 
فالستلرفرية

يعلن فلسيد رئيس مصلحة كتابة)
بفاس) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

أنه):
بتاريخ)8)ماي)019))صدر حكم عن)
رقم) تحت  بفاس  فلتجارية  فملحكلة 
 (018/8316/306 في فمللف رقم) (7(
فالستلرفرية) مخطط  بحصر  ق�سى 
في حق شركة أليكومار فلكائن مقرها)
فلحي) تجزئة  (1(1 بالرقم) فالآتلاعي 
وفملقيد0) فاس  بنسو 0  فلصناعي 
 (1(87 بالسجل فلتجاري تحت رقم)
على) وفإلبقاء) فلسند ك  مقتبح  وفق 
رضوفن) فألستاذ  فملنتدب  فلقا�سي 
عبد) فألستاذ  وبتعيين  فلصافي 
وفإلبقاء) له  نائبا  بللجدوب  فلرحيم 
فآوفهري) فمحلد  فلسند ك  على 
بصفته مكلفا بلرفقبة تنفيذ مخطط)
سريان) وباستئناف  فالستلرفرية 
فلفوفئد فلبنكية بخصوص   ن بنك)
صدور) تاريخ  من  بنك  وفا  فلتجاري 
بالنفاذ) فلحكم  فلحكم وشلول  هذف 

فملعجل وآعل فملصاريف فمتيازية.
عن رئيس كتابة فلضبط

وفلي صفاء
محرر0 قضائية

من فلدرآة فلثانية

17

فملحكلة فلتجارية بفاس
مصلحة فلسجل فلتجاري

إشهار عقد بيع أصل تجاري
ملف بيع رقم  )/0)0) 

حساب جاص : )170
أسلاء) )ذ.) بلقت�سى عقد توثيقي)
مؤرخ) جوالني حسني موثقة بفاس))
بفاس بتاريخ)10) يسلرب)019))و)30 
 يسلرب)019))ومسجل بفاس بتاريخ)
فلسيد0) باعت  (،(019 31) يسلرب)
رشيد0 فحلامي،)رقم بطاقتها فلوطنية)

 10 C(089(3)وفلساكنة بفاس فيال)

شارع فلنوفكشوط طريق إ لوزفر.
رقم) طيبان،) فلعالي  عبد  للسيد 

وفلساكن) (CC(03( بطاقته فلوطنية)

فلحد قة) تجزئة  (0 ك) ((90 بفاس)

ثغاث.

بفاس) فملستغل  فلتجاري  فألصل 
حي) طريق صفرو،) (،137 (،13( رقم)

فألمل،)شارع فملد نة فملنور0.)وفملسجل)

رقم) تحت  بفاس  فلتجاري  بالسجل 

.93(10

600.000) رهم،) قدره) بثلن 

عليها) فملنصوص  فلشروط  حسب 

بعقد فلبيع.

وتقبل فلتعرضات بكتابة فلضبط)

باملحكلة فلتجارية بفاس  فجل أآل)

ال  تعدى جلسة عشر  وما فبتدفء)من)

فلنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

فإلمضاء):)بشرى فلعرجي

18 مكرر

فملحكلة فلتجارية بفاس
ملف بيع رقم :  019)/1006

حساب رقم : 1691
إشهار عقد بيع أصل تجاري

محلد) ذ.) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس) مؤرخ  بفاس  موثق  لطفي 
019))ومسجل) 13-)) يسلرب) بتاريخ)
باع) ((019 6)) يسلرب) بفاس بتاريخ)
فلسيدفن عبد فلوهاب فلهوفري ب و)
رقم) فلهوفري  ومصطفى  (C067006
للسيدفن) (C(0000 بطاقته فلوطنية)
 C(60000(عثلان فلعطالتي ب و رقم
 C7679(0 وسعيد فملالكي ب و رقم)
بفاس) فملستغل  فلتجاري  فألصل 
فلسعا 0 طريق عين) (6 زنقة) (77 رقم)
فلشقف وفملسجل بالسجل فلتجاري)
 9(07(-9(070 رقم) تحت  بفاس 
حسب) 0.000))) رهم  قدره) بثلن 
فلشروط فملنصوص عليها بعقد فلبيع.

وتقبل فلتعرضات بكتابة فلضبط)

باملحكلة فلتجارية بفاس  فجل أآل)

ال  تعدى جلسة عشر  وما فبتدفء)من)

فلنشر0 فلثانية.

فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

لطيفة فلتازي

9 مكرر

فملحكلة فلتجارية بفاس
عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم : 019/1007)

حساب جاص : )169

محلد) )ذ.) بلقت�سى عقد توثيقي)

بفاس) مؤرخ  بفاس)) موثق  لطفي 

 (019 )1) يسلرب)  -  10 بتاريخ)

0)) يسلرب) بتاريخ) بفاس  ومسجل 

.(019
رقم) بركي،) سليب  فلسا 0  باع 

 CD396719 فلوطنية) بطاقته 

فلوطنية) بطاقته  رقم  بركي  وحاتم 

رقم) فللوزي  وجد جة  (CD390980

.C9(8(91(بطاقتها فلوطنية
رقم بطاقته) للسيد كلال بنيس،)

.CD070(0((فلوطنية

بفاس) فملستغل  فلتجاري  فألصل 

رقم)))تجزئة فميب شارع سان لويس.

وفملسجل بالسجل فلتجاري بفاس)

تحت رقم)86960 - 86966 - 86968.

بثلن قدره)700.000) رهم.

حسب فلشروط فملنصوص عليها)

بعقد فلبيع.

وتقبل فلتعرضات بكتابة فلضبط)

باملحكلة فلتجارية بفاس  فجل أآل)

ال  تعدى جلسة عشر  وما فبتدفء)من)

فلنشر0 فلثانية.

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس كتابة فلضبط

لطيفة فلتازي

10 مكرر

فملحكلة فلتجارية بفاس
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف رقم 019/1399)
حساب 1687

محلد) )ذ.) بلقت�سى عقد توثيقي)
بفاس) مؤرخ  بفاس)) موثق  لطفي 
ومسجل) ((019 9) يسلرب) بتاريخ)

بفاس بتاريخ)))) يسلرب)019).
فمجيب د) فشرف  فلسيد  باع 
 ( مربيا) إقامة  (19 برقم) فلساكن 
فلشقة)1)طريق عين فلشقف فلسا 0)
 اسين للسيد عا ل بوطيور وفلساكن)
حي) فلسعا 0  زنقة  (( رقم) بفاس 

فلحسيني طريق عين فلشقف فاس.
بفاس) فملستغل  فلتجاري  فألصل 
بنغازي) زنقة  ((1 إقامة) مربيا  إقامة 

طريق عين فلشقف.
فلتجاري) بالسجل  وفملسجل 
بثلن قدره) (80606 بفاس تحت رقم)

100.000) رهم.
حسب فلشروط فملنصوص عليها)

بعقد فلبيع.
وتقبل فلتعرضات بكتابة فلضبط)
باملحكلة فلتجارية بفاس  فجل أآل)
ال تعدى جلسة عشر  وما فبتدفء)من)

فلنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط
لطيفة فلتازي

104 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب فلتسوية وفلتصفية فلقضائية
فتح مسطر0 فالنقاذ في حق شركة 

تكستور رقم 3
إشعار

بلقت�سى فلحكم رقم)00)/019) 
 (019 6)) يسلرب) بتاريخ) فلصا ر 
لدى) ((019/831(/19( بامللف رقم)
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 
فإلنقاذ) مسطر0  بفتح  ق�سى  فلذي 
في حق شركة تكستور ذفت فلسجل)
فلتجاري رقم)307)11)وفلكائن مقرها)

 II.  -  إعالنات قضائية



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((95

فالآتلاعي محج فملنار بوركون رقم)13 

فلدفر فلبيضاء.

وعين فلسيد عبد فلرفيع بوحلرية)

قاضيا منتدبا ونائبه ذ./)فملهدي سالم)

وفلسيد عا ل بنزفكور سند كا فلكائن)

كوتيي) آوريسحي  آون  زنقة  (09

فلطابق)6)على فليلين فلدفر فلبيضاء.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 

فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)

نشر) تاريخ  من  فبتدفء) شهرين  أآل 

مع) فلرسلية  بالجريد0  فإلشعار  هذف 

بالنسبة) بشهرين  فألآل  هذف  تلد د 

إلى فلدفئنين فلقاطنين جارج فملللكة)

و719  ((80 لللوف ) طبقا  فملغربية 

و0)7)من مدونة فلتجار0.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

2

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

مكتب فلتسوية وفلتصفية فلقضائية

فتح مسطر0 فالنقاذ

لشركة   التر لوفيفي فملغرب

 رقم 3

إشعار

بلقت�سى فلحكم رقم)019/198) 

 (019 19) يسلرب) بتاريخ) فلصا ر 

لدى) ((019/831(/190 بامللف رقم)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 

فلذي ق�سى بفتح مسطر0 فإلنقاذ في)

حق شركة   التر لوفيفي فملغرب ذفت)

فلسجل فلتجاري رقم)18069)وفلكائن)

مقرها فالآتلاعي كلم)9)طريق فلرباط)

عين فلسبع فلدفر فلبيضاء.

آالبي) أمين  محلد  فلسيد  وعين 

ذ./) وسف) ونائبه  منتدبا  قاضيا 

بونعيالت وفلسيد فهد فملجرب سند كا)

شارع) سانتب  كابيتال  فنوفل  فلكائن 

عبد فملومن زفوية شارع فنوفل فلطابق)

فلرفبع فملكتب رقم)30)فلدفر فلبيضاء.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 

فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)

نشر) تاريخ  من  فبتدفء) شهرين  أآل 

مع) فلرسلية  بالجريد0  فإلشعار  هذف 

بالنسبة) بشهرين  فألآل  هذف  تلد د 

إلى فلدفئنين فلقاطنين جارج فملللكة)

و719  ((80 لللوف ) طبقا  فملغربية 

و0)7)من مدونة فلتجار0.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

3

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

مكتب فلتسوية وفلتصفية فلقضائية

فلتسوية فلقضائية

لشركة  فطا بلوس

 رقم 1

إشعار

بلقت�سى فلحكم رقم)019/199) 

 (019 3)) يسلرب) بتاريخ) فلصا ر 

لدى) ((019/830(/198 بامللف رقم)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 

فلتسوية) مسطر0  بفتح  ق�سى  فلذي 

« فطا) شركة) حق  في  فلقضائية 

رقم) فلتجاري  فلسجل  ذفت  بلوس«)

فالآتلاعي) مقرها  وفلكائن  (993((

رقم)07)فملنطقة فلصناعية بوسكور0)

فلدفر فلبيضاء.

بونعيالت) فلسيد  وسف  وعين 

محلد فمين) قاضيا منتدبا ونائبه ذ/)

فلصفريوي) محلد  وفلسيد  آالبي 

علار0) مول  غاندي  فلكائن  سند كا 

غاندي) شارع  فلرفبع  فلطابق  (9 رقم)

فلدفر فلبيضاء.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 

فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)

نشر تاريخ  من  فبتدفء) شهرين  أآل 

هذف فإلشعار بالجريد0 فلرسلية مع) (

بالنسبة) بشهرين  فألآل  هذف  تلد د 

إلى فلدفئنين فلقاطنين جارج فملللكة)

و719  ((80 لللوف ) طبقا  فملغربية 

و0)7)من مدونة فلتجار0.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

4

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

مكتب صعوبات فملقاولة

بيان نشر أمر بالتوزيع

تطبيقا ملقتضيات فملا 0 668

من مدونة فلتجار0

فلتصفية قضائية رقم 09)/007)

فلسند ك عبد فلرحلان فالمالي

شركة) علم  فئني  في  ليكن 

فلكائن مقرها فالآتلاعي) «صوبيش«)

6))شارع آون آوريس فلدفر فلبيضاء

أنه صدر أمر رقم)96)019/1))عن)

فلقا�سي فملنتدب باملحكلة فلتجارية)

9) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر 

 (019/8300/1091 بامللف) ((019

مو ع بكتابة فلضبط وبأن من حق)

باالستئناف  فجل) فلطعن  فألطرفف 

أآل جلسة عشر  وما من تاريخ نشر)

هذف فلبيان بالجريد0 فلرسلية طبقا)

لللا 0)668)من مدونة فلتجار0.
عن رئيس كتابة فلضبط

5

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف بيع رقم :  9080)1

حساب رقم : 7700
تفويت فألصل فلتجاري

فمكارو) حنان  فلسيد0  فوتت 

رقم) فلوطنية  للبطاقة  وفلحاملة 

كلثوم) فلسيد0  لفائد0  (BL00(((

فلوطنية) لبطاقة  وفلحاملة  شتاو 
مجلوع فألصل فلتجاري) (BE((9000

فألحذ ة) وتجار0  لصناعة  فملخصص 

 7( زنقة) (6 فلبيضاء) بالدفر  وفلكائن 

بالسجل) وفملسجل  بوشنتوف   رب 

فلتجاي تحت رقم)0)80)0.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 
عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فألولى

رئيس كتابة فلضبط

6 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم : 9090)1
حساب رقم : 9)77

هبة لحقوق مشاعة في أصل تجاري 
بازي،) سعيد  فلسيد  وهب 
لبطاقة) وفلحامل  فلجنسية،) مغربي 
 B(7066 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
مغربي) بازي،) حسن  فلسيد  لفائد0 
فلجنسية،)وفلحامل لبطاقة فلتعريف)
ملجلوع) (B00(301 رقم) فلوطنية 
فلتجاري) فألصل  في  فملشاعة  حقوقه 
ومتجر) فلعامة  للتغذ ة  فملخصص 
فملستغل) (Débit( de( tabacs فلتبغ)
فملستشفيات،) حي  فلبيضاء،) بالدفر 
زفوية زنقة أبو حسن فلعسكري وزنقة)
)سابقا) ((1 رقم) فملغربي،) حكم  أبو 
مقيد) وفلغيب  ((3 رقم) زنقة الفوفزيي،)
بالسجل فلتجاري لللحكلة فلتجارية.
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
مكتب فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء)
))1)) وما)  فجل أآل جلسة عشر)

فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

7 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم : )909)1
حساب رقم : 8)77

هبة لحقوق مشاعة في أصل تجاري 
مغربي) وهب فلسيد سعيد بازي،)
فلجنسية،)وفلحامل لبطاقة فلتعريف)
فلوطنية رقم)B(7066)لفائد0 فلسيد)
فلجنسية،) مغربي  بازي،) حسن 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  وفلحامل 
حقوقه) ملجلوع  (B00(301 رقم)
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فملشاعة في فألصل فلتجاري فملخصص)

 (Téleboutique( علومي) لهاتف 

فالنتبنت) ومقهى  ((papeterie( ورفقة)

بالدفر) فملستغل  (،(cyber( café(

زفوية) فملستشفيات،) حي  فلبيضاء،)

وزنقة) فلعسكري  حسن  أبو  زنقة 

)سابقا) ((3 رقم) فملغربي،) حكم  أبو 

مقيد) وفلغيب  ((3 رقم) زنقة الفوفزيي،)

بالسجل فلتجاري لللحكلة فلتجارية.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

مكتب فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء)

))1)) وما)  فجل أآل جلسة عشر)

فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس كتابة فلضبط

8 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم : 8))9)1

حساب رقم : 7808

تفويت نصف فلحق في فلكرفء 
وفعروس،) محلد  فلسيد  فوت 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  وفلحامل 

رقم)A0(7130)لفائد0 فلسيد رضوفن)

فلتعريف) لبطاقة  وفلحامل  فاكي،)

نصف) (BH(17(00 رقم) فلوطنية 

فملتوفآد) لللحل  فلكرفء) في  فلحق 

في) فملتوفآد  للعقار  فلسفلي  بالطابق 

وف ) فلبيضاء) رب جالد شارع  فلدفر 

وفلذي) ق ج  (630-63( فلذهب رقم)

فملسجل) وفلغيب  متجر  عن  عبار0  هو 

بالسجل فلتجاري.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

مكتب فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء)

))1)) وما)  فجل أآل جلسة عشر)

فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس كتابة فلضبط

9 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم : 00)9)1

حساب رقم : )801

تفويت فألصل فلتجاري
 NAIM.COM فلشركة) فوتت 

 RYAD EL OULFA (: عنوفن) (،SARL

 EXTENTION ( GH 9 N° 107 ET

نعيم) فلسيد  ويلثلها  (108 CASA

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  محلد 

وفلسيد نعيم عبد هللا) (BK37(900

 B86969 فلوطنية) للبطاقة  فلحامل 

وفلسيد وحيد نعيم فلحامل للبطاقة)

لفائد0 فلسيد) (BK((0(63 فلوطنية)

بوشعيب) وفلسيد  فمريليد0  أ وب 

تجاني وفلسيد محلد تجاني،)مجلوع)))

فألصل فلتجاري فملعد كلقهى ومطعم)

 RYAD EL فلبيضاء) بالدفر  فلكائن 

 OULFA EXTENTION ( GH 9

 ENTREE 8 N° 107 ET ENTREE 9

N° 108،)وفملسجل بالسجل فلتجاري)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

تحت رقم)739))3.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس كتابة فلضبط

10 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم : 9108)1

حساب رقم : 0))6

عقد تقدمة
صدقي) فلحفيظ  عبد  فلسيد 

رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

BK19(703)بصفته ملثل فلشخص)

فلطبيعي ومسجلة بالسجل فلتجاري)

بالدفر فلبيضاء)6)3))0.

 AUTO ECOLE TAMARIS

SARLAU

 ZONE INDUSTRIELLE N°119

 DOUAR OULAD BELHSSEN

 HARET GHABA ETG 1

CASABLANCA)جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

طبيعية) بتقدمة  فلقيام  تم 

 AUTO ECOLE TAMARIS لشركة)

فملسؤولية) ذفت  شركة  (SARLAU

مقرها) وحيد  بشريك  فملحدو 0 

 ZONE فلبيضاء،) بالدفر  فالآتلاعي 

 INDUSTRIELLE N°119 DOUAR

 OULAD BELHSSEN HARET

.GHABA ETG 1 CASABLANCA

تم مساهلة في فلشركة فملذكور0)

أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)

فلطبيعي) للشخص  فلتجاري  فألصل 

للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 

فملساهلة بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاري.

من) فملستفيد0  للشركة  سيكون 

لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فإلنشاء) تاريخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 

فألصل) (: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي 

فلتجاري بالدفر فلبيضاء.

 ZONE INDUSTRIELLE N°119

 DOUAR OULAD BELHSSEN

 HARET GHABA ETG 1

بالسجل) وفملسجلة  (CASABLANCA

فلتجاري بالدفر فلبيضاء)6)3))0.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر.

فلنشر0 فألولى
رئيس كتابة فلضبط

11 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم : 8)93)1

حساب رقم : 6))7

عقد تقدمة

فلحامل) فلكوهن  ليلى  فلسيد0 

 BE030019 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

فلطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 

بالدفر) فلتجاري  بالسجل  ومسجل 

مسيب) وبصفته  ((73(88 فلبيضاء)

وحيد لشركة في طور فلتكوين.

 PHARMACIE AMINE

CASABLANCA SARLAU

جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

طبيعية) بتقدمة  فلقيام  تم 

 PHARMACIE AMINE لشركة)

شركة) (CASABLANCA SARLAU

بشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

بالدفر) فالآتلاعي  مقرها  وحيد 

 6(,( LOT( AMINE( SIDI ( فلبيضاء،)

.MAAROUF CASABLANCA

تم مساهلة في فلشركة فملذكور0)

أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)

فلطبيعي) للشخص  فلتجاري  فألصل 

للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 

فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاري.

من) فملستفيد0  للشركة  سيكون 

لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فإلنشاء) تاريخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 

فألصل) (: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي 

فلتجاري.

 6(,( LOT( AMINE( SIDI

.MAAROUF CASABLANCA

وفملسجل بالسجل فلتجاري بالدفر)

فلبيضاء)تحت رقم)88)73).

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

مكتب فلسجل فلتجاري.
فلنشر0 فألولى

رئيس كتابة فلضبط

12 مكرر
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فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم : 9090)1

حساب رقم : 7731

عقد تقدمة

فلزوكاري) لغرفري  محلد  فلسيد 

رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

للشخص) ملثل  بصفته  (BE(1730

فلطبيعي ومسجلة بالسجل فلتجاري)

بالدفر فلبيضاء)0)303).

 PHARMACIE DERB MOULAY

محدو 0) شركة  (CHERIF SARLAU

فلشريك) ذفت  فملحدو 0  فملسؤولية 

زنقة) (،((-(3 (: ب) وفلكائنة  فلوحيد 

9)،) رب فلقريعة،)فلدفر فلبيضاء.

جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE DERB MOULAY

ذفت) شركة  (CHERIF SARLAU

وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلبيضاء،) بالدفر  فالآتلاعي  مقرها 

فلقالي  رب موالي) أبو علي  زنقة  (،1

فلشريف حي فملحلدي.

تم مساهلة في فلشركة فملذكور0)

أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)

فلطبيعي) للشخص  فلتجاري  فألصل 

للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 

فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاري.

من) فملستفيد0  للشركة  سيكون 

لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فإلنشاء) تاريخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 

فألصل) (: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي 

فلتجاري بالدفر فلبيضاء،)1،)زنقة أبو)

علي فلقالي  رب موالي فلشريف حي)

فملحلدي.

وفملسجلة بالسجل فلتجاري بالدفر)

فلبيضاء)تحت رقم)0)303).

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 
عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر.
فلنشر0 فألولى

رئيس كتابة فلضبط

13 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف بيع رقم :  06)9)1

حساب رقم : 8000
عقد تقدمة

فلحامل) فلتوزي  علي  فلسيد 
 BJ1(9(70 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 
بالدفر) فلتجاري  بالسجل  ومسجلة 
 ESPACE NICE 390760 فلبيضاء)
شركة) (ANDALOUSSE SARL AU
فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 
 ( زنقة) (( فلساملية) فلوحيد وفلكائنة 
حي فألندلس جصائصها) (6-0-( رقم)

كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 ESPACE NICE ANDALOUSSE
شركة محدو 0 فملسؤولية) (SARL A
فالآتلاعي)) مقرها  وحيد  بشريك 
 ( فلساملية) فلكائنة  فلبيضاء) بالدفر 
حي فألندلس تم) (6-0-( رقم) (( زنقة)
فملذكور0 أعاله) فلشركة  في  مساهلة 
بجليع عناصر أصول وجصوم فألصل)
وتصبح) فلطبيعي  للشخص  فلتجاري 
فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)
من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)
فلتجاري سيكون للشركة فملستفيد0)
من هذه فلتقدمة كامل فمللكية لألصل)
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فإلنشاء) تاريخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 
فلنهائي لهذه فلشركة باألصل فلتجاري)
فلساملية) فلكائنة  فلبيضاء) بالدفر 
فألندلس) حي  (6-0-( رقم) (( زنقة) ((
بالدفر) فلتجاري  بالسجل  وفملسجلة 

فلبيضاء)390760.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر.
فلنشر0 فألولى

رئيس كتابة فلضبط

14 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف بيع رقم :  9086)1

حساب رقم : )769

هبة حقوق مشاعة
فوت فلسيد حسن بازي وفلحامل)

 B00(301 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

مجلوع) بازي  سعيد  فلسيد  لفائد0 
فلتجاري) فألصل  في  فملشاعة  حقوق 

فملعد لللكتبة وورفقة وفلتبغ وفملسلا0)
«فملن«)فلكائن بزنقة أحلد فلقدميبي)
سيتي بالطو بالدفر فلبيضاء) (03 رقم)

وفملسجل بالسجل فلتجاري تحت رقم)

.00((16

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فألولى
رئيس كتابة فلضبط

15 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفرفلبيضاء 

ملف رقم : 6)91)1

حساب رقم : )3)6

عقد تقدمة
مصطفى،) فلسباعي  فلسيد 

رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

BH(01907))بصفته ملثل للشخص)
فلطبيعي ومسجلة بالسجل فلتجاري)

 TECHNO« 363990(بالدفر فلبيضاء

 SERVICES AL FALAH« SARL

فلفالح) حي  فالآتلاعي  مقرها  (،AU
زنقة))1)رقم)100/98)فلدفر فلبيضاء)

جصائصها كالتالي):

تم فلتصريح على ما  لي):
تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 TECHNO SERVICES AL FALAH««
فملسؤولية) ذفت  شركة  (SARL AU
مقرها) وحيد  بشريك  فملحدو 0 
حي فلفالح) فالآتلاعي بالدفر فلبيضاء)
زنقة))1)رقم)100/98)فلدفر فلبيضاء.
تم فملساهلة في فلشركة فملذكور0)
أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)
فلطبيعي) للشخص  فلتجاري  فألصل 
للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 
فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاري.
فملستفيد0) للشركة  سيكون 
فمللكية) كامل  فلتقدمة  هده  من 
تقدمته) فلحال  فلتجاري  لألصل 
فلعقد) هذف  توقيع  من  فبتدفء)
فبتدفء) فالنتفاع  أ ضا  لها  وسيكون 
لهذه) فلنهائي  فإلنشاء) تاريخ  من 
فلكائن) فلتجاري  باألصل   فلشركة 

بالدفر فلبيضاء.
فلفالح حي  (: فالآتلاعي)  مقرها 
فلدفر) (100/98 رقم) (1( زنقة) (
وفملسجل بالسجل فلتجاري) فلبيضاء)

بالدفرفلبيضاء):)363990.
فلتعرضات) فان  وبذلك 
باملحكلة) فلضبط  بلكتب  تسجل 
فلتجاري) فلسجل  مكتب  فلتجارية 
جلسة) أآل  بالدفرفلبيضاء) فجل 
فألولى) للنشر0  فملوفلي  عشر  وما 

وفلثانية.
فلنشر0 فلثانية
رئيس كتابة فلضبط

88 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفرفلبيضاء 
ملف رقم : 0)91)1
حساب رقم : 09)6

عقد تقدمة
فلفتاح،) عبد  فلعامري  فلسيد 
رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
BK133(37))بصفته ملثل للشخص)
فلطبيعي ومسجلة بالسجل فلتجاري)
 AUTO«  01016( فلبيضاء) بالدفر 
(،ECOLE GRAND PRIX« SARL AU

 8 LOT ANSARI فالآتلاعي) مقرها 
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 DAR BOUAZZA CASABLANCA
جصائصها كالتالي):

تم فلتصريح على ما  لي):
طبيعية) بتقدمة  فلقيام  تم 
 AUTO ECOLE GRAND لشركة)
ذفت) شركة  (PRIX«« SARL AU
وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 
 8 فلبيضاء) بالدفر  فالآتلاعي  مقرها 
 LOT ANSARI DAR BOUAZZA

.CASABLANCA
تم فملساهلة في فلشركة فملذكور0)
أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)
فلطبيعي) للشخص  فلتجاري  فألصل 
للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 
فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاري.
فملستفيد0) للشركة  سيكون 
فمللكية) كامل  فلتقدمة  هده  من 
تقدمته) فلحال  فلتجاري  لألصل 
فلعقد) هذف  توقيع  من  فبتدفء)
فبتدفء) فالنتفاع  أ ضا  لها  وسيكون 
لهذه) فلنهائي  فإلنشاء) تاريخ  من 
فلكائن) فلتجاري  باألصل   فلشركة 

 8 LOT ANSARI فلبيضاء،) بالدفر 
.DAR BOUAZZA CASABLANCA

فلتجاري) بالسجل  وفملسجل 
بالدفرفلبيضاء):))01016.

فلتعرضات) فان  وبذلك 
باملحكلة) فلضبط  بلكتب  تسجل 
فلتجاري) فلسجل  مكتب  فلتجارية 
جلسة) أآل  بالدفرفلبيضاء) فجل 
فألولى) للنشر0  فملوفلي  عشر  وما 

وفلثانية.
فلنشر0 فلثانية
رئيس كتابة فلضبط

89 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم :  80)9)1
حساب رقم : 6873

عقد تقدمة
فلرحيم) عبد  مهلال  (: فلسيد)
رقم)) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 
للشخص) ملثل  بصفته  (B770(08
فلطبيعي وفملسجل بالسجل فلتجاري)

.(9((0(

 COSMOS 1999 SARL AU

فلفالح) حي  (1 فلبيضاء) بالدفر  مقرها 

رقم)86،)فلدفر فلبيضاء

تصريح) تم  (: كالتالي) جصائصها 

على ما لي):)تم فلقيام بتقدمة طبيعية)

 COSMOS 1999 SARL لشركة)

AU)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

بشريك وحيد مقرها فالآتلاعي بالدفر)

1)حي) فلبيضاء)مقرها بالدفر فلبيضاء)

فلفالح رقم)86)فلدفر فلبيضاء.

تم مساهلة في فلشركة فملذكور0)

فعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)

فلطبيعي) للشخص  فلتجاري  فألصل 

للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 

فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاري.

من) فملستفيد0  للشركة  سيكون 

لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فإلنشاء) تاريخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 

فألصل) (: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي 

فلتجاري بالدفر فلبيضاء.

مقرها بالدفر فلبيضاء)1)حي فلفالح)

وفملسجل) فلبيضاء) فلدفر  (86 رقم)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجاري  بالسجل 

تحت رقم))0))9).

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس كتابة فلضبط

90 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم :  90)9)1

حساب رقم : 7)69

عقد تقدمة
لتورنو) مارصيل  آيبفر  (: فلسيد)

رقم)) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

نسيم) فرفنك  فلسيد  (BE06030U

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  لتورنو 

فلسيد كريم سطيفان) (PW819709

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  لتورنو 

BE907000)بصفته ملثل للشخص)

فلطبيعي ومسجلة بالسجل فلتجاري)
وفملسلا0) (033(06 فلبيضاء) بالدفر 
 ECOLE EL JIDR ECOLE PAUL
جصائصها) (ELUARD PRIVE SARL

كالتالي):)تم تصريح على ما لي):
طبيعية) بتقدمة  فلقيام  تم 
 ECOLE PAUL ELUARD لشركة)
PRIVE SARL)شركة ذفت فملسؤولية)

 8 RUE(فملحدو 0 مقرها فالآتلاعي ب
 DES FLAMANTS CASABLANCA
فملذكور0) فلشركة  في  فملساهلة  تم 
أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم)
فلطبيعي) للشخص  فلتجاري  فألصل 
للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 
فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاري.
من) فملستفيد0  للشركة  سيكون 
لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فإلنشاء) تاريخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 
فألصل) (: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي 
فلبيضاء) بالدفر  فلكائن  فلتجاري 

 8 RUE DES FLAMANTS ب)
بالسجل) وفملسجلة  (CASABLANCA
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجاري 

.033(06
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

مكتب فلسجل فلتجاري.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

91 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم :  ))93)1
حساب رقم : 8)71

بيع أصل تجاري
باع فلسيد عطية شريف وفلحامل)
 F807386(لبطاقة فلتعريف فلوطنية
بناني) أمين  محلد  فلسيد  لفائد0 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  كي�سي 
مجلوع) (BE788(0( رقم) فلوطنية 
لصيدلية) فملعد  فلتجاري  فألصل 
 PHARMACIE DU MIDI فملسلا0)
زنقة) (،10 فلبيضاء) بالدفر  وفلكائن 

فلجد د0  رب كناو0 فملد نة فلقد لة)
وفملسجل بالسجل فلتجاري تحت رقم)

.178386
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 
عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

92 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم :  6)93)1
حساب رقم : 7196

عقد تقدمة
فلسيد):)عبد فللطيف  فوو فلحامل)
 BH1(006( رقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 
بالدفر) فلتجاري  بالسجل  ومسجل 
فلبيضاء)تحت رقم)))3997)وبصفته)
مسيب وحيد لشركة في طور فلتكوين)
 PHARMACIE DAOU DARL AU
تم تصريح على) (: جصائصها كالتالي)

ما لي):
تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE DAOU SARL AU
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
فالآتلاعي) مقرها  وحيد  بشريك 
 LOTISSEMEMNT TISSIR ب)
 RUE ( N° 3( SIDI MOUMEN
في) مساهلة  تم  (CASABLANCA
بجليع) أعاله  فملذكور0  فلشركة 
فألصل) وجصوم  أصول  عناصر 
فلطبيعي وتصبح) للشخص  فلتجاري 
فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)
من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاري.
من) فملستفيد0  للشركة  سيكون 
لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فإلنشاء) تاريخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 
فألصل) (: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي 
 LOTISSEMENT TISSIR فلتجاري)
 RUE ( N°3( SIDI MOUMEN
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بالسجل) وفملسجل  (CASABLANCA

رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجاري 

.3997((

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

مكتب فلسجل فلتجاري.

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس كتابة فلضبط

93 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم :  8)93)1

حساب رقم : 60)7

بيع أصل تجاري
فلد ن) بهيج  محلد  فلسيد  باع 

 BH0(((01 فلوطنية) فلبطاقة  رقم 

سعيف) حسناء) فلسيد0  لفائد0 

 BE81(30( فلوطنية) فلبطاقة  رقم 

مجلوع فألصل فلتجاري فلكائن بالدفر)

 113( سيدي معروف رقم) فلبيضاء)

وهو) فلقدس  شارع  فلعلرفن  إقامة 

بالسجل) عبار0 عن مطعم ومسجل 

فلتجاري تحت رقم)98)0)0.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فالولى وفلثانية.

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس كتابة فلضبط

94 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم :  9360)1

حساب رقم : 7))7

عقد تقدمة
متوكل) مدغري  مريم  فلسيد0 

رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

BE6373(6)بصفتها ملثلة للشخص)

فلطبيعي ومسجلة بالسجل فلتجاري)

وبصفتها) (367308 فلبيضاء) بالدفر 

طور في  لشركة  فلوحيد0  فملسيب0 

 PHARMACIE DIAR فلتكوين) (
 LISSASFA CASABLANCA SARL
 RESIDENCE فالآتلاعي) مقرها  (AU
 DIAR LISSASFA IMM 119 N°(

LISSASFA)جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما لي):

طبيعية) بتقدمة  فلقيام  تم 
 PHARMACIE DIAR لشركة)
 LISSASFA CASABLANCA SARL
AU)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)
فالآتلاعي) مقرها  وحيد  بشريك 
 RESIDENCE فلبيضاء) بالدفر 
 DIAR LISSASFA IMM 119 N°(
فلشركة) في  مساهلة  تم  (LISSASFA
فملذكور0 أعاله بجليع عناصر أصول)
للشخص) فلتجاري  فألصل  وجصوم 
مالكة) فلشركة  وتصبح  فلطبيعي 
من  وم) للعناصر فملساهم بها فبتدفء)

تسجيلها في فلسجل فلتجاري.
من) فملستفيد0  للشركة  سيكون 
لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 
وسيكون) فلعقد  هذف  توقيع  من 
تاريخ) من  فبتدفء) فالنتفاع  أ ضا  لها 
(: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي  فإلنشاء)
فلبيضاء،) بالدفر  فلتجاري  فألصل 
 RESIDENCE ( فالآتلاعي) مقرها 
 DIAR LISSASFA IMM 119 N°(
بالسجل) وفملسجلة  (LISSASFA

فلتجاري)367308)بالدفر فلبيضاء.
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 
عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

95 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم :  )937)1
حساب رقم : )))7

عقد تقدمة
يعز) فملجيد  عبد  موالي  فلسيد 
رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
))BE(609)بصفته ملثل للشخص)

فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاري)

 38(608 ( تحت رقم) بالدفر فلبيضاء)

وبصفته مسيب وحيد لشركة في طور)

 LES VETEMENTS DE LA فلتكوين)

 NOUVELLE GENERATION SARL

AU)جصائصها كالتالي تم تصريح على)

ما لي):

طبيعية) بتقدمة  فلقيام  تم 

 LES VETEMENTS DE LA لشركة)

 NOUVELLE GENERATION SARL

AU)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

 391 بشريك وحيد مقرها فالآتلاعي)

  BD MOHAMED VI ANGLE RUE

HAUT BAILLY CASABLANCA))تم)

فملذكور0 أعاله) فلشركة  في  مساهلة 

بجليع عناصر أصول وجصوم فألصل)

وتصبح) فلطبيعي  للشخص  فلتجاري 

فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)

من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاري.

من) فملستفيد0  للشركة  سيكون 

لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاري 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فإلنشاء) تاريخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 

فألصل) (: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي 

فلتجاري.

 391 BD MOHAMED VI

 ANGLE RUE  HAUT BAILLY

بالسجل) وفملسجلة  (CASABLANCA

رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجاري 

.38(608

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

مكتب فلسجل فلتجاري.

فلنشر0 فلثانية
رئيس كتابة فلضبط

96 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم : 9390)1
حساب رقم : )8)7

بيع أصل تجاري
باع):

فلسيد سعيد بن فلزفوية وفلحامل)
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.B(09103
لفائد0):

فلسيد0 فاطنة فلعرف�سي فلحاملة)
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.BJ((13((
مجلوع فألصل فلتجاري وهو عبار0)
فلبيضاء) بالدفر  وفلكائن  مقهى  عن 
فهل) فلسالم،) عللية  مومن  سيدي 
لغالم،)علار0)11،)وفملسجل بالسجل)

فلتجاري تحت رقم)310660.
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 
عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فلثانية
رئيس كتابة فلضبط

97 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم : 9396)1
حساب رقم : 97)7
تفويت أصل تجاري

فوت):
«سوري) مال) مصطفى  فلسيد 
وفلحامل لبطاقة فإلقامة) فلجنسية«)

.BE0(89(S(رقم
لفائد0):

فلحاملة) فزويتن  فقبال  فلسيد0 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.BJ(00010
مجلوع فألصل فلتجاري فملخصص)
فملستغل) صيدلية،)  لالستغالل 
مومن،) سيدي  فلبيضاء،) بالدفر 
فلشطر) فلغالم،) فهل  (،1 فلسالم)
فلتجاري) فالسم  تحت  (،30 رقم) (، 
وفملسجل) (PHARMACIE ALSHAM
بالسجل فلتجاري تحت رقم)013710.
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
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فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 
عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

98 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم :  9000)1
حساب رقم : 3)73

بيع أصل تجاري
بلعتيق) فلحسن  فلسيد  باع 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
Z((09(0)لفائد0 فلسيد حسن) رقم)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  أزوض 
بصفته) (BE6((301 رقم) فلوطنية 
 PENFOB لشركة) فلوحيد  فملسيب 
فلكائن) فلتجاري  فألصل  آليع 
بالعنوفن فلتالي بالدفر فلبيضاء)شارع)
حي فلدفجلة) (96 إمام كستالني رقم)
وفملسجل بالسجل فلتجاري تحت رقم)

.3(9300
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بالدفر) فلتجاري  فلسجل  بلكتب 
عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلية))للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

99 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف رقم :  9030)1
حساب رقم : 7010

بيع أصل تجاري
آط) لحسن  فلسيد  باع 

.JB100083
 BK1(908( فلسيد فلعربي فكري)
حلدون) نعيلة  فلسيد0  لفائد0 
 ( في) فلكائن  فلتجاري  فألصل  آليع 
فلطابق) فلحلدفني  فارس  أبو  زنقة 
لحالقة) كلحل  وفملشغل  فألر�سي 
روما«)) «صالون  وفملسمى) فلنساء)
وفملسجل بالسجل فلتجاري تحت رقم)

.370180

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر) فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر) جلسة  أآل  فلبيضاء) فجل 

 وما فملوفلية))للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس كتابة فلضبط

100 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم : 9038)1

حساب رقم : )1)0

بيع أصلين تجاريين

فلد بش،) حسن  فلسيد  باع 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

لفائد0 فلسيد نور فلد ن) (B190066

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  لشهاب،)

فألصل) (P(01790 رقم) فلوطنية 

مقهى) عن  عبار0  هو  فألول  فلتجاري 

 ESPACE NATACHA وفملسلا0)

ليساسفة،) فلبيضاء) بالدفر  فلكائن 

تجزئة فلخزفمة،)E0)تجزئة)190.

هو) فلثاني  فلتجاري  فألصل 

فملسلا0) وحلويات  مخرز0  عن  عبار0 

 BOULANGERIE PATISSERIE

ليساسفة،) فلكائنة  (NATASHA

 6 زنقة) و0) مكرر  (( فلخزفمة) تجزئة 

وفملسجلين بالسجل) (190 تجزئة) (E0

فلتجاري تحت رقم)0860)0.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

مكتب فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء)

))1)) وما)  فجل أآل جلسة عشر)

فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس كتابة فلضبط

101 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم : 8)90)1

حساب رقم : 7609

بيع أصل تجاري
بناني،) أسلاء) فلسيد0  فوتت 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

فلسيد) لفائد0  (BE01880( رقم)

محلد كريم بللليح،)فلحامل لبطاقة)

 BW3693 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

بالدفر) فلكائن  فلتجاري  فألصل 

فلبيضاء)10،)زنقة فبو عبد هللا نافيع)

فلتجاري) نشاطه  (،1( فملتجر) رقم 

فلعصرية) فملالبس  وتصنيع  بيع  هو 

وشعار) وفملجوهرفت  وفلتقليد ة 

فلتجاري)VECCHI)وفملسجل بالسجل)

فلتجاري تحت رقم)000768.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

مكتب فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء)

))1)) وما)  فجل أآل جلسة عشر)

فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس كتابة فلضبط

102 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 0)/0)0)

حساب : 960

في) مؤرخ  عدلي  عقد  بلقت�سى 

فلعدالن) تلقاه  ((018 فربف ر) فاتح 

حكيم توفيق وحليد فلح�سي وملحق)

 (019 سبتلرب) ((3 بتاريخ) فستدرفكي 

تلقاه فلعدالن حكيم توفيق وعطية)

علي بلكناس.

فلحامل) بضري  فلسيد سليب  باع 

فلساكن (B(00001 رقم)  ب.ت.و 

للسيد) فلحاآب  فقدفر  سعيد  ف ت 

عبد فلرحلان لفالحي فلحامل ب.ت.و)

رقم)A71(01)فلساكن رياض ويسالن)

1)رقم)780)ويسالن مكناس.

ملحطة) فلتجاري  فلحق  آليع 
فلوقو  سليب فلكائنة  وفر ف ت بالل)
آلاعة فقدفر فلحاآب بثلن إآلالي)
وفملسجل) 00.000)) رهم  قدره)
تم) (860(0 رقم) فلتجاري  بالسجل 

فلتشطيب عليه.
لذلك فإن آليع فلتعرضات  جب)
باملحكلة) فلضبط  بكتابة  أن توضع 
فلتجارية بلكناس  فجل أآل جلسة)
صدور) تاريخ  من  ))1)) وما  عشر)

فلنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط
فملحكلة فلتجارية بلكناس

16 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم )019/61)
حساب رقم 910

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
ف ريس) ذ  تلقاه  ((019 نوفلرب) (7 في)
بوسباطة موثق بلكناس باع فلسيد)
فلحامل ب ت و) (: طارق أحليدوش)
فلساكن زنقة حي) (D 3060(3 عد )
فلقليد0) فملد نة  (16 رقم) ور 0  قاع 

مكناس.
فلحامل فلجرموني  أناس   للسيد 
فلساكن) (BK ((9(00 رقم) و  ب ت 
عين فلشق حي موالي عبد هللا زنقة)

07))رقم)38)فلدفر فلبيضاء.
آليع فألصل فلتجاري فلكائن)306 
فلبساتين) (6 توسيع) فلعسكري  فلحي 
مكناس علار0 عن صيدلية فملسلا0)
قدره) إآلالي  بثلن  فملنى  صيدلية 
بالسجل) وفملسجل  100.000) رهم 

فلتجاري رقم)81986.
لذلك فإن آليع فلتعرضات  جب)
باملحكلة) فلضبط  بكتابة  أن توضع 
فلتجارية بلكناس  فجل أآل جلسة)
صدور) تاريخ  من  ))1)) وما  عشر)

فلنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط فملحكلة فلتجارية)
بلكناس

240 مكرر
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فملحكلة فلتجارية بلكناس

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
معنوي

ملف رقم 019)/633

حساب 918

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تحويل) تم  ((019 نوفلرب) ((( في)

فلشخص فلذفتي عبد فلرزفق حبيبكو)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

بالسجل) وفملسجل  (TA(1((1 رقم)

إلى) ((6938 رقم) تحت  فلتجاري 

 STE فسم) تحت  معنوي  شخص 

 PHARMACIE HBIRKOU SARL

شركة في طور فلتأسيس فلكائن) (AU

مقرها حي فلفتح فملها ة مكناس.

فلتجاري) فألصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)1.100.000) رهم.

لذلك فإن آليع فلتعرضات  جب)

باملحكلة) فلضبط  بكتابة  أن توضع 

فلتجارية بلكناس  فجل أآل جلسة)

صدور) تاريخ  من  ))1)) وما  عشر)

فلنشر0 فلثانية.

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس كتابة فلضبط

103 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

مصلحة كتابة فلضبط

قسم معالجة صعوبة فملقاولة

فلتصفية فلقضائية لشركة ف ناتكوم

ملف رقم : )010/8303/1)

بيان بإ دفع قائلة   ون فألآرفء

)فملا 0 8)7 من مدونة فلتجار0)

فملعنيين) فألآرفء) علم  في  ليكن 

لشركة) فلقضائية  فلتصفية  بدون 

ف ناتكوم.

 7(8 أنه تطبيقا ملقتضيات فملا 0)

من مدونة فلتجار0 قد تم إ دفع قائلة)

بكتابة فلضبط شعبة)   ون فألآرفء)

صعوبات فملقاولة باملحكلة فلتجارية)

بالرباط.

كل) على  عليه  جب  بناء) وأنه 

أآيب لم تتم فإلشار0 إلى كل أو بعض)

أن  رفع) فلقائلة  هذه  في  من   نه 

فملختصة  فجل) فملحكلة  إلى   عوفه 

أآل شهرين من تاريخ نشر فلقائلة)

طائلة) تحت  فلرسلية  بالجريد0 

سقوط حقه في فملنازعة.
عن رئيس كتابة فلضبط

1

فملحكلة فلتجارية بالرباط

شعبة معالجة صعوبة فملقاولة

ملف تسوية قضائية لصيدلية 

فلنعيم

ملف رقم :  1 / 0)0)

إشعار
عن) فلصا ر  فلحكم  بلقت�سى 

بتاريخ بالرباط  فلتجارية   فملحكلة 

فلتجاري) فمللف  في  ((0(0 9) نا ر)

 70 018/8301/70))حكم رقم) رقم)

بالرباط) فلتجارية  فملحكلة  قضت 

بفتح مسطر0 فلتسوية فلقضائية في)

فلسجل) ذفت  فلنعيم  صيدلية  حق 

فلكائن مقرها) (6(380 فلتجاري رقم)

فالآتها ) شارع  (: ب)  فالآتلاعي 

بلوك)33))حي يعقوب فملنصور فلرقم)

فلرباط وتعيين فلسيد0 ليلى عبو) (80

صباح) وفلسيد0  منتدبة  قاضية 

بالنيابة) منتدبة  قاضية  سيليل 

سحنون) فلحق  عبد  فلسيد  وتعيين 

زنقة فملحلد ة) (: سند كا وفلكائن ب)

حسان) (7 فلشقة) مكرر  (3 علار0)

عن) فلتوقف  تاريخ  وتحد د  فلرباط 

فلدفع في فلثلانية عشر شهرف فلسابقة)

لهذف فلحكم.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 

فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 

فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)

نشر) تاريخ  من  فبتدفء) شهرين  أآل 

مع) فلرسلية  بالجريد0  فإلشعار  هذف 

بالنسبة) بشهرين  فألآل  هذف  تلد د 

إلى فلدفئنين فلقاطنين جارج فملللكة)

0)7)من) (،(80 فملغربية طبقا لللوف )

مدونة فلتجار0.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

227

فملحكلة فلتجارية بالرباط

ملف رقم : 0/01)0)

حساب رقم : 7)1)

فلطرف فألول):

 حي لبار ي،)رقم بطاقة فلتعريف)

مغربي) (AD80(96 (: فلوطنية)

فلجنسية.

فلطرف فلثاني):

بطاقة) رقم  فكوزفل،) فسلاء)

 JB308603 (: فلوطنية) فلتعريف 

مغربية فلجنسية.

فألصل فلتجاري صيدلية  حي.

علار0) (39 تلار0 تجزئة) (: فلعنوفن)

ساتقية فولد عقبة مرس) (198 ج ه)

فلخيب.

رقم فلسجل فلتجاري):)80600.

بلصلحة) فلتعرضات  وستقبل 

فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 

 (1(( بالرباط إلى غا ة جلسة عشر)

 وما من صدور فإلعالن فلثاني.

فلنشر0 فألولى
رئيس مصلحة فلسجل فلتجاري

226 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات فملقاولة

فسخ مخطط فالستلرفرية وفتح 

مسطر0 فلتصفية فلقضائية في 

موفآهة شركة بيست ميلك في 

شخص م.ق

ملف رقم 1)/017/8308)

ضلت إليه ملفات )7 و 

)017/8308/8) و 018/8308/78) 

و 01 و 7) و )6 و 69 و 97 و 106 و 

380 و )019/8308/39)

ملف أصلي : 9/)010/1)
إشعار

بلقت�سى فلحكم رقم)019/388) 
 (019 31) يسلرب) بتاريخ) فلصا ر 
رقم) فملقاولة  صعوبات  ملف  في 
إليه) فملضلومة  ((017/8308/(1
أصلي) ملف  أعاله  فملذكور0  فمللفات 
فملحكلة) قضت  (9/1(/(010

فلتجارية بلرفكش):
بفسخ مخطط فالستلرفرية وفتح)
في) فلقضائية  فلتصفية  مسطر0 
موفآهة شركة بيست ميلك فملسجلة)
فملحكلة  لدى  فلتجاري  بالسجل 
فلتجارية بلرفكش تحت رقم )18)) 
وتحد د تاريخ فلتوقف عن فلدفع في 
فملد0 فملحد 0 سابقا بلوآب فلحكم 
فلتسوية  مسطر0  بفتح  فلقا�سي 
فلقضائية وعينت فلسيد عبد فلرحيم 
فسليح قاضيا منتدبا وفلسيد مبارك 
 : وفلكائن  مصفيا  سند كا  زعكون 
شارع عبد فلكريم فلخطابي علار0 60 

شقة 0 آليز مرفكش.
فلدفئنين  من  فاملطلوب  وعليه 
فملعين  للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 
فملبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  فملطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أآل   فجل 
هذف فالشعار بالجريد0 فلرسلية طبقا 
ملقتضيات فملوف  80) و 719 و 0)7 

من مدونة فلتجار0.
 لد  هذف فألآل بشهرين بالنسبة 
فملللكة  جارج  فلقاطنين  للدفئنين 

فملغربية.
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

19

فملحكلة فلتجارية بلرفكش
مكتب صعوبات فملقاولة

فتح مسطر0 فلتصفية فلقضائية
في موفآهة شركة فملرفكشية ب ت ب  
EL MARRAKCHIA في شخص م.ق

ملف عد  : 019)/391/8306
فشعار

 (0(0/1 عــد ) فلحكــم  بلقت�ســى 
 (0(0/01/10 بتاريــخ) فلصــا ر 
عــد ) فملقاولــة  صعوبــات  ملــف  فــي 



((97 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فملحكلــة) قضــت  ((019/8306/391

: فلتجاريةبلرفكــش)

فلتســوية) مســطر0  بتحويــل 

فلقضائية في حق شــركة فملرفكشــية ب)

ت ب)EL MARRAKCHIA)في شــخص)

م ق فملســجلة م ق فملســجلة بالســجل)

فلتجاريــة) فملحكلــة  لــدى  فلتجــاري 

إلــى) ((1633 عــد ) تحــت  بلرفكــش 

فلقضائيــة. فلتصفيــة  مســطر0 

فلرحيــم) عبــد  (: فلســيد) وعينــت 

منتدبــا. قاضيــا  فســليح 

فلحســين   نارســند كا) (: وفلســيد)

فلثانــي) فلحســن  شــارع  (: ب) وفلكائــن 

طريق أكا  ر علار0 ظهيب فلحي فلحسني)

7)مرفكــش. و) (6 ))شــقة رقــم) فلطابــق)

فلدفئنيــن) مــن  فاملطلــوب  عليــه 

فملعيــن) للســند ك  فلتصريــح بد ونهــم 

ضلــن قائلــة موقعــة تتضلــن فملبالــغ)

وذلــك) بالوثائــق  مرفقــة  فملطلوبــة 

 فجــل أآــل شــهرين مــن تاريــخ نشــر)

هــذف فإلشــعار بالجريــد0 فلرســلية طبقــا)

 7(0 719)و) 80))و) ملقتضيــات فلــوف )

فلتجــار0. مدونــة  مــن 
)عن))رئيس مصلحة))كاتبة فلضبط)

242

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

مكتب صعوبات فملقاولة

فتح مسطر0 فلتصفية فلقضائية

في موفآهة شركة فميا  AMYA في 

شخص م ق

ملف رقم : 019/8306/391)

إشعار
 (0(0/1 رقم) فلحكم  بلقت�سى 

 (0(0 10) نا ر) بتاريخ) فلصا ر 

رقم) فملقاولة  صعوبات  ملف  في 

فملحكلة) قضت  ((019/8306/391

مسطر0) بتحويل  بلرفكش  فلتجارية 

شركة) حق  في  فلقضائية  فلتسوية 

فملسجلة) ق  م  شخص  في  (AMYA

فملحكلة) لدى  فلتجاري  بالسجل 

 13097 فلتجارية بلرفكش تحت رقم)

إلى مسطر0 فلتصفية فلقضائية.

فلرحيم) عبد  فلسيد  وعينت 

فسليح قاضيا منتدبا.

سند كا) فلحسين   نار  وفلسيد 

وفلكائن بشارع فلحسن فلثاني طريق)

فلحسني) فلحي  ظهيب  علار0  فكا  ر 

فلطابق)))شقة رقم)6)و)7)مرفكش.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 

فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 

فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)

هذف) نشر  تاريخ  من  (* شهرين) أآل 

طبقا) فلرسلية  بالجريد0  فالشعار 

 7(0 719)و) 80))و) ملقتضيات فملوف )

من مدونة فلتجار0.) لد  هذف فألآل)

بشهرين بالنسبة للدفئنين فلقاطنين)

جارج فملللكة فملغربية.
رئيسة مصلحة كتابة فلضبط

243

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

مكتب صعوبات فملقاولة

فتح مسطر0 فلتصفية فلقضائية

في موفآهة شركة فملنزل فلجد د 

ELMANZIL EL JADID في شخص 

م ق

ملف رقم : 019/8306/391)

إشعار
 (0(0/1 عد ) فلحكم  بلقت�سى 

 (0(0 10) نا ر) بتاريخ) فلصا ر 

عد ) فملقاولة  صعوبات  ملف  في 

فملحكلة) قضت  ((019/8306/391

مسطر0) بتحويل  بلرفكش  فلتجارية 

شركة) حق  في  فلقضائية  فلتسوية 

 ELMANZIL EL فلجد د) فملنزل 

فملسجلة) ق  م  شخص  في  (JADID

فملحكلة) لدى  فلتجاري  بالسجل 

 (16(9 فلتجارية بلرفكش تحت رقم)

إلى مسطر0 فلتصفية فلقضائية.

فلرحيم) عبد  فلسيد  وعينت 

فسليح قاضيا منتدبا.

سند كا) فلحسين   نار  وفلسيد 
وفلكائن بشارع فلحسن فلثاني طريق)
فلحسني) فلحي  ظهيب  علار0  فكا  ر 

فلطابق)))شقة رقم)6)و)7)مرفكش.
فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 
فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 
فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
وذلك) بالوثائق  مرفقة  فملطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أآل   فجل 
هذف فالشعار بالجريد0 فلرسلية طبقا)
 7(0 719)و) 80))و) ملقتضيات فملوف )
من مدونة فلتجار0.) لد  هذف فألآل)
بشهرين بالنسبة للدفئنين فلقاطنين)

جارج فملللكة فملغربية.
رئيسة مصلحة كتابة فلضبط

244

فملحكلة فلتجارية بلرفكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 019/313)
حساب رقم 6))1

بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ)
بقلعة) ومسجل  ((019 0) يسلرب)
(،(019 0) يسلرب) بتاريخ) فلسرفغنة 
 »GASTRO DREM» شركة) باعت 
«كاستبو  ريم«)شركة ذفت مسؤولية)
رأسلالها) وفحد،) بشريك  محدو 0 
000.000.)) رهم،)مقرها فالآتلاعي)
فلحسناء) فر) تجزئة  بلرفكش،)
بالسجل) مسجلة  فلنخيل،) فلتون�سي 
 399(9 فلتجاري بلرفكش تحت رقم)
(،00131387 رقم) فلجبائي  وتعريفها 
ملثلة من طرف مسيبها فلسيد عبد)
فلسالم بن سليلان،)وفلحامل لبطاقة)
 E3(77(( رقم) فلوطنية  فلتعريف 
 ODS FIESTA» شركة) لفائد0 
فييستا) «ف س  (»MARRAKECH
مسؤولية) ذفت  شركة  مرفكش«)
100.000) رهم،) محدو 0،)رأسلالها)
تجزئة) بلرفكش،) فالآتلاعي  مقرها 
فلنخيل،) فلتون�سي  فلحسناء) فر 
بلرفكش) فلتجاري  بالسجل  مسجلة 
وتعريفها فلجبائي) (6(031 تحت رقم)
من) فمللثلة  (،06((96(1 رقم)
 OLIVIER فلسيد) مسيبها  طرف 
(،MESQUITA MAGALHAES

فلربتغالي رقم) فلسفر  وفلحامل لجوفز 

فلتجاري) فألصل  آليع  (،P(3(9((

بلد ة فلنخيل،) فر) فلكائن بلرفكش،)

فلتون�سي،)وفملعد لفيال تحتوي على  فر)

فلتجاري) بالسجل  فلضيافة فملسجل 

بجليع عناصره) (،399(9 تحت رقم)

 (.360.000 بلبلغ) وفملعنوية  فملا  ة 

 رهم.

فعلى  فئني فلبائع فملذكور أعاله أن)

 تقدموف بتعرضاتهم فلى قسم فلسجل)

فلتجاري باملحكلة فلتجارية بلرفكش)

 فجل أآل  بتدئ من تاريخ فإلعالن)

فألول وينتهي في فليوم فلخامس عشر)

من نشر فالعالن فلثاني.

فإلعالن فألول

عن رئيس كتابة فلضبط

20 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

تقد م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم )019/31)

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)0)و)

ومسجل بلرفكش) ((019 )) يسلرب)

قدم) (،(019 10) يسلرب) بتاريخ)

فلسيد محلد بطولة فلحامل لبطاقة)

(،E(66317 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

رقم) سليبس  بناني  حي  (: سكناه)

لفائد0 شركة) مرفكش،) (3 شقة) (31

محدو 0) شركة  أوبتيك«) «مينار0 

فلكائن) وحيد  بشريك  فملسؤولية 

 11 محاميد رقم) (1 فغلي) (: مقرها ب)

-)مرفكش،)فألصل فلتجاري فلكائن ب)

مرفكش)) (- (11 رقم) محاميد  (1 فغلي)

رقم) فلتجاري  بالسجل  وفملسجل 

70778)وذلك بجليع عناصره فملا  ة)

وفملعنوية بثلن قدره)000.)9) رهم.



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   ((98

أعاله) فملذكور  فلبائع  فعلى  فئني 

فلقسم) فلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 

بلرفكش  فجل أآل  بتدئ من تاريخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر من نشر فالعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس كتابة فلضبط

21 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 0)019/3)

حساب رقم : 1616

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

في) مسجل  ((019 نوفلرب) (((  بتاريخ)

 6) يسلرب)019))تحت فملرفآع فلتالية):)

أمر) (00(0307 فملدفجيل) كناش 

توصيل) ((019/0769( باستخالص)

فأل فء)36111009))019).

فملسلا0) فلشركة  باعت 

ANADOLULU)شركة ذفت فملسؤولية)

000.000) رهم) رأسلالها) فملحدو 0 

بلرفكش،) فالآتلاعي  مقرها  وفلكائن 

فلنحاس) قصيبة  زنقة  فلقصبة،) حي 

فملقيد0 بالسجل فلتجاري رقم) (( رقم)

فلجبائي) للتعريف  فلحاملة  (،6(90(

رقم)30)190)1.

 LES CLES فملسلا0) للشركة 

فملسؤولية) ذفت  شركة  (D’ORIENT

10.000) رهم،) رأسلالها) فملحدو 0،)

فملحاميد،) بلرفكش،) مقرها  فلكائن 

وفملقيد0) فلزيتون  برج  (18 رقم)

بالسجل فلتجاري بلرفكش تحت رقم)

7))100،)فلحاملة للتعريف فلجبائي)

رقم)))393989.

مجلوع فألصل فلتجاري فملستغل)

بلرفكش،) فلكائن  للضيافة  كدفر 

فلنحاس) زنقة قصيبة  فلقصبة،)  حي 

فلتجاري) بالسجل  فملقيد0  ((  رقم)

فلتحليلي) فلسجل  من  (6(90( رقم)

وتحت رقم)930))من فلسجل فلتبتيبي)

 RIAD CLEFS وفملستغل تحت شعار)

قدره) إآلالي  بثلن  (D’ORIENT

في) منه  فإلبرفء) تم  800.))0) رهم 

فلعقد.

على  فئني فلشركة فلبائعة فملذكور0)

أعاله أن  تقدموف بتعرضاتهم إلى قسم)

فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 

بلرفكش  فجل أآل  بتدئ من تاريخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر)))1))من نشر فإلعالن)

فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

22 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

تقد م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : ))019/3)

حساب رقم : 6)16

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

مسجل بلرفكش) ((019 10) يسلرب)

قدمت) ((019 19) يسلرب) بتاريخ)

فلسيد0 هكو أسلاء،)فلحاملة لبطاقة)

 EE(6(10 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

 18 بلوك س) وفلساكنة بحي فإلنار0،)

 MAJORELLE(رقم)70)مرفكش لشركة

 KINDERGARTEN- PRIVE SARL

في) فالآتلاعي  مقرها  فلكائن  (AU 

رقم)70)بلوك س حي فإلنار0،)مرفكش)

فألصل) آليع  فلتأسيس،) طور  في 

بلوك س) (70 فلتجاري فلكائن في رقم)

مرفكش وفملزفول لنشاط) حي فإلنار0،)

بالسجل) حضانة لألطفال وفملسجل 

فلتجاري باملحكلة فلتجارية بلرفكش)

بجليع عناصره) (1(8(08 تحت رقم)

فملا  ة وفملعنوية قوم بلبلغ)300.000 

 رهلا.

فعلى  فئني فلبائع فملذكور أعاله أن)

 تقدموف بتعرضاتهم إلى قسم فلسجل)

فلتجاري باملحكلة فلتجارية بلرفكش)

نشر) تاريخ  من  أآل  بتدئ   فجل 

فإلعالن فألول وينتهي في فليوم فلخامس)

عشر)))1))من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس كتابة فلضبط

23 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 019/336)

حساب رقم : 1630

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

)1) يسلرب)019))ومسجل بلرفكش)

باعت) (،(019 3)) يسلرب) بتاريخ)

فلحاملة) فملويهي،) جد جة  فلسيد0 

رقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

6)علار0) فلساكنة باملنار) (،E(8((87

فلشتوي) فلحي  (13 رقم) فلشقة  ب 

 SALON شركة) لفائد0  مرفكش،)

مسؤولية) ذفت  شركة  (MANOUZI

فلوحيد،) فلشريك  ذفت  محدو 0 

فلكائن) 100.000) رهم،) رأسلالها)

فلحلاضية) بدوفر  فالآتلاعي  مقرها 

فورير) ف ت  غياث  هللا  عبد  سيدي 

(: فلضريبي) فلتعريف  رقم  مرفكش،)

فلتجاري) فلسجل  (،((033807

من) وفمللثلة  (،86((9 (: فلتحليلي)

طرف فلسيد ف ت كروم عبد فلرزفق،)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

غا ة إلى  صالحة  (،EE(7(01  رقم)

10) وليو)3)0).

فلذي) فلتجاري  فألصل  آليع 

فلحالقة) أ وفت ولوفزم  لبيع  يستغل 

بلرفكش) فلكائن  فلتجليل،) وموف  

وفملقيد) (،17 فملتجر) (179 فلعلار0)

بالسجل فلتجاري بلرفكش تحت رقم)

))31))من فلسجل فلتحليلي بجليع)

بلبلغ) وفملعنوية  فملا  ة  عناصره 

330.000) رهلا.

أعاله) فملذكور  فلبائع  فعلى  فئني 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 

بلرفكش  فجل أآل  بتدئ من تاريخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس كتابة فلضبط

24 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 7)019/3)

حساب رقم : 1633

بلرفكش) عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل) ((017 أغسطس) (1(  وم)

بلرفكش،) ((019 3) يسلرب) بتاريخ)

ليلى،) فلزموري  فلسيد0  باعت 

للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

بالسجل) وفملسجلة  (A330((3 رقم)

رقم) تحت  بلرفكش  فلتجاري 

7،)شقة) 3886)-1)وفلساكنة بعلار0)

رقم)3)حي فبن سينا)-)فكدفل فلرباط،)

فلحاملة) كامبي�سي  أريانا  للسيد0 

 D0000(8 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

وفملسجلة بالسجل فلتجاري بلرفكش)

بربج) وفلساكنة  (1(3880 رقم) تحت 

)%)من فألصل فلتجاري) 1)فلصوير0،)

وفملعنوية) فملا  ة  عناصره  بجليع 

فلكائن ب علار0 عثلان متجر رقم)3،)

مرفكش،) )كومب فلغول)) طريق تاركا)

فلوآبات) «صناك  الستغالل،) فملعد 

بالسجل) مسجل  وهو  فلسريعة«،)

فعلية) كشرفكة  بلرفكش  فلتجاري 

و3880)1  (1(3886 فلرقلين) تحت 

بالسجل فلتحليلي،)وذلك بثلن قدره)

61.000) رهم.
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أعاله) فملذكور  فلبائع  فعلى  فئني 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 
بلرفكش  فجل أآل  بتدئ من تاريخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس كتابة فلضبط

25 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش
ملف رقم :  019)/331

حساب رقم : 1638
بيع فألصل فلتجاري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بلرفكش) مسجل  ((019 9) يسلرب)
باعت) ((019 13) يسلرب) بتاريخ)
مغربية) لغشيمي  ( جد جة) فلسيد0 
فلحاملة) (19(9 فلجنسية من موفليد)
 E060119 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
 19 رقم) فلرحامنة  بدرب  فلساكنة 
وفلسيد) مرفكش  فلشلالي  سيبع 
فلعربي عطيف مغربي فلجنسية من)
فلحامل) ( (1967 فاتح  نا ر) موفليد 
 E(6088( رقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلعالي) عبد  وفلسيد  بأملانيا  فلساكن 
عطيف مغربي فلجنسية من موفليد)
للبطاقة) فلحامل  (1968 فاتح  نا ر)
فلساكن) (E3(1807 رقم) فلوطنية 
محجوبة عطيف) وفلسيد0  بإسبانيا 
سنة) موفليد  من  فلجنسية  مغربية 
1973)فلحاملة للبطاقة فلوطنية رقم)
فلساكنة بدرب فلرحامنة) (E08(19(
فلسعيد) وفلسيد  مرفكش  سيبع  (19
عطيف مغربي فلجنسية فملز ف  في)0) 
 نا ر)1979)فلحامل للبطاقة فلوطنية)
بدرب) فلساكن  (E60(907 رقم)
سيبع مرفكش وفلسيد) (19 فلرحامنة)
جالد عطيف مغربي فلجنسية فملز ف )
1970)فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم)
فألفق) بتجزئة  فلساكن  (E0709(0
سعا 0 مرفكش وفلسيد) ((77 رقم) (1
عبد فلرحيم عطيف مغربي فلجنسية)
فلحامل) (1983 13) نا ر) فملز ف )
  EE636(0 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلشرف) فيالق  بلجلوعة  فلساكن 

للسيد هشام) فلرباط،) فمللكي  فلدرك 

)1) وليو) سنة) موفليد  من  باعطة،)

)198)فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم)

فلجد د) بدوفر  فلساكن  (EE137(((

آليع) مرفكش  سيبع  (1(73 رقم)

فألصل فلتجاري فلكائن بتحت فلصور)

91)بريلة مرفكش فملعد) فلتوفرك رقم)

بالسجل) فلدرفآات وفملسجل  لتأآيب 

 8(976 فلتجاري بلرفكش تحت رقم)

 11(( رقم) فإل ضاحي  فلسجل  من 

من فلسجل فلتبتيبي بجليع عناصره)

فملا  ة وفلعنوية بثلن قدره)0.000)6 

 رهم.)

أعاله) فملذكور  فلبائع  فعلى  فئن 

أن  تقدم بتعرضه إلى قسم فلسجل)

فلتجاري باملحكلة فلتجارية بلرفكش)

نشر) تاريخ  من  أآل  بتدئ   فجل 

فإلعالن فألول  نتهي في فليوم فلخامس)

من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن))رئيس مصلحة كتابة فلضبط

26 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

ملف رقم :  8)019/3)

حساب رقم : 1636

بيع فألصل فلتجاري
فملؤرخ) فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 

فملسجل) ((019 0)) يسلرب) في)

 (019 6)) يسلرب) بتاريخ) بلرفكش 

باستخالص) أمر  ((7(18 كناش)

019)/0)60))توصيل)83819)باع):

بن) فحلييج  فملجيد  عبد  فلسيد 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  بوآلعة،)

(: سكناه) (E(8(181 رقم) فلوطنية 

7)زنقة بن عطية) إقامة ليربفنيز شقة)

مرفكش.

بن) فحليج  فملصطفى  فلسيد 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  بوآلعة،)

(: سكناه) (E109(81 رقم) فلوطنية 

رقم) فألحباس  تجزئة  فلحسني  فلحي 

7)))مرفكش.

للسيد توفيق بوفمان بن إ ريس،)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

)6)شارع) ( (: PP 81(309)سكناه) رقم)

فملنصور فلذهبي علار0 فلحبيب شقة)

رقم)7))مرفكش آليع فألصل فلتجاري)

للدكان فلكائن بزنقة بن عائشة رقم)

3))آليز مرفكش،)فملخصص كلطعم)

 RESTAURATEUR A PRIX FIXE

باملحكلة) فلتجاري  بالسجل  فملقيد 

رقم) تحت  بلرفكش  فلتجارية 

بثلن قدره ونها ته) 0)781)و))781)

0.000)6) رهم.

فعلى  فئني فلبائع فملذكور أعاله أن)

 تقدموف بتعرضاتهم إلى قسم فلسجل)

فلتجاري باملحكلة فلتجارية بلرفكش)

نشر) تاريخ  من  أآل  بتدئ   فجل 

فإلعالن فألول  نتهي في فليوم فلخامس)

من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن))رئيس مصلحة كتابة فلضبط

27 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

ملف رقم :  019)/9)3

حساب رقم : 1637

بيع أصل تجاري
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل بلرفكش) ((019 نوفلرب) ((7

باعت) ((019 6)) يسلرب) بتاريخ)

بنت محلد) فلعسار  فلزهرفء) فلسيد0 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

لفائد0) فلساكنة  (E(03(7( رقم)

محلد) بن  بوآنان  جليد  فلسيد 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

فالصل) آليع  (AD0800( رقم)

تاغزوت) باب  (: ب) فلكائن  فلتجاري 

مكرر) (3( طريق   ونر فلصابون رقم)

وفملسجل) للحالقة  وفملعد  مرفكش 

بالسجل فلتجاري تحت رقم)116990 

وفملعنوية) فملا  ة  عناصره  بجليع 

بلبلغ)100.000) رهم.

أعاله) فملذكور  فلبائع  فعلى  فئني 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 

بلرفكش  فجل أآل  بتدئ من تاريخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس كتابة فلضبط

28 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

ملف رقم :  019)/333

حساب رقم : 1603

بيع أصل تجاري

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل بلرفكش) ((019 نوفلرب) (19

باع فلسيد) ((019 17) يسلرب) بتاريخ)

فلجنسية،) مغربي  فلو و ي،) نبيل 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

فلسيد) لفائد0  (EE((0(10 رقم)

فلجنسية،) مغربي  باحسو،) فبرفهيم 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

E73398)آليع فالصل فلتجاري) رقم)

 70 رقم) تسلطانت  بتجزئة  فلكائن 

بالسجل) وفملسجل  مرفكش  سبيع 

بجليع) (13030( فلتجاري تحت رقم)

بلبلغ) وفملعنوية  فملا  ة  عناصره 

100.000) رهم.

أعاله) فملذكور  فلبائع  فعلى  فئني 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 

بلرفكش  فجل أآل  بتدئ من تاريخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس كتابة فلضبط

29 مكرر
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فملحكلة فلتجارية بلرفكش
ملف رقم :  0/0)0)
حساب رقم : )166

تقد م  أصل تجاري حصة في شركة
 ( في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
بلرفكش) ومسجل  ((019  يسلرب)
تحت رقم) ((019 10) يسلرب) بتاريخ)
 08(09 باستخالص) أمر  ((((61
ناصر) فلسيد  قدم  (((((3 توصيل)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فمقرفن 
وفلساكن) (P81907 رقم) فلوطنية 
بآ ت فسالن تنغيب لشركة)«تلاآيالين)
مسؤولية) ذفت  شركة  لألشغال«)
فالآتلاعي) مقرها  فلكائن  محدو 0 
فلو ف ة) فلسبع  فبن  أوال   في  وفر 
مرفكش آليع فألصل فلتجاري فلكائن)
بلرفكش  وفر أوال  فبن فلسبع فلو ف ة)
وفملسجل) لألشغال  كشركة  وفملعد 
تحت) بلرفكش  فلتجاري  بالسجل 
بجليع عناصره فملا  ة) (87068 رقم)
وفملعنوية كحصة في شركة قوم بلبلغ)

136.600) رهلا.
فعلى  فئني مقدم للحصة))فملذكور)
إلى) بتصريحاتهم  أن  تقدموف  أعاله 
باملحكلة) فلتجاري  فلسجل  قسم 
فلتجارية بلرفكش  فجل أآل  بتدئ)
من تاريخ نشر فإلعالن فألول وينتهي في)
فليوم فلخامس عشر من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن رئيس كتابة فلضبط

30 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش
ملف رقم :  )/0)0)
حساب رقم : )167

بلقت�سى عقد موثق تلقاه فألستاذ)
بتاريخ) بلرفكش  موثق  بوملان  ر�سى 
 7 فملسجل بتاريخ) ((019 0)) يسلرب)
(019- سجل فملدفجيل) ((0(0  نا ر)
أمر باستخالص) (،00(8800-11071
 (0(000311009 توصيل) (،(1668
باعت فلسيد0  ومينيك رفبي،))فلحاملة)
 19EE839(8 رقم) فلسفر  لجوفز 
« فر) لشركة) وحيد0  مسيب0  بصفتها 
مور«)شركة ذفت مسؤولية محدو 0)

وفملسجلة) وحيد،) شريك  ذفت 
بالسجل فلتجاري بلرفكش تحت رقم)
)0)30،)لفائد0 فلسيد محلد مركان،)
للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
مسيب) بصفته  (BE778901 رقم)
شركة) «موسيكان«) لشركةل) وحيد 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت شريك)
فلتجاري) بالسجل  وفملسجلة  وحيد،)
آليع) (،70103 رقم) تحت  بلرفكش 
فألصل فلتجاري فلكائن بلرفكش،)رقم)
فلزيتون) رياض  فلجد د،) 00،) رب 
فلتجاري) بالسجل  وفملقيد  فلقد م،)
من) (30(0( رقم) تحت  ملرفكش 
 0038 رقم) وتحت  فلتحليليـ) فلسجل 
من فلسجل فلتبتيبي بجليع عناصره)
قدره) بثلن  وذلك  وفملعنوية،) فملا  ة 

8.680)7) رهم.
أعاله) فملذكور  فلبائع  فعلى  فئني 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 
بلرفكش  فجل أآل  بتدئ من تاريخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس كتابة فلضبط

31 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش
ملف رقم :  0/6)0)
حساب رقم : 1680

تقد م  أصل تجاري حصة في شركة
 31 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
بلرفكش) ومسجل  ((019  يسلرب)
قدمت) ((019 31) يسلرب) بتاريخ)
فلسيد0 عزفوي فاطنة فلحاملة لبطاقة)
 IA177(0 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
فلساكنة بإقامة تلوآت شارع كنيد)
فلطابق فلثاني رقم)13)مرفكش لشركة)
 CRECHE ET JARDIN D’ENFANTS
 BAYDAA TALJE PRIVE SARL
شركة كريش آغد أوفو بيضاء) (AU
فملسؤولية) ذفت  شركة  بريفي«) «ثلج 
فلكائن) وحيد  ملسؤول  فملحدو 0 
إقامة) (( مقرها فالآتلاعي في فلدفلية)
فمرشيش مرفكش في طور) (1( A)رقم)
فلتجاري) فألصل  آليع  فلتأسيس 

رقم) (A إقامة) (( فلدفلية) في  فلكائن 

كدفر) وفملعد  مرفكش  فمرشيش  (1(

فلحضانة وفملسجل بالسجل فلتجاري)

وفملعنوية) فملا  ة  عناصره  بجليع 

بلبلغ) قوم  فلشركة  في  كحصة 

60.000) رهلا.

فعلى  فئني مقدم فلحصة فملذكور)

إلى) بتصريحاتهم  أن  تقدموف  أعاله 

باملحكلة) فلتجاري  فلسجل  قسم 

فلتجارية بلرفكش  فجل أآل  بتدئ)

من تاريخ نشر فإلعالن فألول وينتهي في)

فليوم فلخامس عشر من نشر فإلعالن)

فلثاني.

فإلعالن فألول
عن رئيس كتابة فلضبط

32 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش

ملف رقم :  0/8)0)

حساب رقم : 1698

بيع أصل تجاري
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل) ((019 17) يسلرب) بتاريخ)

تحت فملرفآع) ((019 19) يسلرب) في)

 00(7(19 (: فلتالية كناش فملدفجيل)

(،(019/(0196 باستخالص) أمر  (-

 (019(330611009 فأل فء) توصيل 

فلزهرفء) فاطلة  فلسيد0  ورثة  باع 

فملختاري وهم):

فملختاري،) ملين  محلد  فلسيد  (

 171 كولون) س  بإسبانيا،ـ) فلساكن 

س فرون وفلحامل لبطاقة فلتعريف)

.E((0000(فلوطنية رقم

فلساكن) فلسيد عباس فملختاري،)

رقم) (( فلسعا 0) محاميد  بلرفكش،)

فلتعريف) لبطاقة  وفلحامل  (،3(6

.EE9900((فلوطنية رقم

فلساكن) فلسيد فملختار فملختاري،)

(،(86 بلرفكش،)حي بن تاشفين رقم)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  وفلحامل 

.E1(9086(رقم

فلطيبي،) بن  صفاء) فلسيد0 
سيدي) ((9( بلرفكش،) فلساكنة 
وفلحاملة لبطاقة فلتعريف) (،1 عبا )

.E633367(فلوطنية رقم
مجلوع فألصل فلتجاري فملستغل)
فملد نة) بلرفكش،) فلكائن  كصيدلية 
فملقيد0) فلعروس  رياض  (،336
من) (3036( رقم) فلتجاري  بالسجل 
فلسجل فلتحليلي وتحت رقم))30)من)
قدره) إآلالي  بثلن  فلتبتيبي  فلسجل 
منه في) 000.000.)) رهم تم فإلبرفء)

فلعقد.
ملين) محلد  فلسيد  فعلى  فئني 
فملختاري) عباس  فلسيد  فملختاري،)
فلبائعين)) فملختاري  فملختار  وفلسيد 
أن  تقدموف) أعاله  فملذكورين 
بتعرضاتهم إلى قسم فلسجل فلتجاري)
بلرفكش  فجل) فلتجارية  باملحكلة 
فإلعالن) نشر  تاريخ  من  أآل  بتدئ 
فألول وينتهي في فليوم فلخامس عشر))

))1))من نشر فإلعالن فلثاني.
فإلعالن فألول

عن رئيس كتابة فلضبط

33 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلرفكش
ملف رقم : )0/1)0)

حساب رقم : )0/171)0)
بيع أصل تجاري

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بلقت�ســى 
بلرفكــش) ومســجل  ((019/10/09
بتاريخ)019/10/09))باع ورثة فلسيد)
بلعونــي محلــد) (: أحلــد بلعونــي وهــم)
E((176،)وبلعونــي عبــد) ح ب و رقــم)
فلعزيز ح ب و رقم)E0337(7،)وبلعوني)
زينــب فلحاملــة للبطاقــة فلوطنيــة رقــم)
EE60(910،)وبلعونــي حلــز0 فلحامــل)
(،EE(91((0 للبطاقــة فلوطنيــة رقــم)
وبلعونــي عبــد فإللــه فلحامــل للبطاقــة)
وبلعونــي) (،E667118 رقــم) فلوطنيــة 
فلوطنيــة) للبطاقــة  فلحامــل   وســف 
عبــد) وبلعونــي  (،EE(38689 ( رقــم)
فلوطنيــة) للبطاقــة  فلحامــل  فلحفيــظ 
حبيبــة) وفلســيد0  (،E(031(0 رقــم)
فلوطنيــة) للبطاقــة  فلحاملــة  فلناجــي 
أصالــة عــن نفســها) (،E(0760( رقــم)
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ونيابــة عــن فبنتهــا فاطلــة حســب عقــد)

فلوطنيــة) للبطاقــة  فلحاملــة  فلوكالــة 
.EE(69007 رقــم)

بلعونــي) جليــد  فلســيدفن  لفائــد0 

رقــم) فلوطنيــة  للبطاقــة  فلحامــل 

فلحامــل) بلعونــي  وزكريــاء) (EE((((0

.EE7((090 رقــم) فلوطنيــة  للبطاقــة 

فلكائــن) فلتجــاري  فألصــل  آليــع 

رقــم) أكنــاو  بــاب  فملــرفء) بلجوهــرفت 

فملجوهــرفت) لبيــع  وفملعــد  مرفكــش  (9
فلــذي كان مســجال بالســجل فلتجــاري)

09770)بجليــع) بلرفكــش تحــت عــد )

بلبلــغ) وفملعنويــة  فملا  ــة  عناصــره 

600.000) رهلــا.

فملذكوريــن) فلبائعيــن  فعلــى  فئنــي 

إلــى) بتعرضاتهــم  أن  تقدمــوف  أعــاله 

باملحكلــة) فلتجــاري  فلســجل  قســم 

فلتجاريــة بلرفكــش  فجــل أآــل  بتــدئ)

من تاريخ نشر فإلعالن فألول وينتهي في)

 ــوم فلخامــس عشــر مــن نشــر فإلعــالن)

فلثانــي.
فلنشر0 فالول

)عن))رئيس مصلحة))كاتبة فلضبط)

241 مكرر

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر

ملف معالجة صعوبات فملقاولة
رقم : 99/)019/831)

 SAB MINES ET شركة

TRANSPORT

إشعار
بلقت�سى فلحكم رقم)113)فلصا ر)

ملف) في  ((019 0)) يسلرب) بتاريخ)

صعوبات فملقاولة رقم)99/)019/831) 

قضت فملحكلة فلتجارية بأكا  ر.

بفتح مسطر0 فلتسوية فلقضائية)

 SAB MINES شركة) حق  في 

ذفت) شركة  (ET TRANSPORT

مسؤولية محدو 0 في شخص ملثلها)

فالآتلاعي) مقرها  فلكائن  فلقانوني،)

بشارع) فالآتلاعي  مقرها  فلكائن 

فلسجل) في  فملسجلة  بالعيون،) مكة 
فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية بالعيون)

تحت رقم)1))))تحليلي.

بتحد د فتب0 فلتوقف عن فلدفع)

عن) فلسابقة  شهرف  عشر  ثلانية  في 

صدور هذف فلحكم.

فلعظيمي) جالد  فلسيد  بتعيين 

مصطفى) وفلسيد  منتدبا،) قاضيا 

ف حلو نائبا له.

بخوش) حسن  فلسيد  بتعيين 

مرفقبة) في  مهلته  وتحد د  سند كا،)

بإعدف ) تكليفه  مع  فلتسييب  أعلال 

فملالية) فملوفزنة  حول  مفصل  تقرير 

وفالقتصا  ة وفالآتلاعية لللقاولة،)

لوضعيتها) فملناسب  فلحل  وفقتبفح 

تاريخ) من  أشهر  أربعة  أآل   فجل 

صدور هذف فلحكم.

بشلول فلحكم بالنفاذ فملعجل.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 

فلتصريح بد ونهم للسند ك بعنوفنه)

علار0) فلكائن  بخوش  حسن  (: فمتي)
فلحاج) زنقة  فألول،) فلطابق  فهضار،)

فحلد فجنوش قبالة فلشركة فلعامة)

فلصناعي،) فلحي  لألبناك،) فملغربية 

فملبالغ) تتضلن  قائلة  ضلن  أكا  ر 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  فملطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أآل   فجل 

هذف فإلشعار بالجريد0 فلرسلية طبقا)

من) و1)7) (7(0 (،719 (،(80 لللوف )

فألآل) هذف  ويلد   فلتجار0  مدونة 

فلقاطنين) للدفئنين  بالنسبة  شهرين 

جارج فملللكة فملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

36

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر

ملف معالجة صعوبات فملقاولة
رقم : 018/8301/18) فبتدفئي

ورقم : 010)/)018/830) 

فستئنافي

LE MIRAMAR شركة

إشعار
 1978 رقم) فلقرفر  بلقت�سى 

عن) ((019 0) يسلرب) فلصا ر بتاريخ)

محكلة فالستئناف فلتجارية بلرفكش)

رقم) فملقاولة  صعوبات  ملف  في 

010)/)019/830))فلقا�سي ب):

فملستأنف) فلحكم  بإلغاء)
مسطر0) بفتح  آد د  من  وفلحكم 
شركة) حق  في  فلقضائية  فلتصفية 
مساهلة) شركة  (LE MIRAMARE
لوميبفمار،) بفندق  بلقرها  فلكائنة 

شارع محلد فلخامس،)أكا  ر.
بتعيين فلسيد علر رف�سي قاضيا)

منتدبا.
بتحد د تاريخ فلتوقف عن فلدفع)
في)18)شهر فلسابقة على تاريخ صدور)

فلقرفر.
فلسعدفوي) علي  فلسيد  بتعيين 
إنجاز) في  مهلته  وتحد د  سند كا،)
إآرفءفت فلتصفية من بدف تها إلى نها تها.
بتحد د مصاريف فملسطر0 بصفة)

مؤقتة في مبلغ)00.000) رهم.
بشلول فلحكم بالنفاذ فملعجل.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 
فلتصريح بد ونهم للسند ك بعنوفنه)
 19 فلكائن) فلسعدفوي  علي  (: فمتي)
فلسالم،) حي  فلفا�سي،) محلد  شارع 
فملبالغ) تتضلن  قائلة  ضلن  أكا  ر 
وذلك) بالوثائق  مرفقة  فملطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أآل   فجل 
هذف فإلشعار بالجريد0 فلرسلية طبقا)
من) و1)7) (7(0 (،719 (،(80 لللوف )
فألآل) هذف  ويلد   فلتجار0  مدونة 
فلقاطنين) للدفئنين  بالنسبة  شهرين 

جارج فملللكة فملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

37

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر
ملف معالجة صعوبات فملقاولة

رقم : 3)/019/8308)
فلتاآر محلد آناح

إشعار
بلقت�سى فلحكم رقم))11)فلصا ر)
ملف) في  ((019 31) يسلرب) بتاريخ)
صعوبات فملقاولة رقم)3)/019/8308) 

قضت فملحكلة فلتجارية بأكا  ر.
فلحكم بفسخ مخطط فالستلرفرية)
فملحصور لفائد0 فلتاآر محلد آناح)
في) فلصا ر  (33 رقم) فلحكم  بلوآب 
بتاريخ) ((017/8306/110 فمللف)
مع تحويل مسطر0) ((018 أبريل) (17

فلتصفية) إلى  فلقضائية  فلتسوية 

فلقضائية.

مصطفى) فلسيد  على  باإلبقاء)

ف حلو قاضيا منتدبا وفلسيد جالد)

وعلى) عنه،) نائبا  قاضيا  فلعظيمي 

فلسيد حسن بخوش سند كا.

باعتبار تاريخ فلتوقف عن فلدفع)

هو فلتاريخ فملحد  في فلحكم فلقا�سي)

بفتح مسطر0 فلتسوية فلقضائية.

ضم فلصائر إلى مصاريف فملسطر0)

وفعتبارها فمتيازية في فالستخالص.

فملعجل) بالنفاذ  فلحكم  بشلول 

بقو0 فلقانون.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 

فلتصريح بد ونهم للسند ك بعنوفنه)

حسن بخوش فلكائن بعلار0) (: فمتي)

فلحاج) زنقة  فألول،) فلطابق  فهضار،)

فحلد فجنوش قبالة فلشركة فلعامة)

فلصناعي،) فلحي  لألبناك،) فملغربية 

فملبالغ) تتضلن  قائلة  ضلن  أكا  ر 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  فملطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أآل   فجل 

هذف فإلشعار بالجريد0 فلرسلية طبقا)

من) و1)7) (7(0 (،719 (،(80 لللوف )

فألآل) هذف  ويلد   فلتجار0  مدونة 

فلقاطنين) للدفئنين  بالنسبة  شهرين 

جارج فملللكة فملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

38

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر

ملف معالجة صعوبات فملقاولة

رقم : )10/)019/830)

شركة أسامة لهندسة فلجنوب 

فملتوسطي

إشعار
)0)فلصا ر) بلقت�سى فلحكم رقم)

بتاريخ)7) نا ر)0)0))في ملف صعوبات)

 (019/830(/10( رقم) فملقاولة 

قضت فملحكلة فلتجارية بأكا  ر.
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بفتح مسطر0 فلتسوية فلقضائية)
لهندسة) أسامة  شركة  حق  في 
 STE OUSSAMA(فلجنوب فملتوسطي
فلكائن مقرها) (INGE-Méditerranée
رقم) (A( بحي فلنهضة علار0  فر إليغ)
فملقيد0) أكا  ر  فلرفبع،) فلطابق  (010

بالسجل فلتجاري رقم)669).
بتحد د فتب0 فلتوقف عن فلدفع)
عن) فلسابقة  شهرف  عشر  ثلانية  في 

صدور هذف فلحكم.
بتعيين فلسيد علر رف�سي قاضيا)
إ حلو) مصطفى  وفلسيد  منتدبا،)

نائبا له.
فلسعدفوي) علي  فلسيد  بتعيين 
مرفقبة) في  مهلته  وتحد د  سند كا،)
بإعدف ) تكليفه  مع  فلتسييب  أعلال 
فملالية) فملوفزنة  حول  مفصل  تقرير 
وفالقتصا  ة وفالآتلاعية لللقاولة،)
لوضعيتها) فملناسب  فلحل  وفقتبفح 
تاريخ) من  أشهر  أربعة  أآل   فجل 

صدور هذف فلحكم.
بشلول فلحكم بالنفاذ فملعجل.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 
فلتصريح بد ونهم للسند ك بعنوفنه)
 19 فلكائن) فلسعدفوي  علي  (: فمتي)
فلسالم،) حي  فلفا�سي،) محلد  شارع 
فملبالغ) تتضلن  قائلة  ضلن  أكا  ر 
وذلك) بالوثائق  مرفقة  فملطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أآل   فجل 
هذف فإلشعار بالجريد0 فلرسلية طبقا)
من) و1)7) (7(0 (،719 (،(80 لللوف )
فألآل) هذف  ويلد   فلتجار0  مدونة 
فلقاطنين) للدفئنين  بالنسبة  شهرين 

جارج فملللكة فملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

39

محكلة فلتجارية باكا  ر
ملف رقم : 106/)019/831)
شركة سيفالوبو  ريو  ي فورو
معالجة صعوبات فملقاولة 

فشعار
 0 (: رقــم) فلحكــم  بلقت�ســى 
 (0(0 10) نا ــر) بتاريــخ) صــا ر 
رقــم) فملقاولــة  صعوبــات  ملــف  فــي 

فملحكلــة) قضــت  ((019/831(/106

فلتجاريــة بأكا  ــر.

بقفل مسطر0 فلتصفية فلقضائية)

فملفتوحــة فــي حــق شــركة)«ســيفالوبو )

 CEPHALOPODE فورو«) و ي  ري 

مقرهــا) فلكائــن  (RIO DE ORO

توفرتــا) زنقــة  (9 برقــم) فالآتلاعــي 

فلخصــوم. لســدف   فلدفجلــة،)

فلســيد) فلســند ك  بتكليــف 

فلحســين ف حلــي با ــدفع تقريــر فــي شــأن)

حسابات فلتصفية بكتابة ضبط هذه)

فملحكلة  فجل أآل شهرين من تاريخ)

هــذف فلحكــم.

وبشــلول فلحكــم بالنفــاذ فملعجــل)

بقــو0 فلقانــون.
عن))رئيس مصلحة كتابة فلضبط

245

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر
مكتب فلسجل فلتجاري

ملف رقم : 3)019-0)

حساب جصو�سي رقم 1103
تفويت أصل تجاري

فملؤرخ) فلعرفي  فلعقد  بلوآب 

شركة) فوتت  ((019 سبتلرب) (9 ب)

فملسجلة) (MARJANE LUNCH

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

بأكا  ر تحت رقم)))108)حق فلكرفء)
فلتجاري) بالروفق  فملتوفآد  لللحل 

لفائد0 فلسيد) مرآان فونتي أكا  ر،)

بطاقته) فملصطفة  بوحليد  فلعلوي 

بثلن) وذلك  (B(978(9 فلوطنية)

إآلالي قدره)1.000.000 رهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  فلضبط 

ضبط) بلكتب  تسجل  فلتعرضات 

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر  فجل أآل)

فملوفلية) ((1(( عشر  وما) فلخلسة 

 80 (،83 للنشر0 فلثانية طبقا لللوف )

و100)من مدونة فلتجار0.

فلنشر0 فالولى
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

34 مكرر

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر
مكتب فلسجل فلتجاري
ملف رقم : 019-069)

حساب جصو�سي : 0))1م
تقد م أصل تجاري كحصة في شركة
في) فملؤرخ  فلعرفي  فلعقد  بلوآب 
فلسيد0) قدمت  (،(019 نوفلرب) (13
وفاء)فلعلمي،)فلحاملة لبطاقة فلتعريف)
D68010)آليع فألصل) فلوطنية رقم)
 9( رقم) (( بالخيام) فلكائن  فلتجاري 
فلتجاري) بالسجل  وفملسجل  أكا  ر،)
كحصة في شركة) (((0(0 تحت رقم)

صيدلية فلخيام فلحنصلي.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) مصلحة  ذي  لكل  يعلن  فلضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل  فلتعرضات 
فملحكلة فلتجارية بأكا  ر  فجل أآل)
فملوفلية) ))1)) وما  عشر) فلخلسة 
 80 (،83 للنشر0 فلثانية طبقا لللوف )

و100)من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فالولى

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

35 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف إآرفءفت رقم : 017/17/6)

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضا ة
إشعار

شركة م.ج.ب فو س ماروك 
 يستب بسيون في شخص ملثلها 

فلقانوني 
بتاريخ) فلصا ر  فلحكم  بلقت�سى 
رقم) فمللف  في  ((017 أكتوبر) (19
فلحكم) رقم  ((016/8319/09
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((017/16
فلتصفية) مسطر0  بفتح  بطنجة 
فو س) م.ج.ب  لشركة  فلقضائية 

ماروك  يستب بسيون.
إن فلقا�سي فملنتدب يشعركم بأنه)
بكتابة) فلد ون  قائلة  إ دفع  تم  قد 
فلضبط من طرف فلسند ك فلسيد)
إشار0) رهن  لتكون  بورباع  فحلد 
فلدفئنين لالطالع عليها وذلك تطبيقا)

لللا 0))73)من م.ت.
عن رئيس كتابة فلضبط

40

فملحكلة فلتجارية بطنجة

RC : 4131

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضا ة

إشعار
شركة كلوبال موتورس في شخص 

ملثلها فلقانوني 

بتاريخ) فلصا ر  فلحكم  بلقت�سى 

رقم) فمللف  في  ((019 6)) يسلرب)

فلحكم) رقم  ((018/8306/13

019/100))قضت فملحكلة فلتجارية)

بطنجة):

فلتصفية) مسطر0  بفتح  (- (1

فلقضائية في موفآهة شركة)«كلوبال)

موتورس«)في شخص ملثلها فلقانوني)

شارع) (30 فالآتلاعي) مقرها   قاضيا،)

9)أبريل،)تطوفن تحد د تاريخ فلتوقف)

عن فلدفع في فاتح أغسطس))01).

سعيد) محلد  فلسيد  تعيين  (- ((

حجاجي قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا وفلسيد)

محلد بنونة سند كا.
عن رئيس كتابة فلضبط

41

محكلة فلتجارية بطنجة

ملف رقم : 0)/0)0)

شركة بريكوشوب في شخص ملثلها 

فلقانوني

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية 
فشعار

فلصــا ر) فلحكــم  بلقت�ســى 

فمللــف) فــي  ((0(0 )) نا ــر) بتاريــخ)
فلحكــم) رقــم  ((0(0/8319/01 رقــم)

0/01)0))قضــت فملحكلــة فلتجاريــة)

: بطنجــة)

ســعيد) محلــد  فلســيد  بتعييــن 

حيــظ) فلســيد  مــن  بــدال  حجاجــي 

وفلســيد) ( منتدبــا) قاضيــا  بولوفــة 

محلــد))فلزنطــاري قاضيــا منتدبــا نائبــا)

فــي ملــف فلتصفيــة فلقضائيــى لشــركة)

بريكوشــوب.
عن رئيس كتابة فلضبط

246
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فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار
شركة هيسا لألآور

في شخص ملثلها فلقانوني
فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 
رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)
)/0/8319)0))رقم فلحكم))/0)0) 

قضت فملحكلة فلتجارية بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة هيسا لألآور.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي
منتدبة قضائية

247

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار
شركة فلرحالي موبل

في شخص ملثلها فلقانوني
فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 
رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)
0/8319/3)0))رقم فلحكم)0/3)0) 

قضت فملحكلة فلتجارية بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة فلرحالي موبل.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي
منتدبة قضائية

248

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار
حسناء فألندل�سي  حلان
في شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 
رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)
0/8319/0)0))رقم فلحكم)0/0)0) 

قضت فملحكلة فلتجارية بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

في) نائبا  منتدبا  قاضيا  فلزنطاري 

لحسناء) فلقضائية  فلتصفية  ملف 

فألندل�سي  حلان.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي

منتدبة قضائية

249

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار

شركة مطاحن فلقصر )فلكازفر)

في شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 

رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)

)/0/8319)0))رقم فلحكم))/0)0) 

قضت فملحكلة فلتجارية بطنجة):

فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 

بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)

منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)

قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقصر  مطاحن  لشركة  فلقضائية 

)فلكازفر).
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي

منتدبة قضائية

250

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار

شركة كويكستبف

في شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 

رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)

0/8319/6)0))رقم فلحكم)0/6)0) 

قضت فملحكلة فلتجارية بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

وفلسيد) منتدبا  قاضيا  بولوفة 

محلد فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا)
في ملف فلتصفية فلقضائية لشركة 

كويكستبف.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي
منتدبة قضائية

251

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار
شركة ريجين�سي ريال ستا ت
في شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 
رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)
0/8319/7)0))رقم فلحكم)0/7)0) 

قضت فملحكلة فلتجارية بطنجة):
سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
فلتصفية فلقضائية لشركة ريجين�سي 

ريال ستا ت.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي
منتدبة قضائية

252

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار
شركة صتيبفا فلسعد ين
في شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 
رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)
0/8319/8)0))رقم فلحكم)0/8)0) 

قضت فملحكلة فلتجارية بطنجة):
سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
صتيبفا  لشركة  فلقضائية  فلتصفية 

فلسعد ين.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي
منتدبة قضائية

253

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار

شركة ف لانطكس

في شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 

رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)

0/8319/9)0))رقم فلحكم)0/9)0) 

قضت فملحكلة فلتجارية بطنجة):

فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 

بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)

منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)

قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة ف لانطكس.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي

منتدبة قضائية

254

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار

شركة تاريلكس

في شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 

رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/10

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/10

بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

في) نائبا  منتدبا  قاضيا  فلزنطاري 

لشركة  فلقضائية  فلتصفية  ملف 

تاريلكس.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي

منتدبة قضائية

255
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فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار

شركة  فنيا طكس

في شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر بتاريخ) فلحكم  بلقت�سى 

رقم) فمللف  في  ((0(0 )) نا ر)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/11

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/11

بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)

لشركة  فنيا  فلقضائية  فلتصفية 

طكس.
عن رئيس كتابة فلضبط

جد جة فلنعيمي

منتدبة قضائية

256

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار

شركة تلو 0 في شخص ملثلها 

فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/1(

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/1(

بطنجة):

فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 

بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)

منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)

قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة تلو 0.
عن رئيس كتابة فلضبط

257

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة  كرف في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/13
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/13

بطنجة):
سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)

فلتصفية فلقضائية لشركة  كرف.
عن رئيس كتابة فلضبط

258

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركةفلبوغاز  في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/10
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/10

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)
فلقضائية لشركة رولي فنفستسلنت.

عن رئيس كتابة فلضبط

259

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة فلبوغاز في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/1(
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/1(

بطنجة):

فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة فلبوغاز.
عن رئيس كتابة فلضبط

260

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة ف لوبلييب الرينوفسيون في 

شخص ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/16
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/16

بطنجة):
سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
فلتصفية فلقضائية لشركة ف لوبلييب)

الرينوفسيون.
عن رئيس كتابة فلضبط

261

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة برووفرغوس طنجة في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/17
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/17

بطنجة):
سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
في) نائبا  منتدبا  قاضيا  فلزنطاري 
لشركة) فلقضائية  فلتصفية  ملف 

برووفرغوس طنجة.
عن رئيس كتابة فلضبط

262

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة حدفئق فملعلور0 في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/18
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/18

بطنجة):
سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
حدفئق) لشركة  فلقضائية  فلتصفية 

فملعلور0.
عن رئيس كتابة فلضبط

263

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة حافالت طنجس في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/19
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/19

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة حافالت طنجس.
عن رئيس كتابة فلضبط

264

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة سيسا د سويلوير ال ن في 

شخص ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم رقم  ((0(0/8319/(0
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 0)/0)0))قضت فملحكلة فلتجارية)
بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
فلتصفية فلقضائية لشركة سيسا د)

سويلوبر ال ن.
عن رئيس كتابة فلضبط

265

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة آيم ريبيبو ماروك في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(1
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(1

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)
فلقضائية لشركة آيم ريبيبو ماروك.

عن رئيس كتابة فلضبط

266

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
بوزكري فلجربفوي

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/((
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/((

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية بوزكري فلجربفوي.
عن رئيس كتابة فلضبط

267

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة فاشيون فلعرفئش في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(3
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(3

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)
فلقضائية لشركة فاشيون فلعرفئش.

عن رئيس كتابة فلضبط

268

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة أبنكو في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(0
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(0

بطنجة):
سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)

فلتصفية فلقضائية لشركة أبنكو.
عن رئيس كتابة فلضبط

269

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية
إشعار

شركة أكنول طكس في شخص 
ملثلها فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/((
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/((

بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
أكنول) لشركة  فلقضائية  فلتصفية 

طكس.
عن رئيس كتابة فلضبط

270

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية
إشعار

شركة أهال فيالج في شخص ملثلها 

فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(6

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(6

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 

بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)

منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)

قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة أهال فيالج.
عن رئيس كتابة فلضبط

271

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية
إشعار

شركة ألطوبريس في شخص ملثلها 

فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(7

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(7

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 

بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)

منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)

قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة ألطوبريس.
عن رئيس كتابة فلضبط

272

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة فيطاسيم في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(8
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(8

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة فيطاسيم.
عن رئيس كتابة فلضبط

273

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية
إشعار

شركة فيز م فملغرب في شخص 
ملثلها فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(9
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(9

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة فيز م فملغرب.
عن رئيس كتابة فلضبط

274

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة طرفنزميكس في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/30
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/30

بطنجة):
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سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

في) نائبا  منتدبا  قاضيا  فلزنطاري 

لشركة) فلقضائية  فلتصفية  ملف 

طرفنزميكس.
عن رئيس كتابة فلضبط

275

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية
إشعار

شركة مؤسسة فلهرم في شخص 

ملثلها فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/31

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/31

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 

بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)

منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)

قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة مؤسسة فلهرم.
عن رئيس كتابة فلضبط

276

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية
إشعار

سلوى أغوتان )مصبنة فلريف)

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/3(

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/3(

بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
سلوى) لشركة  فلقضائية  فلتصفية 

أغوتان))مصبنة فلريف).
عن رئيس كتابة فلضبط

إمضاء):)جد جة فلنعيمي
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فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية
إشعار

شركة نيطوورك ربورط في شخص 

ملثلها فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/33

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/33

بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)

فلتصفية فلقضائية لشركة نيطوورك 

ربورط.
عن رئيس كتابة فلضبط

إمضاء):)جد جة فلنعيمي

278

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
عبد فلحليد زيوزيو ومحلد أنوفر 

فلتلسلاني فملقدم

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/30

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/30

بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)

فلحليد) لـعبد  فلقضائية  فلتصفية 

فلتلسلاني) أنوفر  ومحلد  زيوزيو 

فملقدم.
عن رئيس كتابة فلضبط

إمضاء):)جد جة فلنعيمي

279

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة مارينا بنزفر في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/3(
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/3(

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة مارينا بنزفر.
عن رئيس كتابة فلضبط
إمضاء):)جد جة فلنعيمي

280

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة سيتيب بروموبليي في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/36
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/36

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة سيتيب بروموبليي.
عن رئيس كتابة فلضبط
إمضاء):)جد جة فلنعيمي
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فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة فملقلع فألبيض في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/37
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/37

بطنجة):

سعيد) محلد  فلسيد  بتعيين 

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)

فملقلع  لشركة  فلقضائية  فلتصفية 

فألبيض.
عن رئيس كتابة فلضبط

إمضاء):)جد جة فلنعيمي
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فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة توزيع فلخدمات 

وفللوآيستيك في شخص ملثلها 

فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/38

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/38

بطنجة):

فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 

بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)

منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)

قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلخدمات) توزيع  لشركة  فلقضائية 

وفللوآيستيك.
عن رئيس كتابة فلضبط

إمضاء):)جد جة فلنعيمي

283

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة آنات فلعريف في شخص 

ملثلها فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/39

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/39

بطنجة):
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فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة آنات فلعريف.
عن رئيس كتابة فلضبط
إمضاء):)جد جة فلنعيمي

284

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة إسكان لوبروكري في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/00
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/00

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة إسكان لوبروكري.
عن رئيس كتابة فلضبط
إمضاء):)جد جة فلنعيمي

285

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة أمورف في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/01
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/01

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة أمورف.
عن رئيس كتابة فلضبط
إمضاء):)جد جة فلنعيمي
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فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة ربوف0 في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/0(
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/0(

بطنجة):
فلزنطاري) محلد  فلسيد  بتعيين 
بدال من فلسيد حفيظ بولوفة قاضيا)
منتدبا وفلسيد محلد سعيد حجاجي)
قاضيا منتدبا نائبا في ملف فلتصفية)

فلقضائية لشركة ربوف0.
عن رئيس كتابة فلضبط
إمضاء):)جد جة فلنعيمي

287

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة كوماريت في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/03
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/03
بطنجة):)بتعيين فلسيد محلد سعيد)
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
فلتصفية فلقضائية لشركة كوماريت.

عن رئيس كتابة فلضبط

288

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
فلشركة فالسبانية فملغربية لللطاط 

في شخص ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/01
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/01
محلد) فلسيد  بتعيين  (: بطنجة)

حفيظ) فلسيد  من  بدال  فلزنطاري 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

نائبا) منتدبا  قاضيا  حجاجي  سعيد 

في ملف فلتصفية فلقضائية للشركة)

فالسبانية فملغربية لللطاط.
عن رئيس كتابة فلضبط
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فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة فلضخامة للنقل فلسياحي في 

شخص ملثلها فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/0(

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/0(

بطنجة):)بتعيين فلسيد محلد سعيد)

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

في) نائبا  منتدبا  قاضيا  فلزنطاري 

لشركة) فلقضائية  فلتصفية  ملف 

فلضخامة للنقل فلسياحي.
عن رئيس كتابة فلضبط
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فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة فيربوطكس في شخص ملثلها 

فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)

فلحكم) رقم  ((0(0/8319/06

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/06

محلد) فلسيد  بتعيين  (: بطنجة)

حفيظ) فلسيد  من  بدال  فلزنطاري 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

نائبا) منتدبا  قاضيا  حجاجي  سعيد 

في ملف فلتصفية فلقضائية لشركة)

فيربوطكس.
عن رئيس كتابة فلضبط

291

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة صحرفء مرفكش في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/07
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/07
محلد) فلسيد  بتعيين  (: بطنجة)
حفيظ) فلسيد  من  بدال  فلزنطاري 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
نائبا) منتدبا  قاضيا  حجاجي  سعيد 
في ملف فلتصفية فلقضائية لشركة)

صحرفء)مرفكش.
عن رئيس كتابة فلضبط

292

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة كاطان في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/08
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/08
محلد) فلسيد  بتعيين  (: بطنجة)
حفيظ) فلسيد  من  بدال  فلزنطاري 
بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
نائبا) منتدبا  قاضيا  حجاجي  سعيد 
في ملف فلتصفية فلقضائية لشركة)

كاطان.
عن رئيس كتابة فلضبط

293

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة لوكساطرونيك في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/09
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/09
بطنجة):)بتعيين فلسيد محلد سعيد)
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حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

في) نائبا  منتدبا  قاضيا  فلزنطاري 

لشركة) فلقضائية  فلتصفية  ملف 

لوكساطرونيك.
عن رئيس كتابة فلضبط

294

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة صفرطيكس في شخص 

ملثلها فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(0

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(0

بطنجة):)بتعيين فلسيد محلد سعيد)

حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

في) نائبا  منتدبا  قاضيا  فلزنطاري 

لشركة) فلقضائية  فلتصفية  ملف 

صفرطيكس.
عن رئيس كتابة فلضبط

295

فملحكلة فلتجارية بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة م.ج.ب فو س ماروك 

 يستب بسيون في شخص ملثلها 

فلقانوني

فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 

فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(1

فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(1

محلد) فلسيد  بتعيين  (: بطنجة)

حفيظ) فلسيد  من  بدال  فلزنطاري 

بولوفة قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)

نائبا) منتدبا  قاضيا  حجاجي  سعيد 

في ملف فلتصفية فلقضائية لشركة)

م.ج.ب فو س ماروك  يستب بسيون.
عن رئيس كتابة فلضبط

296

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة فانا في شخص ملثلها 

فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/((
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/((
محلد) فلسيد  بتعيين  (: بطنجة)
حفيظ) فلسيد  من  بدال  فلزنطاري 
في ملف) نائبا  بولوفة قاضيا منتدبا 

فلتصفية فلقضائية لشركة فانا.
عن رئيس كتابة فلضبط

297

فملحكلة فلتجارية بطنجة
مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

إشعار
شركة كلوب فلغريب كار في شخص 

ملثلها فلقانوني
فلصا ر) فلحكم  بلقت�سى 
فمللف رقم) في  ((0(0 )) نا ر) بتاريخ)
فلحكم) رقم  ((0(0/8319/(3
فلتجارية) قضت فملحكلة  ((0(0/(3
بطنجة):)بتعيين فلسيد محلد سعيد)
حفيظ) فلسيد  من  بدال  حجاجي 
بولوفة قاضيا منتدبا و فلسيد محلد)
فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا في ملف)
كلوب  لشركة  فلقضائية  فلتصفية 

فلغريب كار.
عن رئيس كتابة فلضبط

298

فملحكلة فلتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق فلبيع
ملف رقم : 019/1617)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحكلة فلتجارية بطنجة) ( فلضبط)
أنه بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)30 
باع ورثة فملرحوم عبد) ((019 أكتوبر)
فلعالي بن أحلد بروتي وهم فلسا 0)
زوآته بديعة بنت عبد) (: وفلسيدفت)
وولد ه) ((K10(8((( فملجيد فلشرتي)
منها وهم نا  ة بنت عبد فلعالي))بروتي)

ومحلد بن عبد فلعالي) ((K0((388(
عنهم) فلنائب  ((K000(00( بروتي)
فلسيد محلد بروتي فلحامل لبطاقة)
 (K000(00( فلوطنية) فلتعريف 
في) مؤجة  عرفي  وكالة  بلقت�سى 
فألصل) مجلوع  (،(019 6)مارس)
فلتجاري فلكائن بطنجة شارع موالي)
بالسجل) وفملسجل  (61 سليلان رقم)
(،9((0 رقم) تحت  بطنجة  فلتجاري 
فلبقالي) فالله  عبد  فلسيد  لفائد0 
فلقاسمي))KB6((0))وفلسيد وفلسيد)
مناصفة) ((K1(3176( فلعربي فملدني)
بينهلا وحد ت قيلة فألصل فلتجاري)
في مبلغ إآلالي قدره) فلبيع  موضوع 

300.000) رهم.
فلتعرضات) آليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة)
 فجل أآل))1) وما فبتدفءف من تاريخ)
وما) (80 للفصل) طبقا  فلثاني  فلنشر 

 ليه من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

فإلمضاء
عن))رئيس كتابة فلضبط

جد جة فرفجي

42 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة فملقاولة رقم : 

(018/8301/0(
ملف رقم 019/8303/07)

ملف رقم : 019/8310/131)
إشعار  بإسقاط فألهلية فلتجارية

بلقت�سى فلحكم فلصا ر بتاريخ))) 
 يسلرب)019))تحت رقم)0))/019) 
في ملف إسقاط فألهلية فلتجارية رقم)
فلتصفية) )ملف  ((019/8310/131
في) (((019/8303/07 فلقضائية رقم)
موفآهة فلسيد حسن فملرفك�سي مسيب)
فملحكلة) قضت  ستبف  ف،) شركة 
فألهلية) بإسقاط  بوآد0  فلتجارية 
فلتجارية عن فلسيد حسن فملرفك�سي،)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
جلس) ملد0  وذلك  (،F00(930 رقم)

سنوفت.
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

43

فملحكلة فلتجارية بوآد0
ملف صعوبة فملقاولة رقم : 

(/0(/07
ملف فلتسوية فلقضائية رقم 

(/0(/07
ملف رقم : 180/)019/831)
إشعار  بقفل مسطر0 فلتسوية 

فلقضائية
بتاريخ) فلصا ر  فلحكم  بلقت�سى 
رقم) تحت  ((019 ))) يسلرب)
مسطر0) قفل  ملف  في  ((019/(((
فلتسوية فلقضائية في موفآهة شركة)
 (019/831(/180 رقم) ريفوطكس 
رقم) فلقضائية  فلتسوية  )ملف 
07/)0/))،)قضت فملحكلة فلتجارية)
فلتسوية) مسطر0  تقفل  بوآد0 
فلقضائية لشركة ريفوطكس مع ما)

 تبتب عن ذلك من أثر قانونية.
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

44

فملحكلة فلتجارية بوآد0
إشهار مستخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في أصل تجاري
ملف فلبيع رقم : 019/1030)

حرره) رسمي  عقد  بلقت�سى 
فلصد قي،) فلوهاب  عبد  فألستاذ 
أكتوبر) ((9 بتاريخ) بوآد0،) فملوثق 
 13 بتاريخ) بوآد0  مسجل  (،(019
 يسلرب)019))سجل فإل دفع)633)) 
فلسيد) باع  (،(3(03 بالقبض) أمر 
بشارع) فلساكن  فلقا ر  فو ي،) عبد 
وآد0.) (0 آاكرطا تجزئة رشيد رقم)
فلساكن) محلد  فو ي،) للسيد ن 
رقم) رشيد  تجزئة  آاكرطا  بشارع 
فلساكن) وزكرياء) فو ي،) وآد0  (0
 0 بشارع آاكرطا تجزئة رشيد رقم)

وآد0.
في) فملشاعة  فلحقوق  (1/3 ثلث)
بالسجل) فملقيد  فلتجاري،) فألصل 
 (01( نوفلرب) ((8 بتاريخ) فلتجاري 
 69606 (،69600 فألرقام) تحت 
)))سوق) فلكائن بـ) و69608)تحليلي،)
شرفكة وآد0،)فملعد لبيع فملجوهرفت،))

بثلن إآلالي قدره)100.000) رهم.
فملحكلة) أمام  فلتعرضات  تقبل 
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)1) وما) فلتجارية بوآد0  فجل أآل)
تطبيقا) (- فلثانية) للنشر0  فملوفلية 

لللا 0)80)من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فالولى

رئيس مصلحة كتابة فلضبط

45 مكرر

فملحكلة فلتجارية بوآد0
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف فلبيع رقم : 019/1033)

حساب رقم : 980
مصحح) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،(019 نوفلرب) (7 بتاريخ) فإلمضاء،)
)) يسلرب) بتاريخ) بوآد0  مسجل 
 -  (78(3 فإل دفع) سجل  ((019
زكري،) قاسمي  فلسيد  باع  (،(((37
بوقنا ل) طريق  بوآد0،) فلساكن 
(،(1 رقم) س  زنقة  لعلج،) تجزئة 
قاسمي) فلسيد  وكيله  بوفسطة 
طريق) بوآد0،) فلساكن  محلد،)
زنقة فلعهد) بوقنا ل تجزئة فمباركي،)
للسيد منصوري لخضر،) (.1(3 رقم)
زنقة) فملحلدي  حي  بوآد0  فلساكن 

7)))رقم))3.
فلكائن) فلتجاري  فألصل  آليع 
وآد0،) (( رقم) فلشرشار0  بزنقة 
 1( بتاريخ) فلتجاري  بالسجل  فملقيد 
 31108 تحت رقم) (199( ( أغسطس)

تحليلي،)بثلن قدره)0.000)) رهم.
فملحكلة) أمام  فلتعرضات  تقبل 
)1) وما) فلتجارية بوآد0  فجل أآل)
تطبيقا) (- فلثانية) للنشر0  فملوفلية 

لللا 0)80)من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فلثانية

فإلمضاء):)عن رئيس كتابة فلضبط

46 مكرر

فملحكلة فلتجارية بوآد0
إشهار مستخرج عقد شرفء حظ 

مشاع في أصل تجاري
ملف فلبيع رقم : 0/03)0)

حساب رقم : 990
حرره) شرفء) عقد  بلقت�سى 
بدفئر0) لإلشها   فملنتصبان  فلعدالن 
عبو) آلول  بوآد0  فستئنافية 

 1( بتاريخ) وعبد فلرحلان  ثبب 

في) بوآد0  سجل  (،(019  يسلرب)

 (99(0003( تاريخه سجل فإل دفع)

فلسيد0) باعت  (،(019/(7166 أس)

رشيد0 شتوفني،)فلساكنة بوآد0،)حي)

للسيد) (.3( رقم) (0 فلجوهر0 زنقة ب)

عبد فلحليم مصباح،)فلساكن بوآد0)

07)زنقة فلنهضة.

آليع حظها فملشاع وقدره فلربع)

لبيع) فملعد  فلتجاري  فألصل  في  (1/0

فلدكان) في  بالتقسيط  فمللتاز  فلثوب 

زنقة فلصابوني،) (،(7 فلكائن بوآد0)

 7 بتاريخ) فلتجاري  بالسجل  فملقيد 

و) (68960 رقمي) تحت  ((01(  ونيو)

 (0.000 )6896)تحليلي،)بثلن قدره)

 رهم.

فملحكلة) أمام  فلتعرضات  تقبل 

فلتجارية بوآد0  فجل أآل أقصاه)

(- فلثانية) للنشر0  فملوفلية  )1) وما 

تطبيقا لللا 0)80)من مدونة فلتجار0.

فلنشر0 فألولى
نائب رئيس مصلحة كتابة فلضبط

47 مكرر

فملحكلة فلتجارية بوآد0

إشهار مستخرج عقد شرفء  أصل 
تجاري

ملف فلبيع رقم : 0/07)0)

حساب رقم : 990

حرره) شرفء) عقد  بلقت�سى 

بدفئر0) لإلشها   فملنتصبان  فلعدالن 

فملحكلة فالبتدفئية بوآد0 نصر فلد ن)

بتاريخ) عدلي  فلعزيز  وعبد  آلسان 

سجل بوآد0) (،(010 فاتح  يسلرب)

010))سجل فإل دفع) ))) يسلرب) في)

فلسيدفن) باع  (،11766 أس) (1(379

فلساكن بظهر) )عبد فلكبيب عليوي،) (:

رقم) ((7 ف) فمسيب ي  تجزئة  ملحلة 

39)وآد0،)ومحلد سليد0،)فلساكن)

بدوفر مزغان علو 0 قنفو 0 آرف 0.)

فلساكنة) لحفاوي،) نعيلة  للسيد0 

فملن) زنقة  لعلج  تجزئة  فلزيتون  بحي 

رقم)8)وآد0.

كافة فألصل فلتجاري للدكان فلذي)

 حلل رقمي)01)و))0)وفلكائن بطريق)

بالسجل) مقيد  فلغيب  وآد0،) صفرو 

فلتجاري،)بثلن قدره)000.000) رهم.

فملحكلة) أمام  فلتعرضات  تقبل 

فلتجارية بوآد0  فجل أآل أقصاه)

(- فلثانية) للنشر0  فملوفلية  )1) وما 

تطبيقا لللا 0)80)من مدونة فلتجار0.

فلنشر0 فألولى
نائب رئيس مصلحة كتابة فلضبط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف 0/19)

حساب رقم 1)166

عقد تقدمة
 DIAMOND BUSINESS شركة

 DEVELOPMENT &

MANAGEMENT

SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم تغييب فلشكل) ((019 فاتح نوفلرب)

عبد) أحبا  فلسيد  ملقاولة  فلقانوني 

إلى) طبيعي  شخص  من  فلوفحد 

فلخصائص) معنوي  حلل  شخص 

فلتالية):

 DIAMOND شركة) (: فلتسلية)

 BUSINESS( DEVELOPMENT( &

.MANAGEMENT SARL AU

فلصفة فلقانونية):)شركة محدو 0)

فملسؤولية بشريك وحيد.

 ( سليلة) إقامة  (: فلشركة) مقر 

علار0 رقم)0)شقة)8)سال فلجد د0.

فستغالل) (: فالآتلاعي) فلهدف 

مقهى،)مطعم،)أكالت جفيفة،)مخرز0)

وتنظيم فلحفالت.

 (00.000 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

فملد0):)99)سنة فبتدفء)من تأسيس)

فلشركة.

فلشركة) تسييب  أوكل  (: فلتسييب)

غيب) ملد0  فلوفحد  عبد  أحبا  للسيد 

محدو 0.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى  يسلرب من كل سنة.

سجل تجاري رقم):)))6)0.

كاتب) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بسال.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك  (

بلكتب فلضبط باملحكلة فالبتدفئية)

مكتب فلسجل فلتجاري بسال  فجل)

أآل جلسة عشر  وما فملوفلي للنشر0)

فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فلثانية

113 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع أصل تجاري

عد  0/01)0)

حساب جصو�سي رقم 09

بيع أصل تجاري
بلقت�سى عقد موثق حرر بلكتب)

موثقة) فلسباعي  فوزية  فألستاذ0 

 19 و) (17 بتاريخ) فلقنيطر0  بلد نة 

 MONSIEUR باع) ((019  يسلرب)

 ALI EL MHARZI MAROCAIN

فألصل فلتجاري) (CIN( :( CB(104578

 93 رقم) (( أزهرون) بتجزئة  ( فلكائن)

فلتجاري) بالسجل  وفملقيد  فلقنيطر0 

بالقنيطر0) فالبتدفئية  فملحكلة  لدى 

وفملستغل) (711(0 رقم) تحت 

فلتجاري) فالسم  تحت  كلقهى 

مبلغ) مقابل  (CAFE SOULAYMAN

 MONSIEUR 68000) رهلا لفائد0)

 MOHAMED AZNADI

MAROCAIN(CIN(:(R100196)فعلى)

 فئن فلبائع فملذكور أعاله أن  تقدموف)

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  بتعرضهم 

بالقنيطر0  فجل أآل))1) وما فبتدفء)

من تاريخ فلنشر0 فلثانية طبقا للفصل)

80)من مدونة فلتجار0

فلنشر0 فلثانية
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

161 مكرر



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (315

املحكمة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن بيع عقار باملزف  فلعلني

ملف : فلتنفيذ

رقم : 19/1770

لفائد0 : ورثة فلكبيب مسالك بن علر 

ومن معه

 نوب عنها : فألستاذ فقد م رضوفن 

فملحامي بهيئة بني مالل ضد جد جة 

سيد لو بنت محلد ومن معها

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

فلضبط لدى فملحكلة فالبتدفئية بني)

 10 بتاريخ) أنه  أسفله  فملوقع  مالل 

فلوفحد0) فلساعة  على  ((0(0 مارس)

بهذه) ( فلبيوعات) بقاعة  فلزوفل  بعد 

فلعلني) باملزف   بيع  سيقع  فملحكلة،)

رقم) فلعقاري  فلرسم  ذي  للعقار 

3/10)0)))فمللك فملسمى فلضحى))3 

فلكائن بحي أم فلظهر تجزئة فلضحى)

بني مالل فلبالغ مساحته)96)متب مربع)

تم) أرضية  قطعة  عن  عبار0  وفلذي 

من) تتكون  حد ثة  بنا ة  بها  تشييد 

سفلي آاهز للسكن وطابق علوي أول)

على مستوى فألشغال) في طور فلبناء)

فلظهر) بام  وفلكائن  وسطح  فألولية 

تجزئة فلضحى بمي مالل.

لبيع) فالفتتاحي  فلثلن  حد   وقد 

فلعقار باملزف  فلعلني فنطالقا من مبلغ)

900.000) رهم.

وعلى من رست عليه فملزف د0 أن)

 ؤ ي فلثلن فورف مع زيا 0)%3)وفآب)

فلخزينة فلعامة.

فملعلومات  لكن) من  ولللزيد 

فلتنفيذفت) بقسم  فالتصال 

فلقضائية لالطالع على  فتب فلشروط)

وفلتحلالت.
رئيس كتابة فلضبط

49

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل

بيع عقار باملزف  فلعلني

لفائد0 : مولو  بن بوزكري

 نوب عنه ذ محلد بوآعفر فملحامي 

بهيئة بني مالل

ضد ورثة فلكبيب بن بوزكري

ملف : فلتنفيذ

عد  : 1008/18

كتابتي) مصلحة  رئيس  يعلن 

فلضبط لدى فملحكلة فالبتدفئية بني)

مالل أنه بتاريخ)31)مارس)0)0))على)

فلساعة فلوفحد0 بعد فلزوفل بقاعة)

بيع) سيقع  فملحكلة  بهذه  فلبيوعات 

باملزف  فلعلني للعقارين فلتالين):

به) منزل  فألول  تكون من  فلعقار 

أربعة غرف ومطبخ مساحته تقدر ب)

م م وفلكائن بأوال  فمبارك بني) (1(0

مالل.

فلعقار فلثاني  تكون من منزل مبني)

بالتابوت متال�سي عبار0 عن زريبة مع)

ب) تقدر  مساحته  للسكنى  غرفتين 

م م وفلكائن بأوال  فمبارك بني) (130

مالل.

لبيع) فالفتتاحي  فلثلن  حد   وقد 

فلعقار فألول من طرف فلخبيب في مبلغ)

فلثلن) حد   وقد  100.000) رهم 

من) فلثاني  فلعقار  لبيع  فالفتتاحي 

00.000) رهم) طرف فلخبيب في مبلغ)

فن) فملزف د0  عليه  رست  من  وعلى 

 ؤ ي فلثلن فورف مع زيا 0)3%)وفآب)

فلخزينة فلعامة.

فملعلومات  لكن) من  ولللزيد 

فالتصال بقسم فلتنفيذفت فلقضائية)

على  فتب) لالطالع  فملحكلة  بهذه 

فلشروط وفلتحلالت.
فإلمضاء):)رئيس مصلحة كتابة فلضبط

299

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل

بيع عقار باملزف  فلعلني
لفائد0 : أمينة حنيد

 نوب عنه ذ فلسعيد علرفوي 

فملحامي بهيئة بني مالل

ضد : عبد فلرحلان تون�سي ومن معه

ملف  فلتنفيذ عد  : )))19/1

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

بتاريخ) أنه  أسفله  فملوقع  مالل  بني 

فلساعة) على  ((0(0 10)مارس)

فلوفحد0 بعد فلزوفل بقاعة فلبيوعات)

بهذه فملحكلة سيقع بيع باملزف  فلعلني)

للعقار ويتعلق فألمر بالدفر فلكائنة بحي)

فلرقم) (01 فلزنقة) عائشة  لال  فألميب0 

01)بني مالل مشيد0 على مساحة)6) 

متب مربع  حدها قبلة رفبحة مسرفر،)

فملسجد ويلينا  فر فملسجد،) ( وغروبا)

وفملدجل) فلتون�سي  فحلد  وشلاال 

ويشتلل) فلعلومية  بالزنقة  فملرتبط 

من) سفلي  تكون  طابق  على  فلعقار 

ثاني) وبيت  ومرحاض  وفناء) بيت 

 0 رقم) فلدفر  بنا ة  لسفلي  مضلوم 

يشلتل) أول  علوي  طابق  فملجاور0،)

وطابق علوي ثاني) على بيتين وفناء،)

ومرحاض) وفناء) بيتن  على  يشتلل 

على) ويشتلل  بستب0  محاط  وسطح 

بيت وساحة فلسطح.

لبيع) فالفتتاحي  فلثلن  حد   وقد 

فلعقار باملزف  فلعلني فنطالقا من مبلغ)

383.600) رهم.

وعلى من رست عليه فملزف د0 أن)

 ؤ ي فلثلن فورف مع زيا 0)3%)وفآب)

فلخزينة فلعامة.

فملعلومات  لكن) من  ولللزيد 

فلتنفيذفت) بقسم  فالتصال 

فلقضائية لالطالع على  فتب فلشروط)

وفلتحلالت.
فإلمضاء):)رئيس كتابة فلضبط

300

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل

إعالن عن بيع عقار باملزف  فلعلني
ملف : فلتنفيذ

عد  : 1080/19

لفائد0):)عبد فلرحلان كلري ومن)

معه.

هللا) عبد  فالستاذ  (: عنه)  نوب 

بو فل فملحامي بهيئة بني مالل.

بنت) ربيع  فلزهر0  ورثة  (: ضد)

فلعربي.

يعلن رئيس مصلحة كتابة فلضبط)

لدى فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل أنه)

0)0))على فلساعة) 10)مارس) بتاريخ)

فلوفحد0 بعد فلزوفل بقاعة فلبيوعات)

بهذه فملحكلة سيقع بيع باملزف  فلعلني)

مهدمة) بنا ة  عن  عبار0  وهو  للعقار 

وفلكائن) مربع  متب  (71 تبلغ) مساحتها 

بني) ((6( بشارع محلد فلخامس رقم)

مالل،)حدو ها كالتالي):)شرقا):)فلرسم)

على طول) (10/06100 فلعقاري عد )

فلرسم فلعقاري) (: غربا) (، متب) (1(.91

 10.81 طول) على  (10/06((8 عد )

:)آ ت حلو بن قدور على) متب،)آنوبا)

تم) ساحة  (: شلاال) متب  ((.83 طول)

شارع محلد فلخامس على طول))6.3 

متب.

لبيع) فالفتتاحي  فلثلن  حد   وقد 

مبلغ) في  فلخبيب  طرف  من  فلعقار 

)جلسلائة) 0.00)).0))) رهم)

وجلسون) ومائتان  ألف  وجلسون 

 رهم).

فملزف د0) عليه  رست  من  وعلى 

 %  3 فن  ؤ ي فلثلن فورف مع زيا 0)

وفآب فلخزينة فلعامة.

فملعلومات  لكن) من  ولللزيد 

فالتصال بقسم فلتنفيذفت فلقضائية)

على  فتب) لالطالع  فملحلكلة  بهذه 

فلشروط وفلتحلالت.
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

301



(311 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل

إعالن عن بيع عقار باملزف  فلعلني

ملف : فلتنفيذ

عد  : 19/)03)

لفائد0):)آلال شاهي.

فلرب ) فالستاذ فحلد  (:  نوب عنه)

فملحامي بهيئة بني مالل.

ضد):)فاطلة فر وس ومن معها.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

ببني مالل أنه بتاريخ)31)مارس)0)0) 

بقاعة) زوفال  فلوفحد0  فلساعة  على 

بيع) سيقع  فملحكلة  بهذه  فلبيوعات 

عبار0 عن) للعقار وهو  فلعلني  باملزف  

م،) م  ((38 مساحتها) للسكن  فيال 

فلبناء) نحصر) يشغله  فلذي  فلجزء)

م م تقريبا،) (117 في مساحة قدرها)

وفلبنا ة تتكون من سفلي به صالون)

وبيت) و وش  ومطبخ  وبيتين  كبيب 

وطابق علوي به بيت وصالون و وش)

بيت) به  وسطح  بيوت  (3 و) ومطبخ 

للصابون ومرحاض وحد قة صغيب0)

من آهة فليلين وفلكائنة بحي لغزففية)

بلوك)))رقم)11)بني مالل.

لبيع) فالفتتاحي  فلثلن  حد   وقد 

مبلغ) في  فلخبيب  طرف  من  فلعقار 

)مليون) 000.00.)1.06) رهم)

وفربعلائة وفثنين وستون ألف  رهم).

فملزف د0) عليه  رست  من  وعلى 

 %  3 فن  ؤ ي فلثلن فورف مع زيا 0)

وفآب فلخزينة فلعامة.

فملعلومات  لكن) من  ولللزيد 

فالتصال بقسم فلتنفيذفت فلقضائية)

على  فتب) لالطالع  فملحلكلة  بهذه 

فلشروط وفلتحلالت.
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

302

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل
تقد م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : )8)/019)
حساب رقم : 7)36

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
فلحيسوبي) فلخبيب  طرف  من 
T.H.CONSULTING)بالدفر فلبيضاء.
محلد) فأل لبي  فلسيد  قدم  فقد 
رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  علي 
بالسجل) وفملسجل  (A3(60(7
بني) فالبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 
مالل تحت رقم)10708)آليع فألصل)
فلتجاري فلذي هو عيا 0 طبية فلكائن)
بني) (0(( شارع محلد فلخامس رقم)
 STE(0مالل كحصة في فلشركة فملدعو
 POLYCLINIQUE BENI MELLAL
فلتجاري) فلسجل  في  مسجلة  (SARL
في شخص ملثلها) (9681 تحت رقم)
 3.800.000 رأسلالها) فلقانوني،)

 رهم.
أعاله) فلحصة  فعلى  فئني مقدم 
فلسجل) بلكتب  تعرضاتهم  وضع 
ببني) فالبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 
أآل ال  تجاوز جلسة) مالل  فجل 

عشر  وما فملوفلية للنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

50 مكرر

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل
إعالن عن صدقة ألصل تجاري

ملف رقم : 019/308)
حساب رقم : )387

من) منجز  عدلي  عقد  بلقت�سى 
بويتالن) فلوفحد  عبد  (/ ذفن) طرف 
أكتوبر) (7 وفلتاج بن سلاعيل بتاريخ)
نوفلرب) (( بتاريخ) وفملسجل  ((018
018))تصدق فلسيد فلقر�سي فر وس)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
على فبنه رضا سليم فر وس) (I0300
بن فلقر�سي بن محلد فلحامل لبطاقة)
 I070870 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
بجليع) فلبيضاء) بالدفر  فلساكن 
فملحل) فوق  فملنجز  فلتجاري  فألصل 
فلجد د0) فلطرقية  باملحطة  فلكائن 
بني مالل وفلذي هو عبار0 عن مطعم)

تحت) فلتجاري  بالسجل  وفملقيد 

فملا  ة) عناصره  بجليع  (700( رقم)

فلصدقة) قومت  بحيث  وفملعنوية 

بثلن)300.000) رهم.

تقد م) فألجيب0  هذه  فعلى  فئني 

تعرضاتهم إلى مكتب فلسجل فلتجاري)

باملحكلة فالبتدفئية بني مالل  فجل)

فملوفلية) )1) وما  ال  تعدى) أآل 

للنشر0 فلثانية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

51 مكرر

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل

تقد م أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 019/313)

حساب رقم : 0)89)111190)))

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 

بختبي) فلحيسوبي  فلخبيب  طرف  من 

قدم) فقد  فلبيضاء) بالدفر  بوزكري 

فلحامل) فكوآيل  فلجبار  فلسيد عبد 

 I39((69 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

وفملسجل بالسجل فلتجاري باملحكلة)

رقم) تحت  مالل  بني  فالبتدفئية 

)1879)آليع فألصل فلتجاري فلذي)

فلكائن) لللحاسبة  مستأمنة  هو 

38( رقم) فلثاني  فلحسن   شارع 

بني مالل حصة في فلشركة فملدعو0) (

 STE FIDUCIAIRE FICOHA DE

 COMPTABILITE SARL AU

فلتجاري) فلسجل  في  وفملسجلة 

في شخص ملثلها) (97(9 تحت رقم)

فلقانوني،)رأسلالها)0.000)1) رهم.

أعاله) فلحصة  فعلى  فئني مقدم 

فلسجل) بلكتب  تعرضاتهم  وضع 

ببني) فالبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 

أآل ال  تجاوز جلسة) مالل  فجل 

عشر  وما فملوفلية للنشر0 فلثانية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

52 مكرر

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل
تقد م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 019/310)
حساب رقم : 8907)111190)))

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
بختبي) فلحيسوبي  فلخبيب  طرف  من 
قدم) فقد  فلبيضاء) بالدفر  بوزكري 
فلحامل) فلنبي  عبد  بوشلة  فلسيد 
 I670939 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
وفملسجل بالسجل فلتجاري باملحكلة)
رقم) تحت  مالل  بني  فالبتدفئية 
فلتجاري) فألصل  آليع  ((37((
فلغذفئية) فملوف   لبيع  فلذي هو محل 
إقامة) (3 فلرقم) فلكائن  بالتقسيط 
نعيلة شارع فلشابي بني مالل كحصة)
 STE ABDOLINA(0في فلشركة فملدعو
في) وفملسجلة  (SERVICES SARL AU
9737)في) فلسجل فلتجاري تحت رقم)
رأسلالها) فلقانوني،) ملثلها  شخص 

081000) رهم.
أعاله) فلحصة  فعلى  فئني مقدم 
فلسجل) بلكتب  تعرضاتهم  وضع 
فالبتدفئية) باملحكلة   فلتجاري 
ال  تجاوز) أآل  مالل  فجل  ببني 
للنشر0) فملوفلية  عشر  وما  جلسة 

فلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

53 مكرر

فملحكلة فالبتدفئية ببني مالل
تقد م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 019/333)
حساب رقم : 0076

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
بختبي) فلحيسوبي  فلخبيب  طرف  من 
قدم) فقد  فلبيضاء،) بالدفر  بوزكري 
فلحامل) صدوق  فلسيد  وسف 
 I0917(3 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
وفملسجل بالسجل فلتجاري باملحكلة)
فالبتدفئية بني مالل تحت رقم)0310) 
آليع فألصل فلتجاري فلذي هو مقهى)
فلكائن إقامة عزيز0 فلرقم)))بني مالل)
كحصة في) (CAFE ORIO تحت فسم)
 STE HAVICDO فملدعو0) فلشركة 
في) فلتأسيس  طور  في  (SARL AU



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (31(

رأسلالها) فلقانوني،) ملثلها  شخص 
137000) رهم.

أعاله) فلحصة  فعلى  فئني مقدم 
فلسجل) بلكتب  تعرضاتهم  وضع 
ببني) فالبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 
أآل ال  تجاوز جلسة) مالل  فجل 

عشر  وما فملوفلية للنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
محرر) عقد  بلقت�سى  أنه  بورزفزفت 
ومسجل) ((019 11) يسلرب) بتاريخ)
 (019 0)) يسلرب) بتاريخ) بورزفزفت 
فلطيبي) بن  صفا  (: فلسيد0) فوتت 
آليع) :)سلية برف 0 شكور،) للسيد0)
الستغالل) فملعد  فلتجاري  فألصل 
صيدلية))صيدلية فملقاومة)،)وفلكائن)
وفملسجل) بورزفزفت،) فملقاومة  بحي 
بالسجل فلتجاري بهذه فملحكلة تحت)
وذلك بجليع عناصره) ((0630 (: رقم)

فملا  ة وفملعنوية.
وبناء)عليه فإن آليع فلتعرضات)
تقدم لكتابة فلضبط بهذه فملحكلة)
)مكتب فلسجل فلتجاري)) فجل أآل)

)1) وما فملوفلية للنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فألولى

55 مكرر

املحكمة االبتدائية برشيد
بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بربشيد،)
مؤرخ رسمي  عقد  بلقت�سى   أنه 
فلسيد) فوت  (،(018 أكتوبر) (11  
لبطاقة) فلحامل  فلوهاب،) جيار عبد 
(،WA((931 فلتعريف فلوطنية عد )
فملغرب) حي  فلكتبية  زنقة  وفلساكن 
للسيد) برشيد،) (( فلرقم) فلجد د 
لبطاقة) فلحامل  كريجة،) فلعربي 
(،WA106066( فلتعريف فلوطنية عد
فلحسني) فلحي  س  بلوك  وفلساكن 

فلتجاري،) فألصل  برشيد،) (06 فلرقم)

فلكائن) للجزفر0،) كلحل  فملستغل 

بشارع فلحرية حي فلتيسيب)1)فلرقم)06 
فلتجاري) بالسجل  وفملسجل  برشيد،)

تحت رقم)036)،)وذلك بثلن إآلالي)

قدره)0.000)1) رهم.

فلتعرضات) آليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة فلضبط بهاته فملحكلة)-)

-) فجل أآل  قسم فلسجل فلتجاري)

فألولى) فلنشر0  تاريخ  من  )1) وما   

وفلثانية.
فإلعالن فألول

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بمراكش
مركز فلقا�سي فملقيم با ت أورير

تصفية فلحسابات فلخصوصية 
فملتقا مة بل�سي )1 سنة وتحويلها 

لحساب فلخزينة فلعامة
فلقا�سي) بلركز  فملحاسب  ( يعلن)

فملقيم بأ ت أورير أنه بناء)على ظهيب)
3)ربيع فمجر)))13 )3)) ونيو)1936) 
قانون) من  (38( و) (381 وفلفصلين)

آليع) فإن  وفلعقو   فاللتزفمات 

بالحسابات) فملو عة  فملالية  فملبالغ 

بل�سي) وفملتقا مة   فلخصوصية 

)1)سنة عن تاريخ آجر عللية صرف)

أو إ دفع أآريت عليها قد تم فحصاؤها)

بلغت) تفصيلية  قوفئم  في  وتضلينها 

نسخة منها إلى فلنيابة فلعامة بلركز)

وفلبالغ) أورير  بأ ت  فملقيم  فلقا�سي 

مجلوعها)16.01)3.

وعلى كل من له فلحق في سحب)

أو فستبآاع مبلغ من فملبالغ فلسالفة)

كتابة) بلصلحة  أن  تصل  فلذكر 

فلضبط بلركز فلقا�سي فملقيم بأ ت)

فورير في أآل ال تعدى ستة أشهر من)
تاريخ فلنشر وعند مرور فألآل فملذكور)

فلحسابات) في  فملو عة  فملبالغ  تصيب 

فلخصوصية فملتقا مة كسبا لخزينة)

فلدولة وسيعلل على تحويلها للخزينة)

فلعامة طبقا للقانون.

57

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 0/06)0)
حساب رقم 8080

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
 ZODIAC باعت شركة) ((0(0  نا ر)
AEROSPACE MAROC)شركة ذفت)
فملسؤولية فملحدو 0 مقرها فالآتلاعي)
تجزئة)8)-9)-)6)فلحي فلصناعي عين)
فلجوهر0 فلخليسات وفملسجلة تحت)
فالبتدفئية) باملحكلة  (((901 رقم)
 SAFRAN للشركة) بالخليسات 
 ENGINEERING SERVICES MAROC
محلد) مطار  فالآتلاعي  مقرها 
وفملسجلة) فلبيضاء) فلدفر  فلخامس 
باملحكلة) (10((07 رقم) تحت 
فألصل) فلبيضاء،) بالدفر  فلتجارية 

فلتجاري بجليع عناصره كالتالي):
قدره) بثلن  فملا  ة  فلعناصر 

.(0(9111.10
قدره) بثلن  فملعنوية  فلعناصر 

  .11000.808.86
لذلك فإن آليع فلتعرضات  جب)
باملحكلة) فلضبط  بكتابة  أن توضع 
أآل) بالخليسات  فجل  فالبتدفئية 
تاريخ صدور) من  جلسة عشر  وما 

فلنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فألولى

154 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
إعالن تنازل عن أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة فلضبط)
باملحكلة فالبتدفئية بتطوفن،)تطبيقا)
مدونة) من  (83 فلفصل) ملقتضيات 
يعلن) (19.9( رقم) فلقانون  فلتجار0 
أنه بلقت�سى فلعقد فلعرفي فملصا ق)
عليه بتاريخ)))) يسلرب)010))تنازل)
فلحامل) ف   وسف  فلحسين  فلسيد 
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
JC319(93)عن آليع حصته بنسبة)
كان) فلذي  فلتجاري  فلحق  في  (%(0
مشتبكا معه بالدكان فملخصص لبيع)
فلفوفكه فلجافة فلكائن بشارع موالي)
بالسجل) وفملقيد  بلرتيل،) رشيد 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

وذلك) (((16( رقم) تحت  بتطوفن 

لفائد0 شريكه فلسيد فبرفهيم فلكج)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

منافعه) بجليع  (AB61((31 رقم)

وكافة حقوقه فملخولة له.

بلصلحة) فلتعرضات  وستقبل 

فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية)

)1) وما من) بتطوفن وذلك إلى غا ة)

صدور فإلعالن فلثاني.

فالعالن فألول
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

228 مكرر

فملحكلة فالبتدفئية بتطوفن

مصلحة كتابة فلضبط

مكتب فلسجل فلتجاري

إعالن ببيع أصل تجاري 
إن رئيس مصلحة كتابة فلضبط)

باملحكلة فالبتدفئية بتطوفن.

تطبيقا ملقتضيات فلفصل)83)من)

مدونة فلتجار0 فلقانون رقم))19-9.

فلعرفي) فلعقد  أنه بلقت�سى  يعلن 

فملصا ق عليه بتاريخ)))فربف ر))01))باع)

فلسيد فلبشيب))فلشلاخ فلحامل لبطاقة)

 L311678 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

آليع فألصل فلتجاري فملخصص لبيع)

بشارع) فلكائن  فلصباغة،) مستلزمات 

فلجامعة فلعربية قرب فملسجد رقم))1،)

تطوفن وفملقيد بالسجل فلتجاري لدى)

فملحكلة فالبتدفئية بتطوفن تحت رقم)

.18(60

محلد) فلسيد  لفائد0  وذلك 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلزيتوني،)

بجليع) (L3987(7 رقم) فلوطنية 

منافعه وكافة حقوقه فملخولة له.

بلصلحة) فلتعرضات  وستقبل 

فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية)

)1) وما من) بتطوفن وذلك إلى غا ة)

صدور فإلعالن فلثاني.

فالعالن فألول
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

229 مكرر



(313 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

فملحكلة فالبتدفئية بتطوفن
مصلحة كتابة فلضبط
مكتب فلسجل فلتجاري

إعالن بتقد م أصل تجاري حصة 
في شركة

إن رئيس مصلحة كتابة فلضبط)
باملحكلة فالبتدفئية بتطوفن.

 83 فلفصل) ملقتضيات  تطبيقا 
فلقانون) فلتجار0  مدونة  من  و100)

رقم))19-9.
فلشريك) قرفر  بلقت�سى  أنه  يعلن 
 PHARMACIE AL لشركة) فلوحيد 
قرر فلسيد) (MISSAHATE SARL AU
لبطاقة) فلحامل  محلد،) فملختاري 
فلتعريف فلوطنية رقم)F9070)تقد م)
فلشركة) في  كحصة  فلتجاري  أصله 
فملا  ة) بعناصره  أعاله  فملذكور0 
وفملعنوية وفملتلثل في صيدلية وفلذي)
هو في ملكه وفملسجل بالسجل فلتجاري)
تحت) بتطوفن  فالبتدفئية  باملحكلة 
وفلرقم فلتبتيبي) (39(0 فلرقم فلتحليلي)
وفلوفقع) (198( فربف ر) ((( بتاريخ) (((
فالسباني) فملستشفى  شارع  (،7 ب)
قيلته) قدر  وفلذي  تطوفن  طلحة 
تقرير) حسب  3.000.000) رهم  ب)

فلخبيب في فلحسابات.
بلصلحة) فلتعرضات  وستقبل 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية)
)1) وما من) بتطوفن وذلك إلى غا ة)

صدور فإلعالن فلثاني.
فالعالن فألول

رئيس مصلحة كتابة فلضبط

230 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالعرائش

مكتب فلسجل فلتجاري

حساب عد  : 0)19

ملف إشهار بيع أصل تجاري ملف 
رقم  0/01)0)

بلقت�ســى فلعقــد فلعرفــي فملصــا ق)

فلســلطة) طــرف  مــن  إمضائــه  علــى 

مــارس) ((6 فملحليــة بالعرفئــش بتاريــخ)

أبريــل) (3 بتاريــخ) فملســجل  (،(019

فلغانــي) عبــد  فلســيد  بــاع  (،(019

بطاقــة تعريفــه فلوطنيــة) فلجعدونــي،)

تجزئــة) عنوفنــه  (،LB(1060 رقــم)

فسلار0 رقم))37)فلطابق)1)فلعرفئش،)

فلصا قيــن) فللطيــف  عبــد  للســيد 

رقــم) فلوطنيــة  تعريفــه  بطاقــة 

عنوفنــه تجزئــة فملغــرب)) (،BK13(89(

فلعرفئش،آليــع) (10(( فلجد ــد رقــم)

فألثــاث) بيــع  ملحــل  فلتجــاري  فألصــل 

فملنزلية فلكائن بشارع آنان فرفنسيس)

بالعرفئــش،) (136 تجزئــة فســلار0 رقــم)

وفملعنويــة. فملا  ــة  عناصــره  بجليــع 

تســجل) فلتعرضــات  فــإن  وبذلــك 

بكتابــة فلضبــط باملحكلــة فإلبتدفئيــة)

فلتجــاري) فلســجل  مكتــب  بالعرفئــش 

 فجــل أآــل))1) ومــا فملوفليــة للنشــر0)

فلثانيــة.

فلنشر0 فألولى
رئيس مصلحة كتابة فلضبط)

303 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالعرائش

حساب عد  : ))19

مكتب فلسجل فلتجاري

ملف إشهار بيع أصل تجاري ملف 

رقم  )0/0)0)

بلقت�ســى فلعقــد فلعرفــي فملصــا ق)

فلســلطة) طــرف  مــن  إمضائــه  علــى 

مــارس) ((( فملحليــة بالعرفئــش بتاريــخ)

019)،)فملسجل بتاريخ)3)أبريل)019)،)

بــاع فلســيد عبــد فلغانــي فلجعدونــي،)

رقــم) فلوطنيــة  تعريفــه  بطاقــة 

فســلار0) تجزئــة  عنوفنــه  (،LB(1060

رقــم))37)فلطابــق)1)فلعرفئــش،)للســيد)

بطاقــة) فلصا قيــن  فللطيــف  عبــد 

(،BK13(89( رقــم) فلوطنيــة  تعريفــه 

فلجد ــد) ( فملغــرب) تجزئــة  عنوفنــه 

فألصــل) فلعرفئش،آليــع  (10(( رقــم)

فملنزليــة) فألثــاث  بيــع  ملحــل  فلتجــاري 

فلكائن بشــارع آنان فرفنســيس تجزئة)

مكــرر بالعرفئــش،) (136 فســلار0 رقــم)

وفملعنويــة. فملا  ــة  عناصــره  بجليــع 

تســجل) فلتعرضــات  فــإن  وبذلــك 

بكتابــة فلضبــط باملحكلــة فإلبتدفئيــة)

فلتجــاري) فلســجل  مكتــب  بالعرفئــش 

 فجــل أآــل))1) ومــا فملوفليــة للنشــر0)

فلثانيــة.

فلنشر0 فألولى
رئيس مصلحة كتابة فلضبط)

304 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالقصر 

الكبيب

ملف عد  : 0)0)/01

حساب عد  : 1306

إعالن عن تنازل عن وفآب في حق 
تجاري

فلرســم فلعدلــي فملــؤرخ) ( بلقت�ســى)

بــإ فر0) وفملســجل  ((019 3) وليــو) فــي)

 (019 8)أغســطس) فلتســجيل بتاريــخ)

تحــت رقــم فإلســتخالص))303،)تنــازل)

  LB(8899 عــا ل) غرنطــي  فلســيد 

لكلو�ســي) مصطفــى  فلســيد  لفائــد0 

)LB(109)عــن وفآبــه وقــدره فلنصف)

فلتجــاري) وفلحــق  فلكــرفء) حــق  مــن 

رقــم) فلربــاط  بطريــق  فلوفقــع  للــدكان 

111)بالقصــر فلكبيــب،)وهــو مشــتبك مــع)

فلســيد0 نا  ــة زيوطــي مناصفــة بينهلــا)

 30(.000 فــي) فلبيــع  ثلــن  وقــد حــد  

بلبلــغ) فلبائــع  منهــا  توصــل   رهــم 

000)9) رهــم وسيســلم فلباقــي وقــدره)

0.000))) رهــم بعــد حضــور فلســيد0)

زيوطــي. نا  ــة 

تقد ــم)) كل  فئــن  فعلــى  وعليــه 

أآــل)) فملحكلــة  فجــل  لهــذه  تعرضــه 

)1) ومــا مــن فلنشــر0 فلثانيــة. أقصــاه)

فلنشر0 فألولى
إمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط)

أنس فملصباحي
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) الجريدة الرسمية310)  

 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (019/3( ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 8) نا ر) بتاريخ)

E«)ذي) على فلعقار فملسمى)«عبدونية)

((،69/13(8(( رقم) فلعقاري  فلرسم 

عين) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد0 

يعقوب،)) موالي  فقليم  فلشقف،)

فلى) ( ) نا ر0)0)) ((9 فبتدفء)من تاريخ)

في) بحث علني  ((0(0 فربف ر) (7 غا ة)

شأن مشروع فلتبجيص بانجاز ثقب)

سقي) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 

مساحة)))هكتارف لفائد0 فلسيد برجي)

فلتعـــــــــــريف) لبطاقة  فلحامل  محلد 

.C16((6(فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (019/38 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 ) نا ر) (8 بتاريخ)

ذي) «لطيفة«) فملسمى) فلعقار  على 

(،10071/(7 رقم) فلعقاري  فلرسم 

فلعقاري) فلرسم  ذي  أمين  وسعد 

S71(/(7)«لطيفة«)ذي فلرسم) عد )

فملتوفآد0) (0(09/(7 عد ) فلعقاري 

تلحضيت،) فئر0) فلتبفبية  بالجلاعة 

من تاريخ) فبتدفء) ( فقليم ففرفن) فزرو،)

فربف ر) (7 فلى غا ة) ( ) نا ر0)0)) ((9

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فلتبجيص آلب فملاء)من ثقب لفائد0)

ف ت فلحسين عبد هللا ومن) ( فلسيد0)

معه فلساكن بحي فوق فلساقية ف تزر)

ميدلت.
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/37 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 8) نا ر) بتاريخ)

ذي) ( «حلز0«) فملسمى) فلعقار  على 

((،16/30779 رقم) فلعقاري  فلرسم 

ف ت) ( فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد0 

إقليم) فلخليسات،) سيربن،) فئر0 

  (9 تاريخ) من  فبتدفء) فلخليسات 

 (0(0 7)فربف ر) فلى غا ة) (  نا ر0)0))

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

من) منه،) فملاء) وآلب  ثقب  بانجاز 

أآل سقي مساحة)0))هكتارف لفائد0)

لبطاقة) فلحامل  بوبية رشيد  فلسيد 

. D10707(((فلتعـــــــــــريف فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/36 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 8) نا ر) بتاريخ)

بئب) «فدفن  فملسمى) فلعقار  على 

بعد ) ض  ذي عقد شرفء) فلشارف«)

بنظيب) وفستدرفك  (133 ص) (107

فملتوفآد0) (03( ص) (00( بعد ) ض 

بالجلاعة فلتبفبية مقام فلطلبة،) فئر0)

فبتدفء) فلخليسات،) فقليم  تيفلت،)

فلى غا ة) ( ) نا ر0)0)) ((9 من تاريخ)

بحث علني في شأن) ((0(0 فربف ر) (7

مشروع فلتبجيص بانجاز ثقب وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه،) فملاء)

بيب ك) ( فلسيد) لفائد0  هكتارف  (1.3(

مصطفى فلحامل لبطاقة فلتعـــــــــــريف)

.A6(6088(فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/3( ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 8) نا ر) بتاريخ)

ذي) (»1 «زيلي) فملسمى) فلعقار  على 

 81/11091 رقم) فلعقاري  فلرسم 

ف ت) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد0 

فقليم) تيفلت،) فولحسن،) فئر0  علي 

  (9 تاريخ) من  فبتدفء) فلخليسات،)

 (0(0 7)فربف ر) فلى غا ة) (  نا ر0)0))

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

من أآل) ( منه،) بحفر بئب وآلب فملاء)

سقي مساحة)1)هكتارف لفائد0 فلسيد))

فلحامل) ( ف دفر شعو وفلسعد ة شعو)

رقم) فلوطنية  فلتعـــــــــــريف  لبطاقة 

.AB(0(971(و(AB1000(7
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/30 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 8) نا ر) بتاريخ)

«فلشروق) فملسمى) فلعقار  على 

رقم) فلعقاري  فلرسم  ذي  (»(-V91

بالجلاعة) فملتوفآد0  (07/(3(7(3

فحوفز) بيضاء،) فئر0  عين  فلتبفبية 

من تاريخ) فبتدفء) فقليم فاس،) فاس،)

فربف ر) (7 فلى غا ة) ( ) نا ر0)0)) ((9

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

منه،) فلتبجيص بحفر بئب وآلب فملاء)

لفائد0) منزلية  أغرفض  أآل  من 

فلسيد0 فلبعيب عي�سى))فلحامل لبطاقة)

.LB19797(فلتعـــــــــــريف فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (019/33 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 8) نا ر) بتاريخ)

ذي) «فلدفر«) فملسمى) فلعقار  على 

 (7 ص) ((( بعد ) ض  شرفء) عقد 

وملحق فصالحي ض برقم)1))ص)10 

فملتوفآد0 بالجلاعة فلتبفبية تازوطة،)

فبتدفء) فقليم صفرو،)  فئر0 صفرو،)

فلى غا ة) ( ) نا ر0)0)) ((9 من تاريخ)

بحث علني في شأن) ((0(0 فربف ر) (7

مشروع فلتبجيص بانجاز ثقب وآلب)

فلحد قة) سقي  أآل  من  منه،) فملاء)

لفائد0) هكتارف  (0.10 مساحة) فملنزل 

فلسيد بن آرفي علي فلحامل لبطاقة)

.C1((308(فلتعـــــــــــريف فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/(6 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ)

ذي) «فلغالية«) فملسمى) فلعقار  على 

 6(/13(90 رقم) فلعقاري  فلرسم 

ف ت) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد0 

فقليم) حاآب،) بورزوين،) فئر0 

  (8 تاريخ) من  فبتدفء) فلحاآب،)

 (0(0 7)فربف ر) فلى غا ة) (  نا ر0)0))

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بانجاز ثقب وآلب فملاء)منه،)من أآل)

سقي مساحة)))هكتارف لفائد0 فلسيد))

لبطاقة) فلحامل  محلد  فلدفو ي 

.A7(3(8(فلتعـــــــــــريف فلوطنية رقم
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(31( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/30 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ)

«فلقطع فالرضية) على فلعقار فملسمى)

فلصغيب) بحلو  فملعروفات  فلفالحية 

ص) (380 برقم) ض  كرفء) عقد  ذي 

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد0  (31(

ف ت حرز هللا،) فئر0 عين تاوآدفت،)

  (8 فبتدفء)من تاريخ) فقليم فلحاآب،)

 (0(0 7)فربف ر) فلى غا ة) (  نا ر0)0))

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بانجاز ثقب وآلب فملاء)منه،)من أآل)

سقي مساحة)60)0.3)هكتارف لفائد0)

فلسيد))فلشيخ رحال فلحامل لبطاقة)

.D17(100(فلتعـــــــــــريف فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/(9 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ)

فالحية«) «فرض  فملسمى) فلعقار  على 

بلزرعة ف ت فمليس ذي عقد شرفء)ض)

 3 بتاريخ) 99)عقد كرفء) 69)ص) برقم)

فملتوفآد0 بالجلاعة) (،(019  يسلرب)

بوملان،) كيكو،) فئر0  فلتبفبية 

  (8 تاريخ) من  فبتدفء) بوملان،) فقليم 

 نا ر0)0)))فلى غا ة)7))فربف ر)0)0) 

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بانجاز ثقب وآلب فملاء)منه،)من أآل)

سقي مساحة))3.9398)هكتارف لفائد0)

لبطاقة) فلحامل  لطفي علر  ( فلسيد)

.CB(0368(فلتعـــــــــــريف فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/(7 ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ)

(» فلطين) «كد ة  فملسمى) فلعقار  على 

ص) (137 برقم) ض  شرفء) عقد  ذي 

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد0  (،1(6

سرغينة،) فئر0 بوملان،)فقليم بوملان،)

فلى) ( ) نا ر0)0)) ((8 فبتدفء)من تاريخ)

في) بحث علني  ((0(0 فربف ر) (7 غا ة)

شأن مشروع فلتبجيص بانجاز ثقب)

سقي) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 

هكتارف لفائد0 فلسيد)) (6.90 مساحة)

لبطاقة) فلحامل  فمقرفن  فلحسين 

.CB70700(فلتعـــــــــــريف فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/(( ح.ج) رقم  لسبو  فلحوض 

فلذي سيجري)) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ)

ذي) «فوفريخ«) فملسمى) فلعقار  على 

 (80 ص) ((70 ض برقم) عقد شرفء)

كيكو،) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد0 

 فئر0 بوملان،)فقليم بوملان،)فبتدفء)من)

تاريخ)8))) نا ر0)0)))فلى غا ة)7)فربف ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  ثقب  بانجاز  فلتبجيص 

منه،)من أآل سقي مساحة)0.1183 

فجرموش) ( فلسيد) لفائد0  هكتارف 

فلتعـــــــــــريف) لبطاقة  فلحامل  محلد 

.CB16790(((فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/(0 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

سيجري على فلعقار فملسمى شكيب ة)

ذي فلرسم فلعقاري عد )601)6/)0 

آ ت) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

إقليم) فلحاآب،) بورزيوين،) فئر0 

8)) نا ر) من تاريخ) فبتدفء) فلحاآب،)

0)0))بحث) 7)فربف ر) 0)0))إلى غا ة)

فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه،)من أآل)

سقي مساحة)0)هكتارف لفائد0 فلسيد)

فلحسين بنعصفور ورشيد بنعصفور)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D((931(و(D9600
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/(( فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

«تيزي) فملسمى) فلعقار  على  سيجري 

فالستغالل) شها 0  ذي  نتلزرفي«)

بالجلاعة) فملتوفآد  (0(/(019 عد )

إقليم) بوملان،) كيكو،) فئر0  فلتبفبية 

8)) نا ر) تاريخ) من  فبتدفء) بوملان،)

0)0))بحث) 7)فربف ر) 0)0))إلى غا ة)

فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه،)من أآل)

لفائد0) هكتارف  ((.71 مساحة) سقي 

فلسيد فصفيح محلد فلحامل لبطاقة)

.CB176(76(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/(1 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

تاور0) فملسمى  فلعقار  على  سيجري 

ص) (160 بعد ) ض  عقد شرفء) ذي 

00))فملتوفآد بالجلاعة فلتبفبية أ ت)

فلسبع لجروف،) فئر0 ف لوزفر كندر،)

 (8 تاريخ) من  فبتدفء) صفرو،) إقليم 

 (0(0 7)فربف ر) إلى غا ة) ((0(0  نا ر)

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

من) منه،) فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارف) (0.3711 أآل سقي مساحة)

فلحسن) فلنعيمي  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.C70(9(7
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

0)/0)0))ح.ج بتاريخ)7) نا ر)0)0) 

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري) فلرسم  ذي  (1-1 فلدرمون)

0300)/67)فملتوفآد بالجلاعة) عد )

فلحاآب،) إقدفر،) فئر0  فلتبفبية 

تاريخ) من  فبتدفء) فلحاآب،) إقليم 

فربف ر) (7 غا ة) إلى  ((0(0 8)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه،)من أآل سقي مساحة)0.3797 

هكتارف لفائد0 فلعاصمي عبد فلرحيم)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D188060
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (316

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/19 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 7) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

شفاء) فملسمى  فلعقار  على   سيجري 

عد ) فلعقاري  فلرسم  ذي 

بالجلاعة) فملتوفآد  (69/103906

موالي) روف�سي،) فئر0  سبع  فلتبفبية 

يعقوب،) موالي  إقليم  يعقوب،)

إلى) ((0(0 8)) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)

في) بحث علني  ((0(0 فربف ر) (7 غا ة)

شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب)

سقي) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 

فلسيد) لفائد0  هكتارف  (( مساحة)

لفائد0 فملحجوب بلقا د وسلية مفيد)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.C09(96(
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/1( فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 6) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

سيجري على فلعقار فملسمى مومجوج)

ص) (7(1 بعد ) ض  عقد شرفء) ذي 

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  (07(

ففرفن،) إقليم  أزرو،) تكرير0،) فئر0 

إلى) ((0(0 7)) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)

في) بحث علني  ((0(0 فربف ر) (6 غا ة)

شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب)

سقي) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 

مساحة)))هكتارف لفائد0 فلسيد فملنالي)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  لحسن 

.V1(6006(فلوطنية

75

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/10 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 6) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

فملالحي)) فملسمى  فلعقار  على  سيجري 

بتاريخ) محرر  بالبيع  وعد  عقد  ذي 

فملتوفآد) (،(019 أكتوبر) و9)) ((8

بورزيوين،) آ ت  فلتبفبية  بالجلاعة 

فلحاآب،) إقليم  فلحاآب،)  فئر0 

إلى) ((0(0 7)) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)

في) بحث علني  ((0(0 فربف ر) (6 غا ة)

شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب)

سقي) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 

فلسيد) لفائد0  هكتارف  (( مساحة)

لبطاقة) فلحامل  فحلد  فال ري�سي 

.C(1891(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/16 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 6) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

سيجري على فلعقار فملسمى ماموش)1 

 0(/61088 ذي شها 0 فمللكية عد )

آ ت) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

إقليم) أكورفي،) أوجلفن،) فئر0 

7)) نا ر) من تاريخ) فبتدفء) فلحاآب،)

0)0))بحث) 6)فربف ر) 0)0))إلى غا ة)

علني في شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز)

ثقب وآلب فملاء)منه،)من أآل سقي)

لفائد0) هكتارف  (10.0938 مساحة)

فلسيد ماموش موحى فلحامل لبطاقة)

.D073101(فلتعريف فلوطنية

77

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/17 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 6) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

بال ) فملسمى  فلعقار  على  سيجري 

فمللكية عد ) أوفقيب علي ذي شها 0 

بالجلاعة) فملتوفآد  (07/(09(9

لجروف،) فئر0) فلسبع  آ ت  فلتبفبية 

فبتدفء) إقليم صفرو،) ف لوزفر كندر،)

غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر) تاريخ) من 

بحث علني في شأن) ((0(0 فربف ر) (6

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه،) فملاء)

فلسيد) لفائد0  هكتارف  (0.(737

أفقيب علي فلحامل لبطاقة فلتعريف)

.C99938(فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (0(0/18 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 6) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

شعبة) فملسمى  فلعقار  على  سيجري 

بوكني ذي ملحق فصالحي ض بعد )

بالجلاعة) فملتوفآد  (3(6 ص) (078

لحسن،) فئر0) سيدي  أهل  فلتبفبية 

من) فبتدفء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر) تاريخ)

في شأن) علني  بحث  ((0(0 6)فربف ر)

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه،) فملاء)

1180.))هكتارف لفائد0 فلسيد برغابي)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلحسن 

.CB(106(فلوطنية

79

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (019/07 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 13) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

ف ت) فملسمى  فلعقار  على  سيجري 

فمللكية) شها 0  ذي  (1370 محند)

1989)/)0)فملتوفآد بالجلاعة) عد )

عين) بوبيدمان،) فئر0  آ ت  فلتبفبية 

فبتدفء) فلحاآب،) إقليم  تاوآدفت،)

غا ة) إلى  ((0(0 فربف ر) (3 تاريخ) من 

0)0))بحث علني في شأن) 13)فربف ر)

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وآلب)

فملاء)منه،)من أآل سقي مساحة)1.70 

فلسحلاوي) فلسيد  لفائد0  هكتارف 

لبطاقة) فلحامل  معه  ومن  فحلد 

.D068((0(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 (019/08 فلحوض فملائي لسبو رقم)

فلذي) ((0(0 13) نا ر) بتاريخ) ح.ج 

عين) فملسمى  فلعقار  على  سيجري 

عقو ) ذي  فلسا ح  وكعد0  بوجليل 

 000 ص) (399 بعد ) ( مضلنة) شرفء)

ص) (010 وعد ) ((1 ص) ((1 وعد )

فلحضرية) بالجلاعة  فملتوفآد  (،0(3

إقليم) تاونات،) باشوية  تاونات،)

فربف ر) (3 تاريخ) من  فبتدفء) تاونات،)

 (0(0 فربف ر) (13 غا ة) إلى  ((0(0

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه،)من أآل)

سقي مساحة)))هكتارف لفائد0 فلسيد)

لبطاقة) فلحامل  فلبشيب  فلربفن�سي 

.C78(07((فلتعريف فلوطنية
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(317 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(0 10) نا ر) بتاريخ) ((0(0/09

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ذي) (1-6 وفلحد وي) (1 فلحد وي)

 0(/77(6( رقم) فمللكية  شها تي 

فملتوفآد) ( (67/1090( ورقم)

عيون،) سبع  فلحضرية  بالجلاعة 

باشوية سبع عيون،)إقليم فلحاآب،)

إلى) ((0(0 فربف ر) (0 من تاريخ) فبتدفء)

0)0))بحث علني في) فربف ر) (10 غا ة)

شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب)

تزويد) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 

شركة) لفائد0  باملاء) بنز ن  محطة 

STE PETROMED SARL)في شخص)

ملثلها فلقانوني.

82

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 (0(0 3) نا ر) بتاريخ) ((019/0 ح.ج)

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

رقم) فمللكية  شها 0  ذي  «فلفيضة«)

بالجلاعة) فملتوفآد  (638(7/(1

فلشرقية،) فئر0) مكناسة  فلتبفبية 

تاريخ من  فبتدفء) تاز0،) إقليم   تاز0،)

فربف ر) (6 غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه،)من أآل سقي مساحة)0,8833 

هكتارف لفائد0 فلسيد فلخليفي نجيم)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.Z97137
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

)019/1))بتاريخ)3) نا ر)0)0))فلذي)

سيجري على فلعقار فملسمى)«فلتبس«)

 (37/(019 رقم) إ فرية  شها 0  ذي 

مجاط،) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

إقليم مكناس،)  فئر0 فحوفز مكناس،)

 (0(0 7)) نا ر) تاريخ) من  فبتدفء)

بحث علني) ((0(0 فربف ر) (6 إلى غا ة)

بإنجاز) فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

من أآل سقي) منه،) بئب وآلب فملاء)

لفائد0) هكتارف  (1,2461 مساحة)

فلسيد عكرمي ف ريس فلحامل لبطاقة)

.D061696(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(0 3) نا ر) بتاريخ) ((019/(008

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

شرفء) عقد  ذي  بوجليدج«) «فدفن 

فملتوفآد) (0(0 ص) (378 بعد ) ض 

فلعنوصر،) فئر0) فلتبفبية  بالجلاعة 

 صفرو،)إقليم صفرو،)فبتدفء)من تاريخ

فربف ر) (6 غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

 1,18 مساحة) سقي  أآل  من  منه،)

علرفني) فلسيد  لفائد0  هكتارف 

كلال) محلد  ف ري�سي  منصوري 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.C1((06(
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

3) نا ر) بتاريخ) ((019/(007 ح.ج)

فلعقار) على  سيجري  فلذي  ((0(0

عقو ) ذي  «فملسابيس«) فملسمى)

 119 ص) (80 بعد ) مضلنة  شرفء)

181)ص) 06))وعد ) )16)ص) وعد )

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  ((68

ف لوزفر) لجروف،) فئر0  فلسبع  ف ت 

 كندر،)إقليم صفرو،)فبتدفء)من تاريخ

فربف ر) (6 غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه،)من أآل سقي مساحة)0,5766 

فملصطفى) فلسيد  لفائد0  هكتارف 

لبطاقة) فلحامل  أمغار  أمغار ومليكة 

C(7(816 فلوطنية)  فلتعريف 

.CB(18897و
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(0 3) نا ر) بتاريخ) ((019/(001

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

رقم) فمللكية  شها 0  ذي  «فلصوير«)

بالجلاعة) فملتوفآد  (16/091(8

فلرزفق،) فئر0) عبد  سيدي  فلتبفبية 

فبتدفء) فلخليسات،) إقليم  تيفلت،)

غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر) تاريخ) من 

بحث علني في شأن) ((0(0 فربف ر) (6

وآلب) بئب  بإنجاز  فلتبجيص  مشروع 

 1 من أآل سقي مساحة) منه،) فملاء)

هكتارف لفائد0 فلسيد0 عد ة حسين)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.AE(1307
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

3) نا ر) بتاريخ) ((019/(013 ح.ج)

فلعقار) على  سيجري  فلذي  ((0(0

ذي فشها ) «سهب فلرعاش«) فملسمى)

فملتوفآد) (109 ص) (138 بعد ) ض 

باشوية) تزكيت،) فلتبفبية  بالجلاعة 

 ففرفن،)إقليم ففرفن،)فبتدفء)من تاريخ

فربف ر) (6 غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

 ( مساحة) سقي  أآل  من  منه،)

عبد) لصفر  فلسيد  لفائد0  هكتارفت 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلسالم 

.DB00(((فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(0 3) نا ر) بتاريخ) ((019/(011

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ض) شرفء) عقد  ذي  نربزوق«) «ثالث 

0))فملتوفآد بالجلاعة) 73)ص) بعد )

فلتبفبية سيدي فملخفي،) فئر0 أزرو،)

تاريخ من  فبتدفء) ففرفن،)  إقليم 

فربف ر) (6 غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

وآلب) ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

مساحة) سقي  أآل  من  منه،) فملاء)

 2,5118)هكتارف لفائد0 فلسيد فار�سي

عبد فلحق فلحامل لبطاقة فلتعريف)

.DB17866(فلوطنية
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (318

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(0 3) نا ر) بتاريخ) ((019/(010

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ذي) تبا نوت«) بلزفرع  «فرض فالحية 

في) منفعة مصا ق عليه  عقد شرفء)

3))نوفلرب)018))فملتوفآد بالجلاعة)

ف لوزفر) سرغينة،) فئر0  فلتبفبية 

فبتدفء) بوملان،) إقليم  مرموشة،)

غا ة إلى  ((0(0 7)) نا ر) تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) ((0(0 فربف ر) (6

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه،) فملاء)

فلسيد) لفائد0  هكتارف  (5,3462

فتنشفي عبد فلسالم فلحامل لبطاقة)

.T((8(79(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

0/31)0))بتاريخ)7) نا ر)0)0))فلذي)

«قطعة) سيجري على فلعقار فملسمى)

10«)ذي شها 0) أرضية آلاعية رقم)

فملتوفآد) ((60/(019 رقم) إ فرية 

سليلان) سيدي  فلتبفبية  بالجلاعة 

مكناس،) فحوفز  كيفان،) فئر0  مول 

تاريخ من  فبتدفء) مكناس،)  إقليم 

فربف ر) (7 غا ة) إلى  ((0(0 8)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه،)من أآل سقي مساحة)1,8571 

فلتجاني) ماع  فلسيد  لفائد0  هكتارف 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D980788
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(0 7) نا ر) بتاريخ) ((0(0/(8

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فمللكية) شها 0  ذي  «بوطربان«)

بالجلاعة) فملتوفآد  (K/787 رقم)

أكورفي،) جحجوح،) فئر0  فلتبفبية 

تاريخ من  فبتدفء) فلحاآب،)  إقليم 

فربف ر) (7 غا ة) إلى  ((0(0 8)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  بئب  بإنجاز  فلتبجيص 

فملنزلي) فالستعلال  أآل  من  منه،)

هكتارفت) (2,6140 مساحة) وسقي 

هللا) عبد  بوفورو  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D110(39
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

3)/0)0))بتاريخ)7) نا ر)0)0))فلذي)

سيجري على فلعقار فملسمى)«تيشوت)

تزكاغت وبوسالمة فعرقوب«)ذي عقد)

فملتوفآد) (360 بنظيب ض بعد ) كرفء)

تلحضيت،) فئر0) فلتبفبية  بالجلاعة 

من تاريخ فبتدفء) إقليم ففرفن،)  أزرو،)

فربف ر) (7 غا ة) إلى  ((0(0 8)) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

 ( مساحة) سقي  أآل  من  منه،)

هكتارف لفائد0 فلسيد فملهدي رحلوني)

فلسغروشني) وفلحسين  فلسغروشني 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.DJ13080(و(CD313((8
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

13) نا ر) بتاريخ) ح.ج/0/06)0))

فلعقار) على  سيجري  فلذي  ((0(0

فملسمى حبيبة)10)ذي فلرسم فلعقاري)

فملتوفآد بالجلاعة) (69/(69(8 رقم)

فإل فرية) فمللحقة  فملرينيين،) فلتبفبية 

فبتدفء) فاس،) إقليم  فلخليس،) ظهر 

غا ة إلى  ((0(0 فربف ر) (3 تاريخ)  من 

0)0))بحث علني في شأن) 13)فربف ر)

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

حلام) تزويد  أآل  من  منه،) فملاء)

محلد) شاوري  فلسيد  لفائد0  باملاء)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  معه  ومن 

.Q 833(0(فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

10) نا ر) بتاريخ) ح.ج/1)/0)0))

فلعقار) على  سيجري  فلذي  ((0(0

شرفء) عقد  ذي  بوزوف  فملسمى 

 19 بتاريخ) عليه  مصا ق  منفعة 

بالجلاعة) فملتوفآد  ((019  يسلرب)

إ لوزفر) سرغينة،) فئر0  فلتبفبية 

فبتدفء) بوملان،) إقليم  مرموشة،)

غا ة إلى  ((0(0 فربف ر) (3 تاريخ)  من 

0)0))بحث علني في شأن) 13)فربف ر)

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه،) فملاء)

2,6883)هكتار لفائد0 فلسيد مقدري)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  ف ريس 

.E07(073(فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

10) نا ر) بتاريخ) ح.ج/0)/0)0))

فلعقار) على  سيجري  فلذي  ((0(0

فملسمى ضا ة فلعلور ذي عقد كرفء)

فملتوفآد) (19( ص) (167 بعد ) ض 

باشوية) تزكيت،) فلتبفبية  بالجلاعة 

من) فبتدفء) ففرفن،) إقليم  ففرفن،)

غا ة إلى  ((0(0 فربف ر) (3  تاريخ)

0)0))بحث علني في شأن) 13)فربف ر)

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه،)  فملاء)

))هكتارفت لفائد0 فلسيد فتحي مورف )

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.C716690
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج/0/00)0))بتاريخ)9) نا ر)0)0) 

فلذي سيجري على فلقطعة فألرضية)

فلكائنة بلوضع يسمى وزكانة بلزفرع)

ضلن) شرفء) عقد  ذفت  جوخ   فر 

كناش) (118 صحيفة) (113 بعد )

7)) يسلرب) بتاريخ) (09 فألمالك رقم)

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  ((01(

قيا 0 مقريصات،) فئر0) مقريصات،)

فبتدفء) وزفن،) إقليم  مقريصات،)

غا ة إلى  ((0(0 9)) نا ر) تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) ((0(0 فربف ر) (7

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

وإروفء) فلشرب  أآل  من  منه،) فملاء)

فملاشية لفائد0 فلسيد محلد سعيد)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلرزفزي 

.LC000(7(فلوطنية
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(319 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج7)/0)0))بتاريخ)0)) نا ر)0)0) 

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ذي فلرسم فلعقاري عد ) (19 وفزيس)

بالجلاعة) فملتوفآد  (07/(03070

أحوفز) ) فئر0  بيضاء،) عين  فلتبفبية 

تاريخ) من  فبتدفء) فاس  إقليم  فاس،)

فربف ر) ((1 إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

)منه) فلتبجيص بإنجاز بئب وآلب فملاء)

من أآل سقي حد قة فملنزل مساحتها)

جالد) فلسيد  لفائد0  هكتارف   0,20

لبطاقة) فلحامل  معه  ومن  بنيس 

.C1136(((فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج)0/6)0))بتاريخ)0)) نا ر)0)0) 

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري) فلرسم  ذفت  فلدولة  ملك 

عد ) مشروع  ( (K/1(((6P3 عد )

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  (30(7

إقليم) أزرو،) ) فئر0  فملخفي،) سيدي 

فربف ر) (10 تاريخ) من  فبتدفء) إفرفن 

 (0(0 فربف ر) ((1 غا ة) إلى  ((0(0

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بإنجاز ثقب وآلب فملاء))منه من أآل)

 STE. هكتارف لفائد0)  0 سقي مساحة)

 EXPLOITATION LOKMANE

فلقانوني) ملثلها  شخص  في  (SARL

فلوطنية)) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.A108680و(D9863((
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) سيجري 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

لفائد0 فلسيد رشيد مجيب فلعنوفن)

00،)فملتعلق بحفر) 1)رقم) تجزئة بدر)

فالستعلاالت) أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو) بامللك  فملنفر 0  فملنزلية 

مساحته فلبالغة  (((0 (-  فلنسيم)

  93)سنتيار فلكائن بجلاعة وباشوية

أبي فلجعد علالة جريبكة.

بلد ة) بلقر  فمللف  وضع  تم  لقد 

وباشوية أبي فلجعد علالة جريبكة.

94

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) سيجري 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

وآلب) بحفر  فلتبجيص  مشروع 

رضوفن) نوفل  فلسيد  لفائد0  فملاء،)

 ( فلشقة) (16 فلعنوفن) فلشبهي  ولبنى 

زنقة مرفكش جريبكة،)فملتعلق بحفر)

فالستعلاالت) أآل  من  فملاء) وآلب 

(- فملنزلية فملنفر 0 بامللك فملدعو رموز)

0)0)فلبالغة مساحته)))فر))))سنتيار)

باشوية) جريبكة  بجلاعة  فلكائن 

جريبكة علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر بجلاعة)

علالة) جريبكة  باشوية  جريبكة 

جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) سيجري 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

وآلب) بحفر  فلتبجيص  مشروع 

مربوك) محلد  فلسيد  لفائد0  فملاء،)

وف ي) فلبستان  تجزئة  (((0 فلعنوفن)

زم،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من أآل)

فالستعلاالت فملنزلية فملنفر 0 بامللك)

فلبالغة) (((0 فملدعو تجزئة فلبستان)

فلكائن) سنتيار  (7 فر) (1 مساحته)

علالة) زم  وف ي  وباشوية  بجلاعة 

جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وباشوية وف ي زم علالة جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

مالل،)سيجري بلقر قيا 0 بني عليب)

 (0(0 فربف ر) (3 من) فلشرقية فبتدفء)

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلبخيتي) آلال  فلسيد ن  لفائد0 

ورشيد فلبخيتي فلعنوفن فوال  حسون)

فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  فلخلفية،)

من أآل فلسقي بامللك فملدعو ملك)

فلبخيتي فلبالغة مساحته)))هكتار)98 

77)سنتيار فلكائن بجلاعة جلفية) فر)

قيا 0 بني عليب فلشرقية  فئر0 فلفقيه)

بن صالح إقليم فلفقيه بن صالح.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلشرقية) عليب  بني  قيا 0  جلفية 

  فئر0 فلفقيه بن صالح إقليم فلفقيه

بن صالح.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

فبتدفء) أكو  د  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)3)فربف ر)0)0))إلى غا ة))1)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

تانوت) حي  فلعنوفن  بنعلي  فحلد 

فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  فزيالل،)

من أآل فلسقي بامللك فملدعو فحلد)

 37 هكتار) (( بنعلي فلبالغة مساحته)

سنتيار فلكائن بجلاعة تامد0) (38 فر)

نومرصيد قيا 0 أكو  د  فئر0 أزيالل)

إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

تامد0 نومرصيد قيا 0 أكو  د  فئر0)

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

أكللام) (- لهري) قيا 0  بلقر  سيجري 

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) أزكزف 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

لفائد0 فلسيد فسعيد نجيم فلعنوفن)

فملتعلق) جنيفر0،) (8 رقم) فلربكة  حي 

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

فلبالغة) فالح  سيدي  فملدعو  بامللك 

7))سنتيار) فر) (67 1)هكتار) مساحته)

(- لهري) قيا 0  لهري  بجلاعة  فلكائن 

أكللام أزكزف  فئر0 إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

لهري قيا 0 لهري)-)أكللام أزكزف  فئر0)

إقليم جنيفر0.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (3(5

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

زيدوح) ولد  قيا 0  فر  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (1(

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) فملعطاوي  فملصطفى  فلسيد 

 وفر ف ت بن فحسيسو  فر ولد زيدوح،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلبالغة) بامللك فملدعو وزيف  فلسقي 

سنتيار) (71 فر) (9 هكتار) (1 مساحته)

فلكائن بجلاعة  فر ولد زيدوح قيا 0)

 فر ولد زيدوح  فئر0 بني مو�سى فلغربية)

إقليم فلفقيه بن صالح.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

 فر ولد زيدوح قيا 0  فر ولد زيدوح)

 فئر0 بني مو�سى فلغربية إقليم فلفقيه)

بن صالح.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 بني سليب فبتدفء)

من)3)فربف ر)0)0))إلى غا ة))1)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء،)لفائد0 فلسيد عبد)

فلجليل مزوفري فلعنوفن  وفر لورف 0)

وآلب) بحفر  فملتعلق  سليب،) بني 

فملنزلية) فالستعلاالت  أآل  من  فملاء)

 1 فملنفر 0 بامللك فملدعو بال  لحرش)

سنتيار) ((7 فر) (33 فلبالغة مساحته)

فلكائن بجلاعة بني سليب قيا 0 بني)

سليب  فئر0 وف ي زم علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بني سليب قيا 0 بني سليب  فئر0 وف ي)

زم علالة جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 تنانت فبتدفء)من)

فربف ر) (1( غا ة) إلى  ((0(0 فربف ر) (3

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء،)لفائد0 فلسيد عبد)

 70 رقم) فلعنوفن  عفيفي  فلرحلان 

فملتعلق) تلار0،) فملطافئ  رآال  تجزئة 

تزويد)) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

محطة للبنز ن))بامللك فملدعو فلفيض)

سنتيار) (7( فر) (03 فلبالغة مساحته)

تنانت  فئر0) فلكائن بجلاعة وقيا 0 

بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 تنانت  فئر0 بزو إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

فبتدفء) أكو  د  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)3)فربف ر)0)0))إلى غا ة))1)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

أوزو ) حي  فلعنوفن  باحو  محلد 

أزيالل،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من)

أآل فلسقي))بامللك فملدعو ف كر نزف د)

عشر) مساحته  فلبالغة  مو و  آ ت 

بجلاعة) فلكائن  فلشعيب  من  عربفت 

تامد0 نومرصيد قيا 0 أكو  د)) فئر0)

أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

تامد0 نومرصيد قيا 0 أكو  د)) فئر0)

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 تيغسالين فبتدفء)

من)3)فربف ر)0)0))إلى غا ة))1)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

فعوين) فلعنوفن  وفر  لعوينة  حليم 

فملتعلق بحفر) فنجيل فجتارن بوملان،)

بامللك) ( من أآل فلسقي) وآلب فملاء)

فملدعو عين حشالف فلبالغة مساحته)

فلكائن) سنتيار  (33 آر) (90 هكتار) (0

) فئر0) تيغسالين) وقيا 0  بجلاعة 

فلقباب إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

إقليم) فلقباب  ) فئر0  تيغسالين)

جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

تيغسالين) قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (1(

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) جربوش  فلحسين  فلسيد 

تلدغاس تغسالين فلقباب جنيفر0،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

تلدغاس) فملدعو  بامللك  ( فلسقي)

فلبالغة مساحته)00))متب مربع فلكائن)

) فئر0) تيغسالين) وقيا 0  بجلاعة 

فلقباب إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 تيغسالين)) فئر0 فلقباب إقليم)

جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

أوال ) (- سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0)

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) يعكوب 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلهيشر)) فملولى  عبد  فلسيد  لفائد0 

أوال ) فلغازي  أوال   فلعنوفن  وفر 

يعكوب،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من)
أآل فلسقي))بامللك فملدعو فلحلرفوي)

 1( آر) (1 هكتار) (1 فلبالغة مساحته)

سنتيار فلكائن بجلاعة أوال  يعكوب)

أوال  يعكوب  فئر0) (- قيا 0 لوناسد0)

قلعة) إقليم  فلغابة  أهل  (- فلقلعة)

فلسرفغنة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال ) (- أوال  يعكوب قيا 0 لوناسد0)

فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.

106

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

أكللام) (- لهري) قيا 0  بلقر  سيجري 

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) أزكزف 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

وآلب) بحفر  فلتبجيص  مشروع 

فملاء،)لفائد0 فلسيد عبد هللا فليز دي))

 68 فلعلار0) فلنهضة  آنان  فلعنوفن 

شقة)3،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من)

فلعسة) فملدعو  بامللك  ( فلسقي) أآل 

سنتيار) (3 آر) (36 مساحته) فلبالغة 

(- لهري) قيا 0  لهري  بجلاعة  فلكائن 

أكللام أزكزف  فئر0 وإقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

لهري قيا 0 لهري)-)أكللام أزكزف  فئر0)

وإقليم جنيفر0.
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(3(1 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

(- تيغسالين) قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (1(

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) أ وبي  فملصطفى  فلسيد 

تيغسالين) لحسن  نا ت  تلدغاس 

جنيفر0،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من)

)بامللك فملدعو تلدغاس) أآل فلسقي)

آر) (96 هكتار) (( مساحته) فلبالغة 

تيغسالين) وقيا 0  بجلاعة  فلكائن 

 فئر0 فلقباب إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 تيغسالين  فئر0 فلقباب إقليم)

جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

فبتدفء) فلقباب  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)3)فربف ر)0)0))إلى غا ة))1)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

 وسف فمزيان فلعنوفن فلحي فإل فري)

فلقباب جنيفر0،)فملتعلق بحفر وآلب)

بامللك فملدعو) ( من أآل فلسقي) فملاء)

هكتار) (1 بوسكسو فلبالغة مساحته)

بجلاعة) فلكائن  سنتيار  (78 آر) ((9

وقيا 0 و فئر0 فلقباب إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 و فئر0 فلقباب إقليم جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

فبتدفء) فلقباب  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)3)فربف ر)0)0))إلى غا ة))1)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

فلنهضة) حي  فلعنوفن  فلنهى  لحسن 

فملركز آ ت إسحاق فلقباب))جنيفر0،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

تعرعارت) فملدعو  بامللك  ( فلسقي)

آر) ((0 هكتار) (1 مساحته) فلبالغة 

فلكائن بجلاعة وقيا 0 و فئر0 فلقباب)

إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 و فئر0 فلقباب إقليم جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

تيغسالين) قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (1(

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) بوتخزفن  لحسن  فلسيد 

جنيفر0،) ( تلرغاس تغسالين فلقباب)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي))بامللك فملدعو فلهناس فلبالغة)

فلكائن) تقريبا  عربفت  (6 مساحته)

تيغسالين  فئر0) وقيا 0  بجلاعة 

فلقباب إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 تيغسالين  فئر0 فلقباب إقليم)

جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

أوحلو) موحى  قيا 0  بلقر  سيجري 

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) فلزياني 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)
فلجعفري) ربيعة  فلسيد0  لفائد0 

 38( رقم) (01 فلعنوفن حي فلعوفطف)

فلقلعة،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من)

أآل سقي)))هكتارفت))بامللك فملدعو)

 (0 هكتار) (( بطاح فلبالغة مساحته)

76)سنتيار فلكائن بجلاعة وقيا 0) آر)

جنيفر0) فلزياني  فئر0  أوحلو  موحى 

إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلزياني  فئر0) أوحلو  موحى  وقيا 0 

جنيفر0 إقليم جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

بئب) (- بولنوفر) قيا 0  بلقر  سيجري 

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) مزوي 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

لفائد0 فلسيد))إ ريس علري فلعنوفن)

رقم)0)،)تعاونية بئب إنزرفن جريبكة،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فملرس) فملدعو  بامللك  ( آر) (10 سقي)

سنتيار) ((0 آر) ((0 فلبالغة مساحته)

قيا 0) مزوي  بئب  بجلاعة  فلكائن 

جريبكة) مزوي  فئر0  بئب  (- بولنوفر)

إقليم جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بئب مزوي) (- بئب مزوي قيا 0 بولنوفر)

 فئر0 جريبكة إقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 بزو فبتدفء)من)3 

فربف ر)0)0))إلى غا ة))1)فربف ر)0)0) 

بحفر) فلتبجيص  مشروع  في  بحث 

أحلد) ( فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب 

موالي) شارع  فلعنوفن  وبخان  آ ت 

3)شقة) 1)طابق) إسلاعيل مدجل ب)

فملحلد ة،) (1 بالص) بيتش  إقامة  (8

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي))بامللك فملدعو فلسهب سيدي)

 8( هكتار) (0 أحلد فلبالغة مساحته)

بزو) بجلاعة  فلكائن  سنتيار  (7( آر)

قيا 0 بزو  فئر0 بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بزو قيا 0 بزو  فئر0 بزو إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 بني وكيل فبتدفء)

من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد)) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

فلعربي طيوب فلعنوفن أوال  زيان أوال )

بويا،)آلاعة وقيا 0 بني وكيل فلفقيه)

فملتعلق بحفر وآلب فملاء) بن صالح،)

 (8 آر) (10 هكتار) (0( من أآل سقي)

بامللك فملدعو قطعة أرضية)) ( سنتيار)

 (0 آر) (00 7)هكتار) فلبالغة مساحته)

وكيل) بني  بجلاعة  فلكائن  سنتيار 

بن) فلفقيه  وكيل  فئر0  بني  قيا 0 

صالح إقليم فلفقيه بن صالح.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بني وكيل قيا 0 بني وكيل  فئر0 فلفقيه)

بن صالح إقليم فلفقيه بن صالح.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (3((

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

بوشان) فثنين  قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى) ((0(0 7)) نا ر) من) وكيل فبتدفء)

غا ة)))فربف ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

عبد فملولى فلحوزي فلعنوفن) ( فلسيد)

آرير،) بن  ((06 رقم) (( فألمجد) حي 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

بامللك فملدعو قرية فلقر�سي)) ( فلسقي)

 6( آر) ((8 ))هكتار) فلبالغة مساحته)

حلو) آ ت  بجلاعة  فلكائن  سنتيار 

وإقليم) بوشان  فئر0  فثنين  قيا 0 

فلرحامنة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

آ ت حلو قيا 0 فثنين بوشان  فئر0)

وإقليم فلرحامنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

تيغسالين) قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن حي) فاضلة بوحو  ( فلسيد0)

فلربفرك زنقة)1)ج مكرر ملر)3)رقم)) 

فملاء) بحفر وآلب  فملتعلق  فلفنيدق،)

من أآل فلسقي))بامللك فملدعو فدفن)

عربفت) (3 مساحته) فلبالغة  ( فملنزل)

تيغسالين) بجلاعة  فلكائن  قلحا 

قيا 0 تيغسالين  فئر0 فلقباب إقليم)

جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

تيغسالين  فئر0) قيا 0  تيغسالين 

فلقباب إقليم جنيفر0.

117

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

فملفاسيس) قيا 0  بلقر  سيجري 

فلفقرفء)فبتدفء)من)7)) نا ر)0)0))إلى)

غا ة)))فربف ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) بر   فلسعد ة  ( فلسيد0)

جريبكة،) فلفقرفء) فلغفافر0   وفر 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

بامللك) ( فالستعلاالت فملنزلية فملنفر 0)

 (0 فلبالغة مساحته) ( فملرس) فملدعو 

قيا 0) فلفقرفء) بجلاعة  فلكائن  آر 

وإقليم) فلفقرفء) فئر0  (- فملفاسيس)

جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلفقرفء) (- فملفاسيس) قيا 0  فلفقرفء)

 فئر0 وإقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 وفويزغت فبتدفء)

من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

فلعنوفن  وفر) ( فلطالب) أو  فلحسين 

وفويزغت) فمحند  علي  سيدي  آ ت 

أزيالل،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من)

أآل فلسقي بامللك فملدعو وفوروروت))

 1( آر) (70 1)هكتار) فلبالغة مساحته)

سنتيار فلكائن بجلاعة وقيا 0 و فئر0)

وفويزغت إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 و فئر0 وفويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 وفركي فبتدفء)من)

فربف ر) (( غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء،)لفائد0 فلسيد عبد)

فلفتاح رفجي))فلعنوفن تجزئة بدر رقم)

بحفر) فملتعلق  مرفكش،) فملحاميد  (9

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو رفجي فلطالب))فلبالغة مساحته)

فلكائن) سنتيار  ((0 آر) (00 هكتار) (3

وفركي  فئر0) قيا 0  وفركي  بجلاعة 

فلعطاوية إقليم قلعة فلسرفغنة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلعطاوية) وفركي  فئر0  قيا 0  وفركي 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

بوزيري) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن  وفر) تاعبي  محلد  فلسيد 

بن) محلد  سيدي  آلاعة  فلهيبات 

فملتعلق بحفر وآلب) رحال سطات،)

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)

 71 مساحته) فلبالغة  فلحفيب0  أرض 

01)سنتيار فلكائن بجلاعة سيدي) آر)

بوزيري  فئر0) أوال   قيا 0  رحال  بن 

سطات فلجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي بن رحال قيا 0 أوال  بوزيري)

 فئر0 سطات فلجنوبية إقليم سطات.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فبتدفء) كيسر  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد0) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فلد اني) جدوج  فلد اني،) عائشة 

وفاطنة رفيق فلعنوفن  وفر فلقوفسلة)

بندفو ،) أوال  سيدي  كيسر  آلاعة 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي بامللك فملدعو)«أرض فلحطة«،)

فلبالغة مساحته))3)آر)66)س فلكائن)

كيسر  فئر0) قيا 0  كيسر  بجلاعة 

سطات فلجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سطات) كيسر  فئر0  قيا 0  كيسر 

فلجنوبية إقليم سطات.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فمبارك) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

معه) ومن  فلعيدفن  سعيد  فلسيد 

فلعنوفن حي فورير تجزئة فلشناوي بني)

من) فملتعلق بحفر وآلب فملاء) مالل،)

«وفغو«،) أآل فلسقي بامللك فملدعو)

فلبالغة مساحته)03)آر)86)س فلكائن)

بجلاعة فم فو ي قيا 0 أوال  فمبارك)

 فئر0 بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فمبارك  فئر0) أوال   قيا 0  فو ي   فم 

بني مالل إقليم بني مالل.
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(3(3 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

زيدوح) ولد  قيا 0  فر  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلسيد فبرفهيم فيطوط فلعنوفن فوال )

سليلان  فر ولد زيدوح،)فملتعلق بحفر)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

فلبالغة) فلزيا ي«،) «حفر0  فملدعو)

فلكائن) س  (9 آر) (71 ه) (1 مساحته)

بجلاعة  فر ولد زيدوح قيا 0  فر ولد)

زيدوح  فئر0 بني مو�سى فلغربية إقليم)

فلفقيه بن صالح.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

 فر ولد زيدوح قيا 0  فر ولد زيدوح)

 فئر0 بني مو�سى فلغربية إقليم فلفقيه)

بن صالح.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 بني سليب فبتدفء)

من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد سعيد)

بني) فلدحامنة  فلعنوفن  وفر  شوقي 

فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من) سليب،)

«فلقور«،) أآل فلسقي بامللك فملدعو)

فلكائن) آر  (10 ه) (1 فلبالغة مساحته)

بجلاعة وقيا 0 بني سليب  فئر0 وف  زم)

إقليم جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 بني سليب  فئر0 وف  زم إقليم)

جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 آ ت محلد فبتدفء)

من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد حلو)

ف ت) فلعطار0  فلعنوفن  وفر  لعريف 

فملتعلق بحفر وآلب) فمحلد أزيالل،)

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)

«فزورف«،)فلبالغة مساحته)3)ه)13)آر)

محلد) آ ت  وقيا 0  بجلاعة  فلكائن 

 فئر0 وإقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وإقليم) محلد  فئر0  آ ت  وقيا 0 

أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

تيغسالين) قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 8)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (6

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلسيد  ريس فجى فلعنوفن آ ت هاني)

فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  تينغيب،)

من أآل فالستعلاالت فملنزلية وفروفء)

«فكللام«،) فملدعو) بامللك  فملاشية 

فلبالغة مساحته)3)ه فلكائن بجلاعة)

وقيا 0 تيغسالين  فئر0 فلقباب إقليم)

جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0 تيغسالين  فئر0 فلقباب إقليم)

جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فطوفكة) قيا 0  بلقر  سيجري  مالل 

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلسيد فملصطفى فملنصوري فلعنوفن)

يعقوب،) سيدي  فمشكوك   وفر 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فملنفر 0) فملنزلية  فالستعلاالت 

فلبالغة) «ف ت عدي«،) بامللك فملدعو)

فلكائن) مربع  متب  (308(( مساحته)

بجلاعة تدلي فطوفكة قيا 0 و فئر0)

فطوفكة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

تدلي فطوفكة قيا 0 و فئر0 فطوفكة)

إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

من) فبتدفء) بلد ة  بلقر   سيجري 

فربف ر) (( غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فاطلة) وفلسيد0  كزوزي  فلبشيب 

فلشهدفء) ساحة  (6 فلعنوفن) بورفس 

فملتعلق بحفر) حي م ش ف جريبكة،)

فالستعلاالت) أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو) بامللك  فملنفر 0   فملنزلية 

«ف خ ش ش)138«،)فلبالغة مساحته)

9)آر)80)س فلكائن بجلاعة وباشوية)

جريبكة علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وباشوية جريبكة علالة جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
سيجري بلقر قيا 0 فلصخور فبتدفء)
من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)
فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0
لفائد0 فلسيد عبد) بحفر وآلب فملاء)
فلكريم متشو ومن معه فلعنوفن  وفر)
فوال  شعيب ميمي صخور فلرحامنة،)
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
«فلشهيهيبة) فملدعو) بامللك  فلسقي 
مساحته) فلبالغة  فلحلرفء«،)  وفلبنت 
3)ه))))آر)68)س و7)جدف  م ونصف)
فلرحامنة) صخور  بجلاعة  فلكائن 
قيا 0 فلصخور  فئر0 فلرحامنة إقليم)

فلرحامنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
فلصخور) قيا 0  فلرحامنة  صخور 

 فئر0 وإقليم فلرحامنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
أوال ) سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0-)
يعكوب فبتدفء)من)7)) نا ر)0)0))إلى)
غا ة)))فربف ر)0)0))بحث في مشروع)
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
فلسيد فلجياللي صلو  فلعنوفن  وفر)
فلسرفغنة،) قلعة  لوناسد0  فلعكارية 
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
«فلبالن«،) فملدعو) بامللك  فلسقي 
فلبالغة مساحته)60)آر))))س فلكائن)
لوناسد0-) قيا 0  لوناسد0  بجلاعة 
أهل) (- فلقلعة) يعكوب  فئر0  أوال  

فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال ) لوناسد0-) قيا 0  لوناسد0 
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (3(0

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
أوال ) سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0-)
يعكوب فبتدفء)من)7)) نا ر)0)0))إلى)
غا ة)))فربف ر)0)0))بحث في مشروع)
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
فلعنوفن  وفر) فلسيد حلا ي فوزي 
فلقلعة،) فلكرن  فوال   حلا ي  أوال  
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
«أرحيح«،) فملدعو) بامللك  فلسقي 
فلبالغة مساحته)7))آر)3))س فلكائن)
بجلاعة))أوال  فلكرن قيا 0 لوناسد0)
أهل) (- فلقلعة) يعكوب  فئر0  أوال   (-

فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال ) (- لوناسد0) قيا 0  فلكرن  أوال  
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
أوال ) سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0-)
 (0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 فربف ر) (( غا ة) إلى 
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)
لفائد0 فلسيد مبارك طلحة فلعنوفن)
 وفر أوال  زكري فوال  فلكرن فلقلعة،)
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
«فمللك«،) فملدعو) بامللك  فلسقي 
فلبالغة مساحته))3)آر)39)س فلكائن)
بجلاعة))أوال  فلكرن قيا 0 لوناسد0)
أهل) (- فلقلعة) يعكوب  فئر0  أوال   (-

فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال ) (- لوناسد0) قيا 0  فلكرن  أوال  
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

من) فبتدفء) آلاعة  بلقر   سيجري 

فربف ر) (( غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

محلد شعباني  نوب عنه عبد فلها ي)

شعباني فلعنوفن فلرقم)113)فلزنقة)13 

حي فلزيدفنية وف ي زم،)فملتعلق بحفر)

فالستعلاالت) أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو) بامللك  فملنفر 0   فملنزلية 

فلبالغة) (،»301 فلبستان) «تجزئة 

فلكائن) مربع  متب  (106 مساحته)

زم) وف ي  باشوية  زم  وف ي  بجلاعة 

علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

علالة) زم  وف ي  باشوية  زم  وف ي 

جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

من) فبتدفء) بلد ة  بلقر   سيجري 

فربف ر) (( غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد عالل)

فلقطبي فلعنوفن شارع عالل بن عبد)

هللا فلياسلين بلوك ب رقم))))فلفقيه)

وآلب) بحفر  فملتعلق  صالح،) بن 

فملنزلية) فالستعلاالت  أآل  من  فملاء)

«فلياسلين«،) فملنفر 0 بامللك فملدعو)

فلبالغة مساحته))13)متب مربع فلكائن)

بن صالح) فلفقيه  وباشوية  بجلاعة 

علالة فلفقيه بن صالح.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

علالة) صالح  بن  فلفقيه  وباشوية 

فلفقيه بن صالح.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

مالل) ببني  فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

من) فبتدفء) آلاعة  بلقر   سيجري 

فربف ر) (( غا ة) إلى  ((0(0 7)) نا ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد محلد)

فيال) (3 رقم) (0 بلحالج فلعنوفن بلوك)

فملتعلق) آوفز حي فلليلون بني مالل،)

بحفر وآلب فملاء)من أآل فالستعلاالت)

فملنزلية فملنفر 0 بامللك فملدعو)«رياض)

مساحته) فلبالغة  (،»190 ف) فلسالم 

3)آر)80)س فلكائن بجلاعة بني مالل)

باشوية بني مالل علالة بني مالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

علالة) مالل  بني  باشوية  مالل   بني 

بني مالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

تيغسالين) قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (1(

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

حي) فلعنوفن  بنعنا ة  فلكبيب  فلسيد 

فملتعلق) فلسعا 0 تيغسالين جنيفر0،)

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

فلبالغة) «تشنوكرت«،) بامللك فملدعو)

س فلكائن) (19 آر) (6( ه) (1 مساحته)

تيغسالين) قيا 0  تيغسالين  بجلاعة 

 فئر0 فلقباب إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

تيغسالين  فئر0) قيا 0  تيغسالين 

فلقباب إقليم جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فلسلاعلة) قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (1(

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) ورفق  فلعزيز  عبد  فلسيد 

بئب) فبرفهيم   وفر فوال  فلصغيب فوال  

فملتعلق بحفر وآلب) مزوي جريبكة،)

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل   فملاء)

«أرض عبد فلعزيز«،)فلبالغة مساحته)

قصبة) بجلاعة  فلكائن  آر  ((7 ه) (8

فلطرش قيا 0 فلسلاعلة  فئر0 وف  زم)

إقليم جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

قصبة فلطرش قيا 0 فلسلاعلة  فئر0)

وف  زم إقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

ناصر) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (1(

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن فوال ) فلسيد0 لكبيب0 زكرياء)

إلول أوال  ناصر سوق فلسبت أوال )

من) فملتعلق بحفر وآلب فملاء) فلنلة،)

«آدفر«،) أآل فلسقي بامللك فملدعو)

س) (86 آر) (71 ه) (1 فلبالغة مساحته)

قيا 0) ناصر  أوال   بجلاعة  فلكائن 

أوال  ناصر  فئر0 بني مو�سى فلغربية)

إقليم فلفقيه بن صالح.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  ناصر قيا 0 أوال  ناصر  فئر0 بني)

مو�سى فلغربية إقليم فلفقيه بن صالح.
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(3(( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 فطوفكة فبتدفء)

من)3)فربف ر)0)0))إلى غا ة))1)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

 1 فملسيب0) فلعنوفن  بلهندي  محلد 

319)مرفكش،)فملتعلق بحفر) حرف  )

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

فلبالغة) تلليلت«،) «زفوية  فملدعو)

مساحته جلس عربفت من فلحبوب)

فلكائن بجلاعة سيدي يعقوب قيا 0)

فطوفكة  فئر0 فطوفكة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي يعقوب قيا 0 فطوفكة  فئر0)

فطوفكة إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

من) فبتدفء) بلد ة  بلقر   سيجري 

 7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)0)0) 

بحفر) فلتبجيص  مشروع  في  بحث 

كروفض) فلسيد  لفائد0  فملاء) وآلب 

زنقة) (00 فلعنوفن) فلخالق  عبد 

بحفر) فملتعلق  زم،) وف ي  بنيكة  بن 

فالستعلاالت) أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو) بامللك  فملنفر 0   فملنزلية 

فلبالغة) (،»066 «تجزئة فلبستان رقم)

مساحته)1)آر)0))س فلكائن بجلاعة)

وباشوية وف ي زم علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وباشوية وف ي زم علالة جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 7)) نا ر) من) سيجري فبتدفء)

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) فلسيد علر  وسفي  لفائد0 

 وفر فوال  عزيزي فلخزفز0 فبن فحلد،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فالستعلاالت فملنزلية فملنفر 0 بامللك)

فملدعو ور يغة)-)))فلبالغة مساحته)1 

آر)0))سنتيار فلكائن بجلاعة جريبكة)

باشوية جريبكة علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

علالة) جريبكة  باشوية  جريبكة 

جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 7)) نا ر) من) سيجري فبتدفء)

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

لفائد0 فلسيد محلد فونيني فلعنوفن)

بني) (13( فلرقم) (( حي رياض فلسالم)

من) فملتعلق بحفر وآلب فملاء) مالل،)

فملنفر 0) فملنزلية  فالستعلاالت  أآل 

 (-13( فلسالم) رياض  فملدعو  بامللك 

سنتيار) (96 آر) (( مساحته) فلبالغة 

فلكائن بجلاعة بني مالل باشوية بني)

مالل علالة بني مالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بني مالل باشوية بني مالل علالة بني)

مالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري فبتدفء)من)7)) نا ر)0)0))إلى)

غا ة)))فربف ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلسيد محلد ف تكورين فلعنوفن)36) 

تجزئة بدر)))أبي فلجعد،)فملتعلق بحفر)

فالستعلاالت) أآل  من  فملاء) وآلب 

رهام) فملدعو  بامللك  فملنفر 0  فملنزلية 

6))فلبالغة مساحته)1)آر))0)سنتيار)

فلكائن بجلاعة وباشوية أبي فلجعد)

علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وباشوية أبي فلجعد علالة جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 7)) نا ر) من) سيجري فبتدفء)

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) فريد  فلسيد سعيد  لفائد0 

 607 فملد نة فلجد د0 للتنشيف رقم)

فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  جريبكة،)

من أآل سقي حد قة فملنزل بامللك)

فملدعو فلصفاء)-))7)فلبالغة مساحته)

بجلاعة) فلكائن  سنتيار  (80 آر) (1

وإقليم) عبدون  فئر0  فوال   وقيا 0 

جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وإقليم) عبدون  فئر0  فوال   وقيا 0 

جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 7)) نا ر) من) سيجري فبتدفء)

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (( غا ة) إلى 

وآلب) بحفر  فلتبجيص  مشروع 

فلشاآع) مولو   فلسيد  لفائد0  فملاء،)

ومن معه فلعنوفن  وفر فوال  فلشويخ)

فملتعلق) فلقلعة،) عامر  بني  فلشطيبة 

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

بامللك فملدعو نخلة فلبالغة مساحته)

بجلاعة) فلكائن  سنتيار  (( آر) (36

فلشطيبة قيا 0 تساوت  فئر0 فلقلعة)

إقليم قلعة فلسرفغنة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلشطيبة قيا 0 تساوت  فئر0 فلقلعة)

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سليب) بني  قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

 7 فلعنوفن) فملعطاوي  محلد  فلسيد 

فملد نة فلقد لة للتنشيف جريبكة،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فالستعلاالت فملنزلية فملنفر 0 بامللك)

 7 مساحته) فلبالغة  بيا�سي  فملدعو 

سليب) بني  بجلاعة  فلكائن  جدف  م 

إقليم) بني سليب  فئر0 وف  زم  قيا 0 

جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بني سليب قيا 0 بني سليب  فئر0 وف  زم)

إقليم جريبكة.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (3(6

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

زيدوح) ولد  قيا 0  فر  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلسيد محلد فلبدوي فلعنوفن وزيف)

فلهبابر0 آلاعة وقيا 0  فر ولد زيدوح)

إقليم فلفقيه بن صالح،)فملتعلق بحفر)

وآلب فملاء)من أآل سقي)))هكتارفت)

وزيف) فلهبابز0  فملدعو  بامللك  فقط 

 0( آر) (13 ))هكتار) فلبالغة مساحته)

سنيار فلكائن بجلاعة وقيا 0  فر ولد)

زيدوح  فئر0 بني مو�سى فلغربية إقليم)

فلفقيه بن صالح.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وقيا 0  فر ولد زيدوح  فئر0 بني مو�سى)

فلغربية إقليم فلفقيه بن صالح.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 آ ت فلربع فبتدفء)

من)9)) نا ر)0)0))إلى غا ة)7)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء،)لفائد0 فلسيد عبد)

كلال) تجزئة  فلعنوفن  فالك  فلكريم 

مالل،) بني  فلطاهر  آنان  ((9 فلرقم)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلبالغة) منال  فملدعو  بامللك  فلسقي 

بجلاعة) فلكائن  هكتار  (( مساحته)

سلكت قيا 0 آ ت فلربع  فئر0 قصبة)

تا لة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سلكت قيا 0 آ ت فلربع  فئر0 قصبة)

تا لة إقليم بني مالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

فبتدفء) كيسر  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)9)) نا ر)0)0))إلى غا ة)7)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

محلد نجمي فلعنوفن)0))زنقة ال روم)

بنجد ة أنفا فلدفر فلبيضاء،) (3 طابق)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلبالغة) منال  فملدعو  بامللك  فلسقي 

فلكائن) سنتيار  (8 آر) (96 مساحته)

كيسر  فئر0) قيا 0  كيسر  بجلاعة 

سطات فلجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سطات) كيسر  فئر0  قيا 0  كيسر 

فلجنوبية إقليم سطات.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) سيجري 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

لفائد0 فلسيد فلعربي فجرفز فلعنوفن)

(،1 فلشطر) فلزيتون  تجزئة  (1(7

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

سقي حد قة فيال بامللك فملدعو)7)1 

زيتون شطر)1)فلبالغة مساحته)00) 

جريبكة) بجلاعة  فلكائن  مربع  متب 

باشوية جريبكة علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

علالة) جريبكة  باشوية  جريبكة 

جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) سيجري 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

لفائد0 فلسيد محلد رفغيبي فلعنوفن)

فملتعلق بحفر) 0))غشت،) تجزئة) (68

فالستعلاالت) أآل  من  فملاء) وآلب 

 1(1 فملدعو) بامللك  فملنفر 0  فملنزلية 

فلبالغة مساحته) (1 فلبستان فلشطر)

متب مربع فلكائن بجلاعة وف ي) (106

زم باشوية وف ي زم علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

علالة) زم  وف ي  باشوية  زم  وف ي 

جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

 (0(0 فربف ر) (3 من) فبتدفء) سيجري 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (1( غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

لفائد0 فلسيد توفيق شتوفني فلعنوفن)

)6))زنقة فلحدف 0 وف ي زم،)فملتعلق)

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

فلبالغة) (10 فلبحيب0) فملدعو  بامللك 

فلكائن) سنتيار  ((3 آر) (1 مساحته)

زم) وف ي  باشوية  زم  وف ي  بجلاعة 

علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

علالة) زم  وف ي  باشوية  زم  وف ي 

جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

من) فبتدفء) فلحلام  بقيا 0  سيجري 

فربف ر) (10 غا ة) إلى  ((0(0 فربف ر) ((

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء،) وآلب  بحفر 

صالح ملليح فلعنوفن زنقة)0)رقم)79) 

بحفر) فملتعلق  مريرت،) بولشفار  حي 

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو فغيل فمالل فلبالغة مساحته)

فلربيع) أم  بجلاعة  فلكائن  هكتارفن 

إقليم) فكللوس  فلحلام  فئر0  قيا 0 

جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أم فلربيع قيا 0 فلحلام  فئر0 فكللوس)

إقليم جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

من فبتدفء) بزو  بقيا 0   سيجري 

فربف ر) (10 إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) ((  

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد ن) لفائد0  فملاء،) بحفر وآلب 

رحال لبيب و�سي بوبكر لبيب فلعنوفن)

فملتعلق بحفر وآلب)  وفر باحي بزو،)

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)

هكتار) (0 فلبالغة مساحته) بال   هر 

39)آر)16)سنتيار فلكائن بجلاعة بزو)

قيا 0 بزو  فئر0 بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بزو قيا 0 بزو  فئر0 بزو إقليم أزيالل.
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(3(7 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)
أوال ) (- لوناسد0) بقيا 0  سيجري 
 (0(0 فربف ر) (( من) فبتدفء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 فربف ر) (10 غا ة) إلى 
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)
فلعنوفن) نجم  محلد  فلسيد  لفائد0 
 وفر فوال  حسون لوناسد0 فلقلعة،)
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
فلبالغة) فلغابة  بامللك فملدعو  فلسقي 
فلكائن) سنتيار  ((( آر) (79 مساحته)
لوناسد0) قيا 0  لوناسد0  بجلاعة 
أهل) (- فلقلعة) يعكوب  فئر0  أوال   (-

فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال ) (- لوناسد0) قيا 0  لوناسد0 
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)
أوال ) (- لوناسد0) بقيا 0  سيجري 
 (0(0 فربف ر) (( من) فبتدفء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 فربف ر) (10 غا ة) إلى 
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)
فرحات) فملجيد  عبد  فلسيد  لفائد0 
فوال ) فلقا�سي  فوال   فلعنوفن  وفر 
فلكرن لوناسد0 فلقلعة،)فملتعلق بحفر)
بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 
مساحته1  فلبالغة  فلغابة  فملدعو 
فلكائن) سنتيار  (69 آر) (60 هكتار)
لوناسد0) قيا 0  لوناسد0  بجلاعة 
أهل) (- فلقلعة) يعكوب  فئر0  أوال   (-

فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال ) (- لوناسد0) قيا 0  لوناسد0 
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فبتدفء) فمزور0  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)))فربف ر)0)0))إلى غا ة)10)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فلعنوفن  وفر) ملو ن  فللطيف  ( عبد)

فمزور0) آلاعة  بولعوفن  فلدشر0 

فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  سطات،)

فملدعو) بامللك  فلسقي  أآل  من 

 67 آ) (78 فلفرفنيين فلبالغة مساحته)

سنتيار فلكائن بجلاعة فمزور0 قيا 0)

فمزور0  فئر0 سطات فلشلالية إقليم)

سطات.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سطات) فمزور0  فئر0  قيا 0  فمزور0 

فلشلالية إقليم سطات.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فبتدفء) أكو  د  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)))فربف ر)0)0))إلى غا ة)10)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد محلد)

علار0) (( مري فلعنوفن إقامة ريحانة)

مرفكش،) مربوكة  (679 شقة) (0 س)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي بامللك فملدعو بومازير فلعالوي)

مربع) متب  (006(1 مساحته) فلبالغة 

قيا 0) نلخيب  أكو ي  بجلاعة  فلكائن 

أكو  د  فئر0 أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أكو  د  فئر0) قيا 0  نلخيب  أكو ي 

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فبتدفء) أكو  د  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)))فربف ر)0)0))إلى غا ة)10)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد صالح)

فإلقليلية) فملد رية  فلعنوفن  ف تعلي 

فملتعلق) أزيالل،) وفلرياضة  للشباب 

 0 أآل سقي) من  فملاء) بحفر وآلب 

بوآرميض) فملدعو  بامللك  هكتارفت 

مربع) متب  (68009 مساحته) فلبالغة 

قيا 0) نلخيب  أكو ي  بجلاعة  فلكائن 

أكو  د  فئر0 أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أكو  د  فئر0) قيا 0  نلخيب  أكو ي 

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سعيد) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (0 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (13

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) ملساعدي  فلحسين  فلسيد 

فوال ) عتو  أوال   أوال   وسف   وفر 

فملتعلق بحفر وآلب) سعيد سطات،)

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)

بال  فلسانية فلبالغة مساحته هكتار)

سعيد) أوال   بجلاعة  فلكائن  وفحد 

سطات) سعيد  فئر0  أوال   قيا 0 

فلشلالية إقليم سطات.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  سعيد قيا 0 أوال  سعيد  فئر0)

سطات فلشلالية إقليم سطات.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
بوزيري) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (0 من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (13

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) بنشقرون  مهدي  فلسيد 

شارع رفائيل طابق)6)فلشقة)07)إقامة)

فملتعلق بحفر) رفائيل فلدفر فلبيضاء،)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو كد ة فلريح فلبالغة مساحته)

9)هكتار)93)فر فلكائن بجلاعة سيدي)
محلد بن رحال قيا 0 أوال  بوزيري)

 فئر0 سطات فلجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي محلد بن رحال قيا 0 أوال )

بوزيري  فئر0 سطات فلجنوبية إقليم)

سطات.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 فلسلاعلة فبتدفء)

من)0)فربف ر)0)0))إلى غا ة)13)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد محلد)

فوال ) فلغابة  فلعنوفن  وفر  زوهري 

فلشرقي فلقلعة،)فملتعلق بحفر وآلب)

فملاء)من أآل سقي)0)هكتارفت بامللك)

فملدعو ظهر فملشنق فلبالغة مساحته)

6)هكتار)7))فر فلكائن بجلاعة ملعا نة)

قيا 0 فلسلاعلة  فئر0 وف  زم إقليم)

جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

ملعا نة قيا 0 فلسلاعلة  فئر0 وف  زم)

إقليم جريبكة.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (3(8

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 فلسلاعلة فبتدفء)

من)0)فربف ر)0)0))إلى غا ة)13)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

أوال ) فلعنوفن  وفر  فمليلوني  محلد 

فعلي فلربفكسة وف ي زم،)فملتعلق بحفر)

فالستعلاالت) أآل  من  فملاء) وآلب 

فملنزلية فملنفر 0 بامللك فملدعو لولجة)

فر) (9( هكتار) (3 مساحته) فلبالغة 

سنتيار فلكائن بجلاعة لربفكسة) (00

قيا 0 فلسلاعلة  فئر0 وف  زم إقليم)

جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وف ) فلسلاعلة  فئر0  قيا 0  لربفكسة 

زم إقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 آ ت عتاب فبتدفء)

من)0)فربف ر)0)0))إلى غا ة)13)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

تاوريرت) فلعنوفن  وفر  آنان  محلد 

فملتعلق) أزيالل،) عتاب  آ ت  تيسقي 

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

نومزيل) تسالوقت  فملدعو  بامللك 

 3 فر) ((3 هكتار) (( فلبالغة مساحته)

سنتيار فلكائن بجلاعة تسقي قيا 0)

آ ت عتاب  فئر0 بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بزو) عتاب  فئر0  آ ت  قيا 0  تسقي 

إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
أوال ) (- سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0)
 (0(0 فربف ر) (0 من) فبتدفء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 فربف ر) (13 غا ة) إلى 
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)
لفائد0 فلسيد فلكبيب فلسالمي فلعنوفن)
فلقلعة،) لوناسد0  غانم  فوال    وفر 
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
فلبالغة) فلغابة  بامللك فملدعو  فلسقي 
فلكائن) سنتيار  (( فر) (36 مساحته)
لوناسد0) قيا 0  لوناسد0  بجلاعة 
أهل) (- فلقلعة) يعكوب  فئر0  أوال   (-

فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال ) (- لوناسد0) قيا 0  لوناسد0 
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
أوال ) (- سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0)
 (0(0 فربف ر) (0 من) فبتدفء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 فربف ر) (13 غا ة) إلى 
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)
فلعاللي) فلجياللي  فلسيد ن  لفائد0 
فوال ) فلعنوفن  وفر  فلعاللي  وفلحسن 
فملتعلق بحفر وآلب) ف كو لوناسد0،)
بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)
 6 فر) (96 مساحته) فلبالغة  فقنينبة 
لوناسد0) بجلاعة  فلكائن  سنتيار 
أوال  يعكوب  فئر0) (- قيا 0 لوناسد0)
قلعة) إقليم  فلغابة  أهل  (- فلقلعة)

فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال ) (- لوناسد0) قيا 0  لوناسد0 
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 أوال  زرف )-)فبتدفء)

من)0)فربف ر)0)0))إلى غا ة)13)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد فحلد)
هالل بك فلعنوفن أمل)1)زنقة))))رقم)

فلبيضاء،) فلدفر  فلربنو�سي  سيدي  ((

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي بامللك فملدعو فملحرش فلبالغة)

سنتيار) )9س  70آر) 3ه) مساحته)

فلكائن بجلاعة فلهيا نة قيا 0 أوال )

زرف   فئر0 فلقلعة)-)أهل فلغابة إقليم)

قلعة فلسرفغنة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلهيا نة قيا 0 أوال  زرف   فئر0 فلقلعة)

-)أهل فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 أوال  زرف )-)فبتدفء)

من)0)فربف ر)0)0))إلى غا ة)13)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0
لفائد0 فلسيد نور) بحفر وآلب فملاء)

شارع) (80 فلعنوفن) بك  هالل  فلد ن 

سيدي عبد فلرحلام شقة)0))ط حي)

فلرفحة فلدفر فلبيضاء،)فملتعلق بحفر)

وآلب فملاء)من أآل سقي)))هكتارفت)

فبرفهيم) فملدعو  فر  بامللك  فقط 

 (3 فر) (33 ))هكتار) فلبالغة مساحته)

سنتيار فلكائن بجلاعة فلهيا نة قيا 0)

أوال  زرف   فئر0 فلقلعة)-)أهل فلغابة)

إقليم قلعة فلسرفغنة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلهيا نة قيا 0 أوال  زرف   فئر0 فلقلعة)

-)أهل فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
(- سعيد) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 
إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (0 من) فبتدفء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (13
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
فلعنوفن  وفر) عيا ي  فلكبيب  فلسيد 
فلحلا فت فلعين فوال  فحليتي فوال )
فملتعلق بحفر وآلب) سعيد سطات،)
فملاء)من أآل فلسقي بامللك فملدعو  فر)
 33 فر) (66 فلبالغة مساحته) ليهو ي 
أوال  سعيد) بجلاعة  فلكائن  سنتيار 
سطات) سعيد  فئر0  أوال   قيا 0 

فلشلالية إقليم سطات.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال  سعيد قيا 0 أوال  سعيد  فئر0)

سطات فلشلالية إقليم سطات.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
-أوال ) بلقر قيا 0 لوناسد0) ( سيجري)
يعكوب))فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0) 
بحث في) ( ((0(0 فربف ر) (19 إلى غا ة)
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)
لفائد0 فلسيد فحلد محلو ))فلعنوفن)
لوناسد0) عي�سى  ( �سي) أوال    وفر 
فلقلعة،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من)
فلغابة) ( فملدعو) بامللك  فلسقي  أآل 
 80 آر) (69 1)هكتار) فلبالغة مساحته)
لوناسد0- بجلاعة  فلكائن  سنتيار 
فوال  يعكوب  فئر0) قيا 0 لوناسد0،)
قلعة) فقليم  فلغابة  أهل  (- فلقلعة)

فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
لوناسد0-أوال ) قيا 0  فلكرن  أوال  
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

فقليم قلعة فلسرفغنة.
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(3(9 الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع
نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
-أوال ) بلقر قيا 0 لوناسد0) ( سيجري)
يعكوب))فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0) 
بحث في) ( ((0(0 فربف ر) (19 إلى غا ة)
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)
لفائد0 فلسيد رحال محلو ))فلعنوفن)
لوناسد0) عي�سى  ( �سي) أوال    وفر 
فلقلعة،)فملتعلق بحفر وآلب فملاء)من)
فلغابة) ( فملدعو) بامللك  فلسقي  أآل 
 69 آر) (80 ))هكتار) فلبالغة مساحته)
لوناسد0- بجلاعة  فلكائن  سنتيار 
فوال  يعكوب  فئر0) قيا 0 لوناسد0،)
قلعة) فقليم  فلغابة  أهل  (- فلقلعة)

فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
لوناسد0-أوال ) قيا 0  لوناسد0  أوال  
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

فقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع
نظام فملياه

إعالن عن إ آرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
-أوال ) بلقر قيا 0 لوناسد0) ( سيجري)
يعكوب))فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0) 
بحث) ( ((0(0 فربف ر) (19 غا ة) إلى 
وآلب) بحفر  فلتبجيص  مشروع  في 
لفائد0 فلسيد بوعبيد فملرفبطي)) فملاء)
لوناسد0،) غانم  أوال   فلعنوفن  وفر 
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
لوناسد0) بال   فملدعو  بامللك  فلسقي 
سنتيار) (1( آر) (66 فلبالغة مساحته)
قيا 0) (- لوناسد0) بجلاعة  فلكائن 
لوناسد0،)فوال  يعكوب  فئر0 فلقلعة)

-)أهل فلغابة فقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
لوناسد0-أوال ) قيا 0  لوناسد0 
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

فقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
-أوال ) بلقر قيا 0 لوناسد0) ( سيجري)
يعكوب))فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0) 
بحث) ( ((0(0 فربف ر) (19 غا ة) إلى 
وآلب) بحفر  فلتبجيص  مشروع  في 
فلسالمي) عي�سى  فلسيد  لفائد0  فملاء)
لوناسد0) فلعربي  أوال   فلعنوفن  وفر 
فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  فلقلعة،)
من أآل فلسقي بامللك فملدعو تكرفم)
سنتيار) (83 آر) (96 فلبالغة مساحته)
قيا 0) (- لوناسد0) بجلاعة  فلكائن 
لوناسد0،)فوال  يعكوب  فئر0 فلقلعة)

-)أهل فلغابة فقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
لوناسد0-أوال ) قيا 0  لوناسد0  أوال  
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

فقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
-أوال ) بلقر قيا 0 لوناسد0) ( سيجري)
يعكوب))فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0) 
بحث في) ( ((0(0 فربف ر) (19 إلى غا ة)
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)
لفائد0 فلسيد فحلد فملرفبطي فلعنوفن)
فلقلعة،) لوناسد0  غانم  أوال    وفر 
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
فلغابة فلبالغة) ( فلسقي بامللك فملدعو)
36)سنتيار) آر) (03 1)هكتار) مساحته)
قيا 0) لوناسد0  بجلاعة  فلكائن 
لوناسد0،)فوال  يعكوب  فئر0 فلقلعة،)

أهل فلغابة فقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
لوناسد0-أوال ) قيا 0  لوناسد0  أوال  
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

فقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع
نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
-أوال ) بلقر قيا 0 لوناسد0) ( سيجري)
يعكوب))فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0) 
بحث في) ( ((0(0 فربف ر) (19 إلى غا ة)
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)
ومن) قاسح  فحلد  فلسيد  لفائد0 
 (9 رقم) مزوز  عين  فلعنوفن  معه 
فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  مرفكش،)
من أآل فلسقي بامللك فملدعو))فلغابة)
مساحته) فلبالغة  ( بوسلهام) سيدي 
سنتيار فلكائن بجلاعة) (0( هكتار) (0
فوال ) قيا 0 لوناسد0،) أوال  يعكوب،)
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

فقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
لوناسد0-أوال ) قيا 0  يعكوب  أوال  
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

فقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
علي) بو  أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 
إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
فلعنوفن  وفر) متوكل  محلد  فلسيد 
فلقلعة،) بوعلي  أوال   عليليش  أوال  
أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 
« فر كرزيط«) فملدعو) بامللك  فلسقي 
آر) (98 و) هكتار  (0 مساحته) فلبالغة 
فلوف ) بوعلي  أوال   بجلاعة  فلكائن 
قيا 0 أوال  بوعلي فلوف   فئر0 فلقلعة)

-)بني عامر إقليم قلعة فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال  بوعلي فلوف  قيا 0 أوال  بوعلي)
بني عامر إقليم) (- فلوف   فئر0 فلقلعة)

قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
سيجري بلقر قيا 0 بني عامر فبتدفء)
 19 غا ة) إلى  ((0(0 فربف ر) (10 من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر)
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
فلسيد فلبشيب فهمي ومن معه فلعنوفن)
فلعامرية) آلاعة  مو�سى  أوال    وفر 
قلعة فلسرفغنة،)فملتعلق بحفر وآلب)
بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)
 1 فلبالغة مساحته) «لوحة كوروط«)
سنتيار فلكائن) (7( ( آر و) (80 هكتار و)
عامر) بني  قيا 0  فلعامرية  بجلاعة 
بني عامر إقليم قلعة) (-  فئر0 فلقلعة)

فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
 فلعامرية قيا 0 بني عامر  فئر0 فلقلعة)-

بني عامر إقليم قلعة فلسرفغنة.
315

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
أوال ) (- سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0)
 (0(0 فربف ر) (10 من) يعكوب فبتدفء)
في) بحث  ((0(0 فربف ر) (19 غا ة) إلى 
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)
زعال) فللطيف  عبد  فلسيد  لفائد0 
فزنا 0) فلعنوفن  وفر فضرفو0 آلاعة 
قلعة فلسرفغنة،)فملتعلق بحفر وآلب)
بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)
هكتار (( مساحته) فلبالغة   «فزنا 0«)
و)11)آر و))98)سنتيار فلكائن بجلاعة)
فزنا 0 قيا 0 لوناسد0)-)أوال  يعكوب)
 فئر0 فلقلعة)-)أهل فلغابة إقليم قلعة)

فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
فزنا 0 قيا 0 لوناسد0)-)أوال  يعكوب)
 فئر0 فلقلعة)-)أهل فلغابة إقليم قلعة)

فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
عتاب) آ ت  قيا 0  بلقر  سيجري 
إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
فلسيد عبد فلعاطي فلبازوني فلعنوفن)
 وفر بوكتو تسقي أزيالل،)فملتعلق بحفر)
بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 
فملدعو)«فدفن تيبس فلفوقاني فلركبة)
هكتار (( فلبالغة مساحته) (»11  رقم)

و)0))آر و))93)سنتيار فلكائن بجلاعة)
بزو) عتاب  فئر0  آ ت  قيا 0  تسقي 

إقليم أزيالل.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
بزو) عتاب  فئر0  آ ت  قيا 0  تسقي 

إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
زرف ) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 
إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
فلعنوفن) لكتف  فملولى  عبد  فلسيد 
زرف ) أوال   آلاعة  فعلر  أوال    وفر 
فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  فلقلعة،)
من أآل فالستعلاالت فملنزلية وإروفء)
فملاشية بامللك فملدعو)«فلبور«)فلبالغة)
7))سنتيار فلكائن) ( آر و) (6( مساحته)
بجلاعة أوال  زرف  قيا 0 أوال  زرف )
 فئر0 فلقلعة)-)أهل فلغابة إقليم قلعة)

فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
زرف   فئر0) أوال   قيا 0  زرف   أوال  
قلعة) إقليم  فلغابة  أهل  (- فلقلعة)

فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فلجلعة) فم  قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) محفو�سي  لحسن  فلسيد 

فلجلعة) فم  بوعدي  ف ت   وفر 

فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  أزيالل،)

من أآل فلسقي بامللك فملدعو)« وفر)

هكتار (1 مساحته) فلبالغة   لوطا«)

و)30)آر و))33)سنتيار فلكائن بجلاعة)

فم فلجلعة قيا 0 فم فلجلعة  فئر0)

بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فم فلجلعة قيا 0 فم فلجلعة  فئر0)

بزو إقليم أزيالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

عزوز) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن  وفر) فلتالي  بوزكري  فلسيد 

عزوز،) أوال   آلاعة  فلشاوي  أوال  

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فالستعلاالت فملنزلية فملنفر 0 بامللك)

0))فر) فملدعو فلد ر فلبالغة مساحته)

)))سنتيار فلكائن بجلاعة أوال  عزوز)

 فئر0 جريبكة إقليم جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

عزوز  فئر0) أوال   قيا 0  عزوز  أوال  

جريبكة إقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

فبتدفء) فلحلام  قيا 0  بلقر  سيجري 

 19 غا ة) إلى  ((0(0 فربف ر) (10 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر)

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) فباحلان  لحبيب  فلسيد 

من) فملتعلق بحفر وآلب فملاء) أملانيا،)

فكللامن) فملدعو  بامللك  فلسقي  أآل 

فلبالغة مساحته)70)آر تقريبا،)فلكائن)

فلحلام،) قيا 0  فلربيع  أم  بجلاعة 

 فئر0 فكللوس،)إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلحلام،) فئر0) قيا 0  فلربيع  أم 

فكللوس،)إقليم جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

أكللام) (- لهري) قيا 0  بلقر  سيجري 

 (0(0 فربف ر) (( من) فبتدفء) أزكزف 

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (10 غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

لفائد0 شركة إ لا ف لوبيليي فلعنوفن)

جريبكة،) (0 كلم) فلفقرفء،) طريق 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي بامللك فملدعو أمشاط مر مة)

آر) (70 هكتار) (3 فلبالغة مساحته) (1

86)س فلكائن بجلاعة فكللام فزكزف،)

أزكزف  فئر0) أكللام  لهري،) قيا 0 

جنيفر0 إقليم جنيفر0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أكللام) (- لهري) قيا 0  فزكزف،) أكللام 

أزكزف  فئر0 جنيفر0،)إقليم جنيفر0.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)
وكيل) بني  قيا 0  بلقر  سيجري 
إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19
لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)
فلسيد نور فلد ن فلحساني فلعنوفن)
 وفر أوال  عي�سى أوال  علي فلدهيبفت)
فملتعلق) بني وكيل فلفقيه بن صالح،)
فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 
بامللك فملدعو وزيف فلبالغة مساحته)
فلكائن) سنتيار  (08 61)فر) هكتار) ((
بجلاعة بني شكدفل قيا 0 بني وكيل)
 فئر0 فلفقيه بن صالح إقليم فلفقيه)

بن صالح.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
وكيل  فئر0) بني  قيا 0  شكدفل  بني 
بن) فلفقيه  إقليم  صالح  بن  فلفقيه 

صالح.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)
أوال ) (- سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0)
 (0(0 فربف ر) (10 من) يعكوب فبتدفء)
في) بحث  ((0(0 فربف ر) (19 غا ة) إلى 
مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)
لفائد0 فلسيد عبد فلسالم فلعبو ي،)
لوناسد0) ( ف كو) أوال   فلعنوفن  وفر 
قلعة فلسرفغنة،)فملتعلق بحفر وآلب)
بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)
 93 آر) (01 مساحته) فلبالغة  فلغابة 
لوناسد0) بجلاعة  فلكائن  سنتيار،)
أوال  يعكوب  فئر0) (- قيا 0 لوناسد0)
قلعة) إقليم  فلغابة  أهل  فلقلعة،)

فلسرفغنة.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال ) (- لوناسد0) قيا 0  لوناسد0 
فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

أوال ) (- سيجري بلقر قيا 0 لوناسد0)

 (0(0 فربف ر) (10 من) يعكوب فبتدفء)

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (19 غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) بية،) سعيد  فلسيد  لفائد0 

فلقلعة،) لوناسد0  فلعكارية   وفر 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلبالغة) فلربع  فملدعو  بامللك  فلسقي 

فلكائن) سنتيار،) ((9 آر) (18 مساحته)

لوناسد0) قيا 0  لوناسد0  بجلاعة 

أهل) فلقلعة،) يعكوب  فئر0  أوال   (-

فلغابة إقليم قلعة فلسرفغنة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال ) (- لوناسد0) قيا 0  لوناسد0 

فلغابة) أهل  (- فلقلعة) يعكوب  فئر0 

إقليم قلعة فلسرفغنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

سليب) بني  قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

حي) فلعنوفن  شبيل  ف ريس  فلسيد 

فلوحد0 فلرقم)338)وف ي زم،)فملتعلق)

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

بامللك فملدعو مرس فلسكويلة فلبالغة)

سنتيار) ((0 آ) (63 هكتار) (( مساحته)

فلكائن بجلاعة بني سليب قيا 0 بني)

سليب وف  زم إقليم جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلكائن بجلاعة بني سليب قيا 0 بني)

سليب وف  زم إقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

 (0(0 فربف ر) (10 سيجري فبتدفء)من)

في) بحث  ((0(0 فربف ر) (19 غا ة) إلى 

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)

لفائد0 فلسيد  اسين صدوق فلعنوفن)

جريبكة،) أنزرفن  بئب  تعاونية  (3(

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فملدعو) بامللك  فملنزل  حد قة  سقي 

1)آر) V108)فلبالغة مساحته) فلنخيل)

سنتيار فلكائن بجلاعة وباشوية) (80

جريبكة علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

وباشوية جريبكة علالة جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

فبتدفء) بلد ة جريبكة  بلقر  سيجري 

 19 غا ة) إلى  ((0(0 فربف ر) (10 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر)

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلعنوفن) مجدي  فملصطفى  فلسيد 

علار0)06)شقة)))فلفر وس،)جريبكة،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فملدعو) بامللك  منزل  حد قة  سقي 

))فر) فلبالغة مساحته) (100 (- فلنخيل)

جريبكة) ببلد ة  فلكائن  سنتيار  (6(

باشوية جريبكة علالة جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

جريبكة) باشوية  جريبكة  ببلد ة 

علالة جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

فلحوض فملائي ألم فلربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا 0 لرب كيين فبتدفء)

 19 غا ة) إلى  ((0(0 فربف ر) (10 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر)

لفائد0) فلتبجيص بحفر وآلب فملاء،)

فلسيد محلد بن  ونس ملثل شركة)

فلعنوفن شارع) (FESTA DE TANSIFT

فبن) (109 فألميب موالي عبد هللا رقم)

من) فملتعلق بحفر وآلب فملاء) آرير،)

أآل فلسقي بامللك فملدعو فلوفعرض)

 3 آر) (03 هكتار) (3 فلبالغة مساحته)
سنتيار،)فلكائن بجلاعة أوال  حسون)

حلري قيا 0 لرب كيين  فئر0 فلرحامنة)

إقليم فلرحامنة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

لرب كيين) أوال  حسون حلري قيا 0 

 فئر0 فلرحامنة إقليم فلرحامنة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

نيسلي)) تيزي  قيا 0  بلقر  ( سيجري)

فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0))إلى غا ة)

في مشروع) بحث  ( ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلسيد باسو فلحبيب فلعنوفن تغرمت)

نسلي،) تيزي  آلاعة  نوشخنون 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فإلستعلاالت فملنزلية فملنفر 0 بامللك)

فلبالغة) نوشخنون  تغرمت  فملدعو 

فلكائن) متبف  (1198,65 مساحته)

بجلاعة تيزي نسلي قيا 0 تيزي نسلي)

 فئر0 أغبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

نسلي  فئر0) تيزي  قيا 0  نسلي  تيزي 

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

أوال   وسف)) قيا 0  بلقر  ( سيجري)

فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0))إلى غا ة)

في مشروع) بحث  ( ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

 (6 فلسيد0 حنان لعرو�سي فلعنوفن)

فملتعلق) فلجعد،) أبي  تجزئة فلشروق 

 ( أآل سقي) من  فملاء) بحفر وآلب 

لكلخ) حلري  فملدعو  بامللك  هكتار 

جدفما ونصف) (13 فلبالغة مساحته)

زرنتل) بني  بجلاعة  فلكائن  جدفم 

قيا 0 أوال   وسف  فئر0 أبي فلجعد)

إقليم جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بني زرنتل قيا 0 أوال   وسف  فئر0)

أبي فلجعد إقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

نيسلي) تيزي  قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
تيزي) فلعنوفن  مالكي  حلو  فلسيد 

فملتعلق) أغبالة،) فملركز  فئر0  نسلي 

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

مسقية«) «بحيب0  فملدعو) بامللك 

متب مربع) (1(8(.(8 فلبالغة مساحته)

قيا 0) نيسلي  تيزي  بجلاعة  فلكائن 

بني) إقليم  أغبالة  نيسلي  فئر0  تيزي 

مالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

تيزي نيسلي قيا 0 تيزي نيسلي  فئر0)

أغبالة إقليم بني مالل.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (33(

وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
سعيد) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 
إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
فلسيد علا  فلد ن فلنبآ�سي فلعنوفن)
))ق ج فلدفر) 1))آليلة) زنقة) (0 رقم)
فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  فلبيضاء،)
من أآل فلسقي بامللك فملدعو)«أرض)
فلكاعة«)فلبالغة مساحته جدفم كبيب)
إال ربع جدفم تقريبا فلكائن بجلاعة)
أوال  سعيد قيا 0 أوال  سعيد  فئر0)

سطات إقليم سطات.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
أوال  سعيد قيا 0 أوال  سعيد  فئر0)

سطات إقليم سطات.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه
إعالن عن إآرفء بحث

وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 
ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 
سيجري بلقر قيا 0 بني عامر فلشرقية)
إلى غا ة) ((0(0 فربف ر) (10 فبتدفء)من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (19
لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 
حي) فلعنوفن  فلشبهي  فاطلة  فلسيد0 
سيدي فحلد فلضاوي فلزنقة))))رقم)
فملتعلق بحفر) فلفقيه بن صالح،) (33
بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 
 09 فلبالغة مساحته) فملدعو)«كلخة«)
سنتيار فلكائن بجلاعة أهل) (3( آر و)
مربع قيا 0 بني عامر فلشرقية  فئر0)
بن) فلفقيه  إقليم  صالح  بن  فلفقيه 

صالح.
لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)
فلشرقية) عامر  بني  قيا 0  مربع  أهل 
 فئر0 فلفقيه بن صالح إقليم فلفقيه)

بن صالح.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فلسلاعلة) قيا 0  بلقر  ( سيجري)

فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0))إلى غا ة)

في مشروع) بحث  ( ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) ( مدني) فلسالم  عبد  فلسيد 

فلزنقة)10)فلرقم)6) فر فلضوء)بوف ي)

من) فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  زم،)

فلسعا 0) ( أآل فلسقي بامللك فملدعو)

آر) (83 هكتار) (1 مساحته) فلبالغة 

قصبة) ( بجلاعة) فلكائن  سنتيار  (99

فلطرش قيا 0 فلسلاعلة  فئر0 وف  زم)

فقليم جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة))

قصبة فلطرش قيا 0 فلسلاعلة  فئر0)

وف  زم فقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فلشكرفن) قيا 0  بلقر  ( سيجري)

فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0))إلى غا ة)

في مشروع) بحث  ( ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) فلكحالوي  فلحبيب  فلسيد 

 وفر ف ت لعرو�سي تاشرففت،)فملتعلق)

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

فلبالغة) فسريويل  فملدعو  بامللك 

فلكائن) سنتيار  (67 6)آر) مساحته)

تشرففت قيا 0 فلشكرفن) ( ( بجلاعة)

 فئر0 فبي فلجعد فقليم جريبكة.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)))

فبي) فلشكرفن  فئر0  قيا 0  تشرففت 

فلجعد فقليم جريبكة.
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وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
وكالة) مد ر  أصدره  قرفر  بلوآب 

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فيعيش)) أوال   قيا 0  بلقر  ( سيجري)

فبتدفء)من))10)فربف ر)0)0))إلى غا ة)

في مشروع) بحث  ( ((0(0 فربف ر) (19

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلسيد فملعطي بلكرماط فلعنوفن حي)

)0)رقم) 1)تجزئة فلقلم بلوك) فملسيب0)

وآلب) بحفر  فملتعلق  مالل،) بني  (00

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)

 ( فلبالغة مساحته) (( تارتلا ف-فلخيب)

فلكائن بجلاعة أوال ) ( آر) (60 هكتار)

فيعيش قيا 0 أوال  فيعيش  فئر0 بني)

مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  فيعيش قيا 0 أوال  فيعيش  فئر0)

بني مالل إقليم بني مالل.

 337

مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
مندوب) أصدره  قرفر  بلوآب 

فلربيع) ألم  فملائي  فلحوض  وكالة 

بالجد د0 سيجري بلقر قيا 0 ملشرك)

إلى غا ة) ((0(0 8)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (6

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) فلزروفلي  رشيد0  فلسيد0 

بنور،) فلشروعة ملشرك سيدي   وفر 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلبالغة) فلرمل  فملدعو  بامللك  فلسقي 

مساحته)16)فر فلكائن بجلاعة ملشرك)

قيا 0 ملشرك  فئر0 سيدي بنور إقليم)

سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

إقليم) بنور  سيدي  ملشرك  فئر0 

سيدي بنور.
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مندوبية))وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) بلقر قيا 0 بوحلام  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

زنقة) (،03 فلعنوفن) عيضام  عائشة 

ص) رقم  (3 ط) سورزفك  فكيستان 

وآلب) بحفر  فملتعلق  فلبيضاء،) س 

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)

هكتار (3 فلبالغة مساحته)  شريفات 

بجلاعة) فلكائن  سنتيار  (0 فر) (6

لعطاطر0 قيا 0 بوحلام  فئر0 سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

لعطاطر0 قيا 0 بوحلام  فئر0 سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فلكد ة) فلعنوفن  وفر  غزالن  محلد 

فملتعلق) آلاعة ملشرك سيدي بنور،)

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

فلبالغة) فلسدر0  بقعة  فملدعو  بامللك 

3))سنتيار) فر) ((1 1)هكتار) مساحته)

فلكائن بجلاعة ملشرك قيا 0 ملشرك)

 فئر0 سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فملختار) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

بلكريني فلعنوفن  وفر فلحرش فلرمل)

بني هالل سيدي بنور،)فملتعلق بحفر)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو سيدي علي فلسلومي فلبالغة)

فلكائن) سنتيار  ((8 فر) ((9 مساحته)

قيا 0) بوحيى  �سي  أوال   بجلاعة 

إقليم) بنور  سيدي  ملشرك  فئر0 

سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فلفتح) تجزئة  فلعنوفن  زينون  عزيز 

 1( رقم) (16 علار0) (3 مجلوعة) (1

فلبيضاء،) فلدفر  فلنوفصر  بوعز0   فر 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلكاعة) فرض  فملدعو  بامللك  فلسقي 

سنتيار) (06 فر) (9 مساحته) فلبالغة 

فلكائن بجلاعة ملشرك قيا 0 ملشرك)

 فئر0 سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد فلكبيب)

بني) فملغارفت  فلعنوفن  وفر  مستعين 

بحفر) فملتعلق  بنور،) سيدي  هالل 

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

فر) ((0 فملدعو فلوف  فلبالغة مساحته)

ملشرك) بجلاعة  فلكائن  سنتيار  (6(

قيا 0 ملشرك  فئر0 سيدي بنور إقليم)

سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
مندوب) أصدره  قرفر  بلوآب 

فلربيع) ألم  فملائي  فلحوض  وكالة 

بالجد د0 سيجري بلقر قيا 0 مطرفن)

إلى غا ة) ((0(0 8)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) (6

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) فلزويتوني  محلد  فلسيد 

بنور،) سيدي  مطرفن  فلفرفكنة   وفر 

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي بامللك فملدعو بقعة فلفرفكنة)

 9( فر) (1( 1)هكتار) فلبالغة مساحته)

سنتيار فلكائن بجلاعة أوال  بوساكن)

قيا 0 مطرفن  فئر0 سيدي بنور إقليم)

سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

مطرفن  فئر0) قيا 0  بوساكن  أوال  

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) لعونات  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وآلب فملاء)لفائد0 فلسيد محلد)

فلتا ك فلعنوفن تجزئة فملستقبل حي)

فملتعلق) جنيفر0،) ((( رقم) فلنسيم 

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

فلبالغة) فلكشريد  فملدعو  بامللك 

83س فلكائن بجلاعة) 79آ) مساحته)

لعونات قيا 0 لعونات  فئر0 سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

لعونات قيا 0 لعونات  فئر0 سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
مندوب) أصدره  قرفر  بلوآب 

فلربيع) ألم  فملائي  فلحوض  وكالة 

بالجد د0 سيجري بلقر قيا 0 مطرفن)

إلى غا ة) ((0(0 ))) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 9)) نا ر)

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فوال ) فلعنوفن  وفر  سيب  علي  فلسيد 

سليللن مطرفن مطرفن سيدي بنور،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي بامللك فملدعو فلحطة فلبالغة)

61س فلكائن بجلاعة) 71آ) مساحته)

سيدي) مطرفن  فئر0  قيا 0  مطرفن 

بنور إقليم سيدي بنور.)

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) مطرفن  فئر0  قيا 0  مطرفن 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

علرفن) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 ))) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 9)) نا ر)

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلسيد عبد فلفتاح بللعيزي فلعنوفن)

سيدي) علرفن  فوال   فلعبابسة   وفر 

من) فملاء) فملتعلق بحفر وآلب  بنور،)

فلركبة) فملدعو  بامللك  فلسقي  أآل 

فلبالغة مساحته)))آ فلكائن بجلاعة)

فوال  علرفن) قيا 0  بني  غوغ  كد ة 

 فئر0 سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  علرفن) قيا 0  بني  غوغ  كد ة 

 فئر0 سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) شتوكة  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

حي) فلعنوفن  زهرفء) حيني  ساي�سي 

لالمريم بلوك))10)رقم)16)فلبيضاء،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلغابة) أرض  فملدعو  بامللك  فلسقي 

فلكائن) س  (3 0)آ) مساحته) فلبالغة 

بجلاعة شتوكة قيا 0 شتوكة  فئر0)

أزمور إقليم فلجد د0ز

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أزمور) شتوكة  فئر0  قيا 0  شتوكة 

إقليم فلجد د0.

186



عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (330

مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
مندوب) أصدره  قرفر  بلوآب 

فلربيع) ألم  فملائي  فلحوض  وكالة 

بالجد د0 سيجري بلقر قيا 0 ملشرك)

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) لشهب  فلحسين  فلسيد 

سيدي) فملشرك  بوشتة  فوال    وفر 

من) فملاء) فملتعلق بحفر وآلب  بنور،)

فلتوفري) فملدعو  بامللك  فلسقي  أآل 

37س) 66آ) )0ه) مساحته) فلبالغة 

بوحيى) �سي  أوال   بجلاعة  فلكائن 

قيا 0 ملشرك  فئر0 سيدي بنور إقليم)

سيدي بنور.)

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فوال  �سي بويحيى قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) شتوكة  قيا 0  بلقر  سيجري 

غا ة إلى  ((0(0 7)) نا ر)  من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلسيد بوشعيب ناآم فلعنوفن  وفر)

فلنصيبفت  فئر0 أزمور،)فملتعلق بحفر)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

فملدعو فلحرش فلبالغة مساحته)80)آ)

فلكائن بجلاعة شتوكة قيا 0 شتوكة)

 فئر0 أزمور إقليم فلجد د0.)

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أزمور) شتوكة  فئر0  قيا 0  شتوكة 

إقليم فلجد د0.

188

مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث

بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

حلدفن) أوال   قيا 0  بلقر  سيجري 

إلى غا ة) ((0(0 7)) نا ر) من) فبتدفء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فربف ر) ((

لفائد0) فملاء) وآلب  بحفر  فلتبجيص 

فلعنوفن) ففالي�سي  بشري  فلسيد 

فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق  فملانيا،)

بال ) فملدعو  بامللك  فلسقي  أآل  من 

63س) 90آ) فلبالغة مساحته) فلعنب 

فلكائن بجلاعة شعيبات قيا 0 فوال )

حلدفن  فئر0 سيدي فسلاعيل إقليم)

فلجد د0.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

حلدفن  فئر0) فوال   قيا 0  شعيبات 

سيدي إسلاعيل إقليم فلجد د0.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث

بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 بني هالل فبتدفء)

من)))) نا ر)0)0))إلى غا ة)9)) نا ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسقي) أآل  من  فملاء) وآلب  بحفر 

فلبالغة) لحلار0  فدفن  فملدعو  بامللك 

فلكائن) 73س  ))آ) 13ه) مساحته)

هالل) بني  قيا 0  هالل  بني  بجلاعة 

 فئر0 سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

بني هالل قيا 0 بني هالل  فئر0 سيدي)

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فلعنوفن) معه  ومن  مستعين  مبارك 

بنور،) فملشرك سيدي  فلحدف 0   وفر 

من أآل) بحفر وآلب فملاء) فملتعلق،)

فلسقي بامللك فملدعو فطنات فلبالغة)

فلكائن) 90س  70آ) ( )ه) مساحته)

بجلاعة ملشرك قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.)

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

إقليم) بنور  سيدي  ملشرك  فئر0 

سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

محلد عاطف ومن معه فلعنوفن  وفر)

فلتعاونية فلهلوشية بني هالل سيدي)

من) فملاء) فملتعلق بحفر وآلب  بنور،)

برفكشة)) فملدعو  بامللك  فلسقي  أآل 

60س) 18آ) 1ه) مساحته) فلبالغة 

فلكائن بجلاعة ملشرك قيا 0 ملشرك)

 فئر0 سيدي بنور إقليم سيدي بنور.)

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

لفائد0 فلسيد علي) بحفر وآلب فملاء)

كيتو فلعنوفن  وفر فلقرف لة فلغنا ر0)

وآلب) بحفر  فملتعلق  فلزمامر0،)

بامللك فملدعو)) فلسقي  من أآل  فملاء)

)1آ فلكائن) ويولدن فلبالغة مساحته)

بجلاعة ملشرك قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.)

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فبرفهيم فلصليط ومن معه فلعنوفن)

 وفر فلعوفوشة بني هالل سيدي بنور)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلغالية) ملك  ( فملدعو) بامللك  فلسقي 

3)س) )8آ) 7ه) مساحته) فلبالغة 

فلبالغة مساحته))1آ فلكائن بجلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.)

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.
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(33( الجريدة الرسميةعد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0)) 

مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

محلد شعر فلد ن ومن معه فلعنوفن)

شقة) (0 ط) فلفا�سي  عالل  زنقة  (،8

وآلب) بحفر  فملتعلق  فلبيضاء،) (16

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)

9ه) مساحته) فلبالغة  فمحلد  ملك 

10س فلكائن بجلاعة أوال  �سي) 78آ)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  بوحيى 

بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بوشعيب) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

باريز ومن معه فلعنوفن  وفر فلعوفوشة)

فملتعلق بحفر) فملشرك سيدي بنور،)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

7ه) فملدعو فلجنان فلبالغة مساحته)

قيا 0) ملشرك  بجلاعة  فلكائن  آ  (88

إقليم) بنور  سيدي  ملشرك  فئر0 

سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد0) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فاطنة فلربي فلعنوفن  وفر فلشروعة)

بني هالل سيدي بنور،)فملتعلق بحفر)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

)آ) مساحته) فلبالغة  فلحطة  فملدعو 

فلكائن بجلاعة ملشرك قيا 0 ملشرك)

 فئر0 سيدي بنور إقليم))سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

بويحيا عبو ي ومن معه فلعنوفن  وفر)

فلكريشات فلرك فملشرك سيدي بنور،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي بامللك فملدعو عربات فلبالغة)

مساحته)0)آ و)1)س فلكائن بجلاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا 0 فملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم))سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا 0 فملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم))سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب  بحفر 

فلعنوفن) معه  ومن  لعرو�سي  محلد 

هالل) بني  سليلان  حلو  فوال    وفر 

وآلب) بحفر  فملتعلق  بنور،) سيدي 

بامللك فملدعو) فلسقي  من أآل  فملاء)

70آ) مساحته) فلبالغة  فلبيب  فدفن 

)س فلكائن بجلاعة أوال  �سي بوحيى)

قيا 0 ملشرك  فئر0 سيدي بنور إقليم)

سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم))سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

لفائد0 فلسيد عبد) بحفر وآلب فملاء)

فالله فلفيصلي ومن معه فلعنوفن  وفر)

كريشات فلرك فملشرك سيدي بنور،)

أآل) من  فملاء) وآلب  بحفر  فملتعلق 

فلسقي بامللك فملدعو بوجشني فلبالغة)

79س فلكائن بجلاعة) 08آ) مساحته)

أوال  �سي بوحيى قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم))سيدي بنور.

200

مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

لفائد0 فلسيد عبد) بحفر وآلب فملاء)

فلعنوفن) معه  ومن  وهيب  فلها ي 

سيدي) فملشرك  فلرك  كريشات   وفر 

من) فملاء) فملتعلق بحفر وآلب  بنور،)

آنان) فملدعو  بامللك  فلسقي  أآل 

)6س) و) ((6 فلكبيب فلبالغة مساحته)

بوحيى) �سي  أوال   بجلاعة  فلكائن 

قيا 0 ملشرك  فئر0 سيدي بنور إقليم)

سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

أوال  �سي بوحيى قيا 0 ملشرك  فئر0)

سيدي بنور إقليم))سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

فبتدفء) ملشرك  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)8)) نا ر)0)0))إلى غا ة)6)فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

فلسيد) لفائد0  فملاء) وآلب   بحفر 

عبد فلصلد كنزي فلعنوفن  وفر زمرفن)

بني هالل سيدي بنور،)فملتعلق بحفر)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

10آ) فلبالغة مساحته) فملدعو حلري 

فلكائن بجلاعة ملشرك قيا 0 ملشرك)

 فئر0 سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

سيدي) ملشرك  فئر0  قيا 0  ملشرك 

بنور إقليم))سيدي بنور.
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عد )97)) - 10)آلا ى فمجر0)1001 )))فربف ر)0)0))الجريدة الرسمية   (336

مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

بالجد د0) فلربيع  ألم  فملائي  فلحوض 

سيجري بلقر قيا 0 فلوليد ة فبتدفء)

من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

لفائد0 فلسيد عبد) بحفر وآلب فملاء)

فوال  فلعنوفن  وفر  عاقلي  فلقا ر 

)فزبيب فلغربية فلزمامر0،)فملتعلق بحفر)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

38آ) فملدعو لحرش فلبالغة مساحته)

00س فلكائن بجلاعة فلغربية قيا 0)

فلوليد ة  فئر0 زمامر0 إقليم سيدي)

بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

فلغربية قيا 0 فلوليد ة  فئر0 زمامر0)

إقليم))سيدي بنور.
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مندوبية وكالة فلحوض فملائي ألم فلربيع

نظام فملياه

إعالن عن إآرفء بحث
بلوآب قرفر أصدره مندوب وكالة)

ببني مالل) فلربيع  فملائي ألم  فلحوض 

فبتدفء) لعونات  قيا 0  بلقر  سيجري 

من)7)) نا ر)0)0))إلى غا ة)))فربف ر)

فلتبجيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

لفائد0 فلسيد عبد) بحفر وآلب فملاء)

فلزوف ر) فلعنوفن  وفر  فرحي  فلعزيز 

فملتعلق بحفر) فلعونات سيدي بنور،)

بامللك) فلسقي  أآل  من  فملاء) وآلب 

)ه) مساحته) فلبالغة  تيبس  فملدعو 

لعونات) بجلاعة  فلكائن  99س  ))آ)

بنور) سيدي  لعونات  فئر0  قيا 0 

إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع فمللف بلقر آلاعة)

لعونات قيا 0 لعونات  فئر0 سيدي)

بنور إقليم))سيدي بنور.
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