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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

ولتزم لملولن2ن في ميذلن لإلشهار لا ا 2ني إثبات ه2يتهم علاسلطات لملسنذ  إايهم.
عال تتحمل لإلدلر  أوة مسؤعاية فيما وتولق بمضم2ن لإلعال ات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE APACE LAB

SARL

باا نيطر ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

مسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس  تم 

للخصائص) تحمل  علاتي  محذعد  

لاتااية):

.STE APACE LAB(:(لاتسمية

.SARL(:(لاصيغة لا ا 2 ية

لاهذف لالجتماعي):)

لاكيميائية) التحاايل  مختبر 

علاصناعية علازرلعية علابيئية.

لالستيرلد علاتصذور.

لاتسيير في  صائح.

رأسمال لاشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) م سمة 

درهم الحصة لا2لحذ  م2زعة) (100

بين لاشركاء)على لاشكل لاتالي):

لاسيذ  رجاء)لعميار):)500)حصة.

لاسيذ حميذ مرلح):)500)حصة.

من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ))عضع)

لاسجل لاتجاري.

من فاتح وناور إلى) (: لاسنة لملااية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة)

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل|.

لمل ر لالجتماعي):)ز  ة علد لملخازن)

إقامة)9-11)مكتب)2)لا نيطر .

لملسيرد ):)لاسيذ  رجاء)لعميار.

رقم لاسجل لاتجاري)54625.
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STE ALL SEVICES CH
SARL AU

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بم ت�شى ع ذ عرفي 

شركة باملميزلت لاتااية):
 STE ALL SEVICES (: لاتسمية)

.CH
لبن) حسن  ز  ة  (: لاشركة) م ر 

ثابت حي لافرح رقم)18)لاوي2ن.
لانشاط لالجتماعي الشركة):)عكااة)
تح2يل) خذمات  لاف2لتير،) تحصيل 

لألم2لل محليا عدعايا.
 100.000 (: لاشركة) رأسمال 

درهم.
لاتسيير):)يوهذ إلى لاسيذ  شيماء)
ملغاري ملذ  غير محذعد )1000)حصة)

ب)100)درهم الحصة.
باملحكمة) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
فبرلور) (13 لالبتذلئية بااوي2ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2020/386.
سجل تجاري رقم)30843.

2 P

 STE MEDINE ENERGIE
DISTRIBUTION

SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها : 100.000 درهم
م رها لالجتماعي : بل2ك 2، رقم 

142، حي تامزلرت - آوت مل2ل
لاسجل لاتجاري رقم 476

تأسيس شركة
بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ بآوت)
تم عضع) (2020 وناور) (23 مل2ل و2م)
قا 2ن أسا�شي اشركة دلت مسؤعاية)

محذعد  مميزلتها كااتالي):

 STE MEDINE (: لاتسمية)

شركة) (ENERGIE DISTRIBUTION

دلت مسؤعاية محذعد :

كرلء) لمتالك،) تأسيس،) (: لاغرض)

بيع) للخذمات،) محطات  علستغالل 

مك2 ات) لاتشحيم،) زي2ت  لا2ق2د،)

عكل) لاسيارلت  تخص  عمنت2جات 

لملركبات لألخرى أع))لآلالت.

لاتشحيم،) محالت  لستغالل 

تفريغ،)صيا ة عإصالح كل لملركبات.

تأسيس،)لمتالك،)لستغالل عإدلر )

لمل اهي،)محالات لا2جبات للخفيفة،)

مطاعم،)علجهات لابيع)(مركز تجاري)

م2لد) لاغذلئية،) المنت2جات  صغير()

لاتبغ) منت2جات لاصيا ة،) لاتجميل،)

عغيرها.

رقم) (،2 بل2ك) (: لالجتماعي) لمل ر 

142،)حي تامزلرت)-)آوت مل2ل.

 21 من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )

أبريل)2020،)تاريخ ت ييذها بااسجل)

لاتجاري.

:)حذد رأسمال) رأس مال لاشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في  لاشركة 

حصة لجتماعية) (1000 م سمة إلى)

درهم لكتتبت بااكامل) (100 من فئة)

الشركاء) عخصصت  كليا  عحررت 

حسب نسبة مساهمة كل علحذ فيهم)

كااتالي):

عبذ هللا لملساعي):)200)حصة.

(: لاسيذ  لاسوذوة عبذ لملطااب)

200)حصة.

 200 (: لملساعي) زكرياء) لاسيذ 

حصة.

 200 (: لملساعي) مريم  لآلنسة 

حصة.

لآلنسة هناء)لملساعي):)200)حصة.

لملجم2ع):)1000)حصة.

هللا) عبذ  لاسيذ  عين  (: لاتسيير)

غير) ملذ   الشركة  مسير  لملساعي 

محذعد .

من فاتح) (: لاسنة لملااية الشركة)

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

لألرباح) تخصص  (: لألرباح)

لاصافية بوذ لالقتطاعات لا ا 2 ية)

علاتأسيسية الشركاء.

لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

لا ا 2ني باملحكمة لالبتذلئية با زكان)

رقم) تحت  (2020 أبريل) (21 و2م)

بااسجل) م يذ   لاشركة  (20129

لاتجاري تحت رقم)476.
من أجل لإلوجاز علابيان
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STE AFRI MOBILITY

S.A

شركة مساهمة

رأسمااها : 50.000.000 درهم

م رها لالجتماعي : عمار  تافرلعتي، 

كلم 7.5 طريق لارباط )عين لاسبع( - 

لاذلر لابيضاء

لاسجل لاتجاري رقم 461.097

تأسيس شركة مساهمة
بااذلر) مؤرخ  عرفي  او ذ  تبوا 

تم) (2020 فبرلور) (10 في) لابيضاء)

تأسيس شركة مميزلتها كااتالي):



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   622(

لاشكل):)شركة مساهمة.
 STE AFRI MOBILITY(:(لاتسمية

.S.A
لمل2ض2ع):)غرض لاشركة):

لاتن ل) منصات  لستغالل 
لملجال) في  علألشياء) األشخاص 
علملناطق) لملذن  عبين  للحضري،)
لاريفية لاتي ومكن لا2ص2ل إايها بما)
في) لإلاكترعني،) لمل2قع  عبر  داك  في 
لملحم2ل لاهاتف  على  تطبيق   شكل 

)أع �شيء)آخر.
إ تاج،) لحتضان،) تصميم،)
لستغالل) شحن،) تصذور،) لستيرلد،)
تتولق) خذمة  أع  منتج  كل  عتس2يق 
لاوربات) داك  في  بما  بااتن ل،)
عمك2 ات لاوربات عللحل2ل علملنصات)

لارقمية.
لالستغالل لملباشر ع)/)أع لستئجار)
لان ل) عسائل  من  عغيرها  عربة  أي 

علال2جستيات علملرلسلة.
عم ذمي) طاابي  بين  لاتنسيق 
لملتول ة) لاومليات  لجميع  لاطلبات 

بن ل لاسلع أع لألشخاص.
لستغالل،) تنفيذ،) تصميم،)
لإلدلر ،)علإلدلر  لملشتركة علاتف2يض)
ألي مكان التخزين عم2لقف لاسيارلت)

عصيا ة لاسيارلت لاكهربائية.
لابحث عن مستثمرين المشاركة)
في) لملشترك  لالستثمار  عمليات  في 

شركات لملشرعع.
عمليات) اتم2يل  لاسي2اة  جميع 
شركات) مختلف  في  لالستثمار 

لملشاريع.
 2 من و2م) 99)سنة لبتذلء) (: لملذ )
تاريخ ت ييذها بااسجل) (2020 و2 ي2)

لاتجاري.
لمل ر) وحذد  (: لالجتماعي) لمل ر 
عمار ) لابيضاء،) بااذلر  لالجتماعي 
تافرلعتي،)كلم)7.5)طريق لارباط))عين)

لاسبع(.
رأسمال) (: لاشركة) رأسمال 
لاشركة محذد في)50.000.000)درهم)
عم سمة إلى)500.000)سهم من فئة)
درهم السهم لا2لحذ لاكل من) (100

 فس لافئة).

لاسنة لالجتماعية):)من فاتح وناور)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

لالقتطاعات) بوذ  (: لألرباح)
لا ا 2 ية علاتنظيمية،)تخصيص باقي)
طرف) من  ت ريره  وتم  س2ق  لألرباح 

للجمع لاوام لاسن2ي المساهمين.
مجلس لإلدلر ):

لاورفي) لاو ذ  بم ت�شى  فس 
تم تويين) (2020 فبرلور) (10 لملؤرخ في)
ثالث) ملذ   الشركة  متصرفين  أعل 
لنو اد) سن2لت علاتي ستنتهي ع ب 
للجمع لاوام لاوادي لاذي سيبث في)

حسابات لاسنة لملااية لاثااثة.
لاسيذ  سكينة لخن2ش.

لاسيذ  سناء)مذلح.
لاسيذ أمين عكريم.

لاسيذ و2سف عرلقي حسيني.
لاسيذ سويذ لابغذلدي.
لاسيذ مجيذ لايو 2بي.

لاسيذ خاايذ بنوبذ لا ادر.
لإلدلر ) (- لإلدلر ) مجلس  رئاسة 

لاوامة):
فبرلور) (24 بتاريخ) لإلدلر   مجلس 
2020)عينت لاسيذ  سكينة لخن2ش)
تويينها) عتم  لإلدلر ،) ملجلس  رئيسة 
سكينة) لاسيذ   عامة  مذور   أوضا 
لخن2ش ستحمل ا ب رئيسة مذور )

عامة.
مرلقب للحسابات):

للحسابات) مرلقب  بمهام  عهذ 
 FIDECO AUDIT ET CONSEIL إلى)
 124 ب) لالجتماعي  م رها  ش.م.م.)
شارع رحال لملسكيني،)لاذلر لابيضاء)
ممثلة من طرف لاسيذ عبذ هللا عالم.
لاتف2يت عكيفية تح2يل لألسهم):

عذل في حااة لاتف2يت للحر لملتفق)
لانظام) من  (10 لافصل) في  عليه 
يستذي) أسهم  تف2يت  كل  لألسا�شي 
حسب) لإلدلر   مجلس  م2لف ة 
لاشرعط لملحذد  في لافصل لملذك2ر.
تم) (: لاتجاري) بااسجل  لات ييذ 
لاتجارية) باملحكمة  لا ا 2ني  لإلوذلع 
 2020 و2 ي2) (2 و2م) لابيضاء) بااذلر 
لاشركة) حيث  (735170 رقم) تحت 
رقم) تحت  لاتجاري  بااسجل  م يذ  

.461.097
من أجل لإلوجاز علابيان
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شركة بالستيك شماللي
ش.م.م

حي عاريض ب2ش2لف، لاناض2ر
نشر توذول في لاشركة

بمحضر ع ذ م2قع بتاريخ)8)أبريل)
الشركة) لا2حيذ  لملسير  قرر  (2020 

ما ولي):
1)-)إضافة نشاط جذوذ):)لستيرلد)

لمل2لد عمنتجات لاوط2ر.
2)-)تغيير لسم شركة إلى):)لعل ذس)

تردونك.
من) لاشركة  رأسمال  رفع  (- (3
درهم) (300.000 درهم إلى) (100.000
عمساهمة شريك جذوذ ب)150.000 

درهم.
شماللي محمذ)150.000)درهم)؛

لبريمي فريذ)150.000)درهم.
من) لاشركة  تسير  (: لاتسيير) (- (4

طرف شماللي محمذ علبريمي فريذ.
:)تم لإلوذلع اذى سكرتير) لإلوذلع)
بمحكمة) علاتسجيل  لاضبط  مكتب 
2020)تحت) 2)و2 ي2) لاناض2ر بتاريخ)

رقم)474.
5 P

مكتب لألستاد محمذ لاس2�شي صذعق
م2ثق

62،)شارع محمذ للخامس،)إقامة بذر،)لاطابق)
لاثاني،)فاس

لاهاتف):)18/)97 28 94 0535

STE YZ ASSURANCE
SARL

 Intermédiaire d’assurances régie
 par(la(loi 17.99 portant(code

des assurances
إنشاء

بتاريخ) لمل2ثق  لاو ذ   بم ت�شى 
(،2020 مارس) ع5) (21-25/02
دلت) اشركة  لألسا�شي  لانظام  حرر 

مسؤعاية محذعد  لآلتي عصفه):
لاشركة لسم) لتخذت  (: لاتسمية)

YZ ASSURANCE)ش.م.م
لاشركة) هذف  و تصر  (: لاغرض)
في) لاتأمين  على ممارسة مهنة عكيل 
لافرعع لملوتمذ  علألنشطة لاتي توتبر)
بم2جب) لا2سيط،) بمهنة  مرتبطة 

لال2لئح لملنظمة اهذه لملهنة.

لمل ر لالجتماعي):)42،)شارع للجيش)
لمللكي،)فاس.

سنة لبتذلءل من تاريخ) (99 (: لملذ )
ت ييذ لاشركة في لاسجل لاتجاري،)
لاشركة) فسخ  حاالت  باستثناء)

لملسبق أع تمذوذ مذ  لاشركة.
رأسمال) حذد  (: لاشركة) رأسمال 
درهم) (50.000 قذره) بما  لاشركة 
 100 500)حصة بمبلغ) م سمة على)

الحصة،)م سمة كما ولي):
لاسيذ لحمذ سباعي)83)حصة)؛

للحسني) لاشرقاني  لاسيذ محمذ 
125)حصة)؛

للحسني) لاشرقاني  غالي  لاسيذ 
146)حصة)؛

للحسني) لاشرقاني  وزيذ  لاسيذ 
146)حصة)؛

لملجم2ع)500)حصة.
لاشركة) بتسيير  يوهذ  (: لاتسيير)
ملذ  ستة أشهر إلى لاسيذ عبذ لالاله)
ابطاقة) للحامل  للحسني،) لاشرقاني 

.C329860(لاتوريف لا2طينة رقم
كتابة) اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
في) بفاس  لاتجارية  لملحكمة   ضبط 

2)و2 ي2)2020)تحت رقم)1224.
نسخة م2جز  مسلمة قصذ لابيان علاتبليغ

6 P

شركة للحسابات)-)لاتسيير)-)لاذرلسات)

عللجباوات

STE FLOULI FRERES
SARL

 APPT(Etage(N°2, Avenue(Aport
Said(N°30 Azzohour 2, Fès

بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى  (- (1 
بنفس) مسجل  (،2020 مارس) (15
تم) (2020 و2 ي2) (15 بتاريخ) لملذونة 
لملسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس 

لملحذعد ،)دلت لملميزلت لاتااية):
 STE FLOULI FRERES(:(لاتسمية

.SARL
لألشغال) في  م اعل  (: لاهذف)

لملختلفة.
2،)شارع ب2ر) لمل ر):)ش ة لاطابق)

سويذ،)رقم)30،)لازه2ر)2،)فاس.
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من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )

تأسيسها.

في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 

مبلغ)100.000 :

لافل2لي زكرياء)500.000)درهم)؛

لافل2لي أمين)250.000)درهم)؛

لافل2لي محمذ)250.000)درهم.

السيذ) لاتسيير  أسنذ  (: لاتسيير)

لافل2لي زكرياء.

2)-)تم لإلوذلع لا ا 2ني اذى كتابة)

بفاس) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم) تحت  (2020 و2 ي2) (4 بتاريخ)

رقم) لاتجاري  لاسجل  (1237/2020

.62695

7 P

YADMANI
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 600.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(AL(INBIAAT

 LOTISSEMENT AL WAHDA

NAMSSIA(N°67 TEMARA

المساهمين) للجمو2ي  لا رلر 

 2020 ماي) (18 في) بتمار   لملؤرخ 

دلت) ش.م.م  (YADMANI اشركة)

شريك عحيذ قرر ما ولي):

تويين لاسيذ وذماني عزعز مسيرل)

لاشركة) عتصبح  اشركة  قا 2 يا 

مسؤعاة من خالل ت2قيوه.

تجذوذ لا ا 2ن لألسا�شي الشركة.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 3357 رقم) تحت  بتمار   لالبتذلئية 

بتاريخ)5)و2 ي2)2020.

8 P

JNANE ESSANARHI
SARL

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

مؤرخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى  (- (1

تم تحرير) (،2020 مارس) (7 بتمار  في)

دلت) اشركة  لألسا�شي  لا ا 2ن 

لملسؤعاية لملحذعد ،)بيا اتها كااتالي):

دلت) شركة  (: لا ا 2ني) لاشكل 
لملسؤعاية لملحذعد ))ش.د.م.م(.

 JNANE ESSANARHI (: لاتسمية)
.SARL

لاهذف لالجتماعي):)تهذف لاشركة)
إلى):

لإلنواش لاو اري.
 I، تمار ،)مسير ) (: لمل ر لالجتماعي)

.947
لملذ ):)99)سنة من تاريخ لاتسجيل)

في لاسجل لاتجاري.
حذد لارأسمال) (: مبلغ رأس لملال)
في)100.000)درهم م سمة إلى)1000 
 صيب ب)100)درهم ال2لحذ  مسجلة)

عمحرر  عم2زعة على لاشكل لاتالي):
قاطن) محمذ،) لاصناغي  لاسيذ 
لاثاني) للحسن  شارع  ع2د   عين   ب 

رقم)12،)مااك ل)200) صيب)؛
لاسيذ لاصناغي عبذ لإلاه،)قاطن)
ب عين ع2د ،)دعلر لشرلكة،)مااك ل)

200) صيب)؛
لاسيذ لاصناغي مصطفى،)قاطن)
ب عين ع2د ،)دعلر لشرلكة،)مااك ل)

200) صيب)؛
قاطن ب) لاسيذ لاصناغي خااذ،)
عين ع2د ،)ظيوة لاصناغي لشرلكة،)

مااك ل)200) صيب)؛
لاسيذ  لاصبري اكبير ،)قاطنة ب)
عين ع2د ،)ظيوة لاصناغي لشرلكة،)

مااك ل)200) صيب.
لاصناغي) لاسيذ  (: لاتسيير)
قاطن) للجنسية،) مغربي  مصطفى،)
للحامل) ب عين ع2د  دعلر لشرلكة،)
 AD79036 رقم) لا2طنية  البطاقة 
عين مسير لاشركة ملذ  محذعد  في)

سنتين.
جميع لاومليات لابنكية ان تك2ن)
إال) الشركة  عملزمة  لملفو2ل  سارية 
لملسير) طرف  من  لملشترك  باات2قيع 
لاصناغي مصطفى علاشريك) لاسيذ 

لاسيذ لاصناغي محمذ.
2)-)تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة)

لالبتذلئية بتمار  تحت رقم)3343.
 129811 (: لاتجاري) لاسجل  (- (3
لملحكمة لالبتذلئية بتمار  بتاريخ فاتح)

و2 ي2)2020.
9 P

STE LAKTRADIV
SARL AU

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  في شريك علحذ

بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ)

بمذونة) عمسجل  (2020 مارس) (22

دلت) شركة  تأسيس  تم  تز يت 

لملسؤعاية لملحذعد  محذد  لاوناصر)

كما ولي):

 STE LAKTRADIV (: لاتسمية)

.SARL AU

(،114 ش ة) (: لالجتماعي) لمل ر 

لالقتصادي،) لاسكن  ب،) لاومار  

تجزئة لاوين لازرقاء،)تيز يت.

لاغرض):)لألشغال لملختلفة علابناء.

من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )

تأسيسها.

لملسير):)لبرلهيم بنيج.
رأس لملال):)100.000)درهم م سم)

إلى)1000)حصة بما قذره)100)درهم)

درهم اكل حصة م2زعة كما ولي):

1000)ل لاسيذ لبرلهيم بنيج.

من) (: لاسنة لالجتماعية أع لملااية)

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.

تم لإلوذلع لا ا 2ني اذى لملحكمة)

لالبتذلئية اتز يت تحت رقم)2020/123 

بتاريخ)5)و2 ي2)2020.

10 P

SOLARKAY
لاورفي) لاو ذ  تسجيل  تاريخ 

لابيضاء) بااذلر  (2020 فبرلور) (12

بالخصائص لاتااية):

لاهذف لالجتماعي):)م اعل لاطاقة)

لاكهربائية علملتجذد .
درهم) (100.000 (: لملال) رأس  (

فئة) من  حصة  (1000 إلى) م سمة 

درهم الحصة لا2لحذ  م2زعة) (100

بين لاشركاء)على لاشكل لاتالي):

لاسيذ لحسين أزعلع):)500)حصة.

لاسيذ أحمذ جاحظ):)500)حصة.

من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.

لمل ر لالجتماعي):)ز  ة سمية إقامة)
22)لانخيل) 5)رقم) 3)لاطابق) شهرزلد)

لاذلر لابيضاء.
أزعلع) لحسين  لاسيذ  (: لاتسيير)

علاسيذ أحمذ جاحظ.
أزعلع) لحسين  لاسيذ  (: لات2قيع)

علاسيذ أحمذ جاحظ.
(: لاتجاري) بااسجل  لات ييذ  رقم 

.457611
11 P

PORT SERVICES
SARL AU

إنشاء شركة محذعد  لملسؤعاية 
بشريك علحذ

.PORT SERVICES(:(إسم لاشركة
لان ل للخفيف) (: نشاط لاشركة)

علات2صيل لاسريع.
 100.000 قيمته) (: لارأسمال) (
درهم م سمة إلى)1000)حصة ب يمة)

100)درهم ال2لحذ  قسمت كااتالي):
(: لارحمان) عبذ  مبارك  لاسيذ 

1000)حصة.
م ر لاشركة):)رقم)26)شارع مرس)
لاذلر) (3 رقم) (1 لاطابق) لاسلطان 

لابيضاء.
لملذ ):)99)سنة.

لارقم لاتجاري):)435911.
من فاتح وناور إلى) (: لاتمرين لملالي)

غاوة)31)ديسمبر من كل سنة.
عبذ) مبارك  لاسيذ  (: لاتسيير)
غير) ملذ   شركة  مسير  لارحمان 

محذعد .
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
رقم) تحت  لابيضاء) بااذلر  لاتجارية 

705418)بتاريخ)13)و2 ي2)2019.
12 P

SORULEC
S.A

تأسيس شركة مجه2اة لإلسم
مؤرخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى  (- (I
(،1992 وناور) (8 في) لابيضاء) بااذلر 
أقيمت ق2ل ين اشركة مجه2اة لإلسم)

دلت لملميزلت لاتااية):
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(: :)تأخذ لاشركة تسمية) لاتسمية)
س2ريليك ش.م.

لاهذف):)هذف لاشركة ه2):
شركة أعمال كهربائية.

علستكشاف) علاصيا ة  لاتركيب 
لاكهرباء) في  عإصالحها  لألخطاء)

علإلاكترع يات لاصناعية.
لملنتجات) عجميع  لاتجار   جميع 

من حيث لاكهرباء.
موذلت للجهذ لملت2سط علملنشآت)

دلت للجهذ لملنخفض.
بشكل) مهتمة  لاشركة  تك2ن  قذ 
مباشر أع غير مباشر بإنشاء)علستغالل)
أع) مؤسسة  لملغرب،) في  لاشركة 
غيرها دلت هذف مماثل أع مشابه،)
عهذل) تنميتها  تسهل  أن  لملرجح  من 
علاتصفية) لملساهمات  طريق  عن 
لألسهم،) شرلء) أع  ت ييذ  علال ذماج،)

عجميع لا2سائل لألخرى بأي شكل.
لاومليات) جميع  عامة  عبصفة 
أع) لاتجارية  لاو ارية،) أع  لملن 2اة 
مباشر ) بطري ة  لملتصلة  لاصناعية 
لاشركة) أنشطة  مع  مباشر   غير  أع 
تذعيم) أع من شأنها  أعاله  لملذك2ر  

تنمية لاشركة.
لاشركة) م ر  (: لالجتماعي) لمل ر 
(،24 لاذلر لابيضاء،) (: لالجتماعي ه2)
عمار  ملوب محمذ للخامس ساحة)

لملوبذ لملواريف.
في) لاشركة  مذ   حذدت  (: لملذ )
لاتأسيس) و2م  من  لبتذلء) سنة  (99
حااة للحل لملسبق) لانهائي باستثناء)
لاتمذوذ لملنص2ص عليه في هذه) أع 

لا 2ل ين.
حذد) (: لالجتماعي) لارأسمال 
 100.000 في) لالجتماعي  لارأسمال 
درهم،)م سمة على)1000)حصة من)
لا2لحذ ،) الحصة  درهم  (100 فئة)
لاشكل) على  عت سم  بأكملها  عتحرر 

لاتالي):
لاسيذ بنمخل2ف عز لاذون):)750 

حصة.
 50 (: سمية) بنم2�شى  لاسيذ  

حصة.
 25 (: سوذ) بنمخل2ف  لاسيذ 

حصة.

 25 (: حمز ) بنمخل2ف  لاسيذ 
حصة.

 100 (: رشيذ) بنمخل2ف  لاسيذ 
حصة.

 25 (: ص2فيا) بنمخل2ف  لاسيذ  
حصة.

 25 (: هنذ) بنمخل2ف  لاسيذ  
حصة.

لملجم2ع):)1000)حصة.
من) تبتذئ  (: لالجتماعية) لاسنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور عتنتهي في)

كل سنة.
لاسيذ) لاشركة  وذور  (: لإلدلر )

بنمخل2ف عز لاذون.
لألرباح لاصافية الشركة) (: لألرباح)
بوذ لالقتطاع لا ا 2ني علملشار إايها في)

لا ا 2ن لألسا�شي تمنح الشركاء.
بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر)
لابيضاء)بتاريخ)16)وناور)1992)تحت)

رقم)104917.
13 P

 STE STRUCTURAL
AEROSPACE MOROCCO

شركة مجه2اة 
رلسمااها : 140.000.000 درهم

م رها لالجتماعي : منط ة لملطار 
تيكن2ب2ل لان2لصر لاذلرلابيضاء
لاسجل لاتجاري رقم : 144797

لاوام) للجمع  محضر  حسب 
ملجلس لالدلر  لملنو ذ بتاريخ)11)ماي)

2020،)ت رر ما ولي):
 LAURENT FELIX(لست ااة لاسيذ
من) (ADRIEN GUILHEMOTONIA

منصبه كمذور عام بصفة ف2رية)؛
 JAMAL لاسيذ) تويين 
الشركة) عام  كمذور  (BOUMAAZA
افتر  تنتهي صالحيتها خالل لجتماع)
مجلس لالدلر  لملنو ذ لملذع2 الغالق)
 31 في) لملنتهية  السنة  للحسابات 

ديسمبر)2024)؛
لاصالحيات.

طرف) من  لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
بااذلرلابيضاء) لاتجارية  لملحكمة 
رقم) تحت  (،2020 ماي) (28 بتاريخ)

.735089
لالوذلع علانشر

14 P

 STE SCRATCH
SARL

رلسمااها : 2.000.000 درهم
م رها لالجتماعي : 5 ز  ة لملتنبي 

ك2تي لاذلرلابيضاء
لاسجل لاتجاري رقم : 74819

الجمع) لاورفي  لاو ذ  بم ت�شى 
 23 بتاريخ) لملؤرخ  لالستثنائي  لاوام 
مارس)2020)اشركة)STRATCH)ت رر)

ما ولي):
لا2رثة) لاشركاء) على  لمل2لف ة 

للجذد علستمرلرية لاشركة)؛
لملت2فى) لاشريك  أسهم  لقتسام 
علالعترلف باات2زيع للجذوذ ارأسمال)

لاشركة)؛
توذول لانظام لالسا�شي الشركة.

طرف) من  لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
بااذلرلابيضاء) لاتجارية  لملحكمة 
رقم) تحت  (،2020 ماي) (18 بتاريخ)

.734899
لالوذلع علانشر

15 P

STE SCRATCH
SARL

رلسمااها : 2.000.000 درهم
م رها لالجتماعي : 5 ز  ة لملتنبي 

ك2تي لاذلرلابيضاء
لاسجل لاتجاري رقم : 74819

الجمع) لاورفي  لاو ذ  بم ت�شى 
 23 بتاريخ) لملؤرخ  لالستثنائي  لاوام 
مارس)2020)اشركة)SCRATCH)ت رر)

ما ولي):
حصة) (3006 بيع) على  لمل2لف ة 
 SANZ لجتماعية من طرف لاسيذ )
 MARINEZ NATALIA LUCIA
 SACHY KEVIN لاسيذ) افائذ  

.PIERRE MICHEL
توذول لانظام لالسا�شي الشركة.

طرف) من  لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
بااذلرلابيضاء) لاتجارية  لملحكمة 
رقم) تحت  (،2020 ماي) (18 بتاريخ)

.734900
لالوذلع علانشر

16 P

STE MEDI BIO
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

بشريك عحيذ 
رلسمااها : 100.000 درهم

م رها لالجتماعي : 131 شارع عبذ 

لمل2من لاطابق لارلبع لارقم 17 

لاذلرلابيضاء

لاسجل لاتجاري : 202771

الجمع) لاورفي  لاو ذ  بم ت�شى 

 18 بتاريخ) لملؤرخ  لالستثنائي  لاوام 

لا2حيذ) قرر لاشريك  (،2020 فبرلور)

اشركة)MEDI BIO)ما ولي):

 ABDELAHAFID لاسيذ) إعفاء)

كمسير) منصبه  من  (BAALLA

الشركة؛
من قا 2ن) ع44) (43 توذول لابنذ)

لاشركة.

طرف) من  لا ا 2ني  لالوذلع  تم 

بااذلرلابيضاء) لاتجارية  لملحكمة 

تحت رقم) (،2020 فبرلور) (19 بتاريخ)

.731445
لالوذلع علانشر

17 P

 STE MAISON MAA
MOROCCO

SARLAU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك عحيذ
رلسمااها : 100.000 درهم

م رها  لالجتماعي : 16/18 شارع 

أعدلوة لاطابق لاسفلي لاذلرلابيضاء

لاسجل لاتجاري رقم : 393707

لاتوريف لاضريبي : 25017197

الجمع) لاورفي  لاو ذ  بم ت�شى 

 MAISON MAA اشركة) لاوام 

MOROCCO)شركة دلت لملسؤعاية)

لملحذعد  بشريك عحيذ ت رر بتاريخ)9 

مارس)2020)ما ولي):

 AYMAN YOUNIS تويين لاسيذ)

كمسير) (MARZOUK YOUNIS

مشارك الشركة افتر  غير محذد .
توذول لابنذ)43)ع44)من لا ا 2ن)

لالسا�شي الشركة.
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طرف) من  لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
بااذلرلابيضاء) لاتجارية  لملحكمة 
رقم) تحت  (،2020 ماي) (18 بتاريخ)

.734901
لالوذلع علانشر

18 P

 STE HUB MEDITERRANEAN
CORPORATION

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  
بشريك عحيذ

لارلسمال : 10.000 أعرع
م رها لالجتماعي : منط ة للحر  
لال2جيستيكية، مست2دع رقم 3، 

تجزئة 130 لملغرب
لاسجل لاتجاري رقم : 75235 

طنجة
الجمع) لاورفي  لاو ذ  بم ت�شى 
لاوام لالستثنائي لملؤرخ ب)19)فبرلور)

2020)قرر لاشريك لا2حيذ ما ولي):
بيع جميع لالسهم للخاصة بااسيذ)
JAAFAR EL ALAMI FERRICHA)للى)

لاسيذ )KAOUTAR ZAOUI)؛
 HANNA EL لاسيذ ) لست ااة 
منصبها) من  (ALAMI FERRICHA
لاسيذ) عتويين  الشركة  كمسير  
كمسير جذوذ) (SOUFIANE ZAOUI

الشركة افتر  غير محذد )؛
لانظام) صياغة  علعاد   تحذوث 

لالسا�شي الشركة.
طرف) من  لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
بتاريخ بطنجة  لاتجارية   لملحكمة 

 3)مارس)2020،)تحت)231000.
لالوذلع علانشر

19 P

 STE HIKVISION MOROCCO
LLC

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
رلسمال : 1.800.000 درهم

م رها لالجتماعي : 92 شارع أ فا 
لاذلرلابيضاء
تاسيس شركة

لاورفي) لاو ذ  بم ت�شى 
 2019 أكت2بر) (22 بتاريخ) لملنو ذ 
شركة) تاسيس  تم  بااذلرلابيضاء،)
باملميزلت) محذعد   مسؤعاية  دلت 

لاتااية):

 STE HIKVISION (: لاتسمية)

.MOROCCO LLC

س2لء) لاشركة  تهذف  (: لاهذف)

باملغرب أع خارجه،)لا يام باالنشطة)

لاتااية):

عصيا ة) عتركيب  عبيع  إ تاج 

عخذمة ما بوذ لابيع ملوذلت لملرلقبة)

باافيذو2 ع)CCTV)؛

لاومليات) جميع  عامة  عبصفة 

دلت لاطابع لاتجاري،)لملالي،)لاو اري)

عغير لاو اري لملرتبطة بشكل مباشر)

تط2ير) على  علا ادر   مباشر  غير  أع 

هذف لاشركة.

لملذ ):)99)سنة من تاريخ لاتسجيل)

في لاسجل لاتجاري.

أ فا) شارع  (92 (: لارئي�شي) لمل ر 

لاذلرلابيضاء.

درهم) (1.800.000 (: لارلسمال)

م سمة للى)18.000)حصة لجتماعية)

درهم ال2لحذ  مذف2عة) (100 ب يمة)

بااكامل عم2زعة بين لاشركاء)كااتالي)):)

.... 99)%)من)   HIKVISION FZE

رلسمال أي)17820)حصة لجتماعية.

 HDT INTERNATIONAL

من لارلسمال أي) (% (1  ...  LIMITED

180)حصة لجتماعية.

 JIN تم تويين لاسيذون) (: لالدلر )

DUO)ع)HE KEFU)كمسيرون الشركة)

افتر )3)سن2لت من تاريخ لاتسجيل في)

لاسجل لاتجاري.

فاتح) من  تبتذئ  (: لملااية) لاسنة 

وناور عتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 

مارس) (5 بتاريخ) باابيضاء) لاتجارية 

2020،)تحت رقم)733295.
االوذلع علانشر

20 P

STE ANWAR TRANS PLUS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

بشريك عحيذ
رلسمال : 500.000 درهم

م رها لالجتماعي : 26 شارع مرس 

لاسلطان، لاطابق 1، لاومار  3، 

لاذلرلابيضاء

لاسجل لاتجاري رقم : 388931

الجمع) لاورفي  لاو ذ  بم ت�شى 

ماي) (14 لاوام لالستثنائي لملؤرخ ب)

2020،)قرر لاشريك لا2حيذ الشركة)

 ANWAR لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت 

TRANS PLUS)ما ولي):

حصة) (250 بيع) على  لمل2لف ة 

لاسيذ) طرف  من  لجتماعية 

ومتلكها) لاتي  (MOUSTATI DRISS

 AMINE(دلخل لاشركة افائذ  لاسيذ

.LAMBARKI EL ALLIOUI

توذول لانظام لالسا�شي الشركة)؛

دلت) شركة  للى  لاشركة  تح2يل 

مسؤعاية محذعد )؛

لانظام) صياغة  علعاد   تحذوث 

لالسا�شي الشركة)؛

تجذوذ لالدلر .

باملحكمة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 

رقم) تحت  باابيضاء،) لاتجارية 

735092،)بتاريخ)28)ماي)2020..
االوذلع علانشر

21 P

 STEAGENCEMENT ET

 ARTISANAT
SARL

رلسمااها : 100.000 درهم

م رها لالجتماعي :  رقم 70 ز  ة 

باامي علزيس  لاذلرلابيضاء

لاسجل لاتجاري رقم : 135645

الجمع) لاورفي  لاو ذ  بم ت�شى 

 17 بتاريخ) لملؤرخ  لالستثنائي  لاوام 

لالجتماعي) لمل ر  في  (،2020 فبرلور)

لاشركة) شركاء) قرر  الشركة 

 AGENCEMENT ET ARTISANAT

ما ولي):

طرف) من  لابيع  على  لمل2لف ة 

لاسيذ)AMAARAD HAMID)ب)333 

حصة لجتماعية لاتي ومتلكها دلخل)

 LASKOURA لاشركة افائذ  لاسيذ)

 167 يوادل) بما  (MOHAMED

 MEKOUAR لاسيذ) عاصالح  سهما 

AHMED)بما يوادل)166)سهما.

 AMAARAD لاسيذ) لست ااة 

HAMID)من منصبه كمسير الشركة.
لا ا 2ن) من  (7 لابنذ) توذول 

لالسا�شي الشركة.

لانظام) صياغة  علعاد   تحذوث 

لالسا�شي الشركة.

باملحكمة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 

 10 بتاريخ) بااذلرلابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020،)تحت رقم)733795.
لالوذلع علانشر

22 P

AT HOME TRAVAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

 6 لاورفي) لاو ذ  تسجيل  تاريخ 

في لارباط علاتي تحمل) (2020 مارس)

للخصائص لاتااية):

لاهذف لإلجتماعي):)

-1)أشغال مختلفة علابناء.

-2)بيع عشرلء)لابناء.

-3)لإلستيرلد علاتصذور.
رأسمال لاشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) م سم 

100)درهم الحصة لا2لحذ  م سمة)

كااتالي):

لاسيذ سويذ عل 2ش)500)حصة.

 500 لمج2ض) حسن  لاسيذ 

حصة.

من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )

)أي من تاريخ عضع) لاتأسيس لانهائي)

لاسجل لاتجاري.

من فاتح وناور إلى) (: لاسنة لملااية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة)

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.

(، (43 عمار ) (: لإلجتماعي) لمل ر 
ز  ة لغلمان سيذي علي،) (،22 ش ة)

أكذلل،)لارباط.
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عل 2ش) سويذ  لاسيذ  (: لملسيرلن)
علاسيذ حسن لمج2ض.

(: لاتجاري) بااسجل  لات ييذ  رقم 
.143855

23 P

 ALBATROS FISHING
MOROCCO

AFM
SARL

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2020 ماي) (26  
دلت لملسؤعاية لملحذعد  علاتي تحمل)

للخصائص لاتااية):
 LABATROS ( ( (: لاتسمية)

FISHING MOROCCO  AFM
.SARL(:(لاصفة لا ا 2 ية

لاهذف لإلجتماعي):)
لابيع) للجملة،) )تجار   تاجر) (1-

باات سيط ملختلف لملنت2جات(.
-2)لستيرلد عت2زيع موذلت لاصيذ.
رأسمال لاشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) م سمة 
درهم الحصة لا2لحذ  م2زعة) (100

بين لاشركاء)على لاشكل لاتالي):
-)لاسيذ طارق لملريني)600)حصة.
-)شركة)ALBATROS 400 حصة.

من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )
لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع)

لاسجل لاتجاري.
من فاتح وناور إلى) (: لاسنة لملااية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة)

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
لمل ر لإلجتماعي):)15)شارع لألبطال)

لاش ة رقم)4)أكذلل لارباط.
لملسير لاسيذ طارق لملريني.

(: لاتجاري) بااسجل  لات ييذ  رقم 
.143867

24 P

MAJER HOLDING
بتاريخ عرفي  ع ذ   تحت 
 28)فبرلور)2020،)تم تأسيس شركة)

بامل2لصفات لاتااية):
.MAJER HOLDING(:(لاتسمية

(،54 مكتب) (: لإلجتماعي) لمل ر 

أ فا،) رياض  مسكن  (،A1 لإلقامة)

لملالي) لا طب  للخيام،) عمر  شارع 

الذلرلابيضاء،)لاذلرلابيضاء)لملغرب.

حاصل) (: لإلجتماعي) لاهذف 

عتويين) تجارية،) عالمة  رخصة  على 

لاترخيص اشركات أخرى.

دلت) شركة  (: لا ا 2ني) لاشكل 

مسؤعاية محذعد .

:)لاسيذ شكيب لازعري،) لاتسيير)

علاسيذ) ب شيش  ( لاسيذ  2رلاذون)

محمذ حمذلش.

لارأسمال):)10.000.00)درهم.

لملحكمة) (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

لاتجارية بااذلرلابيضاء.

لاسجل لاتجاري):)461085.

اذى) (: لا ا 2ني) لإلوذلع  تم 

لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 

و2 ي2) فاتح  بتاريخ  لاذلرلابيضاء)

2020)تحت رقم)735162.
قصذ لانشر علإلعالن

25 P

 DELMA
 D’INVESTISSEMENTS

TOURISTIQUES S.A
شركة مجه2اة لإلسم

رأسمااها : 10.408.900 درهم

لمل ر لإلجتماعي : 100 شارع لافار، 

20000 لاذلرلابيضاء

لاسجل لاتجاري : 96599

عف ا ا رلرلت للجمع لاوام لاوادي)

ديسمبر) (16 بتاريخ) لاوادي  عغير 

2019،)ت رر ما ولي):

-)إعاد  صياغة لا ا 2ن لألسا�شي)

الشركة.

 Emirats Arabes إست ااة) (-

 Unis de Développent SOMED

 Abdel Majid TAZLAOUI, لاسيذ)

 REBAB, Abu Dhabi Fund for

 Développent, International

 Capital Trading, et Somed

كمذرلء) مهامهم  من  (Développent

لاشركة.

ملذ ) الشركة  جذد  مذرلء) -تويين 
ست سن2لت)))إلى للجمع لاوام لاذي)
علاذي سي رر) (2025 سيو ذ بتاريخ)
ح2ل للحسابات لملااية اسنة)2024).

  Jurgen Hautmann لاسيذ)
رقم) لاسفر  لج2لز  للحامل 

.M00186736
 Graeme Goldspink لاسيذ)
 AJ رقم) لاسفر  لج2لز  للحامل 

.874798
 Olufunke Abiola لاسيذ)
لاسفر) لج2لز  للحامل  (Okubadejo

.A08085371(رقم
 16 بتاريخ) لإلدلر   إلجتماع  عف ا 

ديسمبر)2019،)ت رر ما ولي):
 Abdel Majid إست ااة لاسيذ) (-
TAZLAOUI)من مهامه كرئيس لملذور)
لاوام الشركة،)عتويين كرئيس لملذور)

لاوام الشركة.
 Graeme Goldspink لاسيذ)
 AJ رقم) لاسفر  لج2لز  للحامل 

.874798
لإلدلر ) مجلس  إلجتماع  عف ا 
(،2019 ديسمبر) (16 بتاريخ) الشركة 
لإلجتماعي) لمل ر  تح2يل  ت رر 
شارع لازرقط2ني،) (284 الشركة من)
لافار،) شارع  (100 إلى) لاذلرلابيضاء)

20.000)لاذلرلابيضاء.
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 
و2 ي2) فاتح  بتاريخ  بااذلرلابيضاء)

2020)تحت رقم)735185.
قصذ لانشر علإلعالن

26 P

 SIGMA ENERGIE SERVICES
SARL AU

شركة محذعد  لملسؤعاية دلت 
شريك عحيذ

رأسمااها : 100.000 درهم لمل ر 
لإلجتماعي : 17 شارع بير أ زرلن 

لاطابق 3، لاذلرلابيضاء
لاسجل لاتجاري : 145787

عف ا ملحضر قرلر لاشريك لا2حيذ)
بتاريخ)27)مارس)2020،)ت رر ما ولي):

لاشركة) عتصفية  حل  إقترلح  (-
عدوا.

-)تحذوذ م ر لاتصفية في لاون2لن)
(، (MAJER AUDIT لاتالي اذى شركة)
مكتب)44،)لإلقامة)1،)مسكن رياض)
أ فا،)شارع عمر للخيام،)لا طب لملالي)
الذلرلابيضاء،)لاذلرلابيضاء)لملغرب.

لازعري) شكيب  لاسيذ  تويين  (-
كمصفي عإنهاء)مهامه كمسير.

لاسنة) على  علمل2لف ة  لملرلجوة  (-
لملااية لملنتهية في)15)مارس)2020.

لملااية) لاسنة  إنهاء) تاريخ  تغيير  (-
عتوذول لملاد )37)النظام لألسا�شي.

الستكمال) لاصالحيات  منح  (-
لإلجرلءلت لاالزمة.

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 
و2 ي2) فاتح  بتاريخ  لاذلرلابيضاء)

2020)تحت رقم)735161.
قصذ لانشر علإلعالن

27 P

MAJER AUDIT
SARL

شركة محذعد  لملسؤعاية
رأسمااها : 100.000 درهم

لمل ر لإلجتماعي : مكتب 54، لإلقامة 
1، مسكن رياض أ فا، شارع عمر 

للخيام، لا طب لملالي الذلرلابيضاء، 
لاذلرلابيضاء لملغرب

لاسجل لاتجاري : 362941
عف ا ا رلرلت للجمع لاوام لاغير)
لاوادي بتاريخ)13)فبرلور)2020،)ت رر)

ما ولي):
-لمل2لف ة على شريك جذوذ.

-)زياد  رأس مال لاشركة ايزدلد من)
 100.000.00 إلى) درهم  (90.000.00

درهم.
تح2يل لمل ر لإلجتماعي الشركة) (-
بن  صير،) م2�شى  شارع  (،10 من)
لاذلرلابيضاء) (،2 لاطابق) (،4 لإلقامة)
إلى لاون2لن لاتالي مكتب 54، لإلقامة 
A1، مسكن رياض أ فا، شارع عمر 
للخيام، لا طب لملالي الذلرلابيضاء، 

لاذلرلابيضاء لملغرب.
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النظام  4،6،ع7  لمل2لد  توذول   -

لألسا�شي.

- لعتماد لانظام لألسا�شي للحالي 

الشركة.

- منح لاصالحيات.

اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  كتابة 

لاذلرلابيضاء بتاريخ فاتح و2 ي2 2020 

تحت رقم 735160.
قصذ لانشر علإلعالن

28 P

SAFIREM
شركة محذعد  لملسؤعاية دلت 

لاشريك لا2حيذ

رأسمااها : 100.000 درهم

لمل ر لإلجتماعي : 10 ز  ة م2�شى بن 

 صير، إقامة 11، لاطابق 6، غ2يثه، 

لاذلرلابيضاء

لاسجل لاتجاري : 407553

عف ا ملحضر قرلر لاشريك لا2حيذ)

بتاريخ)14)فبرلور)2020،)ت رر ما ولي):

لاشركة) مال  رأس  -زياد  

درهم،) (5.200.000.00 بمبلغ)

إلى) درهم  (100.000.00 من) ايزدلد 

5.300.000.00)درهم.

في) لازياد   إ جاز  من  -لاتح ق 

رأسمال لاشركة.

 Abdelaziz لاسيذ) تويين  (-

 Gian Luca علاسيذ) (MANTRACH

AGOSTINELLI)كمشاركين في تسيير)

لإلدلر .

النظام) ع14) (8،9 توذول لمل2لد) (- (

لألسا�شي.

لعتماد لانظام لألسا�شي للحالي) (-

الشركة.

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 

و2 ي2) فاتح  بتاريخ  لاذلرلابيضاء)

2020)تحت رقم)735159.
قصذ لانشر علإلعالن

29 P

 PLANETA DE AGOSTINI
FORMATION MAROC

S.A
شركة مجه2اة لإلسم

رأسمااها : 5.100.000.00 درهم
لمل ر لإلجتماعي : شارع لمللية، ز  ة 
مزياطا ، قطاع 2 حي لارياض-لارباط

لاسجل لاتجاري : 124651
غير) لاوام  للجمع  ا رلرلت  عف ا 
(،2019 20) 2فمبر) بتاريخ) لاوادي 

ت رر ما ولي):
بمبلغ) لملال  رأس  -زياد  
ايصبح) درهم،) (58.897.300.00
إلى) درهم  (5.100.000.00 من)

63.997.300.00)درهم.
لانظام) على  لملترتب  -لاتوذول 

لألسا�شي.
لاالزمة) لاصالحيات  تف2يض  (-
ملجلس لإلدلر  ال يام باازياد  في رأس)
مال لاشركة علاتوذوالت لملترتبة على)

لانظام لألسا�شي.
-)صالحيات لإلجرلءلت لا ا 2 ية.

-)أسئلة مختلفة.
كتابة  اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لارباط  لاتجارية  باملحكمة  لاظبط 
رقم  تحت   2020 مارس   22 بتاريخ 

.104796
قصذ لانشر علإلعالن

30 P

 STE KAIZEN MEDIA
SARL AU

في) مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
قذ عضع) بتمار ،) (،2020 مارس) (17
تحمل) اشركة  لألسا�شي  لا ا 2ن 

للخصائص لاتااية):
 KAIZEN MEDIA (: لاتسمية)

.SARL AU
دلت) شركة  (: لا ا 2 ية) لاصفة 

مسؤعاية محذعد  اشخص علحذ.
لرشادلت) (: لالجتماعي) لاهذف 
لإلاكترع ية) )لاتجار   لاتذبير)

علاتس2يق(.
خذمات مختلفة.

لالستيرلد علاتصذور.

رأس لملال):)10.000)درهم م سمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)
الحصة لا2لحذ  م2زعة على لاشكل)

لاتالي):
للحجام أو2ب)10.000)درهم.

لاتأسيس) من  سنة  (99 (: لملذ )
لانهائي.

من فاتح وناور إلى) (: لاسنة لملااية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة)

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
محمذ) شارع  (: لالجتماعي) لمل ر 
للخامس عمار )21)لاش ة)09)تمار .

لملسير):)للحجام أو2ب.
رقم لاسجل لاتجاري):)129837.

31 P

AGRICOLE ISSAAD
SARL AU

في) مسجل  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
عضع) قذ  بتمار ،) (،2020 12)ماي)
تحمل) اشركة  لألسا�شي  لا ا 2ن 

للخصائص لاتااية):
 AGRICOLE ISSAAD (: لاتسمية)

.SARL AU
دلت) شركة  (: لا ا 2 ية) لاصفة 

مسؤعاية محذعد  اشخص علحذ.
أشغال) (: لالجتماعي) لاهذف 

مختلفة.
تجار  موذلت زرلعية.
لالستيرلد علاتصذور.

درهم) (100.000 (: لملال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) م سمة 
درهم الحصة لا2لحذ  م2زعة) (100

على لاشكل لاتالي):
لسوذ  بيل)100.000)درهم.

لاتأسيس) من  سنة  (99 (: لملذ )
لانهائي.

وناور) فاتح  من  (: لملااية) لاسنة 
ما) سنة،) كل  من  ديسمبر  (31 إلى)
تاريخ) من  تبتذئ  لألعلى  لاسنة  عذل 

لاتسجيل.
للحسن) شارع  (: لالجتماعي) لمل ر 
 20 لاش ة) عيب2دي  إقامة  لألعل 

لاطابق لاثاني تمار .
لملسير):)لسوذ  بيل.

(: لاتجاري) بااسجل  لات ييذ  رقم 
.129835

32 P

URBAM
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 12, RUE(SABRI
 BOUJEMAA 1ER(ETAGE(APPT

N°6 CASABLANCA
تغيير لمل ر لالجتماعي

الشركة) لا2حيذ  لاشريك  لتخذ 
URBAM SARL AU)لا رلرلت لاتااية)

بتاريخ فاتح  2فمبر)2019 :
الشركة) لالجتماعي  لمل ر  تغيير 
من:))12)ز  ة صبري ب2جموة لاطابق)
لابيضاء) لاذلر  (6 لاش ة) رقم  لألعل 
إلى:)لأل ذاس)3)لملجم2عة)11)لاومار )
رقم)3)لاش ة رقم)12)ب2سك2ر  لاذلر)

لابيضاء.
عقذ تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة)
رقم) تحت  لابيضاء) بااذلر  لاتجارية 

735311)بتاريخ)5)و2 ي2)2020.
م تطف من أجل لإلشهار

33 P

 KHENIFRA PRINT
DISIGNES

SARL
ز  ة محمذ لع حم2 رقم 01 توالاين، 

خنيفر 
تأسيس لاشركة

تم ل جاز لا ا 2ن لألسا�شي بتاريخ)
اتأسيس) بخنيفر   (2020 فبرلور) (17
لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 

بامل2لصفات لاتااية):
 KHENIFRA PRINT (: لاتسمية)

.DISIGNES SARL
لانشاط):)أعمال مختلفة،)تجار .

لمل ر لارئي�شي):)ز  ة محمذ أع حم2)
رقم)01)توالاين،)خنيفر .

رأس لملال):)100.000)درهم.
لملذ ):)حذدت لملذ  في)99)سنة.

لاسيذ) لاشركة  يسير  (: لاتسيير)
لاغاني) عبذ  علاسيذ  خااذ،)  جمي 

لشبارع.
تم لإلوذلع لا ا 2ني اذى لملحكمة)
مارس) (12 بتاريخ) بخنيفر   لاتجارية 

2020)تحت رقم)77.

34 P
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EXTRAPORT شركة
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

دلت لاشريك لا2حيذ
ز  ة 6 بل2ك د رقم 46 حي أساكا، 

خنيفر 
تأسيس لاشركة

تم ل جاز لا ا 2ن لالسا�شي بتاريخ)
اتأسيس) بخنيفر   (2020 مارس) (12
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت)
لاشريك لا2حيذ بامل2لصفات لاتااية):

.EXTRAPORT(:(لاتسمية
لاتصذور) تجار ،) (: لانشاط)

علالستيرلد.
لمل ر لارئي�شي):)ز  ة)6)بل2ك د رقم)

46)حي لساكا،)خنيفر .
رأس لملال):)100.000)درهم.

لملذ ):)حذدت لملذ  في)99)سنة.
لاسيذ) لاشركة  يسير  (: لاتسيير)

محمذ صادو ي.
تم لإلوذلع لا ا 2ني اذى لملحكمة)
و2 ي2) (8 بتاريخ) بخنيفر   لاتجارية 

2020)تحت رقم)90.
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LE PETIT SESAME
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  بشريك عحيذ
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
لا ا 2ن) عضع  تم  (،2020 9)مارس)
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لالسا�شي 
دلت) عحيذ  بشريك  لملحذعد  

للخصائص لاتااية):
.LE PETIT SESAME(:(لاتسمية

لملخبز ) (: لالجتماعي) لمل2ض2ع 
عللحل2يات.

لمل ر لالجتماعي):)بل2ك ب رقم م)-)
ب)1)إقامة أملا حي لاهذى أكادور.

من) سنة  (99 في) حذدت  (: لملذ )
تاريخ تأسيس لاشركة لانهائي.

في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 
 1000 إلى) م سمة  درهم  (100.000
 100 قيمة) من  لجتماعية  حصة 
درهم اكل حصة مسجلة كاملة باسم)

لاسيذ   ذوم أسماء.

:)تسير لاشركة من طرف) لاتسيير)
لاسيذ   ذوم أسماء.

فاتح) من  تبتذئ  (: لملااية) لاسنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) عتنتهي  وناور 

سنة.
تم اذى كتابة) (: لإلوذلع لا ا 2ني)
بأكادور) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
لارقم) تحت  (2020 و2 ي2) (8 بتاريخ)

.90155
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»FIDUCIAIRE »FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528819640
FAX : 0528819641

 STE TODOENVAS MAROC
SARL
تأسيس

بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
مل2ل) أوت  با زكان  (2020 20)فبرلور)
حررت ق2ل ين شركة دلت مسؤعاية)

محذعد  خصائصها كااتالي):
 TODOENVAS شركة) (: لالسم)

.MAROC
:)صناعة لملنت2جات من) لألهذلف)

لابالستيك.
لمل ر لالجتماعي):)حي باسينة بل2ك)

7)رقم)39)تمزلرت أوت مل2ل.
سنة لبتذلءل من تاريخ) (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.
في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 
إلى) م سم  درهم  (100.000 مبلغ)
1000)حصة بثمن)100)درهم ال2لحذ)

م2زع كااتالي):
ك2 طريرلس) أ ط2 ي2  لاسيذ 

رعدريكيس)400)حصة.
 200 لاسيذ خ2�شي ا2يس كاافيز)

حصة.
فيليكس) خ2�شي  لاسيذ 

لكسب2سيت2 اينك2ينترل)200)حصة.
م2 ي2ث) ماريا  خ2�شي  لاسيذ 

لاف2ن سيكا)200)حصة.
لملجم2ع):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتذئ  (: لملااية) لاسنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) عتنتهي  وناور 

سنة.

لاشركة) بتسيير  و 2م  (: لاتسيير)
أ ط2 ي2) لاسيذ  محذعد   غير  عملذ  

ك2 طريرلس رعدريكيس.
لإلمضاءلت) تك2ن  (: لإلمضاءلت)
السيذ) ف ط  علالجتماعية  لابنكية 

أ ط2 ي2 ك2 طريرلس رعدريكيس.
لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
باملحكمة) لاضبط  بكتابة  لا ا 2ني 
و2 ي2) (5 بتاريخ) با زكان  لالبتذلئية 

2020،)تحت رقم)561.
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»FIDUCIAIRE »FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528819640
FAX : 0528819641

 STE TRANS OMOUSS
SARL
تأسيس

بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
حررت) ببي2كري  (2020 13)مارس)
ق2ل ين شركة دلت مسؤعاية محذعد )

خصائصها كااتالي):
 STE TRANS شركة) (: لالسم)

.OMOUSS
:)  ل لابضائع لحساب) لألهذلف)

لاغير.
دعلر تين سويذ) (: لمل ر لالجتماعي)

لاصفا لشت2كة أوت باها.
سنة لبتذلءل من تاريخ) (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.
في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 
إلى) م سم  درهم  (100.000 مبلغ)
1000)حصة بثمن)100)درهم ال2لحذ)

م2زع كااتالي):
 500 م2س) أوت  محمذ  لاسيذ 

حصة.
 500 م2س) أوت  للحسن  لاسيذ 

حصة.
لملجم2ع):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتذئ  (: لملااية) لاسنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) عتنتهي  وناور 

سنة.
لاشركة) بتسيير  و 2م  (: لاتسيير)
عملذ  غير محذعد  لاسيذ محمذ أوت)

م2س.

لإلمضاءلت) تك2ن  (: لإلمضاءلت)

بين) مشتركة  علالجتماعية  لابنكية 

علاسيذ) م2س  أوت  محمذ  لاسيذ 

للحسن أوت م2س.

لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

باملحكمة) لاضبط  بكتابة  لا ا 2ني 

و2 ي2) (5 بتاريخ) با زكان  لالبتذلئية 

2020،)تحت رقم)560.
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FK CONSTRUCTION
شركة محذعد  لملسؤعاية

لاتأسيس
بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

بأكادور حرر ق2ل ين) (2020 11)مارس)

شركة محذعد  لملسؤعاية خصائصها)

كااتالي):

 FK CONSTRUCTION (: لالسم)

.SARL

أعمال مختلفة عأعمال) (: لاهذف)

لابناء.

بل2ك أ) (99 رقم) (: لمل ر لالجتماعي)

حي لاسالم لاذرلركة أكادور.

سنة لبتذلءل من تاريخ) (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.

في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 

إلى) م سم  درهم  (100.000 مبلغ)

ال2لحذ ) (100 حصة من فئة) (1000

م2زعة على لاشركاء):

 500 لازرلوذي) محمذ  لاسيذ 

حصة بمبلغ)50.000)درهم.

 500 لملام2ن) لاحي  عبذ  لاسيذ 

حصة بمبلغ)50.000)درهم.

فاتح) من  تبتذئ  (: لملااية) لاسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) عتنتهي  وناور 

سنة ما عذل لاسنة لملااية لألعلى لاتي)

إلى غاوة) لاتأسيس  تاريخ  تبتذئ من 

31)ديسمبر.

لاشركة) بتسيير  و 2م  (: لاتسيير)

محمذ) السيذون  غير محذعد   عملذ  

لازرلوذي ععبذ لاحي لملأم2ن.
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اتك2ين) (%5 وتم لقتطاع) (: لألرباح)

عليه) لملنص2ص  لالحتياطي  لارصيذ 

وخصص) أع  و2زع  علاصافي  قا 2 يا 

جذوذ) من  مرحل  مبلغ  أع  لحتياطا 

برمته أع جزئيا.

لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

باملحكمة) لاضبط  بكتابة  لا ا 2ني 

لاتجارية بأكادور بتاريخ)8)و2 ي2)2020 

تحت رقم)90162.
الخالصة علاتذكير
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BRODERIE MARSIEN شركة
ش.م.م

ل تهاء لاتصفية
تل اه) ت2ثي ي  ع ذ  بم ت�شى 

لألستاد سوذ ب2عنان م2ثق بفاس،)

بتاريخ)2)و2 ي2)2020،)وتضمن محضر)

الشركة) لالستثنائي  لاوام  للجمع 

 BRODERIE MARSIEN لملسما )
لالجتماعي) رأسمااها  ش.م.م،)

عم رها لالجتماعي) درهم،) (600.000

عمار ) لمللكي،) للجيش  شارع  بفاس،)
107،)رقم)107،)ت رر ما ولي):

 BRODERIE شركة) تصفية 

MARSIEN)ش.م.م.

لملسما ) لاشركة  على  لاتشطيب 

أعاله من لاسجل لاتجاري.

لملالي) لات رير  على  لملصادقة 

التصفية.

رشيذ) ايالني  لاسيذ  مهام  ل تهاء)

كمصفي الشركة.

منح إبرلء)تام عنهائي المصفي عن)

جميع لملهام لاتي قام بها.

من) لاتصفية لبتذلء) لعتبار ل تهاء)

تاريخ للجمع لاوام لالستثنائي.

كتابة) اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

بفاس) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم) تحت  (،2020 و2 ي2) (8 بتاريخ)

.2020/1280
بمثابة م تطف

دو2لن لألستاد سوذ ب2عنان

م2ثق
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شركة الوسيطة للوساطة 
واألشغال املختلفة

ش.م.م
 EL WASSITA DE NEGOCE ET DE

TRAVAUX DIVERS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

SARL
تف2يت للحصص لالجتماعية
لازياد  في رأسمال لاشركة

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملنو ذ بتاريخ)5)و2 ي2)2020)اشركة)
علألشغال) ال2ساطة  لا2سيطة 
لملسؤعاية) دلت  شركة  لملختلفة 
 1.100.000 رأسمااها) لملحذعد ،)
تجزئة) (: لالجتماعي) م رها  درهم،)
 747 رقم) لاشريف  علي  م2الي 

لارشيذوة إقليم لارشيذوة.
لملكتب) تشكيل  بوذ  عداك  قرر 

لملتك2ن من لاساد ):
لاسيذ ع2ني مصطفى مسير.

لاسيذ ع2ني خااذ مساهم.
ما ولي):

ع2ني) لاسيذ  حصص  تف2يت 
لاسيذ) افائذ   حصة،) (500 خااذ)

ع2ني مصطفى.
من) لاشركة  رأسمال  في  لازياد  
 3.000.000 إلى) درهم  (1.100.000

درهم من خالل ماولي):
للحساب) من  درهم  (1.750.000
ع2ني) المساهم  لاذلئن  للجاري 
ع150.000  (2019 اسنة) مصطفى 
لملغربي) لابنك  اذى  م2دعة  درهم 
 19000 التجار  للخارجية أي بخلق)

حصة لجتماعية.
ه2) لاشركة  رأسمال  أصبح 
 30000 م سمة) درهم،) (3.000.000
حصة) كل  م ذلر  لجتماعية.) حصة 

100)درهم.
للحصص):

لاسيذ ع2ني مصطفى)3.000.000 
درهم)30000)حصة.

لاشركة) رأسمال  مجم2ع 
3.000.000)درهم)30000)حصة.

لاتسيير):)لاسيذ ع2ني مصطفى.

باملحكمة) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
و2 ي2) (8 لالبتذلئية باارشيذوة بتاريخ)

2020،)تحت رقم)139/2020.
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ماروك أنجينيورين
ش.م.

لالستثنائي) لاوام  للجمع  إن 
ماي) (15 بتاريخ) باارباط  لملنو ذ 
«مارعك أ جيني2رين،) اشركة) (2020
م رها لارباط شارع عالل بن) ش.م،)
درهم) (200.000 رأسمااها) عبذ هللا،)
علملسجلة بااسجل لاتجاري باارباط،)

قذ قرر ما ولي):
لألساسية) لا 2ل ين  مالءمة 
17- الشركة مع م تضيات لا ا 2ن)
لملجه2اة) بااشركات  للخاص  (95
بم ت�شى) توذوله  تم  علاذي  لالسم 

قا 2ن)20.05.
من) لاشركة  رأسمال  في  لازياد  
200.000)درهم إلى)300.000)درهم.

تم إنشاء)ق2ل ين أساسية جذوذ )
الشركة بتاريخ)18)ماي)2020.

لالستثنائي) لاوام  للجمع  علفق 
على) (2020 و2 ي2) (3 بتاريخ) لملنو ذ 
توذولها) تم  لاتي  لألساسية  لا 2ل ين 

طب ا ال 2ل ين لملذك2ر  أعاله.
لاشريفة) لاسيذ   دمة  عأخليت 
جميع) من  لاومرلني  سليمة 
باإلجرلءلت) لملتول ة  لملسؤعايات 

لملتخذ  في هذل لاشأن.
كما علفق للجمع لاوام على لازياد )
 200.000 من) لاشركة  رأسمال  في 

درهم إلى)300.000)درهم.
لاسيذ ) تويين  لاوام  للجمع  قرر 
علاسيذ) لاومرلني،) سليمة  لاشريفة 
بادعح) شرف  محمذ  2ر  سيذي 
علاسيذ  اال حسنة بادعح كمتصرفين)

بااشركة عداك ملذ )3)سن2لت.
قرر مجلس إدلر  لاشركة لملنو ذ)

بتاريخ)5)و2 ي2)2020 :
سليمة) لاشريفة  لاسيذ   تويين 
لإلدلر ) ملجلس  كرئيسة  لاومرلني 
عمنحها جميع لاصالحيات لملنص2ص)
عف ا) ع28) ع27) (26 لملاد ) في  عليها 
ال 2ل ين لألساسية،)عخاصة لات2قيع)

لالجتماعي.

محمذ  2ر) سيذي  لاسيذ  تويين 

شرف بادعح كسكرتير ملجلس لإلدلر .

كتابة) اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

باارباط) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم) تحت  (،2020 و2 ي2) (9 بتاريخ)

.104905
بمثابة م تطف عبيان

رئيسة مجلس لإلدلر 
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MON ATELIER

SARL

تأسيس شركة
و2م في  مؤرخ  ( عرفي) او ذ   تبوا 

18)ماي)2020،)حيث تم عضع ق2ل ين)

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  لاشركة 

عدلت لملميزلت لاتااية):

م2 ات2ايي) شركة  (: لاتسمية)

)ش.م.م(.

لاصفة لا ا 2 ية):)شركة مساهمة)

دلت مسؤعاية محذعد .

حذد م2ض2ع لاشركة) (: لمل2ض2ع)

في ما ولي):

أعمال تنجيذ لألثاث.

في) لارأسمال  حذد  (: لارأسمال)

االكتتاب) كلها  درهم  (100.000

علاذفع.

:)مذخل لغرعض) لمل ر لالجتماعي)

طريق جكر ذل بنسركاع أكادور.

99)سنة لبتذلء) :)حذدت في) لملذ )

من تاريخ تأسيس لاشركة.

فاتح) من  تبتذئ  (: لملااية) لاسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) عتنتهي  وناور 

سنة.

لإلدلر ):)وذور لاشركة لاسيذ عمر)

ب2عي2ن ملذ  غير محذعد .

لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

اذى) لاضبط  بكتابة  لا ا 2ني 

بتاريخ ألكادور  لاتجارية   لملحكمة 

5)و2 ي2)2020)تحت رقم)90152.
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STE MARYA PESCADOS
SARL

بيع للحصص لالجتماعية
لاوام) للجمع  ملحضر  تبوا 
بأكادور) لملؤرخ  الشركاء) لالستثنائي 

بتاريخ)27)فبرلور)2020)ت رر ما ولي):
قام لاسيذ لملرعلزي عبذ للجليل)
لاشركة) في  وملكها  حصة  (500 ببيع)

افائذ  لاسيذ لملرعلزي عبذ لاوزيز.
تم لإلوذلع لا ا 2ني بكتابة لاضبط)
 اذى لملحكمة لاتجارية بأكادور بتاريخ

26)ماي)2020)تحت رقم)90101.
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 AL KARIM STAR الشركة
TRANS

SARL
لملركز لافالحي لاض2يات سبع 
رعل�شي م2الي يو 2ب فاس

تأسيس
بم ت�شى ع ذ عرفي بفاس بتاريخ)
18)ماي)2020)تم تأسيس شركة دلت)
مسؤعاية محذعد  تتميز بالخصائص)

لاتااية):
 AL KARIM (: لاشركة) تسمية 
مسؤعاية) دلت  (STAR TRANS

محذعد .
لاهذف لالجتماعي):

لاوربات) ب2لسطة  لابضائع    ل 
طن،) (15 دلت لا2زن أكبر أع يساعي)

لان ل بين لملذن.
م اعاة في أشغال أخرى.

لستيرلد عتصذور.
لافالحي) لملركز  (: لالجتماعي) لمل ر 
لاض2يات سبع رعل�شي م2الي يو 2ب)

فاس.
من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.
لاسنة لملحاسباتية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مبلغ) في  محذد  (: لارأسمال)
 1000 إلى) مجزأ   درهم  (100.000
درهم اكل حصة) (100 حصة ب يمة)

م2زعة كااتالي):

كريم ق2ي�شي)500)سهم.
عزعز كرك2ر)500)سهم.

مجم2ع لألسهم):)1000)سهم.
لاتسيير):)لاشركة مسير  من طرف)

لاسيذ كريم ق2ي�شي.
الشركة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
باملحكمة لاتجارية بفاس تحت رقم)
2020)لاسجل) 8)و2 ي2) بتاريخ) (1275
لاتجاري)62739)لاضريبة لملهنية رقم)

.14980122
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SOCIETE SOHER TRANS
رقم 3 ز  ة جبل زالغ 2 لانرجس 

فاس
تأسيس

بفاس) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تم تأسيس) (2020 بتاريخ فاتح و2 ي2)
شركة دلت مسؤعاية محذعد  تتميز)

بالخصائص لاتااية):
 SOHER (: لاشركة) تسمية 

TRANS)دلت مسؤعاية محذعد .
لاهذف لالجتماعي):

لاوربات) ب2لسطة  لابضائع    ل 
طن،) (15 دلت لا2زن أكبر أع يساعي)

لان ل بين لملذن.
لمل ر لالجتماعي):)رقم)3)ز  ة جبل)

زالغ)2)لانرجس فاس.
من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.
لاسنة لملحاسباتية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مبلغ) في  محذد  (: لارأسمال)
 1000 إلى) مجزأ   درهم  (100.000
درهم اكل حصة) (100 حصة ب يمة)

م2زعة كااتالي):
حسن خج2ي)500)سهم.
خااذ خج2ي)400)سهم.

سفيان خج2ي)100)سهم.
مجم2ع لألسهم):)1000)سهم.

لاتسيير):)لاشركة مسير  من طرف)
لاسيذ حسن خج2ي.

الشركة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
باملحكمة لاتجارية بفاس تحت رقم)
2020)لاسجل) 3)و2 ي2) بتاريخ) (1231
لاتجاري)62687)لاضريبة لملهنية رقم)

.14202675
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STE ZODIAC PLAY ROOM
زعدواك بالي رعم

شركة محذعد  لملسؤعاية 
بشريك عحيذ

لمل ر : حي فاطمة لازهرلء، ز  ة 27، 
رقم 68، طنجة

في) محرر  عرفي  رسم  بم2جب 
(،2020 فبرلور) (10 بتاريخ) طنجة،)
بتاريخ لملذونة  في  فس   مسجل 
(،10822 (: لملرجع) (2020 فبرلور) (11  
تم تأسيس شركة محذعد  لملسؤعاية)

بشريك عحيذ لآلتية خصائصها):
بالي) زعدواك  شركة  (: لاتسمية)
رعم)ZODIAC PLAY ROOM)شركة)

محذعد  لملسؤعاية بشريك عحيذ.
في) تهذف لاشركة س2لء) (: لاغرض)
لملغرب ع أع في للخارج بشكل مباشر أع)
غير مباشر س2لء)لحسابها أع لحساب)

لاغير أع عن طريق لملساهمة إلى):
تسيير لألاواب ععسائل لاترفيه.

تسيير علستشار  في مجال لألاواب)
علافضاءلت للخارجية.
تنظيم لملناسبات.

عبيع جميع لال2لزم لملتول ة) شرلء)
لألاواب) عا2لزم  لملذك2ر،) باانشاط 

لملتول ة باانشاط لملذك2ر.
لألاواب) عسائط  عت2زيع  لستيرلد 
باانشاط) لملتول ة  لألاواب  عا2لزم 

لملذك2ر.
لاومليات) بكافة  لا يام  ععم2ما،)
علملااية،) علاصناعية،) لاتجارية 
لملن 2اة،)أع لاو ارية،)لملتول ة بشكل)
باألنشطة) مباشر   غير  أع  مباشر 
شأنها) من  لاتي  أع  لاذكر  لاساافة 

تسهيل  م2 لاشركة.
في) لا2لرد   لألنشطة  إ جاز  ومكن 
هذه لملااة من طرف لاشركة بشكل)
مباشر أع غير مبشار بما في داك عن)
طريق لملساهمة في شركات أخرى اها)

 فس لاغرض أع غرض مشابه.
لاتي) لألنشطة  داك  عتستثنى من 
شرعطا) ملمارستها  لا ا 2ن  يشترط 

خاصة ال تت2فر في لاشركة.
ز  ة) لازهرلء) فاطمة  حي  (: لمل ر)

27،)رقم)68)طنجة.

تم تحذوذ مذ  لاشركة في) (: لملذ )

من و2م ت ييذها في) سنة لبتذلء) (99

حاالت) في  عذل  ما  لاتجاري  لاسجل 

لافسخ لملسبق أع لاتمذوذ لملنص2ص)

عليها في هذل لانظام لألسا�شي.

لارأسمال) وبلغ  (: لارأسمال)

 100 على) م سم  درهم  (100.000

درهم اكل) (1000 حصة متك2 ة من)

محرر ) كامل  بشكل  مكتتبة  علحذ  

بشكل كامل   ذل عممن2حة الشريك)

لا2حيذ لاسيذ بنولي محمذ.

بنولي) لاسيذ  سيمارس  لإلدلر :)

)بلجيكا() محمذ لمل2ا2د في برعكسيل)

مغربي) (1975 فبرلور) (8 بتاريخ)

لاتوريف) ابطاقة  للحامل  للجنسية 

لا2طنية رقم)K260799،)لاساكن في)
حي فاطمة لازهرلء)ز  ة)27،)رقم)68/)

طنجة مهام مسير ملذ  غير محذعد )

ت2قيوه) بم2جب  لاشركة  عتلتزم 

لا2حيذ في جميع رس2مها.

 31 إلى) وناور  فاتح  من  (: لاسنة)

ديسمبر.

 %5 وتم لقتطاع نسبة) (: لاف2لئذ)

تك2ين) بهذف  لاصافية  لاف2لئذ  على 

لالحتياط لا ا 2ني طاملا أن هذل لألخير)

أقل من)5/1)لارأسمال.

كتابة) اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لاتجارية في طنجة)

رقم) تحت  (2020 فبرلور) (21 بتاريخ)

.230708
قصذ لابيان علاتأشير

لملسير
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STE LAVORE
ش.م.م.

لاسجل لاتجاري رقم 26041

تف2يت للحصص
لست ااة لملساهم لملف2ت
عتويين لملسيرون للجذد

1)-))ب رلر للجمع لاوام لاغير لاوادي)

بتاريخ) لملنو ذ  لاشركة   ملساهمي 

لالجتماعي) بم رها  (2019 و2 ي2) (4

ت رر ما ولي):



6222 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

قام لاسيذ سوذ مفتاح بتف2يت)
 100 أي) بااشركة  حصصه  جميع 
الحصة) درهم  (100 بمبلغ) حصة 
 200 بتف2يت) مفتاح  خااذ  علاسيذ 
الحصة) درهم  (100 بمبلغ) حصة 
قاصر) مفتاح  عايذ  لاسيذ  اصالح 
عممثل من طرف علاذه لاسيذ خااذ)
لاتوريف) ابطاقة  للحامل  مفتاح 
عاصالح) (،GK20074 رقم) لا2طنية 
بحي) لاساكنة  مفتاح  فرح  لاسيذ  
سال) (،14 بل2ك) (251 رقم) لاسالم 
لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  عللحاملة 
لاسيذ) عاصلح  (،AE280833 رقم)
خااذ مفتاح لاذون قبل2ه منهما كما)
 1000 في) لاشركة  رأسمال  تحذوذ 
الحصة) درهم  (100 ب يمة) حصة 
 1000 إلى) (1 من) مرقمة  لا2لحذ  
حصة تكتتب كلها عت2زع على لاشركاء)

كما ولي):
لاسيذ خااذ مفتاح):)800)حصة.
لاسيذ عايذ مفتاح):)100)حصة.
لاسيذ فرح مفتاح):)100)حصة.

من) ع7) (6 عبااتالي تغيير لافصلين)
قا 2ن لاتأسيس.

لاسيذ) لملف2ت،) لملساهم  ت ذوم 
سوذ مفتاح الست ااته من منصب)
مسير الشركة مع إعطائه لإلبرلء)من)

جميع لاتحمالت للخاصة بااشركة.
تويين لاسيذ خااذ مفتاح مسير)

الشركة عملذ  غير محذد .
لا ا 2ني بكتابة) تم لإلوذلع  ( (- (2
بسال) لالبتذلئية  باملحكمة  لاضبط 
تحت رقم) (2019 أغسطس) (28 و2م)

.33141
اإلشار  علانشر

عن لملسيرون

خااذمفتاح
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دو2لن لألستاد أحمذ لحري�شي

م2ثق

زلعية شارع عبذ لمل2من عشارع أ 2لل

لاذلر لابيضاء

STE CAPTIVA IMPRESSION
SARL

ع ذ بيع حصص لجتماعية
غير) لاوام  للجمع  محضر  ع ذ 
تغيير) (2020 مارس) (2 بتاريخ) عادي 
لافصلين)6)ع7)من لا ا 2ن لألسا�شي.

بم ت�شى ع ذ ت2ثي ي تل اه) ( (- (1
لألستاد أحمذ للحري�شي م2ثق بااذلر)
لابيضاء)بتاريخ)2)مارس)2020)لاسيذ)
محمذ بنجل2ن باع إلى لاسيذ أحمذ)
 9600 بنجل2ن مجم2ع حصصه عهي)
حصة لاتي وملكها في لاشركة لملسما )
«كابتيفا أبريسي2ن»)ش.م.م رأسمااها)
1.200.000)درهم عم رها لالجتماعي)
اي2تنا) ز  ة  (،59 لابيضاء) بااذلر 

فير ان ال فيليت لاحي لملحمذي.
2)-))بم ت�شى محضر للجمع لاوام)
قذ) (2020 مارس) (2 غير عادي بتاريخ)

ت رر ما ولي):
تف2يت) ع ذ  على  لملصادقة 

للحصص لالجتماعية.
لا ا 2ن) من  ع7) (6 لملاد ) توذول 

لألسا�شي.
لاشركة) مال  رأس  أن  مورفة 
إلى) م سمة  درهم  (1.200.000
درهم) (100 ب يمة) حصة  (12.000

ال2لحذ  عم سمة كااتالي):
 10.800 (: بنجل2ن) أحمذ  لاسيذ 

حصة.
 1.200 (: بنجل2ن) حسن  لاسيذ 

حصة.
لملجم2ع):)12.000)حصة.

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر)
2020)تحت) 14)ماي) بتاريخ) لابيضاء)

رقم)734870.
الخالصة علإلشار 

لألستاد أحمذ للحري�شي
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شركة ديسفاناد
ش.م.

شركة ات2زيع لألدعية بااناض2ر
تويين رئيس جذوذ ملجلس لإلدلر 

عن) لاصادر  المحضر  تبوا  ( (- (1
وناور) (29 لملجلس لإلدلري لملؤرخ في)
2020)اشركة ت2زيع لألدعية بااناض2ر)
لابااغ) ش.م.) ديسفا اد  لختصارل 
درهما علا2لقع) (8.000.000 رأسمااها)
م رها لالجتماعي بااناض2ر)-)لملنط ة)

لاصناعية بسل2لن ت رر ما ولي):

لاصمذ) عبذ  لاسيذ  لست ااة 

ملجلس) كرئيس  مهامه  من  لمهاعش 

لإلدلر .

تويين لاسيذ طارق لشركي رئيسا)

ملجلس لإلدلر  الفتر  لملتب ية من فتر )

ل تذلبه كمتصرف.

تويين لاسيذ محمادي لاوبذالعي)

متصرفا منتذبا.

عتذخل لاشركة في لاتزلم بطري ة)

صحيحة فيما وخص جميع لارس2م)

لملتول ة بها بت2قيع مشترك السيذون)

عمحمادي) لشركي  طارق  لاسيذ 

لاوبذالعي.

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2

لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 

بااناض2ر بتاريخ)5)فبرلور)2020)تحت)

رقم)163.
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شركة ديسفاناد

ش.م.

شركة ات2زيع لألدعية بااناض2ر

تويين رئيس جذوذ ملجلس لإلدلر 
عن) لاصادر  المحضر  تبوا  ( (- (1

أبريل) (14 لملجلس لإلدلري لملؤرخ في)

2020)اشركة ت2زيع لألدعية بااناض2ر)

لابااغ) ش.م.) ديسفا اد  لختصارل 

درهما علا2لقع) (8.000.000 رأسمااها)

م رها لالجتماعي بااناض2ر)-)لملنط ة)

لاصناعية بسل2لن ت رر ما ولي):

لاتزلم بطري ة) في  لاشركة  تذخل 

صحيحة فيما وخص جميع لارس2م)

السيذ) لا2حيذ  بت2قيع  بها  لملتول ة 

محمادي لاوبذالعي.

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2

لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 

بااناض2ر بتاريخ)12)ماي)2020)تحت)

رقم)430.
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 M & M MILITZER 

ET MUNCH MAROC
ش.م

زياد  رأسمال لاشركة من 
1.830.000 درهم إلى 2.500.000

لاوام) للجمع  ملذلعاة  طب ا  (- (I

بتاريخ) لستثنائيا  علملنو ذ  لاوادي 

فاتح مارس)2017)من طرف مساهمي)

 M( &( M( MILITZER( ET شركة)

شركة مجه2اة) (MUNCH MAROC

علاتي) درهم  (2.500.000 رأسمااها)

 1 لابيضاء) بااذلر  لالجتماعي  م رها 

لاسبع) عين  ()20.580( غيرلن) ز  ة 

 47119 لاتجاري عذد) دلت لاسجل 

عتوريفها للجبائي)01640517.

علاذي  تج عنه بالخص2ص أ ه):

لاشركة) على أن رأسمال  (: صرح)

درهم م سم) (1.830.000 للحالي ه2)

 100 فئة) من  حصة  (18.300 إلى)

درهم الحصة لا2لحذ ،)مكتتبة كليا)

على)) ت2زيوها  عتم  بااكامل،) عمحرر  

لاشركاء)حسب لاطري ة لاتااية):

فرنسا) عمانش  ميليتزر  اشركة 

بنسبة)17.617)أسهم)؛

اشركة لم)&)لم ه2اذونغ لاذعاية)

لج بنسبة)9)أسهم)؛

السيذ عبذ لاسالم لاطنجي بنسبة)

217)أسهم)؛

 166 بنسبة) باريز  رعبيرت  السيذ 

أسهم)؛

السيذ جيرلرد شامب بنسبة)155 

أسهم)؛

بنسبة) هيزور  لعنغلبيرت  السيذ 

133)أسهم)؛

السيذ لعايفيي ل ط2 يتي بنسبة)1 

أسهم)؛

لوفا 2فيتش) أايك�شي  السيذ 

ك2فااينك2 بنسبة)1)أسهم)؛

 1 بنسبة) سيفسرت  ل ك2  السيذ 

أسهم)؛

لملجم2ع)18.300)أسهم.



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   622(

قرر):)أن لارأسمال للحالي الشركة)
درهم م سم) (1.830.000 علاذي ه2)
إلى)18.300)حصة من فئة)100)درهم)
 670.000 ال2لحذ سيرتفع بما قذره)
 1.830.000 من) بذاك  ايرتفع  درهم 
درهم إلى)2.500.000)درهم عن طريق)

زياد )670.000)درهم.
ت رر):)إنشاء)6.700)حصة جذوذ )
لا2لحذ) السهم  درهم  (100 فئة) من 
عتم) لاشركة  رأسمال  ازياد    تيجة 
حسب) لاشركاء) بين  مجا ا  ت2زيوها 
رأسمال) في  لملشاركة  حصصهم 

لاشركة حسب لاطري ة لاتااية):
فرنسا) عمانش  ميليتزر  اشركة 

بنسبة)6.499)سهم)؛
اشركة لم)&)لم ه2اذونغ لاذعاية)

لج بنسبة)3)أسهم)؛
السيذ عبذ لاسالم لاطنجي بنسبة)

80)أسهم)؛
 61 بنسبة) باريز  رعبيرت  السيذ 

حصة)؛
 57 السيذ جيرلرد شامب بنسبة)

حصة)؛
لملجم2ع)6.700)سهم.

رأسمال) ازياد   :) تيجة  توذول)
لا ا 2ن) من  (6 لملاد ) لاشركة،)

لألسا�شي الشركة أصبح كما ولي):
في) محذد  لاشركة  رأسمال 
إلى) م سمة  درهم  (2.500.000

25.000)حصة.
من) سهم  (25.000 أن) (: تصريح)
لا2لحذ) السهم  درهم  (100 فئة)
ه2) لاذي  لاشركة  ارأسمال  لملمثلة 
2.500.000)درهم تم ت2زيوها حسب)

لاطري ة لاتااية):
فرنسا) عمانش  ميليتزر  اشركة 

بنسبة)24.450)سهم)؛
اشركة لم)&)لم ه2اذونغ لاذعاية)

لج بنسبة)11)سهم)؛
السيذ عبذ لاسالم لاطنجي بنسبة)

297)سهم)؛
 227 بنسبة) باريز  رعبيرت  السيذ 

سهم)؛
السيذ جيرلرد شامب بنسبة)212 

سهم)؛

السيذ لعايفيي ل ط2 يتي بنسبة)1 

سهم)؛

لوفا 2فيتش) أايك�شي  السيذ 

ك2فااينك2 بنسبة)1)سهم)؛

 1 بنسبة) سيفسرت  ل ك2  السيذ 

سهم)؛

لملجم2ع)25.000)سهم.

II)-)تم لإلوذلع لا ا 2ني اذى كتابة)

بااذلر) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

تحت) (2017 ماي) (4 بتاريخ) لابيضاء)
رقم)633815.

م تطف من أجل لإلشهار
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 M & M MILITZER 

ET MUNCH MAROC
ش.م

تغيير لإلدلر 
لاوام) للجمع  ملذلعاة  طب ا  (- (I

بتاريخ) لستثنائيا  علملنو ذ  لاوادي 

مساهمي) طرف  من  (2018 و2اي2) (3

 M( &( M( MILITZER( ET شركة)

شركة مجه2اة) (MUNCH MAROC
علاتي) درهم  (2.500.000 رأسمااها)

 1 لابيضاء) بااذلر  لالجتماعي  م رها 
لاسبع) عين  ()20.580( غيرلن) ز  ة 

 47119 لاتجاري عذد) دلت لاسجل 

عتوريفها للجبائي)01640517.

هذل) لملساهمين  لجمع  عكنتيجة 

فإ ه بالخص2ص قذ تم):

لاسيذ) باست ااة  (: علم) أخذ 

من) ك2فااينك2  لوفا 2فيتش  أايك�شي 

مهامه كأحذ لملسيرون اهذه لاشركة.

علاومليات) لاو 2د  كل  (: تأكيذ)

أايك�شي) لاسيذ  طرف  من  لملنجز  

لوفا 2فيتش ك2فااينك2 بصفته كأحذ)

لالدلريين عمنحه بامل ابل لإلبرلء)لاتام)

علانهائي بذعن تحفظ اهذه لاومليات)

لملنجز  باسم لاشركة منذ تويينه إلى)

لاي2م.

لالدلريين) أحذ  صفة  (: تويين)

للجذوذ اهذه لاشركة عملذ )6)سن2لت)

في شخص.

ط2ماس،) ج2زيف  ا2طر  لاسيذ 
لاسبع) عين  لابيضاء) بااذلر  لاساكن 
فبرلور) (3 بتاريخ) مزدلد  غيرلن  ز  ة 
1967،)بفرلوب2رغ لم بريسك2))أملا يا(،)
دع جنسية أملا ية،)للحامل لج2لز سفر)
أملاني رقم)C716KHMWL)صالح إلى)

غاوة)26/2025.
بأن هذه لاشركة من لآلن) (: ت رر)
فصاعذل ستذلر بمجلس إدلري مك2ن)

من خمسة أعضاء)ممثلة في شركة):
ه2اذونغ) عمانش  ميليتزر  شركة 

لاذعاية)؛
شركة ميليتزر عمانش فرنسا)؛

لاسيذ لعايفيي ل ط2 يتي)؛
لاسيذ ا2طر ج2زيف ط2ماس)؛

لاسيذ ميشيل سيفيرت.
إدلر ) ملجلس  ملذلعاة  طب ا  (- (II
هذه لاشركة لملنو ذ  جلستها بتاريخ)
عنه) علاذي  تج  (2018 و2اي2) (18

بالخص2ص.
لاسيذ) لست ااة  (: علم) أخذ 
ك2فااينك2) لوفا 2فيتش  أايك�شي 

بصفته كرئيس ملجلس هذه لإلدلر .
لإلبرلء) لمل ال  الرئيس  (: لعطاء)
اكل) تحفظ  بذعن  علانهائي  لاتام 
باسم) بها  لا يام  تم  لاتي  لاومليات 

لاشركة منذ تويينه إلى لاي2م.
ج2زيف) ا2طر  لاسيذ  (: تويين)

ت2ماس بصفته رئيس مجلس إدلر .
مسؤعايته) سيتحمل  لارئيس 

بخص2ص.
تمثيل مجلس لإلدلر )؛

تنظيم عإدلر  أشغال لملجلس)؛
ألجهز ) لاسليم  لألدلء) ضمان 

لاشركة)؛
قادرين) لملذورين  أن  من  لاتأكذ 

على إ جاز مهامهم.
لعايفيي) لاسيذ  تويين  (: تأكيذ)
ل ط2ل ي2تي بصفته كمذور عام اهذه)

لاشركة.
III)-)تم لإلوذلع لا ا 2ني اذى كتابة)
بااذلر) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
 2018 أغسطس) (9 بتاريخ)  لابيضاء)

تحت رقم)674249.
م تطف من أجل لإلشهار
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 M & M MILITZER 
ET MUNCH MAROC

ش.م
تغيير لإلدلر 

لاوام) للجمع  ملذلعاة  طب ا  (- (I
بتاريخ) لستثنائيا  علملنو ذ  لاوادي 
مساهمي) طرف  من  (2018 و2اي2) (3
 M( &( M( MILITZER( ET شركة)
شركة مجه2اة) (MUNCH MAROC
علاتي) درهم  (2.500.000 رأسمااها)
 1 لابيضاء) بااذلر  لالجتماعي  م رها 
لاسبع) عين  ()20.580( غيرلن) ز  ة 
 47119 لاتجاري عذد) دلت لاسجل 

عتوريفها للجبائي)01640517.
هذل) لملساهمين  لجمع  عكنتيجة 

فإ ه بالخص2ص قذ تم):
أخذ علم):)باست ااة لاسيذ ا2طر)
كأحذ) مهامه  من  ت2ماس  ج2زيف 

لملسيرون اهذه لاشركة.
علاومليات) لاو 2د  كل  (: تأكيذ)
ا2طر) لاسيذ  طرف  من  لملنجز  
كأحذ) بصفته  ت2ماس  ج2زيف 
لالدلريين عمنحه بامل ابل لإلبرلء)لاتام)
علانهائي بذعن تحفظ اهذه لاومليات)
لملنجز  باسم لاشركة منذ تويينه إلى)

لاي2م.
لالدلريين) أحذ  صفة  (: تويين)
6)سن2لت) للجذد اهذه لاشركة عملذ )

في شخص.
دعم2،) الج  دع  غيالم  لاسيذ 
لاسبع) عين  لابيضاء) بااذلر  لاساكن 
أكت2بر) (4 بتاريخ) مزدلد  غيرلن  ز  ة 
جنسية) دع  )فرنسا(،) بفلير) (1968
أملاني) سفر  لج2لز  للحامل  أملا ية،)
غاوة) إلى  صالح  (12AL61945  رقم)

12)مارس)2022.
بأن هذه لاشركة من لآلن) (: ت رر)
فصاعذل ستذلر بمجلس إدلري مك2ن)

من خمسة أعضاء)ممثلة في شركة):
ه2اذونغ) عمانش  ميليتزر  شركة 

لاذعاية)؛
شركة ميليتزر عمانش فرنسا)؛

لاسيذ لعايفيي ل ط2 يتي)؛
لاسيذ غيالم دع الج دع م2)؛
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لاسيذ ميشيل سيفيرت.
إدلر ) ملجلس  ملذلعاة  طب ا  (- (II
هذه لاشركة لملنو ذ  جلستها بتاريخ)
عنه) علاذي  تج  (2018 و2اي2) (18

بالخص2ص.
:)لست ااة لاسيذ ا2طر) أخذ علم)
ج2زيف ت2ما بصفته كرئيس ملجلس)

هذه لإلدلر .
لإلبرلء) لمل ال  الرئيس  (: لعطاء)
اكل) تحفظ  بذعن  علانهائي  لاتام 
باسم) بها  لا يام  تم  لاتي  لاومليات 

لاشركة منذ تويينه إلى لاي2م.
تويين):)لاسيذ غيالم دع الج دعم2)

بصفته رئيس مجلس إدلر .
مسؤعايته) سيتحمل  لارئيس 

بخص2ص.
تمثيل مجلس لإلدلر )؛

تنظيم عإدلر  أشغال لملجلس)؛
ألجهز ) لاسليم  لألدلء) ضمان 

لاشركة)؛
قادرين) لملذورين  أن  من  لاتأكذ 

على إ جاز مهامهم.
لعايفيي) لاسيذ  تويين  (: تأكيذ)
ل ط2ل ي2تي بصفته كمذور عام اهذه)

لاشركة.
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (III
لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 
 بااذلر لابيضاء)بتاريخ)24)و2 ي2)2019 

تحت رقم)706412.
م تطف من أجل لإلشهار
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 M & M MILITZER 
ET MUNCH MAROC

ش.م
لست ااة أحذ لإلدلريين

تجذوذ عالوة مجلس لإلدلر 
لاوام) للجمع  ملذلعاة  طب ا  (- (I
بتاريخ) لستثنائيا  علملنو ذ  لاوادي 
2015)من طرف مساهمي) مارس) (10
 M( &( M( MILITZER( ET شركة)
شركة مجه2اة) (MUNCH MAROC
علاتي) درهم  (1.830.000 رأسمااها)
 1 لابيضاء) بااذلر  لالجتماعي  م رها 
لاسبع) عين  ()20.580( غيرلن) ز  ة 
 47119 لاتجاري عذد) دلت لاسجل 

عتوريفها للجبائي)01640517.

ع تيجة لجمع لملساهمين هذل فإ ه)
بالخص2ص قذ تم):

لاسيذ) لست ااة  (: علم) أخذ 
مهامه) من  هيزيي  عيليام  لوجلبيرت 

كمذور الشركة.
تأكيذ):)بأن هذه لاشركة من لآلن)
مجلس) طرف  من  ستذلر  فصاعذل 

إدلر  مك2ن من)5)أعضاء)ممثلة في):
شركة ميليتزر عمانش ه2اذونغ أج)
لوفا 2فيتش) أايك�شي  لاسيذ  ومثلها 

ك2فااينك2 علاسير ل ك2 سيفيرت)؛
فرنسا) عمانش  ميليتزر  شركة 

ومكن في لاسيذ كيالم دع الج)؛
لاسيذ لعايفيي ل ط2 يتي)؛

لوفا 2فيتش) لايك�شي  لاسيذ 
ك2فااينك2)؛

لاسيذ لنغ2 ميشيل سيفيرت.
تجذوذ عالوة مجلس إدلر ) (: ت رر)
لاشركة ملذ )6)سن2لت لبتذلء)من)10 

مارس)2015.
تأكيذ):

تويين لاسيذ أايك�شي لوفا 2فيتش)
ك2فااينك2 بصفته رئيس مجلس إدلر )
عالوته) صالحية  ملذ   لاشركة  هذه 

كمذور.
ل ط2 ي2تي) لعايفيي  لاسيذ  تويين 
عداك) الشركة  عام  كمذور  بصفته 

ملذ  صالحيته.
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (II
لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 
 2015 أبريل) (7 بتاريخ)  بااذلر لابيضاء)

تحت رقم)572413.
م تطف من أجل لإلشهار
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 M & M MILITZER ET
MUNCH MAROC
إضافة مساهم جذوذ

تغيير لإلدلر 
لاوام) للجمع  ملذلعاة  طب ا  (- (I
بتاريخ) لستثنائيا  علملنو ذ  لاوادي 
13)أكت2بر)2014)من طرف مساهمي)
 M( &( M( MILITZER( ET» شركة)
MUNCH MAROC»)شركة مجه2اة)
علاتي درهم  (1.830.000 رأسمااها)

 1 لابيضاء) بااذلر  لالجتماعي  م رها 
لاسبع،) عين  ()20.580( غيرلن) ز  ة 
 47119 رقم) لاتجاري  لاسجل 

عتوريفها للجبائي)01640517.
أ ه بخص2ص قذ تم):

ت رر):)بوذ لملوامالت لملختلفة بين)
لملساهمين في هذه لاشركة أن رأسمال)
لاشركة للحالي لملحذد في)1.830.000 
سهم) (18.300 إلى) لمل سم  درهم 
لا2لحذ) السهم  درهم  (100 فئة) من 
لملرقمة من)1)إلى)18.300)تم ت2زيوها)

حسب لاطري ة لاتااية):
فرنسا،) عمانش  ميليتزر  اشركة 

بنسبة)17.618)سهم.
اشركة لم)&)لم ه2اذونغ لاذعاية)

لج،)بنسبة)10)أسهم.
لاطنجي،) لاسالم  عبذ  السيذ 

بنسبة)217)سهم.
بنسبة) باريزي،) رعبيرت  السيذ 

166)سهم.
بنسبة) شامب،) جيرلرد  السيذ 

155)سهم.
بنسبة) هيزور،) لعنغلبيرت  السيذ 

133)سهم.
السيذ لعايفيري ل ط2 يتي،)بنسبة)

1)سهم.
لوفا 2فيتش) أايك�شي  السيذ 

ك2فااينك2،)بنسبة)1)سهم.
 1 بنسبة) السيذ ل ك2 سيفسرت،)

سهم.
لملجم2ع):)18.300)سهم.

أخذ علم):)لست ااة لاسيذ لو2لاذ)
من) باريزي  لعبيرت  علاسيذ  كاوزي 

مهامهم كأحذ مذوري هذه لاشركة.
علاومليات) لاو 2د  كل  (: تأكيذ)
تم لا يام بها من طرف كل من) ( لاتي)
لعبيرت) لو2لاذ كاوزي علاسيذ  لاسيذ 
باريزي بصفتهما أحذ مسيري لاشركة)
لاتام) لإلبرلء) بامل ابل  عإعطائهما 
هذه) اكل  تحفظ  عبذعن  علانهائي 
باسم) لملنجز   علاومليات  لاو 2د 

لاشركة منذ تويينها إلى لاي2م.
تويين):)أحذ لالدلريين للجذد اهذه)
لاشركة عملذ ))6()ست سن2لت لبتذلء)

من هذل لاي2م في شخص كل):

لوفا 2فيتش) أايك�شي  لاسيذ 
لابيضاء) بااذلر  لاساكن  ك2فااينك2،)
ز  ة) (1 رقم) ()20580( لاسبع) عين 
 1969 أبريل) (17 مزدلد و2م) غيروان،)
جنسية) دع  )أعكرل يا(،) سذعابين2)

أملا ية.
سيفر) ميشال  ل ك2  علاسيذ 
مزدلد) )أملا يا(،) اينذع) ب  لاساكن 
بتاريخ فاتح أغسطس)1965)بطهرلن)

)إورلن()دع جنسية أملا ية.
لآلن) من  لاشركة  هذه  أن  (: قرر)
طرف) من  لدرلتها  سيتم  فصاعذل 
ستة) ()6( من) مك2ن  إدلر   مجلس 

أعضاء)هم):
اشركة ميليتزر عمانش فرنسا.

اشركة لم)&)لم ه2اذونغ لاذعاية)
لج.

السيذ لع جيلبر هيزيي.
السيذ لعايفيري ل ط2 يتي.

لوفا 2فيتش) أايك�شي  السيذ 
ك2فااينك2.

السيذ ل ك2 ميشال سيفسرت.
لاشف2ي) المحضر  طب ا  (- (II
لاشركة) هذه  إدلر   مجلس  ملذلعاة 
أكت2بر) (13 علملنو ذ  جلستها بتاريخ)

.2014
تم بالخص2ص):

لاسيذ) باست ااة  (: علم) أخذ 
مهامه) من  هينري  عايام  لع جيلبر 

كرئيس مجلس إدلر  هذه لاشركة.
لالبرلء) لملست ل  لارئيس  (: لعطاء)
علانهائي عبذعن تحفظ اكل لاومليات)
لاتي قام بها باسم لاشركة منذ تويينه)

إلى لاي2م.
:)صفة رئيس مجلس إدلر ) تويين)
لاسيذ) شخص  في  لاشركة  هذه 
أايك�شي لوفا 2فيتش ك2فااينك2،)ملذ )
عالوته كرئيس بذال الرئيس لملست ال.
لارئيس سيت2لى تحت مسؤعايته):

تمثيل مجلس لإلدلر .
تنظيم عإدلر  أشغال هذل لملجلس.
ألجهز ) لاسليم  لألدلء) ضمان 

لاشركة.
على) قادرين  لملذورين  أن  لاتأكذ 

إ جاز مهامهم.



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   6222

أ ط2 ي2تي) لاسيذ  تويين  (: تأكيذ)

الشركة) عام  كمذور  بصفته  أعايفي 

عسيمثلها في ت اريرها مع لآلخرين مع)

كامل لاصالحيات لملخ2اة اه ال يام)

بذاك.

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (III

لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر)

 2014 ديسمبر) (19 بتاريخ) لابيضاء)

تحت رقم)564230.
م تطف من أجل لإلشهار
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URBAT MAROC
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
لاورفي) لاو ذ  مل تضيات  طب ا 

لملبرم بااذلر لابيضاء)بتاريخ)16)مارس)

لألسا�شي) لا ا 2ن  عضع  تم  (2020

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  اشركة 

مميزلتها كاآلتي):

URBAT MAROC (: لاتسمية)

شركة دلت مسؤعاية محذعد .

لابيضاء،) لاذلر  (: لمل ر لالجتماعي)

55)شارع اك2ر يش ب2رك2ن.

لاهذف لالجتماعي):)تهذف لاشركة)

إلى):

جميع عمليات لالنواش لاو اري)

لملباني) جميع  عبيع  عبناء) عشرلء)

علإلدلري) علملنهي  لاسكني  االستومال 

علاتجاري.

لإلنواش لاو اري بجميع أشكااه.

عخط2ط)) لاتجزيء) عمليات 

لأل ابيب علاطرق عللخذمات)؛

تط2ير مشرعع ع اري أع لاتجريء.

أع) لاذلتيين  لألشخاص  افائذ   (

لملون2يين.

جميع) في  لالستثمارلت  تح يق 

)لاصناعية) لألخرى) لا طاعات 

علازرلعية)...(.

للحضرية) لملمتلكات  جميع  شرلء)

أع لاريفية علستغالاها بكافة لا2سائل)

علإلنواش لاو اري.

لاومليات) جميع  عام،) عبشكل 
عغير) لاو اري  علاصناعية  لاتجارية 
لاو ارية لاتي تتولق بشكل مباشر أع)
غير مباشر باألهذلف لملذك2ر  أعاله)
أع لاتي من لملحتمل أن توزز تط2رها.

تم تحذوذ مذ  لاشركة في) (: لملذ )
تأسيسها) تاريخ  من  لبتذلء) سنة  (99
أع) لملبكر  للحل  حاالت  باستثناء)
بها) للجاري  ال 2ل ين  طب ا  لاتمذوذ 

لاومل عالنظام لألسا�شي الشركة.
حذد) (: لالجتماعي) لارأسمال 
 10.000 مبلغ) في  لاشركة  رأسمال 
حصة) (100 إلى) م سم  درهم 
لجتماعية قيمة كل حصة)100)درهم)
حررت عسجلت جميوها على لاشكل)

لاتالي):
لاسيذ ر�شى لاسبتي):)80)حصة.

 20 (: لاصفرلعي) نهال  لاسيذ  
حصة.

مجم2ع للحصص):)100)حصة.
وتم تسيير لاشركة من) (: لاتسيير)
طرف لاسيذ ر�شى لاسبتي ملذ  غير)

محذعد .
لاو 2د) جميع  في  لاشركة  تلتزم 
باات2قيع لا2حيذ السيذ ر�شى لاسبتي.
باملركز) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 20 بتاريخ) لابيضاء) بااذلر  للجه2ي 
رقم) لاتجاري  لاسجل  (2020 ماي)

.461143
من أجل لانسخة علإلشار 
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EZZIANI ASSURANCES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

بشريك علحذ
برأسمال قذره 1.000.000 درهم

لمل ر لالجتماعي : إقامة لا صبة رقم 
A1 حي لانهضة 1 لارباط

تغيير لمل ر لالجتماعي
تبوا ملا جاء)في محضر للجمع لاوام)
فبرلور) (2 بتاريخ) لملنو ذ  لالستثنائي 

2020)ت رر ما ولي):
الشركة) لالجتماعي  لمل ر  تغيير 
لاف حي) (1 «إقامة لا صبة رقم) من)
«إقامة) إلى) لارباط») (1 رقم) لانهضة 
شارع) (26 ع) (25 ب) عمار   لا صبة 
 1 لانهضة) حي  لكذور   ر�شى  لحمذ 

لارباط».

عقذ تم عضع  ظام أسا�شي جذوذ)

مرفق بااتوذول للجذوذ عفسخ ع ذ)

لإلقامة.

تم لإلوذلع لا ا 2ني اذى لملحكمة)

 2020 و2 ي2) (4 في) باارباط  لاتجارية 

تحت رقم)109887.
عهذل بمثابة م تطف عبيان

58 P

CRISALIDA

SARL

شركة دلت مسؤعاية محذعد  

برأسمال قذره 100.000 درهم

لمل ر لالجتماعي : بناوة ماتيس 571 

لاس2ي�شي بل2ك أ لاطابق لاثاني 

شارع محمذ لاسادس - لارباط

تف2يت للحصص
تبوا ملا جاء)في محضر للجمع لاوام)

وناور) (24 بتاريخ) لملنو ذ  لالستثنائي 

2020)ت رر ما ولي):

 100 ب يمة) حصة  (400 تف2يت)

طرف) من  لا2لحذ   الحصة  درهم 

لاسيذ) اصالح  بياز مصطفى  لاسيذ 

زين عابذون عزلني  بيل.

من) مصطفى  بياز  لاسيذ  عزل 

زين) لاسيذ  عتويين  كمسير  منصبه 

عحيذ) كمسير  عزلني  بيل  عابذون 

على) لافردي  إمضاءه  مع  الشركة 

جميع عثائق لاشركة.

الشركة) لا ا 2ني  لاشكل  تغيير 

محذعد ) مسؤعاية  دلت  شركة  من 

محذعد ) مسؤعاية  دلت  شركة  إلى 

بشريك علحذ.

عضع  ظام أسا�شي جذوذ مرفق)

بما سبق من لاتوذوالت.

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لاتجارية) لملحكمة  اذى  لاضبط 

باارباط بتاريخ)13)مارس)2020)تحت)

رقم)104845.
عهذل بمثابة م تطف عبيان
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 SOCIETE LAAYOUNE

TAJHIZ
SARL AU

رأسمااها : 100.000 درهم

م رها : ملت ى شارع مكة ع 20 
غشت عمار  سالمة رقم 4 لاوي2ن

توذول قا 2ني
بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

من) لملصادقة  تمت  (2020 5)و2 ي2)

طرف لاشركاء)على ما ولي):

تم) (: لجتماعية) حصص  تف2يت 

 100 ب يمة) حصة  (1000 تف2يت)

درهم ال2لحذ  كما ولي):

بذر اصالح) لمل2ساعي  لاسيذ  من 

لاسيذ حل2لني زكرياء.

لاسيذ) لست ااة  (: لاتسيير)

لمل2ساعي بذر عتويين لاسيذ حل2لني)

غير) ملذ   الشركة  كمسير  زكرياء)

محذعد .

لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

بتاريخ) بااوي2ن  لالبتذلئية  باملحكمة 

9)و2 ي2)2020)تحت رقم)2020/929.

60 P

RENSAF
تأسيس 

تبوا الو ذ لاورفي بتاريخ)28)ماي)

تم عضع ق2ل ين لاشركة دلت) (2020

لملميزلت لاتااية):

.RENSAF(:(لاتسمية

دلت) شركة  (: لا ا 2ني) لاشكل 

لاشريك) عدلت  لملحذعد   لملسؤعاية 

لا2حيذ.

وتولق نشاط لاشركة) (: لمل2ض2ع)

س2لء)باملغرب أع خارجه):

م2لد) عتجار   عتصذور  لستيرلد 

لاتجميل.

مذونة) تجزئة  (: لارئي�شي) لمل ر 
لا2حذ  بل2ك)C)رقم)143)لاوي2ن.

لارأسمال):)حذد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1.000 درهم م سمة إلى)

لاسيذ) ملك  في  ال2لحذ   (100 فئة)

كريمة بن ذعر.
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تويين من طرف لاسيذ) (: لإلدلر )

كريمة بن ذعر.

بكتابة) تم  لا ا 2ني  لإلوذلع 

لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط 

تحت) (2020 و2 ي2) (2 بااوي2ن بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2020/909 رقم)

.31653
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 STE COMPAGNIE

 GENERALE DES OUVRAGES

METALLIQUES
S.A.R.L

C.G.O.M

 SIEGE(SOCIAL : 1ère ETAGE

 TAGADIRT(SECTEUR 6 -

DRARGA COMMUNE AGADIR

تـأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

قرر) عرفي،) ع ذ  بم ت�شى 

لا2حيذ تأسيس شركة دلت) لاشركاء)

ععناصرها) لملحذعد .) لملسؤعاية 

كااتالي):

لسم) تحمل  لاشركة  (: لاتسمية)

«لاشركة لاوامة األشغال لملوذ ية»)))

ش.م.م.))

أشغال) (: لالجتماعي) لاغرض 

م2لد) جميع  عبيع  عامة،) موذ ية 

لابناء.

لألعل) لاطابق  (: لالجتماعي) لمل ر 

جماعة) درلركة  (6 قطاع) تكادورت 

أكادور.

في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 

 1.000 للى) م سم  درهم  (100.000

درهم) (100 ب يمة) لجتماعية  حصة 

الحصة لا2لحذ  مخصصة ل):

 Mr. NAJEM HAMMAID 500  

Parts

 Mr. NIFAOUI JAWAD 500

Parts

Soit au total de : 1.000 Parts

تخ2يل) تم  (: علإلمضاء) لاتسيير 
 Mr. NAJEM لاسيذ) إلى  لاتسيير 
للجنسية) مغربي  (HAMMAID
لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  عللحامل 
تخ2يل) تم  بينما  (،JA32554 رقم)
لا ا 2ني الشركة إلى لاسيذ) لإلمضاء)
Mr. JAWAD NIFAOUI CIN 

 Mr. NAJEM علاسيذ) (N° J391176
 HAMMAID CIN N° JA32554

عدلاك بإمضاء)مشترك بينهما.
بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  عسيتم 
لاضبط اذى هيئة لملحكمة لاتجارية)

بمذونة أكاد ور بتاريخ)11/06/2020.
من أجل لانسخة علابيان)

عـن لاـمسـيـر
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CREAS-GEO
بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ)
باكادور) لملسجل  (،2020 فبرلور) (24
تك2 ت) (2020 مارس) (03 بتاريخ)
لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 
  CREAS-GEO(:( بشريك عحيذ مسما
م رها) درهم  (100.000 رأسمااها)
شارع) (414 رقم) (E بل2ك) (: لالجتماعي)
عبذ هللا لاكرسيفي حي لاهذى لكادور.

لاهذف لالجتماعي):)لاطب2غرلفي.
لاومليات) جميع  عامة  عبصفة 
لاو ارية،) لاتجارية،) لاصناعية،)
أع) مباشر   بصفة  لملتول ة  لملااية،)
غير مباشر  كلها أع جلها بااومليات)
أن) شانها  من  علاتي  أعاله  لملذك2ر  

تسهل عتنمي نشاط لاشركة.
)لمل ر لالجتماعي:)بل2ك)E)رقم)414 
شارع عبذ هللا لاكرسيفي حي لاهذى)

لكادور.
من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )

تسجيلها بااسجل لاتجاري.
رأسمال لاشركة):)100.000)درهم)
درهم) (100 حصة) (1000 إلى) م سم 

اكل حصة م سمة كما ولي):
لاسيذ  بنباضريف خ2اة)-)1000 

حصة.
:)من طرف لاسيذ ) تسير لاشركة)
لملسير ) بصفتها  خ2اة،) بنباضريف 
محذعد ) غير  ملذ   اشركة  لا2حيذ  
لملوامالت) لجميع  فردي  بإمضاء)

لابنكية علإلدلرية الشركة.

من) تبتذئ  (: لالجتماعية) لاسنة 

فاتح وناور عتنتهي في)31)ديسمبر.

بمكتبة) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

باكادور) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم) تحت  (2020 و2 ي2) (04 بتاريخ)

.90148

تم) (: لاتجاري) بااسجل  لات يذ 

لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  بمكتبة 

تحت) (2020 و2 ي2) (04 باكادور بتاريخ)
رقم)42989.
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 SOCIETE ELMANSSOURI

 COMMERCE
 SARL A.U

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  ع ذ  على  بناءل 

لا 2ل ين) عضع  تم  (،16/03/2020

لملسؤعاية) دلت  ( اشركة) لألساسية 

 ELMANSSOURI محذعد )

دلت) (COMMERCE SARL A.U

للخصائص لاتااية):)

لاهذ ف):)هذف لاشركة في لملغرب)

كما في للخارج ه2):)

تاجر  صف بالجملة في لاعجالت.

غيار) عقطع  إكسس2لرلت  تجار 

السيارلت.

لا2دلدوة) حي  (: لالجتماعي) لمل ر 

جماعة تكا ت كلميم.

لملذ ):)99)سنة.

 100.000 في) حذد  (: لارأسمال)

حصة) (1000 على) م سم  درهم 

لجتماعية ب يمة)100)درهم ال2لحذ )

عهي في  صيب):)

 1000 لملنص2ري) لارلحيم  عبذ 

حصة لجتماعية.

عملذ ) لاشركة  تسير  (: لاتسيير)

عبذ) لاسيذ  غير محذعد  من طرف 

لارلحيم لملنص2ري.
ثم لاتسجيل في لاسجل لاتجاري)

بتاريخ) كلميم  لالبتذلئية  باملحكمة 

29/05/2020)تحت رقم)2917.  

64 P

FIDUCIAIRE AMIZA

AGADIR GOLD SERVICES

 SARL
رأسمال لاشركة : 100.000 درهم

ICE : 002534862000083

RC : 42963

تأسيس شركة
بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ باكادور))

تم تأسيس) (،2020 لبريل) (28 بتاريخ)

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 

بامل2لصفات لاتااية):

 AGADIR GOLD (: لاتسمية)

 SERVICES

علإلشغال) للحرلسة  (: لاهذف)

لملختلفة.)
عمار ) (38 رقم) (: لالجتماعي) لمل ر 

E1A)حي لدرلر تيك2ين لكادور.

لملذ ):)99)سنة.

وناور) (01 :)من) لاسنة لالجتماعية)

إلى)31)ديسمبر.
رأسمال لاشركة):)100.000)درهم))

لجتماعية) حصة  (1000 إلى) م سم 

بم ذلر)100)درهم اكل علحذ .

علي بن  لاسيذ  عين  (:  لاتسيير)

عبذ لاكريم)،)مسير الشركة ملذ  غير)

محذعد  .

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

باكادور) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

تحت لاـــرقم) (2020 و2 ي2) (01 بتاريخ)
لاتجاري) بااسجل  عمسجلة  (90124

لارقم) تحت  لاي2م  في  فس  باكادور 

.42963

65 P

BOULFANID شركة
SARL.AU

تأسيس شركة م م 
مؤرخ)) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

تأسيس) تم  (25/02/2020 في)

تحمل) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

للخصائص لاتااية):

لسم) لاشركة  تحمل  (: لاتسمية)

. STE BOULFANID SARL.AU
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تحذد رأسمال) (: رأسمال لاشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في  لاشركة 
 100 حصة ب يمة) (1000 م سم للى)

درهم اكل حصة م سمة كااتالي):
رقم) محمذ،) ب2خرلز  لاسيذ 
 JB380832 لا2طنية) لابطاقة 

1000حصة.
تجاري) محل  (: لالجتماعي) لمل ر 

بذعلرلخربان ماسة لشت2كة أوت بها.
:)  ل) لالجتماعي) لاهذف 
لاغير،)  ل) لحساب  لألشخاص 

لابضائع لحساب لاغير.))
لاتسيير):)تحذد تسيير لاشركة من)

طرف):
لاسيذ ب2خرلز محمذ رقم لابطاقة)

.JB380832(لا2طنية
تم لوذلع لمللف لا ا 2ني الشركة)
إل زكان) لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 
تحت رقم)496)بتاريخ)15/05/2020  

رقم لاسجل لاتجاري)20155.
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 STE CHIKHAOUI FOOD
SARL AU
تأسيس

بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
لا 2ل ين) عضع  تم  (2020/05/13
لألساسية اشركة محذعد  لملسؤعاية)
بشريك عحيذ))دلت لملميزلت لاتااية):
CHIKHAOUI FOOD(:(لاتسمية

لاشكل لا ا 2ني):)شركة محذعد )
لملسؤعاية دلت شريك لا2حيذ.

لارعمي) لاذوك  تاجر  (: لاهذف)
عجميع أ 2لع لالح2م لابيضاء.

 B1006 رقم) (: لالجتماعي) لمل ر 
لملنط ة لاصناعية لوت مل2ل ل زكان.)
في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 
 1000 إلى) م سم  درهم  (100.000
لملمثلة) ( در هم) (100 حصة من فئة)
لاسيذ) ملكية  في  لا2لحذ   الحصة 

لاشيخاعي حمز .)
لاسيذ) عين  (: علإلمضاء) لاتسيير 
علمل2قع) لملسير  حمز   لاشيخاعي 
لجميع لألعمال لإلدلرية علملااية...)للخ)

الشركة ملذ  غير محذد ).

لملذ ):)99)سنة.
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  عقذ 
لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 
تحت) (09/06/2020 بتاريخ) بإ زكان 

رقم)573.
67 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 0673219430

STE FOUNTY OPTIQUE
SARL

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

م2جب ع ذ عرفي مؤرخ باكادور)
لانظام) عضع  تم  (2019/01/02
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
مميزلتها تكمن  علاتي   لملحذعد  

فيما ولي):
 STE FOUNTY (: لاتسمية)

OPTIQUE S.A.R.L
لاشركة) غرض  ومكن  (: لاغرض)
لحساب) أع  للخاص  لحسابها  س2لء)
أي دعاة أخرى) عفي  لملغرب  في  لاغير 

فيما ولي):
لخصائى بصؤيات لاوي2ن.

 06 ز  ة غز  رقم) (: م ر لاشركة)
حي لملسير  لكادور.

لملذ ):)حذدت مذ  لاشركة في)99 
سنة لبتذلء)من تاريخ تك2ينها لانهائي.

رأسمال) وبلغ  (: لاشركة) رأسمال 
إلى) درهم م سم  (100.000 لاشركة)
1000)حصة دلت)100)درهم ك يمة)
مكتتبة عمذف2عة) الحصة لا2لحذ ،)
لا يمة كليا عمخصصة الشريك لآلتي)

أسمه):
لاسيذ ت2فيق رشيذ)1000)حصة.
لاسنة لملااية):)تبتذئ في فاتح وناور)

عتنتهي في)31)ديسمبر.
لاسيذ ) لاشركة  يسير  (: لاتسيير)

لاوسر سوذوة غير محذعد .
كتابة) اذي  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
باكادور) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم) تحت  (2020/06/02 بتاريخ)

.90131
الخالصة علابيان

لملسير
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AETI شركة
شركة دلت مسؤعاية محذعد  

رأسمااها : 100.000 درهم

م رها لالجتماعي : رقم 13 شارع 

م2الي و2سف لكادور

لملسجل) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

تم) بأكادور  (2020/05/06 بتاريخ)

لمل2لصفات) دلت  شركة  تأسيس 

لاتااية):

دلت) شركة  (AETI (: لاتسمية)

لملسؤعاية لملحذعد .)

درلسات) (: لالجتماعي) لاهذف 

لاهنذسية) لملوذلت  عأعمال 

علمليكا يكية.

لات2صيل) عأعمال  درلسات 

علاتجهيزلت ملحطات للجهذ لملت2سط)

علملنخفض.

درلسات عأعمال خط2ط لأل ابيب)

علاهنذسة لملذ ية.

لألعمال لملختلفة.

تجارية) عملية  كل  عامة  عبصفة 

مرتبطة) مااية  ع ارية  صناعية 

مباشر ) غير  أع  مباشر   بطري ة 

أعمن) الشركة  لالجتماعي  باانشاط 

شانها لاذفع بت ذم ع م2 لاشركة.

شارع) (13 رقم) (: لالجتماعي) لمل ر 

م2الي و2سف لكادور.

لملذ ):)99)سنة.

من) وتك2ن  لالجتماعي:) لارأسمال 

 100 إلى) م سم  درهم  (100.000

السهم) درهم  (1.000 ب يمة) حصة 

لاويذ) لم  لاسيذ   افائذ   لا2لحذ،)

لاواللي.

تسيير لاشركة):)تم تويين لاسيذ )

عحيذ ) كمسير   لاواللي  لاويذ  لم 

الشركة ملذ  غير محذعد .

لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

بأكادور) لاتجارية  باملحكمة  لا ا 2ني 

رقم) تحت  (2020/05/27 بتاريخ)

.90103

سجل تجاري رقم):42941.
الخالصة علابيان
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 SOCIETE AFOULKI

COMMERCE

 SARL A AU

رأسمااها : 000 100 درهم

لمل ر لالجتماعي برقم  172 ز  ة 05 

لاحي لاصناعي تز يت

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت شريك عحيذ

بم ت�شى ع ذ عرفي محرر))بتاريخ)

لا ا 2ن) ل جاز  تم  (2020 فبرلور) (19

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

محذعد  دلت لمل2لصفات لاتااية):

لاتسمية):

  SOCIÉTÉ AFOULKI COMMERCE

SARL A  A.U

لجزلء) بيع  (: لاشركة) غرض 

لاسيارلت)/)لات اعض.

لاتي) لاومليات  ل جاز كل  ععم2ما 

مباشر ) غير  أع  مباشر   عالقة  اها 

بااومليات لملذك2ر  علاتي من شانها)

أن تساهم في تنمية لاشركة.

ملذ ) لاشركة  تأسست  (: لملذ )

من و2م ت ييذها في) سنة لبتذلء) (99

لاسجل لاتجاري.)

رأسمال) حذد  (: لاشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  لاشركة 

م سم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم افائذ  كل من):)

 1000 ( ب2عكاف) رشيذ  (: لاسيذ)

حصة.

ب2عكاف) رشيذ  لاسيذ  تويين  تم 

كامل) تحمله  مع  الشركة  ( كمسير)

لاصالحيات حسب لا ا 2ن لألسا�شي)

الشركة.

تم ل جاز لإلوذلع لا ا 2ني بكتابة)

لالبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 

تحت) (2020/03/03 بتاريخ) بتيز يت 

رقم)2020/97.
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 STE.ESTY INOX
S.A.R.L .AU

.AU(CAPITAL : 10.000 DH
 Siège(Social : BLOC(C(HAY
 ASSAIS RUE ABDELLAH

IBRAHIM(N 6 –AIT(MELLOUL
تأسيس

في) لاورفي  لاو ذ  تسجيل  تاريخ 
تحمل) ( با زكان علاتي) (12/02/2020

للخصائص لاتااية):
في) لاتجار   (: لالجتماعي) لاهذف 
لمل اعم) لاف2الد  عل ابيب  لاصفائح 
لستيرلد) لانجار ،) عا2لزمه،) الصذل 

عتصذور.
درهم)) (10.000 (: رأسمال لاشركـة)
م سمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم الحصة لا2لحذ .)
م2زع على لاشكل لاتالي):

 100 سويذ) عكريم  لوت  لاسيذ 
حصة.

من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )
لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع)

لاسجل لاتجاري.
من فاتح وناور إلى) (: لاسنة لملااية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عذل لاسنة)

لألعلى تبتذئ من تاريخ لاتسجيل.
حي) س  بل2ك  (: لالجتماعي) لمل ر 
أسايس شارع عبذهللا إبرلهيم رقم)6 

أوت مل2ل.)
عين لاسيذ لوت عكريم) (: لاتسيير)

سويذ مسير الشركة.
لاتجاري) بااسجل  لات ييذ  تم 
لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط  بكتابة 
تحت)) (2020/06/06 بتاريخ) با زكان 

رقم)569.
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Fiduciaire(&(Conseil

 IMM°45 APPT°01 RUE AL AKKAD CITE

DAKHLA AGADIR

Tél : 0600 036 473

ـــانـّك
ّ
شركة فــراس بـن ك
إنشــــــــاء شـــــــــركة 

بآكادور) (2020 مارس) (04 بتاريخ)
اشركة) لألسا�شي  لا ا 2ن  عضع  ثم 
لاشريك) دلت  لملسؤعاية  محذعد  

لا2حيذ):

ـــا ـّك).
ّ
لاتسمية):)فــرلس بـن ك

لا2جبــــــــات) (: لاشركة) هذف 
لاســــــــــــريوة.

 A  17 رقم) محل  (: لاشركة) م ر 
شارع غز  تيليال آكادور.)

لملذ ):)محذعد  في)99)سنة.
مبلغ) في  محذد  (: لارأسمال)
 1000 إلى) م سم  درهم  (100.000
الحصة) ( درهم) (100 حصة من فئة)
فرلس) السيذ  لكتتابها  ثم  ( لا2لحذ )

بنسالم.
لاسيذ) تويين  ثم  قذ  (: لاتسيير)
فرلس بنسالم كمسير عحيذ الشركة)

مع لات2قيع لالجتماعي علابنكي.
5)%)اتك2ين) لألرباح):)وتم لقتطاع)
عليه) لملنص2ص  لالحتياطي  لارصيذ 

قا 2 ا.
لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
اذى) لاضبط  بكتابة  لا ا 2ني 
لملحكمة لاتجارية آلكادور تحت رقم)

89999)بتاريخ)09)أبريل)2020.
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STE FLASTER GROUP
تأسيس

بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ بأكادور)
بتاريخ)23)ديسمبر)2019)تم تأسيس)
صفاتها) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

كما ولي):
 STE FLASTER (: لاتسمية)

.GROUP
لاهذف):)تهذف لاشركة أساسا إلى):

مست2رد للجملة))تاجر(.
ععم2ما جميع لاومليات لاتجارية)
لاصناعية لملااية علاو ارية لملتول ة)
لألنشطة) عكل  لملذك2ر   باألنشطة 
شأ ه) من  طابع  دلت  أع  لملشابهة 

ت2سيع عتنمية لاهذف لالجتماعي.
لمل ر لالجتماعي):)عمار )133A)رقم)

117GH)ك2اف لا نيطر .
من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )
لاتسجيل بااسجل لاتجاري باستثناء)

حااة لاتمذوذ أع لافسخ لملسبق.
لارأسمال):)حذد رأسمال لاشركة)
 1000 درهم م سم إلى) (100.000 في)

حصة.

لاسيذ و2نس فالو2):)500)حصة.
لاسيذ طارق ستر هللا):)500)حصة.
لاتسيير):)لاسيذ و2نس فالو2 مسير)

الشركة عداك ملذ  غير محذعد .
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (16 و2م) قنيطر   لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)1099.
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لملركز للجه2ي الخذمات

تيز يت)

لاهاتف):)05.28.60.24.10

 STE ENTREPRISE
 MAGHREBINE

 D’URBANISME DE
 BATIMENT ET DE TRAVAUX

PUBLICS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس
لاوام) للجمع  محضر  على  بناء)
مارس) (31 لاتأسي�شي لملنو ذ بتاريخ)
2016)تأسست شركة دلت لملسؤعاية)

لملحذعد  باالعتبارلت لاتااية):
 STE ENTREPRISE (: لالسم)
 MAGHREBINE D’URBANISME
 DE BATIMENT ET DE TRAVAUX
لملسؤعاية) دلت  شركة  (PUBLICS

لملحذعد .
عدلدوة لافتح رسم2كة) (: لاون2لن)

-)تيز يت.
لاهذف):)م اعل في لألشغال لاوامة)

علابناء.
لاومليات) كل  عامة  عبصفة 
لملااية) لاتجارية،) لاسياحية،)
علالقتصادوة لاتي من شأنها أن تنمي)
عتط2ر نشاط لاشركة لملذك2ر  أعاله.

لملذ ):)99)سنة.
رأسمال لاشركة ه2) (: رأس لملال)
 1000 إلى) م سمة  درهم  (100.000

حصة ب يمة)100)درهم اكل حصة.
أعحماد) لاسيذ  تويين  (: لاتسيير)

محمذ مسيرل الشركة.
لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
لا ا 2ني باملحكمة لالبتذلئية بتيز يت)
رقم) تحت  (2016 أبريل) (22 بتاريخ)

.2016/116
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 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب لدحلي الخبر  علالستشار 

شارع م2الي لسماعيل عمار  دلر لوليغ

لاطابق لاثااث رقم)314)حي لانهضة)-)أكادور

 SMART CONSTRUCTA CITY
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد 
بم ت�شى ع ذ عرفي مبرم بتاريخ)
تم عضع لا ا 2ن) (،2020 فبرلور) (25
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

محذعد  مميزلتها كااتالي):
 SMART (: لاتسمية)
ش.م.م.) (CONSTRUCTA CITY

بشريك عحيذ.
لاهذف لالجتماعي):

إ جاز كل أشغال لابناء)علاهنذسة)
لملذ ية.

لألشغال لاوم2مية.
لاتحتية) لابنية  لاتهيئة،) أشغال 

علاتطهير.
بيع عشرلء)م2لد لابناء.

 يك2ص.
لمل ر لالجتماعي):)لاطابق لألر�شي،)
لنشادن،) جماعة  لحنتارن،) دعلر 

قياد  بلفاع،)لشت2كة لوت باها.
من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )

تأسيسها.
لارأسمال):)100.000)درهم وتك2ن)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) من)
لاسيذ) طرف  من  بكاملها  مذف2عة 

بوذي و2نس.
لاتسيير):)لاشركة مسير  من طرف)
لاسيذ بوذي و2نس ملذ  غير محذعد .
:)لاشركة ملزمة باات2قيع) لات2قيع)

لملنفرد السيذ بوذي و2نس.
لاسنة للحسابية):)تبتذئ من فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) عتنتهي  وناور 

سنة.
لإلوذلع):)تم إوذلع لمللف لا ا 2ني)
الشركة اذى كتابة لاضبط باملحكمة)
مارس) (17 بتاريخ) با زكان  لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)462.
لاتسجيل) تم  (: لاتجاري) لاسجل 
لملحكمة) اذى  لاتجاري  بااسجل 
مارس) (17 بتاريخ) با زكان  لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)20113.
الخالصة علابيان
للحسين لدحلي
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SOUMA AUTO SERVICE
SNC

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد 

وناور) (20 في) لملؤرخ  الو ذ  طب ا 
محذعد ) شركة  تأسيس  تم  (2020

لملسؤعاية بالخصائص لاتااية):
 SOUMA AUTO (: لاتسمية)

SERVICE SNC
شارع لبن سينا) (: لمل ر لالجتماعي)

رقم)56)كلميم.
لارأسمال):)10.000)درهم م سمة)

على)100)حصة من فئة)100)درهم.
ميكا يك عام السيارلت) (: لاهذف)

عإصالح لاعجالت.
هنان) محمذ  لاسيذ  (: لاتسيير)
 26 بتاريخ) مزدلد  للجنسية  مغربي 
البطاقة) عللحامل  (1991 ديسمبر)

.JA149658(لا2طنية رقم
المجم2عة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
بتاريخ بكلميم  لالبتذلئية   باملحكمة 
رقم) تحت  (2020 وناور) (10

.791/2019
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TAGHAOUSSA TRANS
SARL

كلم/1 طريق بي2كرل أوت مل2ل
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�شى 
21)فبرلور)2020)تم تأسيس ش.م.م.

 TAGHAOUSSA (: لاتسمية)
.TRANS SARL

محذعد ) شركة  (: لاشكل)
لملسؤعاية.

أوت) بي2كرل  طريق  كلم/1) (: لمل ر)
مل2ل.

لألشغال) م اعاة  (: لاغرض)
لاوم2مية علابناء.

مبلغ) في  محذد  (: لارأسمال)
حصة) (1000 أي) درهم  (100.000
على) م2زعة  الحصة  درهم  (100 ب)

لاشكل لاتالي):
للحق) هم2  بن  لبرلهيم  لاسيذ 
حصة) (1000 أي) درهم  (100.000

100)درهم الحصة.

لملسير):)لاسيذ لبرلهيم بن هم2.
لإلمضاء):)لاسيذ لبرلهيم بن هم2.
عقذ تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة)
و2 ي2) (4 بتاريخ) با زكان  لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)549.
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 STE PHARMACIE IMI
OUADAR
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
عشريك عحيذ

رأسمااها : 10.000 درهم
م رها : ش ة رقم 5 لاطابق لاسفلي

إقامة تاغارت 1 مركز لومي
علدلر، أكادور

س.ت : 42979
تم تأسيس شركة دلت مسؤعاية)
مع) عحيذ  عشريك  محذعد  

للخصائص لاتااية):
 STE PHARMACIE(:(لسم لاشركة

IMI OUADAR SARL AU
رأسمااها):)10.000)درهم.

دلم2) لاسيذ   (: لا2حيذ) لاشريك 
مرية.

 5 رقم) ش ة  (: لارئي�شي) م رها 
 1 تاغارت) إقامة  لاسفلي،) لاطابق 

مركز لومي علدلر،)أكادور.
لاهذف):)لاصيذاة.

عاما منذ تسجيلها في) (99 (: لملذ )
سجل لاتجار  علاشركات.

لملسير ):)لاسيذ  دلم2 مرية.
لاسجل) في  لاشركة  تسجيل  تم 

لاتجاري باملحكمة لاتجارية بأكادور.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاتجارية بأكادور بتاريخ)2)و2 ي2)2020 

تحت لارقم)90135.
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شركة ادزار
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

تأسيس
في) بتاريخ  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
لا ا 2ن) عضع  تم  (2019 مارس) (4
لاتأسي�شي اشركة محذعد  لملسؤعاية)

تحمل للخصائص لاتااية)):

لاتسمية):)شركة لزلر.
لملسؤعاية) دلت  شركة  (: لاشكل)

لملحذعد .
لمل2ض2ع):)  ل عام.

 371 ب) بيتي  (: لالجتماعي) لمل ر 
عمار  أ طابق)2)رقم)28)حي لملحمذي)

أكادور.
مذ  لاشركة):)99)سنة لبتذلء)من)

و2م تأسيسها.
رأسمال لاشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 على) م سم 

100)درهم.
:)تسير لاشركة من طرف) لاتسيير)
لاسيذ عادل اطرش بطاقته لا2طنية)

.JA176650(رقم
لاسنة لالجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  ا ذ 
لملحكمة لاتجارية أكادور تحت سجل)

تجاري رقم)41509.
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شركة اميس اكيبمون سوس
ش.م.م

لمل ر لالجتماعي : رقم 4 عمار  لدرلر 
شارع 11 وناور لاذلخلة - أكادور

شركة محذعد  لملسؤعاية
تأسيس

بم ت�شى لانظام لألسا�شي عمحضر)
12)فبرلور) لاتأسيس لملؤرخين بتاريخ)
بتاريخ) بأكادور  علملسجلين  (2020
لاتسجيل) مرجع  (2020 فبرلور) (19
 20200006166120667 رقم)
مسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس  تم 

محذعد  باملواوير لاتااية):
:)شركة لميس لكيبم2ن) لاتسمية)

س2س.
لاغرض:)تجار  عامة.

لمل ر لالجتماعي):)رقم)4)عمار  لدرلر)
شارع)11)وناور لاذلخلة)-)أكادور.

99)سنة ل طالقا من تاريخ) (: لملذ )
إنشائها.

درهم) (100.000 (: لملال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) م سمة 
100)درهم الحصة افائذ  لملساهمين)

لآلتية أسمائهم:

 400 (: ف يه) بن  زكرياء) لاسيذ 
سهم.

 400 (: ف يه) بن  إدريس  لاسيذ 
سهم.

لاسيذ  زهر  بن ف يه):)200)سهم.
زكرياء) لاسيذلن  عين  (: لاتسيير)
بن ف يه عإدريس بن ف يه مسيرلن)

الشركة افتر  غير محذعد .
كتابة) اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
بأكادور) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
ماي) (21 بتاريخ) (90090 رقم) تحت 

.2020
ملخص قصذ لانشر
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 STE GREEN PEST
MANAGEMENT

SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس
بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ بأكادور)
2020)تم تحذوذ لا ا 2ن) 12)ماي) في)
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  دلت لملميزلت لاتااية):
 STE GREEN PEST (: لاتسمية)

.MANAGEMENT
دلت) شركة  (: لا ا 2 ية) لاطبيوة 

لملسؤعاية لملحذعد .
غرض لاشركة):

إباد  لافئرلن،)مكافحة للحشرلت)
علاتطهير.

موذلت) عصيا ة  عتركيب  بيع 
مكافحة للحرلئق.

لمل ر لالجتماعي):)حي لملسير  بل2ك)
ب درلركة تك2ين أكادور.

من) سنة  (99 (: لالجتماعية) لملذ  
تاريخ تأسيسها لانهائي.

في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 
10.000)درهم م سم إلى)100)حصة)

من فئة)100)درهم م2زعة كااتالي):
 100 (: لاسيذ للحسين لاويساعي)

حصة.
للحسين) لاسيذ  تويين  (: لاتسيير)
لاويساعي للحامل ابطاقة لاتوريف)
لا2طنية رقم)JB70509)مسير لاشركة)

ملذ  غير محذعد .
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باملحكمة) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
ماي) (21 في) أكادور  ملذونة  لاتجارية 
عسجلت) (920 رقم) تحت  (2020
لاشركة بااسجل لاتجاري تحت رقم)

42937)بتاريخ)21)ماي)2020.
من أجل لانشر علابيان
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 SOCIETE MREDA SUD
Société à responsabilité limitée
Au(capital(de 100.000,00  DH
 Siège(social : LOT(TINMIL(NR

123 AIT(MELLOUL
تأسيس شركة

محرر) عرفي  ع ذ  بم2جب  (- (1
تأسيس) تم  (2019/06/25 بتاريخ)
دلت) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

لملميزلت لاتااية):
  MREDA SUD(لاتسمية):))))شركة

ش.م.م.)
لاهذف):)

بيع لمل2لد لاغذلئية بالجملة.)
لمل ر لالجتماعي):)تجزئة تنمل رقم)

123)أوت مل2ل.
 100.000 (: رأس لملال لالجتماعي)
1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)
100)درهم الحصة على لاشكل لاتالي):
مصطفى) السيذ  حصة  (600

  2ش.
400)حصة السيذ محمذ مله2ر.

لاتسيير):)تويين لاسيذلن مصطفى)
  2ش عمحمذ مله2ر مسيرون الشركة)

ملذ  غير محذعد .)
مشترك) علملالي  لالدلري  لات2قيع 
بين لملسيرون مصطفى   2ش علاسيذ)

محمذ مله2ر.
لاسنة لالجتماعية)):)تبتذئ لاسنة)
لالجتماعية من فاتح وناور عتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.
عتم لإلوذلع لا ا 2ني اهذل لاو ذ)
لملحكمة) هيئة  اذى  لاضبط  بكتابة 
لالبتذلئية با زكان تحت رقم))))4081 
علاسجل لاتجاري رقم)19115)بتاريخ)

.02/10/2019
من لجل لانسخة علابيان
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 STE MASTER LANGUAGE

 PRIVATE
بتاريخ) ( لملحرر) لاو ذ  على  بناء)

با زكان) علملسجل  ( (05/03/2020

تأسيس) تم  (10/03/2020 بتاريخ)

شركة بامل2لصفات لاتااية):

 STE MASTER (: لاتسمية)

. LANGUAGE PRIVATE

 128 رقم) (: لالجتماعي) لاون2لن 

شارع بئر ل زلرلن حي لاسواد  ابيرك2اة)

لاذشير  للجهادوة.

دلت) شركة  (: لا ا 2ني) لاشكل 

مسؤعاية محذعد .

رأسمال) حذد  (: لاشركة) رأسمال 

م سم) درهم،) (100.00 في) لاشركة 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1000 إلى)

الحصة لا ا 2 ية م2زعة على لاشكل)

لاتالي):

(((((((((((((((((((((((((((: لاش2يخي) عماد  لاسيذ 

333)حصة.)

(((((((((((((((((((((((((: لاش2يخي) سمير   ( لاسيذ )

334)حصة.

((((((((((((((((((((((((((: لاش2يخي) كريمة  لاسيذ  

333)حصة.

لملجم2ع):)1000)حصة.

لألهذلف):)توليم لالغات علاتك2ين)

لملنهي.)))))))))))))))))))))

عماد) لاسيذ  يوتبر  (: لاتسيير)

ثالث) ملذ   الشركة  مسير  لاش2يخي 

باتفاق)) التجذوذ  قابلة  سن2لت 

ضمني.

:)لاشركة ملزمة باات2قيع) لات2قيع)

لا2حيذ السيذ عماد لاش2يخي عداك)

التجذوذ) قابلة  ( سن2لت) ثالث  ملذ  

باتفاق))ضمني.

لملذ ):)99)سنة.

بكتابة)) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 

با زكان و2م)05/06/2020))تحت رقم))

556)))علملسجل بااسجل لاتجاري في))

 فس لاي2م تحت رقم))20239.  

83 P

STE MAWIAB-TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ)) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تأسيس) تم  (16/03/2020 في)
تحمل) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

للخصائص لاتااية):
لسم) لاشركة  تحمل  (: لاتسمية)

.STE MAWIAB-TRANS SARL.AU
تحذد رأسمال) (: رأسمال لاشركة)
درهم) ( (100.000 مبلغ) في  لاشركة 
 100 حصة ب يمة) (1000 م سم للى)

درهم اكل حصة م سمة كااتالي):
رقم) محمذ،) شنيتي  لاسيذ 

: MA67089(لابطاقة لا2طنية
1000حصة.

لمل ر لالجتماعي):)محل تجاري بحي)
ب2تب2ز ماسة لشت2كة أوت بها.

:)  ل) لالجتماعي) لاهذف 
لاغير،)  ل) لحساب  لألشخاص 

لابضائع لحساب لاغير.))
لاتسيير):)تحذد تسيير لاشركة من)

طرف):
لاسيذ شنيتي محمذ رقم لابطاقة)

. MA67089(لا2طنية
تم لوذلع لمللف لا ا 2ني الشركة)
إل زكان) لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 
تحت رقم)494)بتاريخ)15/05/2020  

رقم لاسجل لاتجاري)20151.
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 STE IKHLAS-TOP-DIV
 SARL AU 

تأسيس شركة
مؤرخ)) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تأسيس) تم  (27/05/2020 في)
تحمل) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

للخصائص لاتااية):
لسم) لاشركة  تحمل  (: لاتسمية)
 .STE IKHLAS-TOP-DIV SARL.AU
تحذد رأسمال) (: رأسمال لاشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في  لاشركة 
 100 حصة ب يمة) (1000 م سم للى)

درهم اكل حصة م سمة كااتالي):

لاسيذ ك2ثار حفيظ،)رقم لابطاقة)

: JB381324(لا2طنية

 1000حصة.

لمل ر لالجتماعي):)محل تجاري كائن)
بز  ة لافذلء)حي تن بي2كرى-بي2كرى)

لشت2كة أوت بها.

:)  ل لابضائع) لاهذف لالجتماعي)

مختلفة،) أشغال  لاغير،) لحساب 

تجار .))

لاتسيير):)تحذد تسيير لاشركة من)

طرف):

لاسيذ كاعثار حفيظ رقم لابطاقة)

.JB381324(لا2طنية

تم لوذلع لمللف لا ا 2ني الشركة)

إل زكان) لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 

تحت رقم)535)بتاريخ)6)فبرلور)2020  
رقم لاسجل لاتجاري)20213.
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 STE GOULAGRI
 SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ)) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

تأسيس) تم  (22/05/2020 في)

تحمل) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

للخصائص لاتااية):

لسم) لاشركة  تحمل  (: لاتسمية)

. STE GOULAGRI SARL.AU
تحذد رأسمال) (: رأسمال لاشركة)

درهم) ( (100.000 مبلغ) في  لاشركة 

 100 حصة ب يمة) (1000 م سم للى)

درهم اكل حصة م سمة كااتالي):
لابطاقة) رقم  لاسيذ ك2ملة زهير،)

: JH40996(لا2طنية

 1000حصة.

لمل ر لالجتماعي):)محل تجاري كائن)

بحي لاطاعس لوت عمير  لشت2كة أوت)

بها.

لاهذف لالجتماعي):)أنشطة فالحية)

عزرلعية،)تجار ،)لستيرلد-تصذور.))

لاتسيير):))تحذد تسيير لاشركة من)

طرف):

لابطاقة) زهيررقم  ك2ملة  لاسيذ 

.JH40996لا2طنية
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تم لوذلع لمللف لا ا 2ني الشركة)

إل زكان) لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 

تحت رقم)534)بتاريخ)02/06/2020  
رقم لاسجل لاتجاري)20211.

86 P

ل ئــتــمــا  ــيــة))ريــــش))كــــ2 ـت

مكتب لاسيذ حارف عمار
ش ة)6)رقم)23)ز  ة خااذ بن لا2ايذ

لاذلخلة)-)أكاد ور-

 STE JOHOSHORI
 SARL  A.U 

شـركـة  دلت  لاـمـسـؤعاـيـة  لاـمـحـذعد 
 دلت لاشريك لا2حيذ

بم2جب ع ذ عرفي تمت لملصادقة)

(،2019 أكت2بر) (15 بتاريخ) عليه 

لملسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس  تم 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  لملحذعد  

بامل2لصفات لاتااية):

لالسم)):))STE JOHOSHORI))ش.)

م.م.)دلت لاشريك لا2حيذ.)

س2لء) لاشركة  تهذف  ( (: لاغرض)

دلخل لملغرب أع بالخارج إلى تح يق)

لألغرلض لاتااية):)

لملول2مات) لستشارلت  ضم 

الشركات لألجنبية.

الشركات) للخذمات  تصذور 

لألجنبية.

لمل ر لارئي�شي)):))م2طن عنذ شركة)

 :  C/O(DOMICILE(MOI(SARL(AU

إقامة بيتي سكن حي) (24 عمار ) (7 م)

لملحمذي أكادور.
في) ( حذد) (: لاشركة) ( رأسمال)

 100 ( إلى) ( م سم) ( درهم) (10.000

حصة))لجتماعية))قيمتها))100))درهم))

اكل))علحذ ))منها))م2زعة))كاألتي):)

أي)) (10.000 ( (: ( شفيق) لبرلهيم 

100)حصة.

لاتسيير):))تسير لاشركة من))طرف)

لاسيذ لبرلهيم شفيق.

تم))لإلوذلع))بكتابة))لاضبط))اذى))

بتاريخ) بأكادور  لاتجارية  ( لملحكمة)

08/06/2020)تحت رقم))90159.
اـلـنسخ))علإلشـار )

87 P

STE LUSPA SERVICE
تـــأسـيــس

بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تأسيس) تم  بأكادور  (05/03/2019
صفاتها) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

كماولي):
لاتسمية):)شركة ايسبا سيرفيس)-)

.LUSPA SERVICE
تهذف لاشركة أساسا) ( (: لاهــذف)

إلى):))
لألمن))شركة ت2فير حرلس لألمن(.
تنظيف لملتاجر علملحالت علاش ق.
بل2ك) (24 رقم) ( (: لمل ر لالجتماعي) (

310)بي2ت لقتصادوة أكادور))م(.
من تاريخ) 99سنة لبتذلء) ( (: لملذ )

لاتسجيل بااسجل لاتجاري.
لارأسمال):)حذد رأسمال لاشركة)
 100 إلى) م سمة  درهم  (10.000 في)

حصة ب يمة)100)درهم ال2لحذ .
لاسيذ محمذ لمل2دن):)50)حصة.

لاسيذ فريذ أخرلز):)50)حصة.
لمل2دن,) محمذ  لاسيذ  (: لاتسيير)
لا2ثائق) جميع  على  لات2قيع  عكذاك 
غير) ملذ   عداك  علالدلرية  لابنكية 

محذعد .
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاتجارية ألكادور بتاريخ)27/05/2019  
لاسجل) عرقم  (90102 رقم) تحت 

لاتجاري)42399.
88 P

STE LAAIFAT CAR 
 SARL 

RC : 6657
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) ( عرفي) ع ذ  بم ت�شى 
لا ا 2ن) عضع  تم  (2020/02/26
لاتاسي�شي اشركة محذعد  لملسؤعاية)

تحمل للخصائص لاتااية):
 STE LAAIFAT لاـتـسـميـــــــــــــــة))):)

   .CAR  SARL.AU
شركة دلت لملسؤعاية) ( (: لاشكل)

لملحذعد .)
لاـمـ2ضـــــ2ع):))كرلء)لاسيارلت بذعن)
أع) لاطبيويين  األشخاص  سائق 

لملون2يين).

لاـمـ ر لالجـتـماعــي))):))رقم)3)لمللك)
لملسمى لانو2ر  حي ب2خريص طريق)
أعالد) ز  ة لارباط،) سيذي ب2م2�شى،)

تاومة.
مــــــذ  لاشركــــــة)):))99))سنة.)

 100.000 ( (: لاشركـــة) رأسمـــال 
درهم.

لاـتسـيـيــــــــــــــــــر):)لاسيذ:)صالح لاذون)
لاويفات.

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  ا ذ 
لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط  كتابة 
بتاريخ) (183 رقم) تحت  تارعدل ت 
لاتجاري) رقم سجلها  (14/04/2020

ه66572.                                             
89 P

شــركة خربوش الش ترآنس
 SOCIETE  KHARBOUCH 

ELH TRANS
رأس مااها : 100.000 درهم

لمل ر لإلجتماعي : لمآلل 2ــ3ــ27 
للجماعة لا رعية سيذي بيبي 

لشت2كة لوت بها ل زكان
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد )

إعالن عن تأسيس
مؤرخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى  (- (1
تم) 2020م،) لبريل) ( (02 بتاريخ)
اشركة) لألسا�شي  لا ا 2ن  إحذلث 
دلت لملسؤعاية لملحذعد  من طرف)
لمل2قوين الو ذ،)خصائصها كااتالي):

ترآنس) لاش  خرب2ش  (: لاتسمية)
. STE  KHARBOUCH ELH TRANS

2ــ3ــ27  لمآلل) (: لإلجتماعي) لمل ر 
بيبي) سيذي  لا رعية  للجماعة 

لشت2كة لوت بها ل زكان.
م اعل   ل) (: لإلجتماعي) لاهذف 

لابضائع لحساب لاغير.)
 ENTREP TRANSPORT
 DE MARCHANDISES POUR
                                                            .  COMPTE D’AUTRUI
(: في) حذد  لاشركة  مال  رأس 
لاف) إلى  م سم  درهم  (100.000
الحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
لا2لحذ  وملكها كاملة لاسيذ خرب2ش)

للحسن.

عينت لآلنسة للخل2قي) (: لاتسيير)

ملذ ) الشركة  عحيذ   مسير   فاطمة 

غير محذعد .

إلى) وناور  فاتح  من  لملااية:) لاسنة 

31)ديسمبر).

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  ا ذ 

بتاريخ) با زكان  لالبتذلئية  لملحكمة 

 -   510 رقم) تحت  22/05/2020م 

لاسجل لاتجاري)20175.
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SODOAZ
  SARL.AU

تأسيس شركة م م 
في) ( مؤرخ) عرفي  ع ذ   بم ت�شى 

تأسيس) تم  (2020 ماي) (22

تحمل) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

للخصائص لاتااية):

1)-)لاتسمية:)تحمل لاشركة لسم)

.STE SODOAZ SARL.AU

تحذد) (: لاشركة) رأسمال  (- (2

  100.000 مبلغ) في  لاشركة  رأسمال 

1000)حصة ب يمة) درهم م سم للى)

100)درهم اكل حصة م سمة كااتالي):

بشرى،) لعض2ش  لاسيذ  

 VA40357 لا2طنية) لابطاقة  رقم 

1000حصة.

محل تجاري) لمل ر لالجتماعي:) (- (3

لشت2كة) لاغربية  الشالي  بحي   كائن 

أوت بها.

لالجتماعي:)  ل) لاهذف  (- (4

لألشخاص لحساب لاغير.))

5)-)لاتسيير:)تحذد تسيير لاشركة)

من طرف):

رقم) بشرى  لعض2ش  لاسيذ  

VA40357(لابطاقة لا2طنية

6)-)تم لوذلع لمللف لا ا 2ني الشركة)

اذى لملحكمة لالبتذلئية إل زكان تحت)

رقم) (2020 و2 ي2) (2 بتاريخ) (533 رقم)

لاسجل لاتجاري)20209.

91 P
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MARYGAMES
لاسجل لاتجاري رقم : 42853 

أكادور
بتاريخ) عرفي،) ع ذ   بم ت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2020 وناور) (6
بشريك) محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ،)دلت لمل2لصفات لاتااية):
 »MARYGAMES» (: لاتسمية)

ش.م.م.)بشريك عحيذ.
تهذف) (: لالجتماعي) لاهذف 
أع لحساب) لحسابها  س2لء) لاشركة،)

لاغير،)إلى تح يق لألهذلف لاتااية):
خلق فضاء)الوب)؛

فضاء)المتوة علاترفيه)؛
تسيير لملحالت لاتجارية)؛

عسائل لاترفيه)؛
لايصذور علإلستيرلد)؛

م هى علا2جبات لاسريوة)؛
ت ذوم للخذمات)؛

لمل اعالت) جميع  في  لملشاركة 
علاشركات دلت  فس لاهذف أع لاتي)

قذ تساعذ على تنمينة))لاشركة.
ععم2ما،)جميع لاومليات لاتجارية،)
لملااية،)لاصناعية،)لملن 2اة علاو ارية)
لملتول ة بااهذف لالجتماعي لع لاتابع)
اها علاتي ومكن أن تساهم في نشاط)

لاشركة عفي تنميتها.
عنذ) أكادور،) (: لالجتماعي) لمل ر 
ممر) (،32 رقم) (،«MINESS» شركة)
ت2لدل،)لا طاع لابحري،)قبااة لابحر.

من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )
تسجيلها في لاسجل لاتجاري ما عذل)

للحل لملسبق لع لاتمذوذ.
وتك2ن من) (: لارلسمال لالجتماعي)
10.000)درهم،)م سم للى)100)سهم)

من فئة)100)درهم السهم.
لاتسيير):)تم تويين لاسيذ ك2لحسن)
رشيذ مسيرل عحيذل تأسيسيا الشركة،)

ملذ  غير محذعد .
بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاتجارية) لملحكمة  اذى  لاضبط 
(،2020 أبريل) (17 بتاريخ) بأكادور،)

تحت رقم)90.003.  
الخــــالصة علابيـــــان
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STE MAHA-ANIMATION

SARL

تأسيس شركة م م 
مؤرخ)) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

تأسيس) تم  (2020 فبرلور) (26 في)

تحمل) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

للخصائص لاتااية):

1)-)لاتسمية:)تحمل لاشركة لسم)

.STE MAHA-ANIMATION SARL

2)-)رأسمال لاشركة):)تحذد رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في  لاشركة 

 100 حصة ب يمة) (1000 م سم للى)

درهم اكل حصة م سمة كااتالي):

أعاوبيذ،) لارحيم  عبذ  لاسيذ 

                          JB466541 لا2طنية) لابطاقة  رقم 

333)))حصة.

لاسيذ هن2ن محمذ،)رقم لابطاقة)

لا2طنية)JH23424 334حصة.

رقم) أو2ب،) لا2عالي  أوت  لاسيذ 

 333  JH28047 لا2طنية) لابطاقة 

حصة

3)-)لمل ر لالجتماعي:)لارقم67)ز  ة)

و2سف لبن تاشفين لوت بها لشت2كة)

أوت بها.

تنشيط) لالجتماعي:) لاهذف  (- (4

للحفالت)-)كرلء)لألاواب-)تجار .))

5)-)لاتسيير:)تحذد تسيير لاشركة)

من طرف):

لاسيذ عبذ لارحيم أعاوبيذ رقم)

لابطاقة لا2طنية)JB466541)؛

علاسيذ هن2ن محمذ رقم لابطاقة)

لا2طنية)JH23424)؛

رقم) لو2ب  لا2عالي  أوت  علاسيذ 

.JH28047(لابطاقة لا2طنية

6)-)تم لوذلع لمللف لا ا 2ني الشركة)

اذى لملحكمة لالبتذلئية إل زكان تحت)

رقم) (2020 مارس) (6 بتاريخ) (409 رقم)

لاسجل لاتجاري)20051.
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TIGGAR SERVICE
Sarl AU

رأسمااها 000 100 درهم
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

لملحذعد  بشريك عحيذ
م2قع) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
 2020 فبرلور) (5 بتاريخ) بتارعدل ت 
مسؤعاية) دلت  شركة  تأسست 
تحمل) عحيذ  بشريك  محذعد  

لمل2لصفات لاتااية):)
  TIGGAR SERVICE (: لاتسمية)

. Sarl AU
لمل2ض2ع):)م2ض2ع لاشركة ه2:

علملوذلت) مستلزمات  بيع 
علاو اقير.

في) محذد  لالجتماعي:) رأسمال 
 1000 إلى) م2زع  درهم  (100.000
درهم) (100 بفئة) لجتماعي   صيب 

ال2لحذ مكتتبة عمسذد  كلها.)
لمل ر لالجتماعي):)رقم)1705)زلعية)
سيذي) عدلئر   لاذور  جماعة  لسن 
لاذخيلة) سذ  طريق  للحمري  م2�شى 

عأعالد تاومة،)تارعدل ت.))
 99 لملذ :)مذ  لاشركة محذد  في)
في) تاريخ ت ييذها  سنة تحتسب من 

لاسجل لاتجاري.
لاشركة مسير ) ستك2ن  لاتسيير:)
لاسيذ) عملذ  غير محذد  من طرف:)

لملحج2ب لوت لملوطي.
بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  عقذ 
لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط 
 2020 بتارعدل ت بتاريخ فاتح و2 ي2)
تحت رقم)218))رقم لاسجل لاتجاري)

6693)بتارعدل ت(.
مختصر اغاوة لانشر
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STE TAWSSNA-LIB-
NEGOCE

SARL
تأسيس شركة م م 

بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ))في)14 
ماي)2020)تم تأسيس شركة محذعد )
لملسؤعاية تحمل للخصائص لاتااية):

1)-)لاتسمية:)تحمل لاشركة لسم)

 STE TAWSSNA-LIB-NEGOCE

. SARL
تحذد) (: لاشركة) رأسمال  (- (2
  100.000 مبلغ) في  لاشركة  رأسمال 

1000)حصة ب يمة) درهم م سم للى)

100)درهم اكل حصة م سمة كااتالي):
لاسيذ محمذ بلحاج،)رقم لابطاقة)

لا2طنية))153617JB   500 حصة.
رقم) لاوربي،) لب2زا2  لاسيذ 

     500  JM4809 لا2طنية) لابطاقة 

حصة.
7)عمار ) لمل ر لالجتماعي:)رقم) (- (3

لوزكان تجزئة تيرست بي2كرى لشت2كة)

أوت بها.

مكتبة) لالجتماعي:) لاهذف  (- (4

عرلقة-)تجار -)لعمال مختلفة.))

5)-)لاتسيير:)تحذد تسيير لاشركة)

من طرف):

لاسيذ بلحاج محمذ رقم لابطاقة)

       .JB153617(لا2طنية

لا ا 2ني) لمللف  لوذلع  تم  (- (6

لالبتذلئية) لملحكمة  اذى  الشركة 

إل زكان تحت رقم)507)بتاريخ)22)ماي)
2020)رقم لاسجل لاتجاري20171.
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SUD EST OIL
 SARL

RC : 42843

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) ( عرفي) ع ذ  بم ت�شى  (
لا ا 2ن) عضع  تم  (2020 وناور) (29

لاتاسي�شي اشركة محذعد  لملسؤعاية)

تحمل للخصائص لاتااية:

 SUD EST OIL« (: لاـتـسـميـــــــــــــــة)

.SARL.AU

شركة دلت لملسؤعاية) ( (:( لاشكل)

لملحذعد .)

عتس2يق) ت2زيع  (: لاـمـ2ضـــــ2ع)

لملحرعقات علافي2ل علازيت/)لستيرلد)

لابترعل/) مشت ات  أ 2لع  مختلف 

تاجر))ععسيط لإلستيرلد علاتصذور).
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لمللك لملسمى) (: لاـمـ ر لالجـتـماعــي)
رقم) لاو اري  لارسم  للحمرلء،)
لألعل)) لاطابق  ش ة  (،09/54598

شارع للحمرلء،)أكادور).
مــــــذ  لاشركــــــة):))99))سنة.)

رأسمـــال لاشركـــة):)200.000)درهم.
لاتسيير):)لاسيذ:)عبذ هللا حناون.

لا ا 2ني) لإلوذلع  تم  ا ذ 
لملحكمة) اذى  لاتجاري  السجل 
لارقم) تحت  بأكادور  ( لاتجارية)
بتاريخ) (89998  لاترتيبي):)
رقم سجلها لاتجاري) (2020 أبريل) (9

ه2:)42843.                                                 
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TM-BOIS
SARL

تأسيس شركة م م 
مؤرخ)) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تأسيس) تم  (2020 سبتمبر) (3 في)
تحمل) لملسؤعاية  محذعد   شركة 

للخصائص لاتااية):
1)-)لاتسمية:)تحمل لاشركة لسم)

.STE TM-BOIS SARL
تحذد) (: لاشركة) رأسمال  (- (2
  100.000 مبلغ) في  لاشركة  رأسمال 
1000)حصة ب يمة) درهم م سم للى)
100)درهم اكل حصة م سمة كااتالي):
لاسيذ لوت سيذي للحسن لبرلهيم،)
    800  J163533 رقم لابطاقة لا2طنية)

حصة.
لاسيذ لوت سيذي للحسن لو2ب،)
                       JH4949 لا2طنية) لابطاقة  رقم 

200)حصة.
محل تجاري) لمل ر لالجتماعي:) (- (3
عمير )) لوت  ش2كير  تجزئة  ب  كائن 

لشت2كة أوت بها.
تجار ) (: لالجتماعي) لاهذف  (- (4

للخشب-) جار  للخشب.))
5)-)لاتسيير:)تحذد تسيير لاشركة)

من طرف):
لاسيذ لوت سيذي للحسن لبرلهيم)

       . J163533(رقم لابطاقة لا2طنية
6)-)تم لوذلع لمللف لا ا 2ني الشركة)
اذى لملحكمة لالبتذلئية إل زكان تحت)
رقم) ( (2020 ماي) (15 بتاريخ) (497 رقم)

لاسجل لاتجاري)20157.
97 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0673219430

STE PREFA MALLOUK

S.A.R.L 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

باوت) مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم2جب 

عضع) تم  (2020 و2 ي2) فاتح  مل2ل 

دلت) اشركة  لألسا�شي  لانظام 

تكمن) علاتي  لملحذعد   لملسؤعاية 

مميزلتها فيما ولي):

 STE PREFA MALLOUK(:(لاتسمية

.S.A.R.L

لاشركة) غرض  ومكن  لاغرض:)

لحساب) أع  للخاص  لحسابها  س2لء)

أي دعاة أخرى) عفي  لملغرب  في  لاغير 

فيما ولي):

أشغال لابناء)؛

بيع م2لد لابناء.

م ر لاشركة):)شارع لدمين ز  ة)1 

رقم)1494)لاتمسية لوت مل2ل.

لملذ ):)حذدت مذ  لاشركة في)99 

سنة لبتذلء)من تاريخ تك2ينها لانهائي.

رأسمال) وبلغ  (: لاشركة) رأسمال 

 100.000 درهم) أاف  مائة  لاشركة 

مائة) دلت  حصة  أاف  إلى  م سم 

100)درهم ك يمة الحصة لا2لحذ ،)

كليا) لا يمة  عمذف2عة  مكتتبة 

عمخصصة الشريك لآلتي أسمه):))))))))))))

لاسيذ مل2ك للحسين)1000)حصة.

لاسنة لملااية:)تبتذئ في فاتح وناور)

عتنتهي في)31)دجنبر.

لاسيذ) لاشركة  يسير  (: لاتسيير)

مل2ك للحسين ملذ  غير محذعد .)))))

كتابة) اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لالبتذلئية با زكان))

بتاريخ)5)و2 ي2)2020)تحت عذد)553.      
الخالصة علابيان

لملسير

98 P

FIDUCIAIRE AMIZA

OZONE ENERGIE
 SARL

رأسمال لاشركة  :  100.000 درهم
ICE : 002466621000075

RC : 42945 
تأسيس شركة

بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ) (- (1
تم) (،2020 ماي) (6 بتاريخ) ( باكادور)
لملسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس 

لملحذعد  بامل2لصفات لاتااية):
  OZONE ENERGIE:(لاتسمية
لاصناعية)) لإلشغال  (:( لاهذف)

علاطاقة لاكهربائية.)
عالل) شارع  (: لالجتماعي) لمل ر 
ب2لركان) حي  (136 رقم) لافا�شي 

لكادور.
لملذ ):)99)سنة.

فاتح) من  لالجتماعية):) لاسنة 
وناور إلى)31)دجنبر.

رأسمال لاشركة):)100.000)))درهم)
حصة لجتماعية) (1000 م سم إلى)

بم ذلر)100)درهم اكل))علحذ .
لا ن) ( توين لاسيذلن) لاتسيير:)
مسيرلن))) سويذ،) عبفردع  للحسين 

الشركة))ملذ ))غير محذعد  .))
تم لإلوذلع لا ا 2ني بكتابة) (- (2
لاتجارية) باملحكمة  لاضبط 
باكادور بتاريخ)27 ماي)2020)تحت)
عمسجلة بااسجل)   90105 لاـــرقم)
لاي2م) في  فس  باكادور  لاتجاري 

تحت لارقم)42945.
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TOTAL CHIMIE 
SARL

 شركة دلت مسؤعاية محذعد  
 رأسمـــااها 100.000  درهم 

م رها لالجتماعي : رقم 1190، 
بل2ك8، أكذلل، أوت مل2ل، إ زكان

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
لا ا 2ن) عضع  تم  (2020 مارس) (4
لاتاسي�شي اشركة محذعد  لملسؤعاية)

تحمل للخصائص لاتااية):))

 TOTAL( ( ( شركة) (: لاـتـسـميـــــــــــــــة)

.»CHIMIE »SARL

لملسؤعاية) دلت  شركة  (: لاشكل)
لملحذعد .

لاـمـ2ضـــــ2ع):)
إ تاج عتس2يق لمل2لد لاكيميائية)؛

لملتاجر )؛
م اعل ع عسيط في مجال لاتصذور)

ع لإلستيرلد)؛
لاومليات) جميع  عامة  عبصفة 
غير) أع  مباشر   بصفة  ترتبط  لاتي 

مباشر  بهذف لاشركة.
لاـمـ ر))لالجـتـماعــي))):)))رقم)1190،)

بل2ك)8،)أكذلل،)أوت مل2ل،)إ زكان.
لبتذلء) سنة  (99 (: لاشركــــــة) مــــــذ  

من و2م تأسيسها.)
رأسمـــال لاشركـــة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 على) م سم 

100)درهم.
لاشركاء)عمساهمتهم):

درهم) (50.000 رشيذ) بال  لاسيذ 
م ابل)500)حصة.

 50.000 لاسيذ حريس سماعيل)
درهم م ابل)500)حصة.

 %5 وتم لقتطاع نسبة) (: لألربـــــــــاح)
من لألرباح اإلحتياط لا ا 2ني علاباقي)
و2زع) س2لء) لاشركاء) ت رير   حسب 

أع ون ل.
لاتسيير)):)))تسير لاشركة من طرف)

لاسيذ بال رشيذ.
حق لإلمضاء):)أعطي حق لإلمضاء)

المسير لا2حيذ لاسيذ بال رشيذ.
لاسنـــة لالجتمـاعيـة):)من فاتح وناور)

إلى)31)دجنبر.
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  ا ذ 
بتاريخ) با زكان  لالبتذلئية   لملحكمة 

5)و2 ي2)2020)تحت رقم):)558.
الخالصة لابيان
لملسيــــــــر لا2حيذ)
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 STE RESTAURANT
ALKHAYR

SARL 
بم ت�شي ع ذ عرفي لملؤرخ بتاريخ))
تم تأسيس) ( با زكان) ( (13/02/2020
لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 

تحمل للخصائص لاتااية):
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 STE RESTAURANT (: لاتسمية)

.ALKHAYR SARL

لملسير ) شارع  (: لالجتماعي) لمل ر  (

تمزلرت لوت مل2ل.
)رأس لملال))):)))100.000)درهم.

)لملذ )):)99)سنة.)

لملسير):))لاسيذ عمر لمين.

)لانشاط):)-)م هى عمطوم)-)محطة)

للخذمات.))))))))))))))))))))

تم لإلوذلع لا ا 2ني اذي لملحكمة)

لالبتذلئية با زكان))في)16)مارس)2020 

تحت رقم))467 .
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شــركة سفر بريم
SOCIETE  SAFAR(PRIM
رأس مااها 100.000 درهم

لمل ر لإلجتماعي : بل2ك د رقم 169 
تجزئة لركا ة لوت مل2ل

إعالن عن تأسيس شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد  

مؤرخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

تم) 2020م،) فبرلور) (20 بتاريخ)

اشركة) لألسا�شي  لا ا 2ن  إحذلث 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  من طرف)

لمل2قوين الو ذ،)خصائصها كااتالي):

  STE بريم) سفر  شركة  لاتسمية:)

.SAFAR PRIM

لمل ر لإلجتماعي):)بل2ك د رقم)169 

تجزئة لركا ة لوت مل2ل.

لاهذف لإلجتماعي):

للخضر) عتصذور  لستيرلد  م اعل 

علاف2لكه

 ENTREP IMPORT ET EXPORT

DE LEGUMES ET FRUITS)؛)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

محطة لاتغليف

.STATION D’EMBALLABGE 
رأس مال لاشركة حذد في):)100.000 

درهم م سم إلى لاف حصة من فئة)

100)درهم الحصة لا2لحذ  وملكها كل)

من لاساد ):

لاسيذ خرب2ش رشيذ)340)حصة)؛

لاسيذ ععذعد سويذ)330)حصة)؛

لاسيذ  لانجاح فاطمة)330))حصة.

خرب2ش) لاسيذ  عين  (: لاتسيير)
رشيذ مسيرل عحيذل الشركة ملذ  غير)

محذعد .
من فاتح وناور إلى) (: لاسنة لملااية)

31)دجنبر).
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  ا ذ 
بتاريخ) ( با زكان) لالبتذلئية  لملحكمة 
 -  468 2020)م تحت رقم) 18)مارس)

لاسجل لاتجاري:)20123.
101P مكرر

مكتب حسابات لبن عامر

 AALAM ALHANDASSA
B.E.T

ش.م.م. 
لاسجل لاتجاري 4093

لاتوريف لمل2حذ الم اعالت 
002299727000078

لاوام) للجمع  محضر  بم ت�شى 
 2020 ماي) (25 لالستثنائي لملؤرخ في)

تمت لملصادقة على):)
عتسمية) مسير  لست ااة  لمل2لف ة 

مسير جذوذ.
أهذلف) لضافة  على  لمل2لف ة 

جذوذ  اغرص لاشركة.
ال ا 2ن) للجذوذ   لاصياغة  تبني 

لألسا�شي.
إوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
لمللف لا ا 2ني بمكتب لاضبط اذى)
عذد) بتيز يت  لالبتذلئية  لملحكمة 

124/2020)بتاريخ))05/06/2020. 
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STE TREFICO
شركة مجه2اة لإلسم

 ،TREFICO  م ر لاشركة : عمار
ميناء لاصيذ لابحري - أكادور

سجل تجاري رقم 4301 - أكادور
تويين ممثل شركة C.N.F.C لملجلس 

لإلدلري للجذوذ
ت2قيع لاشركة

للجمع) مذلعالت  بم ت�شى  (- (1
 TREFICO اشركة) لالستثنائي  لاوام 
ت رر) (2019 7) 2فمبر) لملنو ذ بتاريخ)

ما ولي):

 ZHANG XUEWEN(تويين لاسيذ
.C.N.F.C(كممثل اشركة

لملجلس لإلدلري للجذوذ):
لاسيذ)BAI GUANG)رئيس مذور)

عام.
C.N.F.C)ممثلة في شخص) شركذ)
 ZHANG XUEWEN لاسيذ)

متصرف.
لاسيذ)LI SHAO BIN)متصرف.

لات2قيع لا2حيذ) (: ت2قيع لاشركة)
.BAI GUANG(السيذ

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2
 20 لملحكمة لاتجارية بأكادور بتاريخ)

ديسمبر)2019)تحت رقم)89014.
عن لملستخلص علابيا ات

لملجلس لإلدلري
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STE ATLANTIC SHIPYARD
شركة مجه2اة لإلسم

م ر لاشركة :   لمليناء  أكادور
سجل تجاري رقم 1673 - أكادور

تويين رئيس مجلس لإلدلر  للجذوذ
لملجلس لإلدلري للجذوذ

ت2قيع لاشركة
للجمع) مذلعالت  بم ت�شى  (- (1
 ATLANTIC(لاوام لالستثنائي اشركة
SHIPYARD)لملنو ذ بتاريخ)7) 2فمبر)

2019)ت رر ما ولي):
 ZHANG XUEWEN(تويين لاسيذ

كرئيس المجلس لإلدلري للجذوذ.
لملجلس لالدلري للجذوذ):

 ZHANG XUEWEN لاسيذ)
رئيس مجلس لالدلر .

C.N.F.C)ممثلة في شخص) شركة)
 ZHANG XUEWEN لاسيذ)

متصرف.
لاسيذ ت2فيق للجنذي):)متصرف.

لاسيذ)BAI GUANG)متصرف.
ت2قيع لاشركة):

علاسيذ) للجنذي  ت2فيق  لاسيذ 
ZHANG XUEWEN)أع لاسيذ ت2فيق)

.BAI GUANG(للجنذي ع لاسيذ
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2
 20 لملحكمة لاتجارية بأكادور بتاريخ)

ديسمبر)2019)تحت رقم)89012.
عن لملستخلص علابيا ات

لملجلس لإلدلري
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 SYSTEME FILAH   شركة
AGRI

SARL AU 
لمل ر لالجتماعي : دعلر درياد سيذي 

بيبي  لشت2كة لوت بها
رقم لاسجل لاتجاري 18395/ 

ل زكان
 توذوالت قا 2 ية 

لاوام) الجمع  محضر  بم ت�شى 
قرر) ( (2020 (/01/06 في) لالستثنائي 

لاشريك ماولي:
لملصادقة على عملية تف2يت) (- (1

للحصص لاتي تمت بين):)
رقم) لبرلهيم  ب2دب2ش  ( لاسيذ) (-
حيث) (،JB354049 لا2طنية) بطاقته 
باع)500)حصة من مجم2ع حصصه)
في لاشركة السيذ لارحييل عادل رقم)

 .JM11118(بطاقته لا2طنية
لا ا 2ني) لاشكل  تح2يل  (- (2
«شركة دلت لملسؤعاية) الشركة من)
لملحذعد »)إلى)«شركة دلت مسؤعاية)

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ».)))
3)-)لاتسيير):)

-)لاسيذ))لارحييل عادل عداك ملذ )
غير محذعد .

لألسا�شي) لا ا 2ن  تحيين  (- (4
الشركة.)))

تم لوذلع لمللف لا ا 2ني الشركة)
اذى لملحكمة لالبتذلئية بإ زكان تحت)

رقم)574))بتاريخ)09/06/2020 .
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ARWA FOOD
ش.م.م 

رأسمااها 100.000 درهم
لمل ر لالجتماعي : محل رقم 24, بل2ك 
A شارع جابر بن للحيان حي لاهذى 

أكادور 
تح2يل لمل ر لالجتماعي عتويين مسير 

ثاني
لاوام) للجمع  محضر  بم2جب 
لالستثنائي لمل2قع و2م)18/05/2020 
 20/05/2020 علملسجل بأكادور و2م)
 »ARWA FOOD»(قرر شركاء)شركة

ش م م ما ولي):



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   62(2

من) لالجتماعي  لمل ر  تح2يل  (- (1

 509 رقم) محل  (: لاسابق) لاون2لن 

لاون2لن) إلى  لاحي لملحمذي ألكادور،)

242شارع) رقم) (18 بل2ك) (: للجذوذ)

للخميسات لاحي لملحمذي ألكادور.)

أتبير) لاسيذ  تويين  (- (2

رقم) توريفة  بطاقة  عبذ لارحيم،)

J401194,)علاسيذ أتبير رشيذ بطاقة)

مسيرون) (J359622(رقم توريفة 

ش.م.م،) («ARWA FOOD» الشركة)

ملذ  غير محذعد .

من) (19 ع) (4 لافص2ل) تغيير  (- (3

لا ا 2ن لألسا�شي.

كتابة) اذى  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

بأكادور) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

و2م)9)و2 ي2)2020)تحت رقم)90163
بمثابة م تطف عبيان
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STE LE MUST AKBAL
SARL

لاوام) للجمع  محضر  بم2جب 

 16/08/2019 بتاريخ) لاوادي  غير 

ع2019/09/05)ت رر ما ولي):

رقم) من  لالجتماعي  لمل ر  تغيير 

أكادور) لاصناعي  لاحي  (C بل2ك) (54

حي للحرش شارع) (3 بل2ك) (36 لارقم)

بي2كرىأوت مل2ل.

ا2مست) من  لاشركة  لسم  تغيير 

أقبل إلى م2ست إقبال أكادور.
لا ا 2ن) من  (2 لاف ر ) تغيير 

لألسا�شي الشركة.

أسنذ لاتسيير إلى لاسيذ ب2مك2ك)

م2ا2د ملذ  غير محذعد .)أما)))باانسبة)

لاشركة) تلتزم  لابنكي،) ات2قيع 

ب2مك2ك) السيذ  لا2حيذ  باات2قيع 

م2ا2د.

تحذوت لا ا 2ن لألسا�شي الشركة

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  عقذ 

لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بإ زكان)

رقم) تحت  (04/10/2019 بتاريخ)

.4104
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STE MAYAR CENTER
 SARL

Au(capital(de 10 000 Dhs
 Siège(social : BLOC 03 N° 13 BIS

RUE DE MARRAKECH AGADIR
تغييرلت

1)–)بـمـ2جـب محضر للجمع لاوام)
ماي) (18 بتاريخ) لملنو ذ  لالستنائي 

2018)ت رر))ما ولي):
للحصص) جميع  تف2يت 
ملك) في  حصة() (100( ( لالجتماعية)
لبرلهيم) لبن  محمذ  على  لاسيذ 

دغا�شي على لاشكل لاتالي افائذ ):
السيذ) ()50( حصة) خمس2ن 

عبذ لارحمان لبرهيم قمصاني.
السيذ ) ()50( حصة) خمس2ن 

سكينة لملذغري.)
بن) محمذ  علي  لاسيذ  لست ااة 
لبرلهيم دغا�شي من منصبه كمذور)

الشركة.
لملذغري) سكينة  لاسيذ   تويين 

مسير  الشركة ملذ  غير محذعد .
لملالي) لملنفرد  لإلمضاء) تخ2يل 
لاسيذ ) لاشركة  المسير   علإلدلري 

سكينة لملذغري.
2)-)عقذ تم لإلوذلع لا ا 2ني بكتابة)
لاضبط اذى هيئة لملحكمة لاتجارية)
 2018/10/05 بتاريخ) عداك  باكادور 

تحت رقم)79568.
حرر باكادور في)05/06/2020

من لجل لانسخة علابيان
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جميسان بور ترافو ا بسنيس 
شركة دلت مسؤعاية محذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

لملريبط سيذي ب2رجة  تارعدل ت 
لملغرب

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
5011

تف2يت حصص
تويين مسير جذوذ الشركة
تحيين ل انظام لألسا�شي

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
تمت) (2020 فبرلور) (8 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

لجمل) سكينة  لاسيذ   تف2يت 
165)حصة لجتماعية من أصل)330 
حصة افائذ  لاسيذ لملصطفى لجمل)

بتاريخ)25)من فبرلور)2020.
لجمل) سكينة  لاسيذ   تف2يت 
165)حصة لجتماعية من أصل)330 
حصة افائذ  لاسيذ  اطيفة عطيف)

بتاريخ)25)من فبرلور)2020.
تويين لاسيذ  2فل لجمل كمسير)
جذوذ الشركة تبوا ا ب2ل لست ااة)

لملسير .
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
أبريل) (3 لالبتذلئية بتارعدل ت بتاريخ)

2020)تحت رقم)181.
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SINOPECHE شركة
شركة مساهمة

رلس لملال 20.500.000 درهم
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
بتاريخ) لملؤرخ  لاشركة  اشركاء)
في) باكادور  لملسجل  (07/11/2019
لالجتماعي) بم رها  (2019/12/05
لكادور) لا ذوم  لمليناء) تريفك2  عمار  

ت رر ما ولي):
 CHEN(ل)1892)سهم من لاسيذ  

.LI YOUYAN(إلى لاسيذ(WEIYI
LI YOUYANكممثل) توين لاسيذ)

.C.N.F.C(اشركة
CHEN WEIYI لاسيذ) لست ااة 
من) علالنسحاب  كمذور  منصبه  من 

لاشركة بصفة نهائية.
المجلس) للجذوذ  لاتشكيل 

لإلدلري):
رئيس) رشيذ  بنكيرلن  لاسيذ 

لملجلس لإلدلري.
لاشركة)C.N.F.C)لملمثلة من طرف)

لاسيذ)LI YOUYAN)بصفة مذور.
لاسيذ)LI YOUYAN)بصفة مذور.
لاسيذ محمذ علي بنكيرلن بصفة)

مذور.
بصفة) (BAI GUANG لاسيذ)

مذور.
بصفة) سميلي  ماريا  لاسيذ  

مذور .

بصفة) بنكيرلن  مليكة  لاسيذ  
مذور .

شركة) (: لالجتماعي) لات2قيع 
باات2قيوات) ملتزمة  (SINOPECHE
بنكيرلن) رشيذ  لاسيذ  بين  لملشتركة 
علاسيذ)LI YOUYAN)أع لاسيذ رشيذ)
أع) (BAI GUANG علاسيذ) بنكيرلن 
علاسيذ) بنكيرلن  علي  محمذ  لاسيذ 

.BAI GUANG
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
رقم) تحت  بأكادور  لاتجارية 
 2020/01/16 بتاريخ) (.136/2020

سجل تجاري رقم)4113.
الخالصة ع لابيان
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 MOROCCAN CHINA
FISHERY CORPORATION

شركة مجه2اة لالسم
م ر لاشركة : ميناء أكادور، أكادور
سجل تجاري رقم : 2697 أكادور

تف2يت لالسهم
C.N.F.C تويين ممثل شركة

لملجلس لإلدلري للجذوذ
ت2قيع لاشركة

1)-)بم ت�شى مذلعالت للجمع لاوام)
 MOROCCAN اشركة) لالستثنائي 
 CHINA FISHERY CORPORATION
لملنو ذ بتاريخ)7) 2فمبر)2019،)ت رر)

ما ولي):
قبل) من  سهم  (250 تف2يت)
افائذ  لاسيذ) (CHEN WEIYI  لاسيذ)

.LI YOUYAN
 LI YOUYAN لاسيذ) تويين 

.C.N.F.C(كممثل اشركة
لملجلس لإلدلري للجذوذ):

رئيس) (: للجنذي) ت2فيق  لاسيذ 
مجلس لإلدلر .

C.N.F.C)ممثلة في شخص) شركة)
لاسيذ)LI YOUYAN):)متصرف.

لاسيذ)BAI GUANG):)متصرف.
(: لا2طا�شي) لحل2  عزيز   لاسيذ  

متصرفة.
لاسيذ  مينة أب2قاسم):)متصرفة.

ت2قيع لاشركة):
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علاسيذ) للجنذي  ت2فيق   لاسيذ 

LI YOUYAN)أع

علاسيذ) للجنذي  ت2فيق  لاسيذ 

.BAI GUANG

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2

بتاريخ) بأكادور  لاتجارية   لملحكمة 

19)ديسمبر)2019)تحت رقم)88996.
عن لملستخلص علابيا ات

لملجلس لإلدلري
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HAIFEN EISHERIES
شركة مجه2اة لالسم

 ،HAMANA  م ر لاشركة : عمار

لاطابق لألر�شي، حي لملسير ، شارع 

LASARGA ص.ب 320، لاذلخلة

سجل تجاري رقم 373 علد لاذهب

لملصادقة على تف2يت لألسهم
C.N.F.C تويين ممثل شركة

لملجلس لإلدلري للجذوذ
ت2قيع لاشركة

للجمع) مذلعالت  بم ت�شى  (- (1

 HAIFEN اشركة) لالستثنائي  لاوام 

7) 2فمبر) FISHERIES)لملنو ذ بتاريخ)

2019،)ت رر ما ولي):

تف2يت) على  لملصادقة 

لاسيذ) قبل  من  سهم  (240

لاسيذ) افائذ   (CHEN WEIYI 

.LI YOUYAN

 LI YOUYAN لاسيذ) تويين 

.C.N.F.C(كممثل اشركة

لملجلس لإلدلري للجذوذ):
رئيس) (: للجنذي) ت2فيق  لاسيذ 

مذور عام.

متصرف) (: (BAI GUANG لاسيذ)

ع ائب لملذور لاوام.

C.N.F.C)ممثلة في شخص) شركة)

لاسيذ)LI YOUYAN):)متصرف.

(: لا2طا�شي) لحل2  عزيز   لاسيذ  

متصرفة.

لاسيذ  مينة أب2قاسم):)متصرفة.

ت2قيع لاشركة):

علاسيذ) للجنذي  ت2فيق   لاسيذ 

LI YOUYAN)أع.

علاسيذ) للجنذي  ت2فيق  لاسيذ 

.BAI GUANG

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2

بتاريخ) بأكادور  لاتجارية  لملحكمة 

رقم) تحت  (2019 29) 2فمبر)

.1258/2019
عن لملستخلص علابيا ات

لملجلس لإلدلري
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 ATLANTIC OVERSEAS

CORPORATION
شركة مجه2اة لالسم

 ،TREFICO  م ر لاشركة : عمار

ميناء أكادور

سجل تجاري رقم 5247 أكادور

تف2يت لألسهم
C.N.F.C تويين ممثل شركة

لست ااة متصرف عتويين متصرف 
جذوذ

لملجلس لإلدلري للجذوذ
ت2قيع لاشركة

للجمع) مذلعالت  بم ت�شى  (- (1

 ATLANTIC(لاوام لالستثنائي اشركة

 OVERSEAS CORPORATION
لملنو ذ بتاريخ)7) 2فمبر)2019،)ت رر)

ما ولي):

قبل) من  سهم  (1000 تف2يت)

افائذ  لاسيذ) (CHEN WEIYI لاسيذ)

.LI YOUYAN

 LI YOUYAN لاسيذ) تويين 

.C.N.F.C(كممثل اشركة

 CHEN WEIYI لاسيذ) لست ااة 

من مهامه كمتصرف عتويين لاسيذ)

كمتصرف جذوذ ملذ ) (LI YOUYAN

6)سن2لت.

لملجلس لإلدلري للجذوذ):
رئيسة) (: هاشمي) سامية  لاسيذ  

مجلس لإلدلر .

لاسيذ ت2فيق للجنذي):)متصرف.

(: مهذي) للحسيني  لاورلقي  لاسيذ 

متصرف.

(: لاسيذ لاورلقي للحسيني لاوربي)

متصرف.

C.N.F.C)ممثلة في شخص) شركة)
لاسيذ)LI YOUYAN):)متصرف.

لاسيذ)LI YOUYAN):)متصرف.
لاسيذ)BAI GUANG):)متصرف.

ت2قيع لاشركة):
علاسيذ) هاشمي  سامية  لاسيذ  

BAI GUANG)أع
علاسيذ) هاشمي  سامية   لاسيذ  

LI YOUYAN)أع
علاسيذ) للجنذي  ت2فيق  لاسيذ 

BAI GUANG)أع
علاسيذ) للجنذي  ت2فيق   لاسيذ 

.LI YOUYAN
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2
بتاريخ) بأكادور  لاتجارية   لملحكمة 
20)ديسمبر)2019)تحت رقم)89000.

عن لملستخلص علابيا ات
لملجلس لإلدلري
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FILAKA PECHE
 شركة مجه2اة لالسم

 ،TREFICO  م ر لاشركة : عمار
لمليناء لا ذوم، أكادور

سجل تجاري رقم 4115 أكادور
تف2يت لألسهم

C.N.F.C تويين ممثل شركة
لملجلس لإلدلري للجذوذ

ت2قيع لاشركة
للجمع) مذلعالت  بم ت�شى  (- (1
 FILAKA اشركة) لالستثنائي  لاوام 
7) 2فمبر) بتاريخ) لملنو ذ  (PECHE

2019،)ت رر ما ولي):
قبل) من  سهم  (200 تف2يت)
افائذ  لاسيذ) (CHEN WEIYI  لاسيذ)

.LI YOUYAN
لملجلس لإلدلري للجذوذ):

(: فياللي) مسكاني  محمذ  لاسيذ 
رئيس مجلس لإلدلر .

لاسيذ ت2فيق للجنذي):)مذور عام.
(: فياللي) مسكاني  للحسن  لاسيذ 

متصرف.
(: فياللي) مسكاني  كريم  لاسيذ 

متصرف.
C.N.F.C)ممثلة في شخص) شركة)

لاسيذ)LI YOUYAN):)متصرف.

لاسيذ)BAI GUANG):)متصرف.
ت2قيع لاشركة):

علاسيذ) للجنذي  ت2فيق  لاسيذ 
BAI GUANG)أع

علاسيذ) للجنذي  ت2فيق   لاسيذ 
.LI YOUYAN

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2
بتاريخ) بأكادور  لاتجارية   لملحكمة 
19)ديسمبر)2019)تحت رقم)88997.

عن لملستخلص علابيا ات
لملجلس لإلدلري
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STE PALMAGRO
 شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها : 400.000 درهم
م رها : رقم 225، حي م2الي رشيذ، 

لاوي2ن
س.ت : 14405

لاوام) للجمع  ملشاعرلت  طب ا 
لالستثنائي لملنو ذ  بتاريخ)10)مارس)

2020)ت رر ما ولي):
لاشكل) على  للحصص  بيع  (- (1

لاتالي):
بيع)1000)حصة من طرف لاسيذ))
 JEAN CLAUDE JAN RAMADE
 100 إلى لاسيذ بذر لاذون محمذ ب)

درهم الحصة.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (20 لالبتذلئية بااوي2ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1981.
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 SOCIETE DE PECHE
MARITIME ATLANTA

شركة مجه2اة لإلسم
م ر لاشركة : رقم 46، لاطابق 

لاثامن، بل2ك 1، إقامة واسمين، 
لاحي لاصناعي، أكادور

سجل تجاري رقم 27971 - أكادور
تف2يت لألسهم - تويين ممثل شركة 
C.N.F.C - لملجلس لإلدلري للجذوذ - 

ت2قيع لاشركة
للجمع) مذلعالت  بم ت�شى  (- (1

لاوام لالستثنائي اشركة):
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 SOCIETE DE PECHE«
لملنو ذ) («MARITIME ATLANTA

بتاريخ)7) 2فمبر)2019)ت رر ما ولي):
تف2يت)175)سهم من قبل لاسيذ)
 LI لاسيذ) افائذ   (،CHEN WEIYI

.YOUYAN
 LI YOUYAN لاسيذ) تويين 

.»C.N.F.C»(كممثل اشركة
لملجلس لإلدلري للجذوذ):

رئيس) (: للجنذي) ت2فيق  لاسيذ 
مجلس لإلدلر .

(: لملرلني) لاول2ي  لاسيذ   زهة 
متصرفة.

(: لاغرلري) لاغاني  عبذ  لاسيذ 
متصرف.

في) ممثلة  («C.N.F.C» شركة)
 :  LI YOUYAN لاسيذ) شخص 

متصرف.
لاسيذ)BAI GUANG):)متصرف.

ت2قيع لاشركة):)
 LI(لاسيذ ت2فيق للجنذي ع لاسيذ

YOUYAN،)أع)
لاسيذ) ع  للجنذي  ت2فيق  لاسيذ 

.BAI GUANG
اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2
 20 لملحكمة لاتجارية بأكادور بتاريخ)

ديسمبر)2019،)تحت رقم)89001.
عن لملستخلص علابيا ات

لملجلس لإلدلري
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ATLANTIC SHIPYARD
شركة مجه2اة لإلسم

م ر لاشركة :  لمليناء أكادور
سجل تجاري رقم 1673 - أكادور

لملصادقة على تف2يت لألسهم
1)-)بم ت�شى مذلعالت للجمع لاوام)
 ATLANTIC» اشركة) لالستثنائي 
 15 بتاريخ) لملنو ذ  («SHIPYARD

و2اي2)2019)ت رر ما ولي):
لملصادقة على تف2يت)1500)سهم)

بح2ز  لملساهمين كما ولي):
 MIAO GUONAN لاسيذ)
لاشركة) افائذ   سهم  (500 وف2ت)

.»C.N.F.C«

 ZHOU JIAMING لاسيذ)

لاشركة) افائذ   سهم  (500 وف2ت)

.»C.N.F.C«

 WANG ZHOUMING لاسيذ)

لاشركة) افائذ   سهم  (250 وف2ت)

.»C.N.F.C«

 WANG JIALONG لاسيذ)

لاشركة) افائذ   سهم  (250 وف2ت)

.»C.N.F.C«

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2

 29 لملحكمة لاتجارية بأكادور بتاريخ)

أغسطس)2019،)تحت رقم)87757.
عن لملستخلص علابيا ات

لملجلس لإلدلري
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HAIFEN FROID
شركة مجه2اة لإلسم

م ر لاشركة : قطوة رقم 51، 

لملنط ة لاصناعية، لمليناء للجذوذ، 

أكادور

سجل تجاري رقم 8111 - أكادور

تف2يت لألسهم - لست ااة متصرف 
عتويين متصرف جذوذ - لملجلس 
لإلدلري للجذوذ - ت2قيع لاشركة

للجمع) مذلعالت  بم ت�شى  (- (1

 HAIFEN» اشركة) لالستثنائي  لاوام 

7) 2فمبر) بتاريخ) لملنو ذ  («FROID

2019)ت رر ما ولي):

تف2يت)175)سهم من قبل لاسيذ)

لاسيذ) افائذ   (،CHEN WEIYI

.ZHANG XUEWEN

 CHEN WEIYI لاسيذ) لست ااة 

من مهامه كمتصرف،)عتويين لاسيذ)

كمتصرف) (ZHANG XUEWEN

جذوذ ملذ )6)سن2لت.

لملجلس لإلدلري للجذوذ):

رئيس) (: للجنذي) ت2فيق  لاسيذ 

مجلس لإلدلر .

 HAIFEN FISHERIES شركة)

ت2فيق) لاسيذ  شخص  في  ممثلة 

 LI YOUYAN علاسيذ) للجنذي،)

متصرف.

في) ممثلة  («M.C.F.C» شركة)

للجنذي) ت2فيق  لاسيذ  شخص 

علاسيذ)LI YOUYAN):)متصرف.

 :  ZHANG XUEWEN لاسيذ)

متصرف.

ت2قيع لاشركة):)

لات2قيع مشترك بين لاسيذ ت2فيق)

.BAI GUANG(للجنذي ع لاسيذ

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2

 20 لملحكمة لاتجارية بأكادور بتاريخ)

ديسمبر)2019،)تحت رقم)89013.
عن لملستخلص علابيا ات

لملجلس لإلدلري
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ATLANTIC SHIPYARD
شركة مجه2اة لإلسم

م ر لاشركة :  لمليناء أكادور

سجل تجاري رقم 1673 - أكادور

تف2يت لألسهم - تويين ممثل شركة 
C.N.F.C - لملجلس لإلدلري للجذوذ 
- لست ااة متصرف عتويين متصرف 

جذوذ - ت2قيع لاشركة
1)-)بم ت�شى مذلعالت للجمع لاوام)

 ATLANTIC» اشركة) لالستثنائي 

 7 بتاريخ) لملنو ذ  («SHIPYARD

 2فمبر)2019)ت رر ما ولي):

تف2يت)500)سهم من قبل لاسيذ)

لاسيذ) افائذ   (،CHEN WEIYI

.ZHANG XUEWEN

 ZHANG XUEWEN(تويين لاسيذ

.»C.N.F.C»(كممثل اشركة

 CHEN WEIYI لاسيذ) لست ااة 

من مهامه كمتصرف،)عتويين لاسيذ)

كمتصرف) (ZHANG XUEWEN

جذوذ ملذ )6)سن2لت.

لملجلس لإلدلري للجذوذ):

 :  ZHANG XUEWEN لاسيذ)

متصرف.

شركة)«CNFC»)ممثلة في شخص)

 :  ZHANG XUEWEN لاسيذ)

متصرف.

لاسيذ ت2فيق للجنذي):)متصرف.

متصرف. (: (BAI GUANG لاسيذ)

ت2قيع لاشركة):)

 ZHANG XUEWEN لاسيذ)

علاسيذ ت2فيق للجنذي،)أع

علاسيذ) للجنذي  ت2فيق  لاسيذ 

.BAI GUANG

اذى) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (2

 20 لملحكمة لاتجارية بأكادور بتاريخ)

ديسمبر)2019،)تحت رقم)89011.
عن لملستخلص علابيا ات

لملجلس لإلدلري
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SOCIETE  MEDSA SAHARA

 SARL  

Au(Capital(de 100 000 Dhs

 Siège(Social : N° 08 AV(HASSAN

II, RUE(REDA - GUELMIM

توذوالت قا 2 ية
لاوام) للجمع  بم ت�شى  ()1

لاشركة)) بم ر  لملنو ذ  لالستثنائي 

شركاء) قرر  (،25/02/2020 بتاريخ)

لاشركة ما ولي):

للحل لمل ذم الشركة.))

واسين) سويذ  لاسيذ  تويين 

كمصفي لاشركة.

تـم بكـتابة) (: لإلوـذلع لاـ ا ـ2 ـي) ()2

لاضـبط باملحكمة لالبتـذلئية بكلميم)

بـتاريخ)01/06/2020)تحـت رقـم)103.
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PRIMATOP TRAVAUX

ش.م.م

تف2يت حصص، تويين مسير
عتوذول ق2ل ين لاشركة

لاوام) للجمع  مذلعالت  بم ت�شى 

لالجتماعي) بامل ر  لملنو ذ  لالستثنائي 

 21/05/2020 بتاريخ) الشركة 

 PRIMATOP شركة) شركاء) قرر 

درهم)) (90.000 رأسمال) ( (TRAVAUX

ما ولي):)



62(7 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

 100 450)حصة من فئة) ( تف2يت)
درهم))ال2لحذ  من مجم2ع للحصص))
لاه2ي) خليذ  لاسيذ  ومتلكها  لاتي 
عبذاك) شري  لحمذ  لاسيذ  افائذ  
لاذي حذد) ( أصبح رأسمال لاشركة)
 100 إلى) م سمة  درهم  (90.000 في)

حصة كاألتي):
حصة)))) (900 شري) لحمذ  لاسيذ 

ب يمة)90.000)درهم.))))
لست ااة لاسيذ خليذ لاه2ي من)

منصبه كمساعذ مسير الشركة).
لاسيذ لحمذ شري مسيرل) تويين 

الشركة ملذ  غير محذعد ).
لات2قيع))اذى لملؤسسات لابنكية)

من طرف))لاسيذ لحمذ شري.
الشركة) لا ا 2 ية  لاصفة  تغيير 
شركة) للى  محذعد   مسؤعاية  دلت 
بشريك) محذعد   مسؤعاية  دلت 

عحيذ
تم))لإلوذلع لا ا 2ني اذى لملحكمة)
بتاريخ) تارعدل ت  بمذونة  لالبتذلئية 
 228 رقم) تحت  (05/06/2020

لاسجل لاتجاري رقم)5921.   
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  SOCIETE NOUN INVEST
SARL AU

Au(Capital(de 100 000 Dhs
))))))))))))توذوالت قا 2 ية)

لاوام) للجمع  بم ت�شى  (- (1
لاشركة)) بم ر  لملنو ذ  لالستثنائي 
شركاء) قرر  (،25/02/2020 بتاريخ)

لاشركة ما ولي):
 500( لالجتماعية) للحصص  بيع 

حصة(.
لابائع):)

حامل) شريفي  محمذ  لاسيذ 
رقم) لا2طنية  لاتوريف  ابطاقة 
حصة) (500 باع) (JA79686
درهم) (100 ب يمة) )خمسمائة()

الحصة.
لملشتري):

لاسيذ واسين سويذ حامل ابطاقة)
 JA  78512 رقم) لا2طنية  لاتوريف 
)خمسمائة() حصة) (500 لشترى)

ب يمة)100)درهم الحصة.

لاتسيير ع لإلمضاء):
سويذ) واسين  لاسيذ  تويين  تم 
لعتماد) عتم  الشركة،) عحيذل  مسيرل 
اذى) المسير  لا2حيذ  لإلمضاء)
عللخاصة) لاوم2مية  لإلدلرلت  جميع 
علملؤسسات لملااية علملصرفية،)افتر )

غير محذد .
تن يح لا ا 2ن لألسا�شي الشركة.

تـم بكـتابة) (: لإلوـذلع لاـ ا ـ2 ـي) (- (2
لاضـبط باملحكمة لالبتـذلئية بكلميم)
بـتاريخ)01/06/2020)تحـت رقـم)102.
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 STE MARIA AMLAK
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
لاذلر لابيضاء)بتاريخ)20)ماي)2020،)
الشركة) لألسا�شي  لا ا 2ن  عضع  تم 
باملميزلت) لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

لاتااية):
ش) (MARIA AMLAK (: لاتسمية)

م م.
م2ض2ع لاشركة):

لإلنواش لاو اري في كل أشكااه)؛
شرلء)لألرل�شي تيهئ تطهير ترصيص)
لألرضية) لاب ع  عبيع  لاتجزئة  عتجهيز 

علاش ق دلت لمللكية لملشتركة)؛
هنذسة) عامة،) إنشاءلت  م اعاة 

مذ ية عمباني)؛
لاوام،) لاذوك2ر  في  عامة  م اعاة 
لاطالء،)لازجاج،)لألملني2م،)لاسباكة،)
لاكهرباء،) لملائي،) لاوزل  لانجار ،)

لارخام،)للجبص علابناء)؛
من) شكل  بأي  لملصالح  أخذ 
مماثلة،) شركات  مع  لألشكال،)

م2ج2د  أع سيتم إنشاؤها)؛
لال2لزم) جميع  شرلء) أع  لستيرلد 
عغيرها) علمل2لد  علملنتجات  علمل2لد 
لألنشطة) تنفيذ  في  الستخذلمها 

لملذك2ر  أعاله)؛
لاتجارية) لاومليات  كل  ععم2ما 
عغير) لملن 2اة  لملااية  لاصناعية 
بصفة) أع  مباشر   لملرتبطة  لملن 2اة 
غير مباشر  باألنشطة لملذك2ر  بهذف)

تنمية لاشركة.

10)ز  ة للحرية) (: لمل ر لالجتماعي)
لاذلر) (5 رقم) مكتب  لاثااث  لاطابق 

لابيضاء.
لملذ ):)99)سنة.

حذد رأسمال لاشركة في)100.000 
1000)حصة ب يمة) درهم م سم إلى)
درهم الحصة لا2لحذ  م2زعة) (100

كااتالي):
حصة) (400 حسن) مفلح  لاسيذ 

لجتماعية.
 400 لاوزيز) عبذ  مفلح  لاسيذ 

حصة لجتماعية.
حصة) (200 لاسيذ مفلح و2سف)

لجتماعية.
لملجم2ع):)1000)حصة لجتماعية.
:)من فاتح وناور إلى) لاسنة لملذ ية)

31)ديسمبر.
لاتسيير):)لاسيذ مفلح عبذ لاوزيز)
محذعد ) غير  عملذ   الشركة  مسير 
عتف2يض لإلمضاء)لالجتماعي لا2حيذ)
عبذ) مفلح  لاسيذ  لاطرفين  ألحذ 

لاوزيز أع لاسيذ مفلح حسن.
ت2زع حسب قرلر لملسير) (: لألرباح)

بوذ خصم لالحتياط لا ا 2ني.
بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر)
لابيضاء)بتاريخ)4)و2 ي2)2020،)تحت)

رقم)735286.
سجل بااسجل لاتجاري في لاذلر)

لابيضاء)تحت رقم)461227.
بيان مختصر
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 ACTEA SOLUTIONS &
SERVICES

ش م م دلت لاشريك لا2حيذ
47 شارع اال لاياق2ت لاطابق 

للخامس لاذلر لابيضاء
ل تهاء عملية تصفية لاشركة

لاوام) للجمع  محضر  بم ت�شى 
لابيضاء) لاذلر  في  لملؤرخ  لالستثنائي 
اشركة) (2020 فبرلور) (14 بتاريخ)
 ACTEA(SOLUTIONS(&(SERVICES
 ش م م دلت لاشريك لا2حيذ ت رر

)ما ولي):

لافحص علملصادقة على حساب)
لاتصفية لانهائي الشركة.

عإخالء)طرف لاسيذ شاقل2) إبرلء)
كريم من مهمة لاتصفية.
إنهاء)عملية لاتصفية.

لملون2ية) لاشخصية  لختفاء)
 ACTEA( SOLUTIONS( & اشركة)
لاشريك) دلت  م  م  ش  (SERVICES

لا2حيذ.
بكتابة)) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر)
(،2020 و2 ي2) (10 بتاريخ) لابيضاء)

تحت رقم)735557.
بيان مختصر

124 P

LA STE TIGDAMANTE
SARL

لازياد  في لارأسمال من 100.000 
درهم إلى 800.000 درهم

للجماعي) لا رلر  ملحضر  طب ا 
لاغير لاوادي لملنو ذ بتاريخ) الشركاء)
2020)اشركة تيجذلما ت) 24)فبرلور)
ش م م شركة محذعد  لملسؤعاية،)
م رها) درهم،) (100.000 رأسمااها)
لالجتماعي بااذلر لابيضاء،)525)شارع)
لاتجاري) بااسجل  عمسجلة  لافذلء)
(،339781 تحت رقم) لابيضاء) الذلر 

قرر شركاء)لاشركة ما ولي):
لمل2لف ة على لاشركاء)للجذد.

لازياد  في لارأسمال لالجتماعي من)
100.000)إلى)800.000)درهم.

لسك2ر) لحسن  لاسيذ  لست ااة 
علاسيذ سويذ لسك2ر من مناصبهم)

كمسيروين عإبرلء)دمتهم.
تويين مسيرون جذد لاسيذ لحمذ)
أسك2ر،) محمذ  علاسيذ  أساك2ر 
لاسيذ أحمذ أسك2ر،)لاسيذ لبرلهيم)

أساك2ر.
من لا ا 2ن) ع7) (6 تغيير لابنذون)

لألسا�شي الشركة.
لألساسية) لا 2ل ين  توذول 

الشركة.
بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاضبط اذى لملحكمة لاتجارية بااذلر)
(،2020 و2 ي2) (10 تاريخ) في  لابيضاء)

تحت رقم)735529.
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BCSOLUTIONS

SARL

لاوام) للجمع  لملحضر  قرلر 

اشركة) (2019 سبتمبر) (16 بتاريخ)

BCSOLUTION SARL)دلت لاسجل)

لاتجاري رقم)419345،)قرر لاشركاء):

لملال) ارأس  لان ذي  لإلفرلج 

مما) درهم  (100.000 بمبلغ) لإلضافي 

لملال) رأس  كامل  تحرير  عن  يسفر 

بمبلغ)500.000)درهم   ذل.

لاتوذول لمل ابل النظام لألسا�شي.

لملحكمة) في  لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 27 بتاريخ) لابيضاء) بااذلر  لاتجارية 

ماي)2020،)تحت رقم)735035.
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PALACE CORION

لاورفي لملسجل) لاو ذ  بناءل على 

للجمع) ( تم) (،2020 و2 ي2) (4 في)

 PALACE اشركة) لالستثنائي  لاوام 

دلت لملسؤعاية لملحذعد ) (CORION

م رها لالجتماعي قطاع أعالد سالمة)

عين عتيق للحارشية تمار ،)رأسمااها)

بااسجل) مسجلة  درهم  (100.000

لاتجاري تحت رقم)115171.

عت رر في هذل للجمع):

درهم) (900.000 مبلغ) زياد  

من) عتح2يله  لاشركة  رأسمال  في 

 1.000.000 إلى) درهم  (100.000

درهم بامل اصة من للحساب للجاري.

عقذ تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة)

لاتجارية باارباط و2م)9)و2 ي2)2020،)

تحت رقم)104909.
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NATIONALE ATLAS
SARL

لمل ر : 467، ز  ة عباس بن فر اس 
عزلعية شارع للحسن لاثاني لارباط

لارقم لاضريبي : 3330017
لاسجل لاتجاري باارباط رقم 

29.107
تغيير لانظام لألسا�شي

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
 2019 ديسمبر) (13 بتاريخ) لملنو ذ 
 NATIONALE ATLAS SARL(اشركة
طريق) عن  لملال  رأس  زياد   ت رر 
مساهمة ع ارية ب يمة)14.500.000 
من) ورتفع  فاارأسمال  درهم،)
 14.800.000 إلى) درهم  (300.000
للجذوذ) لملال  لارأس  عين سم  درهم 
للحصة) قيمة  حصة  (148.000 إلى)
لا2لحذ ))100)درهم عتك2ن لاتغييرلت)

كما ولي):
زياد  رأس لملال عن طريق مساهمة)
ع ارية من طرف لاسيذ محمذ أ يس)
بنش رعن) أمل  علاسيذ  بنش رعن 
بنش رعن) سوذ  محمذ  علاسيذ 
علاسيذ عبذ لاكريم بنش رعن بأسهم)
متساعية))رقم لابطاقة لا2طنية على)
 A146610،( A218121، لات2للي)
لاشركة) إلى  (A156185،( A316869
زياد ) (NATIONALE ATLAS SARL
درهم) (14.500.000 ب) لملال  رأس 
إلى) درهم  (300.000 من) فيرتفع 
درهم بمساهة ع ارية) (14.800.000
سنذ لمللكية)R/23316)مساحته)9)آر)

علحذ)1ca 9a)باارباط.
إلى) لالجتماعي  لاغرض  تمذوذ 

لاتنمية لاو ارية.
بنش رعن) قاسم  لاسيذ  تويين 

.CIN N°AA19796(مسير
ع17  (13 (،7 (،6 رقم) لملاد   تغيير 

النظام لألسا�شي.
ا ذ تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة)
لا ا 2ني) لألجل  في  باارباط  لاتجارية 
رقم) تحت  (،2020 سبتمبر) (9 و2م)

.D104901
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MACOBATE
SARL

لمل ر : 48، لملنط ة لاصناعية،
حي أبي رقرلق لات ذم، لارباط

لارقم لاضريبي : 3315067
لاسجل لاتجاري باارباط

رقم 26793
تغيير لانظام لألسا�شي

عملية أك2د دو2ن لارأس مال
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
 2020 أبريل) (13 بتاريخ) لملنو ذ 
دلت) (MACOBATE SARL اشركة)

لارأسمال)8.000.000)درهم.
ت رر باإلجماع ما ولي):

ب) مال  لارأس  تخفيض 
رأس) زياد   تم  درهم  (5.000.000
درهم) (6.000.000 ب) لاشركة  لملال 
بم اصة لاذو2ن لمل ذر  علملستح ة)
للجاري) للحساب  طريق  عن 
الشريك،)عبذاك ورفع لارلس مال من)
 9.000.000 إلى) درهم  (8.000.000

درهم.
تغيير لملاد  رقم)7)النظام لألسا�شي.
ا ذ تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة)
لا ا 2ني) لألجل  في  باارباط  لاتجارية 
رقم) تحت  (،2020 سبتمبر) (9 و2م)

.104902
129 P

ESPRIT CREATIF
SARL

لمل ر : 12، ساحة صفرع ش ة 3، 
لارباط

لارقم لاضريبي : 3341474
لاسجل لاتجاري باارباط رقم 

84469
تغيير لانظام لألسا�شي

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
 ESPRIT 2020)اشركة) 4)ماي) بتاريخ)
ت2زيع) تغيير  ت رر  (CREATIF SARL
طريق) عن  لالجتماعي  لملال  لارأس 

لاهبة عتويين مسير الشركة):
هبة) بوذ  لملال  رأس  ت2زيع  تغيير 
أسهم لاسيذ  واسمينة لا2زلني)400 
سهم إلى لاسيذ عالل بنش رعن)400 

سهم،)ت2زيع جذوذ الرأس مال):

أمل بنش رعن)200)سهم علاسيذ)
سهم علآلنسة) (600 عالل بنش رعن)

ك2ثر بنش رعن)200)سهم.
بنش رعن) عالل  لاسيذ  تويين 

.CIN N°A 741875(مسير اشركة
16)النظام) (،7 (،6 تغيير لملاد  رقم)

لألسا�شي.
ا ذ تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة)
لا ا 2ني) لألجل  في  باارباط  لاتجارية 
رقم) تحت  (2020 سبتمبر) (9 و2م)

.D104903
130 P

QUID TRANS
SARL

63/11S مكرر لا طب للحضري 
رأس لملال فاس

 CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE SARL

بفاس) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تأسيس) تم  (،2020 ماي) (18 بتاريخ)
شركة دلت مسؤعاية محذعد  تتميز)

بالخصائص لاتااية):
 QUID TRANS (: تسمية لاشركة)

دلت مسؤعاية محذعد .
:)  ل لابضائع) لاهذف لالجتماعي)
ب2لسطة لاوربـــــات دلت لا2زن أكـــــــــبر)

أع يساعي)15)طن،)لان ل بين لملذن.
م اعاة في أشغال أخرى.

لستيرلد عتصذور.
مكرر) (63/11S (: لالجتماعي) لمل ر 

لا طب للحضري رلس لملا فاس.
من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.
لاسنة لملحاسباتية من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مبلغ) في  محذد   (: لارأسمال)
 1000 إلى) مجزأ   درهم،) (100.000
درهم اكل حصة) (100 حصة ب يمة)

م2زعة كااتالي):
لاط2يل لدريس)250)سهم.

عزعز كرك2ر)250)سهم.
لاط2يل طارق)250)حصة.
كريم ق2ي�شي)125)سهم.
لاوطار فاطمة)35)سهم.

واسمين ق2ي�شي)45)سهم.
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هبة ق2ي�شي)45)سهم.

مجم2ع لألسهم)1000)سهم.

من) مسير   لاشركة  (: لاتسيير)

لاسيذ كريم ق2ي�شي علاسيذ) طرف 

لاط2يل طارق.

الشركة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

باملحكمة لاتجارية بفاس تحت عذد)

1274)بتاريخ)8)و2 ي2)2020،)لاسجل)

لملهنية) لاضريبة  (62737 لاتجاري)

عذد)14950547.

131 P

 STE CENTRE NORD DES

PIECES DETTACHE

SARL

إنشاء شركة
بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ بفاس)

تأسيس) تم  (2020 أبريل) (23 بتاريخ)

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 

خاصياتها كااتالي):

 STE CENTRE NORD(:(لاتسمية

.DES PIECES DETTACHE

لاهذف):)تاجر قطع غيار لاسيارلت.

تجزئة دلايا) (59 (: لمل ر لالجتماعي)

بنس2د  فاس.

لملذ ):)99)سنة.

لارأس مال لالجتماعي):)لارأس مال)

درهم) (10.000 في) حذد  لالجتماعي 

م سمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم الحصة لا2لحذ .

عماري) لاسيذ  عين  (: لاتسيير)

بطاحي واسين مسيرل الشركة ملذ  غير)

محذعد .

تم اذى كتابة) (: لإلوذلع لا ا 2ني)

بفاس) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

رقم) تحت  (2020 و2 ي2) (9 بتاريخ)

.1297/20
بمثابة م تطف عبيان

132 P

GENALU
ش م م

تجزئة لا2فاء 1672 لا نيطر 
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
لا ا 2ن) إ جاز  تم  (،2020 وناور) (17
لألسا�شي اشركة محذعد  لملسؤعاية)

دلت لملميزلت لاتااية):
لاتسمية):)GENALU)ش م م.

لاهذف):)بيع عأشغال لألايميني2م.
أشغال مختلفة أع لابناء.

لا2فاء) تجزئة  (: لالجتماعي) لمل ر 
1672)لا نيطر .

من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )
لاتأسيس.

10.000)درهم م سم) (: لارأسمال)
درهم) (100 ب يمة) حصة  (100 إلى)
شرماط) لاسيذ  اصالح  الحصة 

محمذ)50)حصة.
لاسيذ شرماط لحمذ)50)حصة.

لاسنة لالجتماعية من فاتح وناور)
إلى)31)ديسمبر.

لاتسيير):)لاسيذ شرماط محمذ.
عا ذ تم ت ييذ لاشركة بااسجل)
لالبتذلئية) باملحكمة  لاتجاري 

باا نيطر  تحت عذد)54645.
133 P

 STE OPHTALMOCLINIC
RABAT

.S.A
شوار بااتغيير

بتاريخ) لملساهمين  قرلر  بم ت�شى 
19)ديسمبر)2019)ت رر ما ولي):

جذوذ) مساهم  على  لمل2لف ة 
لاسيذ سوذ قباج.

لمل2لف ة على   ل لالسهم.
عن) لاتام  بااتحرير  لالعترلف 

رلسمال.
تنازل جزئي عن ح 2ق لالشترلك)

لاتفضيلية.
زياد  رلسمال من)300.000)درهم)

للى)1.050.000)درهم.
تحذوث لانظام لالسا�شي الشركة.

لالسا�شي) لانظام  على  لمل2لف ة 
للجذوذ الشركة.

كتابة) اذى  لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
باارباط) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم) تحت  (،2020 و2 ي2) (8 بتاريخ)

.104895
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 STE  OPHTALMOCLINIC
SARL

شوار بااتغيير
بم ت�شى قرلر لاشركاء))بتاريخ)19 

ديسمبر)2019)ت رر ما ولي):
عن) لاتام  بااتحرير  لالعترلف 

لارلسمال)؛
لمل2لف ة على شريك))جذوذ لاسيذ)

سوذ قباج.
تنازل جزئي عن ح 2ق لالشترلك)

لاتفضيلية.
زياد  رلسمال من)188.100)درهم)

للى)4.000.000)درهم.
تحذوث لانظام لالسا�شي الشركة.
لالسا�شي) لانظام  على  لمل2لف ة 

للجذوذ الشركة.
كتابة) اذى  لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
باارباط) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم) تحت  (،2020 و2 ي2) (8 بتاريخ)

.104876
135 P

 STE GENERALE MARINE
HYDRAULIQUE

SARL AU
تاسيس شركة

 22 بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
شركة) ق2ل ين  حررت  (،2020 ماي)
عحيذ،) بشريك  لملسؤعاية  محذعد  

خصائصها كااتالي):
 GENERALE شركة) (: لالسم)

.MARINE HYDRAULIQUE
لابحرية) لالنشطة  (: لاهذف)

عح2ض بناء)لاسفن.
(،NITROX عنذ) (: لمل ر لالجتماعي)
 1 أ) لملنار  عمار   (،103 رقم) ش ة 

لاطابق لالعل لاذلخلة أكادور.

من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )
لاتاسيس لانهائي.

في) حذد  (: لالجتماعي) لارلسمال 
للى) م سم  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000
ال2لحذ  تكتب بكاملها عتحذد عتسنذ)
طه) لاسيذ  لا2حيذ  لملؤسس  للى 

ص2الج.
تبتذئ من فاتح) (: ( لاسنة لملااية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) عتنتهي  وناور 
سنة ما عذل لاسنة لملااية لألعلى لاتي)
للى) لاتأسيس  تاريخ  من  من  تبتذئ 

غاوة)31)ديسمبر).
لاشركة) بتسيير  و 2م  (: لاتسيير)
عملذ  غير محذعد  لاسيذ طه ص2الج.
لالرباح):)وتم لالقتطاع)5)%)اتك2ين)
عليه) لملنص2ص  لالحتياطي  لارصيذ 
وخصص) أع  و2زع  علاصافي  قا 2ني 
جذوذ) من  مرحل  مبلغ  أع  لحتياطا 

برمته أع جزئيا.
بكتابة) ( لا ا 2ني) لالوذلع  تم 
بأكادور) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 
رقم) تحت  (،2020 و2 ي2) (9 بتاريخ)

.90171
الخالصة علاتذكير

137 P

 STE HARTEAM IMPORT
EXPO

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
تاسيس شركة

 2 بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
لا ا 2ن) عضع  تم  (،2020 مارس)
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لالسا�شي 

محذعد  دلت لملييزلت لالتية):
 STE HARTEAM (: لاتسمية)

IMPO EXPO)ش.م.م.
لاتصذور،) لالستيرلد،) (: لاهذف)
لاتركيب) لابيع،) شرلء،) لات2زيع،)
لالدعلت) لالالت،) في جميع  علملتاجر  
عتنمية) تط2ير  في  لملساهمة  علمل2لد 

لاشركة.
شارع) (766 (: لالجتماعي) لمل ر 
لافذلء) (2 لاطابق) لاسادس  محمذ 

لاذلرلابيضاء.
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بوذ) سنة  (9 في) حذدت  (: لملذ )
لاتاسيس لانهائي الشركة.

درهم) (100.000 (: لارلسمال)
م سمة للى)1000)حصة ب يمة)100 

درهم الحصة لا2لحذ .
لاسيذ) طرف  من  (: لاتصرف)

لاهرلس كمال ملذ  غير محذعد .
من فاتح وناور للى) (: لاسنة لملااية)

31)ديسمبر من كل سنة.
لالحتياط) ( (% (5 تخصم) (: لالرباح)
لا ا 2ني عي2زع لاباقي على لملشاركين)

حسب مشاركتهم.
باملحكمة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
 12 بتاريخ) بااذلرلابيضاء) لاتجارية 
لالوذلع) رقم  تحت  (،2020 مارس)
لاسجل) عرقم  (734109 لا ا 2ني)

لاتجاري رقم)460041.
ملخص قصذ لانشر

138 P

STE  TOUERG ART
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 100.000 درهم
م رها لالجتماعي : 13 ز  ة أحمذ 

لملجاطي لقامة ايزلاب لاطابق لالعل 
لارقم 8 لملواريف لاذلرلابيضاء

لازياد  علارفع في لارلسمال لاشركة
بم ت�شى ع ذ عرفي لملنو ذ بامل ر)
 2020 مارس) (9 بتاريخ) لالجتماعي 
علملسجل في)9)مارس)2020،)تم ع ذ)
الشركاء) لالستثنائي  لاوام  لالجتماع 
على لقترلح لملسير لا ا 2ني عتم) بناء)

ت رير ما ولي):
رأسمال) من  علارفع  لازياد  
 3.900.000 قذره) بمبلغ  لاشركة 
درهم) (100.000 أي من) درهم   ذل 
4.000.000)درهم عن طريق رفع) للى)
حصة) (39.000 بزياد ) لالسهم  عذد 
لجتماعية من)1000)حصة لجتماعية)
عقذ) 40.000)حصة لالجتماعية،) للى)
أصبح ت سيم للحصص على لاشكل)

لاتالي):
حصة لجتماعية اصالح) (13360
 13320( حسناء) فاتيحي  لالنسة 
لالنسة) اصالح  لجتماعية  حصة 

فاتيحي زينب(.

حصة لجتماعية اصالح) (13320

لالنسة فاتيحي بشرى.

 6 لافص2ل) لملترتب عن  لاتوذول 

ع7)من لانظام لالسا�شي الشركة.

تم لالوذلع لا ا 2ني الشركة اذى)

لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  مكتب 

(،2020 مارس) (10 في) لاذلرلابيضاء)

تحت رقم)733809،)لاسجل لاتجاري)

رقم)375053.
لانشر علابيان
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STE  TOUERG’ART

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 4.000.000 درهم

م رها لالجتماعي : 13 ز  ة أحمذ 

لملجاطي لقامة ايزلاب لاطابق لالعل 

لارقم 8 لملواريف لاذلرلابيضاء

لازياد  علارفع في لارلسمال لاشركة

بم ت�شى ع ذ عرفي لملنو ذ بامل ر)

 2020 ماي) (26 بتاريخ) لالجتماعي 

علملسجل في)28)ماي)2020،)تم ع ذ)

الشركاء) لالستثنائي  لاوام  لالجتماع 

على لقترلح لملسير لا ا 2ني عتم) بناء)

ت رير ما ولي):

لازياد  علارفع من رأسمال لاشركة)

100.000)درهم   ذل أي) بمبلغ قذره)

من)4.000.000)درهم للى)4.100.000 

لالسهم) عذد  رفع  طريق  عن  درهم 

من) لجتماعية  حصة  (1000 بزياد )

40.000)حصة لجتماعية للى)41.000 

حصة لجتماعية،))عقذ أصبح ت سيم)

للحصص على لاشكل لاتالي):

حصة لجتماعية اصالح) (13694

 13653( حسناء) فاتيحي  لالنسة 

لالنسة) اصالح  لجتماعية  حصة 

فاتيحي زينب(.

حصة لجتماعية اصالح) (13653

لالنسة فاتيحي بشرى.

 6 لافص2ل) لملترتب عن  لاتوذول 

ع7)من لانظام لالسا�شي الشركة.

تم لالوذلع لا ا 2ني الشركة اذى)

لاتجارية) باملحكمة  لاضبط  مكتب 

(،2020 و2 ي2) في فاتح  لاذلرلابيضاء)

تحت رقم)735124،)لاسجل لاتجاري)

رقم)375053.
لانشر علابيان
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 STE CHOUFFERIE 3000
SARL AU

فسخ مسبق الشركة
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

قرر لاشريك) (2019 و2 ي2) (30 بتاريخ)

لا2حيذ ما ولي):

فسخ مسبق الشركة.

 EL الشركة) مصفي  تويين 

.QARMOUDI MILOUD

تويين م ر لاتصفية بااذلرلابيضاء)

30)ز  ة)1)أمل)35)لارقم ب2 2�شي.

بكتابة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 

لاتجارية) لملحكمة  اذى  لاضبط 

(،2020 مارس) (17 في) بااذلرلابيضاء)

تحت رقم)734677.
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 STE WARCHE ALUMINIUM
SARL

 فسخ مسبق الشركة
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

قرر لاشريك) (،2020 مارس) (7 بتاريخ)

لا2حيذ ما ولي):

فسخ مسبق الشركة.

لبرلهيم) الشركة  مصفي  تويين 

عرشان.

تويين م ر لاتصفية بااذلرلابيضاء)

 204  3 ب) د  شارع  لابومرلني  مال 

لاطابق)2)بر 2�شي.

بكتابة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 

لاتجارية) لملحكمة  اذى  لاضبط 

(،2020 مارس) (13 في) بااذلرلابيضاء)

تحت رقم)734303.
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STE ADMYCAR

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  

 6 بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

شركة) تاسيس  تم  (2020 مارس)

محذعد  خصائصها) مسؤعاية  دلت 

كااتالي:

 STE ( (: لاشركة) تسمية 

مسؤعاية) دلت  ADMYCARشركة 

محذعد .

عكااة) نشاط  (: لارئي�شي) لاغرض 

لالعالم) في  متخصصة  لعال ية 

لا2سائط) علستغالل  لاتفاعلي 

عخاصة م2لقع لا2يب عم2لقع للج2لل)

.WAP

لاتجار ) م2لقع  عتشغيل  لنشاء)

لالاكترع ية عتطبي ات لاكمبي2تر.

لستيرلد)،)تصذور عت2زيع.

جميع أنشطة لاتجار  لاكالسيكية)

عبيع) شرلء) لال تر يت،) عبر  علاتجار  

علعاد  بيع لاسلع عللخذمات.

شارع عبذ) (202 (: لمل ر لالجتماعي)

لمل2من رقم)5)لاذلرلابيضاء.

من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )

تسجيلها بااسجل لاتجاري.

رلسمال) حذد  (: لاشركة) رلسمال 

درهم م سمة) (100.000 لاشركة في)

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1000 للى)

الحصة لا2لحذ .

لاتسيير):)يسير لاشركة.

لملسناعي) لالدري�شي  أنس  لاسيذ 

لا2طنية) لاتوريف  البطاقة  للحاملة 

.BK247118(رقم

لاشركة مسجلة بااسجل لاتجاري)

باملحكمة) (460299 رقم) تحت 

 13 بتاريخ) بااذلرلابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020.

باملركز) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 

لالستثمار بااذلرلابيضاء.
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 STE ENTERTAINMENT 
DISTRIBUTION SYSTEMS

SARL AU
 SIEGE : 357 MOHAMED(V,

 10 EME(ETAGE, ESPACE(A/10
CASABLANCA
RC(N° : 201267

 21 بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم2جب 
لا2حيذ) قرر لاشريك  (،2020 فبرلور)

ما ولي):
تصفية لاشركة.

لنشاء)م ر لاتصفية الشركة.
تويين لاسيذ عبذ لاوزيز لملشاط)

كمصفي الشركة.
باملحكمة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
(،2020 مارس) (17 بتاريخ) لاتجارية 
رقم) لاتجاري  لاسجل  رقم  تحت 

.734554
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STE AIF PHARMA
.S.A

 CAPITAL : 59 BD(ZERKTOUNI
ETAGE 6 , N°18 CASABLANCA

R.C. N°: 429633
لاوام) للجمع  قرلر  بم2جب 
مارس) (9 بتاريخ) الشركة  لالستثنائي 

2020)ت رر ما ولي):
بمبلغ) لاشركة  رلسمال  قي  زياد  
ايصل من) درهم   ذل،) (8.945.000
 9.245.600 للى) درهم  (300.000

درهم.
بمبلغ) لاشركة  رأسمال  زياد  
من) ايصل  درهم   ذل  (1.217.400
 10.463.000 للى) درهم  (9.245.600

درهم.
لالسا�شي) النظام  مناظر  توذول 

الشركة.
للجذوذ) لانظام لالسا�شي  لعتماد 

الشركة.
مجلس) قرلرلت  أحكام  بم2جب 
مارس) (12 بتاريخ) لاشركة  لدلر  

2020،)ا2حظ ما ولي):
بمبلغ) لاشركة  رلسمال  زياد  
ايصل من) درهم   ذل،) (8.945.600

 9.245.600 للى) درهم  (300.000
درهم.

لالسا�شي) النظام  لاتوذول 
الشركة.

بمبلغ) لاشركة  رلسمال  زياد  
من) ايصل  درهم   ذل  (1.217.400
 10.463.000 للى) درهم  (9.245.600

درهم.
لاتوذول لمل ابل النظام لالسا�شي)

الشركة.
للجذوذ) لانظام لالسا�شي  لعتماد 

الشركة.
باملحكمة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 
مارس) (16 في) لاتجارية بااذلرلابيضاء)

2020،)تحت رقم)734442.
بيان مختصر
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PME CROISSANCE
 SOCIETE AU CAPITAL RISQUE
 AYANT LA FORME DE SOCIETE

 ANONYME
 SIEGE(SOCIAL : ANGLE(RUE
 AHMED CHARCI ET RUE ALI

 ABDERRAZAK, RESIDENCE(LES
 CHAMPS(D’ANFA(D, QUARTIER

 RACINE CASABLANCA
RC : 219277

لاوام) للجمع  قرلر  -1بم2جب 
 11 بتاريخ) الشركة  لإلستثنائي 

ديسمبر)2019)ت رر ما ولي):
-)تخفيض رأس مال لاشركة))غير)
لملذف2ع بخسائر قذرها)48.000.000 

درهم.
لانظام لألسا�شي بشكل) توذول  (-

نسبي.
ملجلس) لاصالحيات  تف2يض  (-
من) لانهائي  لإل تهاء) اتأكيذ  لإلدلر  

تخفيض رأس لملال.
-2)بناء)على قرلرلت مجلس لإلدلر )
بتاريخ)20)فبرلور)2020،)أشار مجلس)

لإلدلر  إلى):
مال) رأس  تخفيض  تح يق  (- (
لملذف2ع بخسائر قذرها) لاشركة غير 

48.000.000)درهم.

على) لملطاب ة  لاتغييرلت  -دخ2ل 

لانظام لألسا�شي الشركة حيز لاتنفيذ.

تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة) (3-

2020)تحت) 27)ماي) لاتجارية بتاريخ)

رقم)735023.
بيان مختصر
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SILVER FOOD

SA

 13RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE

N°133451

لإلدرل ) مجلس  قرلر  بم2جب  (1-

بتاريخ)31)مارس)2020)ت رر ما ولي):

لاسيذ ) لست ااة  من  تح ق 

عالوتها) من  (OUMHANI DJOULI

كمذور  عامة.

 Mehdi Squali تويين لاسيذ) ب-)

مذور عام جذوذل.

تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة) (2-

2020)تحت) 27)ماي) لاتجارية بتاريخ)

رقم)735028.

بيان مختصر
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 TZF PERFORMANCE

ADVICE

SARL AU

 67RUE AZIZ BELLAL

2éme(étage, n°3 MAARIF-

CASABLANCA

بم2جب ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم) بااذلرلابيضاء) (2020 مارس) (11

لملسؤعاية) دلت  لاشركة  تأسيس 

عحيذ) شريك  دلت  لملحذعد  

بامل2لصفات لاتااية):

 TZF شركة) -1لاتسمية 

 PERFORMANCE ADVICE SARL

.AU

2)رأس لملال):)وك2ن ل ثابتا بوشر )

 100 آالف))10.000()درهم،)من فئة)

الحصة ب يمة)100)درهم اكل منهما،)

بااكامل) عمذف2ع  بااكامل  مكتتب 

عمخصص الشريك لا2حيذ لاسيذ )
زينب طايع.

شارع) (67 (: لارئي�شي) لمل ر  ()3

 3 رقم) لاثاني  لاطابق  بالل  عزيز 

لاذلرلابيضاء.

لاسنة) تبذأ  (: لملااية) لاسنة  ()4

لملااية في فاتح وناور أعال عتنتهي في)31 

ديسمبر).

في) لاشركة  غرض  (: لاغرض) ()5

لملغرب ه2):

لإلستشارلت لا ا 2 ية علاضريبية.

لاتذريب عللخذمات لملختلفة.

لاشركة) مذ   تحذد  (: لملذ ) ()6

من تاريخ تسجيلها في لاسجل) ()99(

لاتجاري.

لاسيذ ) تويين  تم  (: لإلدلر ) ()7
زينب طايع مسير  الشركة افتر  غير)

محذد .

II()تم تسجيل لاشركة في لاسجل)

ماي) (26 و2م) لاتجاري بااذلرلابيضاء)

2020)تحت رقم)460947.
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 MINET LACING

TECHNOLOGY MAROC
بم2جب ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ)

بفرنسا تم تأسيس) (2020 أبريل) (12

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  لاشركة 

بامل2لصفات لاتااية):

 MINET شركة) لاتسمية  (1-

 LACING TECHNOLOGY

.MAROC

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل  (2

مسؤعاية محذعد .

3()لاهذف):)

غرض))لاشركة ه2):

لاغذلئية) لمل2لد  عبيع  لستيرلد 

علملنتجات) علألدعلت  علال2لزم 

الصناعة.
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لملوامالت) جميع  أعم،) عبشكل 

أع) لاصناعية  أع  لاتجارية  أع  لملااية 

علاتي) لملذونة أع لاو ارية أع لملن 2اة،)

قذ تتولق بشكل مباشر أع غير))مباشر)

بكائن لاشركة عجميع لألشياء)لملماثلة)

أع دلت لاصلة.

شارع ج2ن ج2ريس،) (49 (: لمل ر)

 12 لاش ة) (6 لاطابق) ك2تي،) حي 

لاذلرلابيضاء.

.5)مذ ))لاشركة)99)سنة.

بمبلغ) وحذد  (: لملال) رأس  (.6

إلى) م سمة  عهي  درهم  (600.000

درهم) (100 ب يمة) حصة  (60.000

عمذف2ع) بااكامل  مكتتب  الحصة،)

بما) الشركاء) عمخصص  بااكامل،)

 LA (: عهي) مساهمتهم،) مع  وتناسب 

 SOCIETE MLT MINET LACING

TECHNOLOGY 599.800درهم.

 PATRICK VERICEL لاسيذ)

100درهم.

 FREDERIC GUILLEMET لاسيذ)

100)درهم.

7.)لاسنة لملااية):)تبذأ في فاتح وناور)

عتنتهي في)31)ديسمبر من كل عام.

لاشركة) إدلر   ستتم  (: لإلدلر ) (.8

افتر  غير محذعد  من قبل لملسيرون)

لملشاركين.

MONSIEUR PATRICK VERICEL

.MONSIEUR FREDERIC GUILLEMET

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

رقم) تحت  بااذلرلابيضاء) لاتجارية 

ماي) (26 في) (460949 تجاري) سجل 

 .2020
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PME CROISSANCE
 SOCIETE AU CAPITAL RISQUE
 AYANT LA FORME DE SOCIETE

ANONYME
 SIEGE(SOCIAL : ANGLE(RUE 
 AHMED CHARCI ET RUE ALI

 ABDERRAZAK, RESIDENCE(LES
 CHAMPS(D’ANFA(D, QUARTIER

 RACINE CASABLANCA
RC : 219277

لاوام) للجمع  قرلر  -1بم2جب 
 11 بتاريخ) الشركة  لإلستثنائي 

ديسمبر)2019)ت رر):
-)تخفيض رأس مال لاشركة))غير)
لملذف2ع بخسائر قذرها)48.000.000 

درهم.
-)توذول لانظام لألسا�شي الشركة)

بشكل نسبي.
ملجلس) لاصالحيات  تف2يض  (-
من) لانهائي  لإل تهاء) اتأكيذ  لإلدلر  

تخفيض رأس لملال.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 4 بتاريخ) بااذلرلابيضاء) لاتجارية 

فبرلور)2020)تحت رقم)731787.
بيان مختصر
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SILVER FOOD
SA

 13RUE MUSTAPHA EL MAANI
CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE
N°133451

مذلعالت) محضر  -1بم2جب 
مجلس لإلدرل  بتاريخ)23)و2اي2)2018 

ت رر ما ولي):
ب2تج2رلي) إبرلهيم  لاسيذ  فصل 
 SILVER افرع) كمذور  عالوته  من 

.FOOD SA
)رعبن إدعلرد م2دي) تويين لاسيذ)

.SILVER FOOD SA(مذورل افرع
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم   2
 4 بتاريخ) بااذلرلابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735257.
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SILVER FOOD SA
 13RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA
 REGISTRE DE COMMERCE

N°133451
مذلعالت) محضر  بم2جب  (1-
أبريل) فاتح  بتاريخ  لإلدرل   مجلس 

2020)ت رر ما ولي):
فصل لاسيذ رعبن إدعلرد م2دي)
 SILVER افرع) كمذور  تف2يضه  من 

.FOOD SA
مهذي سك2للي) لاسيذ  تويين  ب-)
 SILVER افرع) عام  مذور  حسيني 

.FOOD SA
تم لإلوذلع لا ا 2ني باملحكمة) (2-
 4 بتاريخ) بااذلرلابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735258.
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ALPHA GLOBAL TRADING
SARL AU

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت شريك عحيذ

فبرلور) (4 عرفي) ع ذ  بم ت�شى 
لألسا�شي) لا ا 2ن  عضع  تم  (2020
اشركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)

شريك عحيذ دلت لملميزلت لآلتية):
 ALPHA GLOBAL ( (: لاتسمية)
ش.م.م دلت) (TRADING SARL AU

شريك عحيذ.
لاهذف):)

منشأ  صناعية اتصنيع لملالبس)
يومل بها أكثر من عشر  أشخاص.

تاجر جملة المالبس.
 13RUE (: لإلجتماعي) لمل ر 
 AHMED EL MEJJATI RES LES
 ALPES ETAGE 1 N°8 MAARIF

.CASABLANCA
بوذ) سنة  (99 في) حذدت  (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي الشركة.
درهم) (100.000 (: لارأسمال)
م سمة إلى)1000)حصة ب يمة)100 
درهم الحصة لا2لحذ  م سمة على)

لاشريك لا2حيذ.

لاسيذ) طرف  من  (: لاتصرف)

 Mr. MOHAMED TAJJEDDINE

 LAHLOUI C.I.N N° BJ373137

ملذ  غير محذعد .

من فاتح وناور إلى)) (: لاسنة لملااية)

31)ديسمبر من كل سنة.

اإلحتياط) (% (5 وخصم) (: لألرباح)

حسب) المشاركين  ( لا ا 2ني)

مشاركتهم.

باملركز) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 

بااذلرلابيضاء) اإلستثمار  للجه2ي 

تحت رقم لاسجل لاتجاري)457297.
ملخص قصذ لانشر
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شركة خيوبس كونسلتينك

KHEOPS CONSULTING 

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

الشريك لا2حيذ

رأس مااها : 10.000 درهم

لمل ر لإلجتماعي : لاذلرلابيضاء، 

ت ن2بارك طريق لان2لصر RS 114 ع

CT1029A عين لاشق

لاسجل لاتجاري رقم : 197779

للحل لملسبق الشركة
بم ت�شى محضر لاوام لإلستثنائي)

لملنو ذ بم ر لاشركة بااذلرلابيضاء)

بتاريخ)25)فبرلور)2020،)قرر لاشريك)

لا2حيذ اشركة خي2بس ك2نسلتينك)

KHEOPS CONSULTING)ما ولي):

-)للحل لملسبق الشركة.

برلد ) عادل  لاسيذ  تويين  (-

كمصفي الشركة.

-)تحذوذ م ر لاتصفية في لاون2لن)

لاتالي):)لاذلرلابيضاء،)ت ن2بارك طريق)

عين) (CT1029Aع (RS 114 لان2لصر)

لاشق.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 2020 مارس) (17 بتاريخ) لاتجارية 

تحت رقم)734642.
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مكتب لملحاسبة إيهاب لستشار 
ش.د.م.م

رأسمال لاشركة):)100.000)درهم
م رها لإلجتماعي):)شارع للحسن لاثاني،)عمار )
لابنك لملغربي التجار  للخارجية،)مكتب رقم)

9)لاناظ2ر
س.:)ت)5415

 PRIVATE CENTRAL
 LANGUAGE CENTRE IN

 NADOR
SARL

رأسمال لاشركة : 10.000 درهم
م رها لإلجتماعي : زلعية شارع 

غر اطة عشارع للحسن لألعل إقامة 
للحليمي لاطابق 4 رقم 15 ع16 

لاناظ2ر
س: ت 19339

بم ت�شى محضر للجمع لاوام غير)
(،2020 و2 ي2) (2 في) لملنو ذ  لاوادي 
 PRIVATE شركة) مساهم2  قرر 
 CENTRAL LANGUAGE CENTRE

IN NADOR SARL)ما ولي):
جميع) بيع  على  -لملصادقة 
حصة) (200 ( لإلجتماعية) للحصص 
عبذ) للحليمي  لاسيذ  ومتلكها  لاتي 
هجر) للحليمي  لآلنسة  إلى  لارزلق 

ب يمة)2.000)درهم.
6)ع7)من لا ا 2ن) -)تغيير لابنذون)

لألسا�شي الشركة.
بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لإلبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 
2020)تحت) 8)و2 ي2) بااناظ2ر بتاريخ)

رقم)489.
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مكتب لملحاسبة إيهاب لستشار 
ش.د.م.م

رأسمال لاشركة):)100.000)درهم
م رها لإلجتماعي):)شارع للحسن لاثاني،)عمار )
لابنك لملغربي التجار  للخارجية،)مكتب رقم)

9)لاناظ2ر
س.:)ت)5415

RITAJE EVENEMENT
SARL A.U

تأسيس شركة دلت مسؤعاية محذعد  بشريك)
عحيذ

بم ت�شى ع ذ عرفي مؤرخ بتاريخ)
6)مارس)2020)تم تأسيس شركة دلت)
مسؤعاية محذعد  باملميزلت لاتااية):

.RITAJE EVENEMENT(:(لاتسمية
دلت) شركة  (: لا ا 2ني) لاشكل 

مسؤعاية محذعد  بشريك عحيذ.
لمل2ض2ع):)هذف لاشركة):

لألحذلث) مختلف  تنظيم 
علاتظاهرلت.

لملختلفـــــــــــــــة) لألشـــــــــــــــغال  في  م اعاة 
أع لابناء.

تصذور علستيرلد لآلآلت علملوذلت)
لاص2تية) لمل2سي ية،) لملول2ماتية،)

علإلضاء .
:)ز  ة فيكت2ر هيك2) م ر لاشركة)
رقم) لاسفلي  لاطابق  ك2رعك2  إقامة 

م3،)لاناظ2ر.
 100.000 (: لاشركة) رأسمال 
حصة) (10.000 إلى) م سمة  درهم،)
درهم الحصة لا2لحذ ) (10 من فئة)
كلها محرر  عممل2كة السيذ عمارتي)

م ذلد.
لاتسيير):)تم تويين لاسيذ عمارتي)
غير) ملذ   الشركة  مسيرل  م ذلد 

محذد .
من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي الشركة.
لاسنة لملااية):)تبتذء)من فاتح وناور)

عتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
لاسجل) في  م يذ   لاشركة 
لاتجاري بااناظ2ر تحت رقم)19885.
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WIFAKINE
تأسيس

.WIFAKINE(:(لسم لاشركة
عياد ) (: لالجتماعي) لاهذف 

لاترعيض لاطبي.
تجزئة) (1322 (: لالجتماعي) لمل ر 
 8 لا2فاق لورلك مذخل ل مكتب رقم)

تمار .
درهم) (50.000 (: رأسمال لاشركة)

م سمة كااتالي):
درهم) (100 فئة) من  حصة  (250

السيذ  منال لشبار.
درهم) (100 فئة) من  حصة  (250

السيذ عمر لعيزي.
لاتسيير):)منال لشبار.

(: لاتجاري) بااسجل  لات ييذ  رقم 

.129843
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STE YOUBA GOLD
لالستثنائي) لاوام  للجمع  قرر 

لملنو ذ في)6)مارس)2020 :

(: لالجتماعية) للحصص  تف2يت 

لاسيذ) من  لجتماعية  حصة  (1000
لاسيذ) افائذ   ب2كطاوة  رض2لن 

عصام ب2خذمي.

(: من) لالجتماعي  لانشاط  تغيير 

تركيب) (/ لابناء) أع  مختلفة  لألعمال 

علمل2لد) لاشبكات  تركيب  (/ لاكاميرل)

لملتن2عة) لابناء) إلى أعمال  لاتجارية،)

أع لملتفرقة)/)أعمال لاذوك2ر لاذلخلي)

عللخارجي)/)  ل لابضائع.

إقااة لاسيذ رض2لن ب2كطاوة من)
عتويين  2ر) اشركة  كمسير  منصبه 

لاذون قجعي مسيرل جذوذل الشركة)

عتذعيب) لاصالحيات  جميع  مع 

لا ا 2ن لألسا�شي عتوذوله.

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لاضبط باملحكمة لالبتذلئية بتيفلت)

تحت رقم)47)بتاريخ)11)و2 ي2)2020.
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HDID CONSULTANTS
لاذلر لابيضاء)4،)ز  ة لملوطي جزعلي))ز  ة)

فري2ل ساب ا(،)أ فا

SUD ROUTE
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها 100.000 درهم

لاكائن م رها بااذلر لابيضاء - رقم 

3، ز  ة لاساحة

لاسجل لاتجاري : 72691

ت2قف مهام مذبر
عتويين مذبر جذوذ

بم2جب للجموية لاوامة غير) (- (I

بااذلر) لملنو ذ   الشركاء) لاوادوة 

تمت) (،2020 ماي) (5 في) لابيضاء)

مواونة ما ولي):

ت2قف مهام لاسيذ محمذ بياضة)

من منصبه كمذبر.

تأكيذ لاسيذ هش2م ع2ني بصفته)

مذبرل جذوذل الشركة عداك ملذ  غير)

محذعد .

لا ا 2ني) باإلوذلع  لا يام  تم  (- (II

لملحكمة) اذى  لاضبط  بكتابة 

لاتجارية الذلر لابيضاء)بتاريخ)4)و2 ي2)

2020)تحت رقم)735267.
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HDID CONSULTANTS

لاذلر لابيضاء)4،)ز  ة لملوطي جزعلي))ز  ة)

فري2ل ساب ا(،)أ فا

COGESTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها 100.000 درهم

لاكائن م رها بااذلر لابيضاء - كلم 

7، طريق لارباط، عين لاسبع

لاسجل لاتجاري : 88595

ت2قف مهام مذبر لقترلني

بم2جب للجموية لاوامة غير) (- (I

بااذلر) لملنو ذ   الشركاء) لاوادوة 

تمت) (،2020 ماي) (5 في) لابيضاء)

مواونة ما ولي):

ت2قف مهام لاسيذ محمذ بياضة)

من مهامه كمذبر لقترلني.

مااكي) لدريس  لاسيذ  تأكيذ 

بصفته مذبرل عحيذل الشركة.

لا ا 2ني) باإلوذلع  لا يام  تم  (- (II

لملحكمة) اذى  لاضبط  بكتابة 

لاتجارية الذلر لابيضاء)بتاريخ)2)و2 ي2)

2020)تحت رقم)735179.
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HDID CONSULTANTS

لاذلر لابيضاء)4،)ز  ة لملوطي جزعلي))ز  ة)

فري2ل ساب ا(،)أ فا

 SOCIETE D’ENTREPOSAGE

PETROLIER
شركة دلت مسؤعاية محذعد 

رأسمااها 10.000.000 درهم

لاكائن م رها بااذلر لابيضاء - عمار  

«زيز»، كلم 7، طريق لارباط، عين 

لاسبع

لاسجل لاتجاري : 336913

ت2قف مهام مذبر لقترلني
بم2جب للجموية لاوامة غير) (- (I

بااذلر) لملنو ذ   الشركاء) لاوادوة 

تمت) (،2020 ماي) (5 في) لابيضاء)

مواونة ما ولي):

ت2قف مهام لاسيذ محمذ بياضة)

من مهامه كمذبر لقترلني.

أب2اي طان) رشيذ  لاسيذ  تأكيذ 

بصفته مذبرل عحيذل الشركة.

لا ا 2ني) باإلوذلع  لا يام  تم  (- (II

لملحكمة) اذى  لاضبط  بكتابة 

لاتجارية الذلر لابيضاء)بتاريخ)2)و2 ي2)

2020)تحت رقم)735178.
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DARDEV
SARL AU

15، شارع لألبطال ش ة رقم 4، 

أكذلل لارباط

تأسيس
مسجل) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

تم) (،2020 فبرلور) (27 باارباط بتاريخ)

دلت) اشركة  لألسا�شي  لانظام  عضع 

لملسؤعاية لملحذعد ):

.DARDEV SARL AU(:(لاتسمية

لمل ر لالجتماعي):)

مكتب) (: لالجتماعي) لاهذف 

لاذرلسات علملس2ح علابح2ث،)درلسة)

لالتصاالت للحاس2بية.

من) لبتذلءل  سنة  (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي أي من تاريخ عضع)

لاسجل لاتجاري.

فاتح) من  تبتذئ  (: لملااية) لاسنة 
ســـــــــنة) كل  من  ديسمبر  (31 إلى) وناور 
ما عذل لاسنة لألعلى تبتذئ من تاريخ)

لاتسجيل.
رأس لملال):)إن رأسمال لاشركة قذ)
حذد في مبلغ)100.000)درهم م سمة)
100)درهم) 1.000)حصة من فئة) إلى)

الحصة لا2لحذ ):
لاذردلري) السيذ  حصة  (1.000

مرلد.
لملسير):)لاسيذ لاذردلري مرلد.

لاتجاري) بااسجل  لات ييذ  رقم 
143767)بتاريخ)12)مارس)2020.
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فيذلرك2
شركة محذعد  لملسؤعاية
رأسمااها):)100.000)درهم

عض2 بهيئة للخبرلء)لملحاسبين
ز  ة مصطفى لملواني،)رقم)357،)لاذلر لابيضاء

DAHLIAS HOLDING
SARL AU

شركة محذعد  لملسؤعاية دلت 
شريك عحيذ

رأسمااها : 100.000 درهم
م ر لاشركة : شارع لبرلهيم لارعدلني 

رقم 303، لاطابق لارلبع -
لاذلر لابيضاء

تأسيس
I)-)بم2جب ع ذ عرفي مؤرخ بااذلر)
لابيضاء)في)12)و2 ي2)2020،)تم إ جاز)
محذعد ) اشركة  لألسا�شي  لا ا 2ن 
لملسؤعاية دلت شريك عحيذ مميزلوتها)

كااتالي):
 DAHLIAS» (: لاشركة) تسمية 
محذعد ) شركة  («HOLDING

لملسؤعاية دلت شريك عحيذ.
لاصفة لا ا 2 ية):)شركة محذعد )

لملسؤعاية دلت شريك عحيذ.
 - لابيضاء  لاذلر   : لاشركة) م ر 
 ،303 رقم  لارعدلني  لبرلهيم  شارع 

لاطابق لارلبع.
رأسمال لاشركة : 100.000 درهم 
مجزأ إلى 1000 حصة تابوة الشركة 
حصة  اكل  درهم   100 فئة  من 
لا يمة  عمذف2عة  بكاملها،  مكتتبة 
م2الي  السيذ  عمخصصة  باانصف 

 My El Mehdi( لابلغيتي  لملهذي 

.(BELGHITI

غرض  يهذف   : لاشركة  غرض 

لاشركة س2لء باملغرب أع بالخارج إلى :

لملباشر  غير  أع  لملباشر  لالهتمام 

أع  لاغير  لحساب  أع  انفسها  س2لء 

دلتي  شخــــــــــــــــــــص  كـل  مع  باالشترلك 

أع مون2ي كيفما كان شكله في جميع 

شركات  إحذلث  ب2لسطة  لاومليات 

أع  اتأسيسها  المشاركة  جذوذ ، 

في رأسمال شركات م2ج2د   الزياد  

ت ذمة،  ت2صية،  ب2لسطة  أوضا  أع 
ح 2ق  أع  سنذلت  شرلء  أع  لكتتاب 

تابوة الشركة، لال ذماج، لاتحااف، 

جموية أع غير داك.

إنشاء عإدلر  مال لالستثمار.

عمليات  كل  ل جاز  أع  مباشر  

باملااية،  للخاصة  لاشاملة  لاهنذسة 

علا2ساطة علانيابة.

درلسة علستشار  علوضاح عل جاز 

لالستثمارلت  أع  لات2ظيفات  جميع 

لات نية،  لملشاريع  كل  عكذل 

علاصناعية  علملااية  علالقتصادوة 

علاسياحية  علاتجارية  علملنجمية 

علافالحية علاو ارية.

لا يم  كل  عتبادل  عبيع  شرلء 

لملن 2اة عجميع حصص لاف2لئذ.

و2م  من  لبتذلء  سنة   99  : لملذ  

ت ييذها في لاسجل لاتجاري.

لاسنة لملااية : من فاتح وناور إلى 

31 ديسمبر.

لملسير لا2حيذ : ملذ  غير محذعد ، 

لاسيذ م2الي لملهذي لابلغيتي، مغربي 

للجنسية، لملزدلد بااذلر لابيضاء في 5 

وناور 1981، لاساكن بااذلر لابيضاء، 

 ،15 زمرد  عمار   كاايف2ر يا،  جنان 

لاطابق لارلبع، لاش ة 11، عللحامل 

رقم  لا2طنية  لاتوريف  ابطاقة 

.BE744825

لا ا 2ني  لإلوذلع  إ جاز  تم   -  II

لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  بكتابة 

 ،2020 و2 ي2   4 في  لابيضاء  بااذلر 

تحت رقم 735270.

بااسجل  لاشركة  ت ييذ  تم   -  III

بااذلر  لاتجارية  باملحكمة  لاتجاري 

لابيضاء في 4 و2 ي2 2020، تحت رقم 

 .461205

عن م2جز عبيان

لملسير،)م2الي لملهذي لابلغيتي
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فيذلرك2

شركة محذعد  لملسؤعاية

رأسمااها):)100.000)درهم

عض2 بهيئة للخبرلء)لملحاسبين

ز  ة مصطفى لملواني،)رقم)357،)لاذلر لابيضاء

SAHAM SERVICE

SARL AU

شركة محذعد  لملسؤعاية دلت 

شريك عحيذ

رأسمااها : 45.076.100 درهم

م ر لاشركة : شارع لازرقط2ني رقم 

216، لاطابق لاسادس -

لاذلر لابيضاء

س.ت. لاذلر لابيضاء رقم 271181

تخفيض لارأسمال

15)أبريل) بم2جب قرلر مؤرخ) (- (I

لا2حيذ) لاشريك  قام  (،2020

 »SAHAM SERVICE» اشركة)

بتخفيض رأسمال لاشركة من مبلغ)

47.197.700 درهم إلى 45.076.100 

للخسائر  باستيواب  عداك  درهم 

لاساب ة.

لا ا 2ني  لإلوذلع  إ جاز  تم   -  2

لاتجارية  باملحكمة  لاضبط  بكتابة 

 ،2020 و2 ي2   5 في  لابيضاء  بااذلر 

تحت رقم 735299.

عن م2جز عبيان

لإلدلر  لملسير 

لاسيذ محمذ لملرزعقي
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MAZARIA
SARL

زياد  رأسمال لاشركة
للجمع) محضر  بم تضيات  (- (1

 28 لاوام غير لاوادي لملنو ذ بتاريخ)

شركة) شركاء) قرر  (،2019 ديسمبر)

»MAZARIA»)شركة دلت مسؤعاية)

 17.500.000 رأسمااها) محذعد ،)

درهم عم رها لالجتماعي بتارعدل ت،)

لاسالم،) حي  لألعل،) لاطابق  (،1 رقم)

بل2ك ل،)رقم)39،)أوت لعز ،)ما ولي):

من) لاشركة  رأسمال  رفع 

17.500.000)درهم إلى)45.000.000 

درهم.

توذول لافصلين)6)ع)7)من لا ا 2ن)

لألسا�شي الشركة.

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (- (II

لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط 

 2020 فبرلور) (6 بتاريخ) بتارعدل ت 

تحت رقم)68.
ملخص قصذ لانشر
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STE MEGAONETRAV
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد 

بشريك عحيذ

توذول بااشركة
في لملؤرخ  عرفي  ع ذ   بم ت�شى 

مساهم شركة) قرر  (2020 مارس) (3

 STE MEGAONETRAV SARL AU

رأسمااها)100.000)درهم ما ولي):

لست ااة مسير عشريك) قب2ل  تم 

لاسيذ لمحمذ ب2عام للحامل ابطاقة)

 V242301 رقم) لا2طنية  لاتوريف 

عتويين مسير  جذوذ  لاسيذ  لومان)

لاتوريف) ابطاقة  للحاملة  ب2عام 

.V218222(لا2طنية رقم

ب2عام) لمحـمذ  السيذلن  لات2قيع 

أع لومان ب2عام.

ب2عام) لومان  السيذ   (: لاتسيير)

لملسير  لا2حيذ  الشركة.

باملحكمة) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
رقم) تحت  بخنيفر   لالبتذلئية 
 2020 مارس) (9 عبتاريخ) (2020/70

رقم لاسجل لاتجاري)2719.
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J S GESTION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 100.000 درهم
م رها لالجتماعي : ز  ة سمية

إقامة شهرزلد 3، لاطابق 5، رقم 22
حي لانخيل، لاذلر لابيضاء

بذو2لن) ت2ثي ي  ع ذ  بم2جب 
بتاريخ بنس2د ،) لحسان   لألستاد 
تم) (،2020 أبريل) ع20) مارس  (19
لملسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس 

لملحذعد  لاتي تتضمن ما ولي):
شركة) (J S GESTION (: لاتسمية)

دلت لملسؤعاية لملحذعد .
رأسمال لاشركة):)100.000)درهم)
م2زع على)1000)حصة من فئة)100 

درهم الحصة لا2لحذ .
دلت) شركة   : لا ا 2 ية  لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد .
سمية،) ز  ة  (: لالجتماعي) لمل ر 
إقامة شهرزلد)3،)لاطابق)5،)رقم)22،)

حي لانخيل،)لاذلر لابيضاء.
لملذ ):)99)سنة.

فنذقية) عحذ   تسيير  (: لاهذف)
عت2لبوها.

لاتسيير):)
للحامل) لاسيذ محمذ للج2هري،)
رقم) لا2طنية  لاتوريف  ابطاقة 

.BE531599
للج2هري،) لاكريم  عبذ  لاسيذ 
لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.BE4922259(رقم
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
تحت رقم) لابيضاء،) بااذلر  لاتجارية 

.734924
لاتجاري) بااسجل  لات ييذ  تم 

بااذلر لابيضاء،)تحت رقم)460905.
النشر علإلوذلع

دو2لن لألستاد لحسان بنس2د 
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OMA FOOD GROUPE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

بمساهم عحيذ
رأسمااها : 100.000 درهم

م رها لالجتماعي : 45، زلعية شارع 
ج2رج سا ذ عستا ذهال

لاذلر لابيضاء
بذو2لن) ت2ثي ي  ع ذ  بم2جب 
بااذلر) م2ثق  لحسان،) لألستاد 
تم) (2020 مارس) (4 بتاريخ) لابيضاء،)

ما ولي):
لالستثنائي) لاوام  للجمع  محضر 

لاذي لتخذ لا رلرلت لآلتية):
 OMA(تغيير لاتسمية من لاشركة

FOOD GROUPE Sarl au
 MALKI FOOD GROUPE (: إلى)

Sarl au
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
تحت رقم) لابيضاء،) بااذلر  لاتجارية 

.734954
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العيا�شي اكري
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رأسمااها : 100.000 درهم
م رها لالجتماعي : 174، طريق أعالد 

زيان، لاذلر لابيضاء
بم2جب ع ذ ت2ثي ي مؤرخ بتاريخ)
لألستاد) تل اه  (،2019 أبريل) (15
بااذلر) م2ثق  بنس2د ،) إحسان 
للجمع) محضر  وتضمن  لابيضاء،)
لاوام لالستثنائي تم لتخاد لا رلرلت)

لاتااية):
من) لا ا 2 ية  لاصفة  تغيير 
شركة) إلى  لاو ارية  لملذ ية  لاشركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد .
تغيير لاتسمية من لاشركة لملذ ية)
«لاويا�شي) إلى) لاويا�شي  لاو ارية 

لكري»)ش.م.م.
لاسني) برلد   عمر  لاسيذ  تويين 

كمسير الشركة.
تبني  ظام أسا�شي جذوذ الشركة)

علاذي وحمل للخصائص لاتااية):
لكري») «لاويا�شي  (: لاتسمية)

ش.م.م.

دلت) شركة  (: لا ا 2 ية) لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد .

لستغالل،) بيع،) شرلء،) (: لاهذف)

تسيير أي ع ار من 2ل أع غير من 2ل.

لاتي) لافالحية  لألرل�شي  لستغالل 

لاومليات) عجميع  لاشركاء،) جلبها 

لملمكن ربطها بطري ة مباشر  أع غير)

مباشر  الغاوة للخاصة بااشركة أع)

لملشابهة انشاطها.
رأسمال لاشركة):)100.000)درهم)

م2زع على)1000)حصة.

لملذ ):)99)سنة.

لمل ر لالجتماعي):)174،)طريق أعالد)
زيان،)لاذلر لابيضاء.

من طرف لاسيذ عمر) (: لاتسيير)

برلد  لاسني.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لاتجارية بتاريخ)13)و2 ي2)2019)تحت)
رقم)705523.

169 P

AMIGO FRUITS
SARL

تأسيس شركة
أعال):)بم ت�شى ع ذ عرفي،)بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2020 فبرلور) (5

لاشريك) دلت  لملسؤعاية  محذعد  

لا2حيذ دلت للخصائص لاتااية):

 AMIGO FRUITS (: لاتسمية)

SARL)شركة محذعد  لملسؤعاية.

عتصذور) لستيرلد  (: لانشاط)

لاف2لكه عللخضار.
:)حي لعالد ميم2ن) لمل ر لالجتماعي)

لاناض2ر.

لملذ ):)مذ  لاشركة محذد  في)99 

سنة.

في) محذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 

 1000 إلى) قسمت  درهم  (100.000

 100 فئة) من  لجتماعية  حصة 

 درهم ال2لحذ  كلها مكتتبة عمحرر 

كما ولي):

لاسيذ عبذ لاصماد شوباني)500 

حصة.

لاسيذ جمال كن2ف)500)حصة.
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لاسنة) (: لالجتماعية) لاسنة 
وناور) لافاتح  في  تبتذئ  لالجتماعية 

اتنتهي في)31)ديسمبر.
لاشركة) اتسيير  عين  (: لاتسيير)

عملذ  غير محذعد ):
لاسيذ عبذ لاصماد شوباني رقم)

.S378996(لابطاقة لا2طنية
لاسيذ جمال كن2ف رقم لابطاقة)

.S487854(لا2طنية
لا ا 2ني) لإلوذلع  تم  (: ثا يا)
لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط  بكتابة 
 2020 فبرلور) (19 بتاريخ) بااناض2ر 

تحت رقم)242.
170 P

 STE EL GARANI DE
MENUISERIE

SARL AU
شركة محذعد  لملسؤعاية

اشريك عحيذ
لاتأسيس

بتاريخ عرفي  ع ذ   بم ت�شى 
2020)حررت ق2ل ين شركة) 29)ماي)
عحيذ) اشريك  لملسؤعاية  محذعد  

خصائصها كااتالي):
 STE EL GARANI :)شركة) لالسم)

DE MENUISERIE SARL AU
لاهذف):)أعمال لانجار .

عنذ) لالجتماعي  لمل ر 
شيخ) محمذ  شارع  (،INGECOFISC
مرحبا) عمار   فبرلور  (29 لاسوذي)

لاطابق لارلبع تاابرجت أكادور.
من تاريخ) سنة لبتذلء) (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.
في) حذد  (: لالجتماعي) لارأسمال 
إلى) م سم  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000
ال2لحذ  تكتب بكاملها عتحذد عتسنذ)
لاكرلني) لاسيذ  لا2حيذ  لملؤسس  إلى 

للحسين.
فاتح) من  تبتذئ  (: لملااية) لاسنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) عتنتهي  وناور 
سنة ما عذل لاسنة لملااية لألعلى لاتي)
إلى غاوة) لاتأسيس  تاريخ  تبتذئ من 

31)ديسمبر.

لاشركة) بتسيير  و 2م  (: لاتسيير)
لاكرلني) لاسيذ  محذعد   غير  عملذ  

للحسين.
اتك2ين) (%5 وتم لقتطاع) (: لألرباح)
عليه) لملنص2ص  لالحتياطي  لارصيذ 
وخصص) أع  و2زع  علاصافي  قا 2 يا 
جذوذ) من  مرحل  مبلغ  لع  لحياطيا 

برمته أع جزئيا.
لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
باملحكمة) لاضبط  بكتابة  لا ا 2ني 
لاتجارية بأكادور بتاريخ)9)و2 ي2)2020 

تحت رقم)90172.
الخالصة علاتذكير

171 P

BOUTAHIRI FRERES
تف2يت حصص لجتماعية

لالستثنائي) لاوام  للجمع  قرر 
لملنو ذ بتاريخ)8)و2 ي2)2020 :

لجتماعية) حصة  (4000 بتف2يت)
لاوزيز) عبذ  ب2طاهري  لاسيذ  من 

افائذ  لاسيذ  مينة ب2زايم.
لجتماعية) حصة  (4000 تف2يت)
لا ادر) عبذ  ب2طاهري  لاسيذ  من 

افائذ  لاسيذ ب2طاهري عبذ لاوالي.
ب2طاهري لاسيذ   لست ااة 

عبذ لاوزيز من مهامه ك2كيل الشركة)
عتويين لاسيذ  مينة ب2زايم ك2كيلة)

الشركة مع جميع لاصالحيات.
بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية) باملحكمة  لاضبط 
(: لاتجاري) بالخميسات رقم لاسجل 

.24629
النسخ علابيان

لا2كيل

172 P

لألستاد محمذ رشيذ لاتذالعي
م2ثق بااذلر لابيضاء

67/69)شارع م2الي لدريس لألعل
لاطابق لألعل لاش ة رقم)3

 05.22.82.18.99(/(05.22.82.25.25.88
لافاكس):)05.22.82.15.42

2TMR شركة
شركة محذعد  لملسؤعاية

بشريك عحيذ
رأسمااها لالجتماعي : 100.000 

درهم

 28، ز  ة لاغضفة، لاطابق لألر�شي
مكتب رقم 1، لملواريف

لاذلر لابيضاء
بم ت�شى ع ذ عرفي ت2ثي ي تل اه)
لألستاد محمذ رشيذ لاتذالعي م2ثق)
 2020 2)و2 ي2) بااذلر لابيضاء)بتاريخ)
عضع لانظام لألسا�شي الشركة دلت)
بالخصائص) لملحذعد   لملسؤعاية 

لآلتية):
لاتسميـــــة):)2TMR)شركة محذعد )

لملسؤعاية.)بشريك عحيذ.
لاهذف لالجتماعي):)تهذف لاشركة)

إلى لا يام دلخل أع خارج لملغرب ب):
لإلنواش لاو اري.

لاتصذور علالستيرلد.
لاومليات) كل  عامة  عبصفة 
لملااية) لاصناعية  علاتجارية  لات نية 
اها) لاتي  لملن 2اة  لاغير  أع  لملن 2اة 
عالقة مباشر  أع غير مباشر  بااهذف)

لالجتماعي لاهادفة إلى تط2يره.
ز  ة) (،28 (: لالجتماعـي) لمل ر 
مكتب  لألر�شي،  لاطابق  لاغضفة،)

رقم 1، لملواريف، لاذلر لابيضاء.
من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملـــــــذ )

تسجيلها بااسجل لاتجاري.
وحذد) (: لالجتماعي) لارأسمال 
 100.000 مبلغ) في  لاشركة  رأسمال 
لاشكل) على  جميوها  محرر   درهم 

لاتالي):
 100.000 ح2در) هنذ  لآلنسة 

درهم.
لملجم2ع):)100.000)درهم.

في) للحصص  تحذد  (: للحصص)
كل) قيمة  لجتماعية  حصة  (1000
درهم محرر  جميوها) (1000 حصة)

على لاشكل لاتالي):
لآلنسة هنذ ح2در)1000)حصة.

لملجم2ع):)1000)حصة.
لاسنة لالجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
تسير لاشركة ملذ  غير) (: لاتسيير)
محذد  من طرف لآلنسة هنذ ح2در.

عتلتزم لاشركة في جميع ع 2دها)
باات2قيع لملنفرد اآلنسة هنذ ح2در.)

تم لإلوذلع لا ا 2ني لملركز للجه2ي)
بتاريخ لابيضاء) بااذلر   االستثمار 

4)و2 ي2)2020)تحت رقم)735251.

الخالصة علابيـان

لألستاد محمذ رشيذ لاتذالعي

173 P

CFG GESTION

شركة مساهمة

رأسمااها : 5.000.000 درهم

لمل ر لارئي�شي : 7/5، ز  ة بن طفيل

لانخيل، لاذلر لابيضاء

رقم لاسجل لاتجاري 77445

حل صنذعق لات2ظيف لملشترك

CMKD CROISSANCE

بتاريخ صادر  قرلر   بم2جب 

اشركة) ثبت  عإد  (،2019 مارس) (18

أص2ل) صافي  أن  (CFG GESTION

ظل) لملشترك  لات2ظيف  صنذعق 

و ل) شهرين  عن  تزيذ  مذ   ط2لل 

لألدني،) لا ا 2ني  لملبلغ  عن  صف 

قررت بصفتها لملؤسسة لملسير  حل)

 CMKD صنذعق لات2ظيف لملشترك)

CROISSANCE قبل لألعلن.

عقذ تم تويين لملؤسسة لا2ديوة، 

بمهام  ال يام  عفابنك،  لاتجاري 

لملصفي.

(،7/5 لاتصفية  م ر  تحذوذ  عتم 

لاذلر  لانخيل،  طفيل،  بن  ز  ة 

فيجب  لملرلسالت  أما  لابيضاء. 

 ،163 لإلوذلع،  قسم  إلى  ت2جيهها 

شارع للحسن لاثاني، لاذلر لابيضاء.

علا2ثائق  لاو 2د  إوذلع  عسيتم 

كتابة  اذى  بااتصفية  لاصلة  دلت 

بااذلر  لاتجارية  لملحكمة  ضبط 

لابيضاء.

174 P
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 TRYPTIQUE شركة
LOGISTIQUE

SARL AU
بم ت�شى للجمع لاوام غير لاوادي 
ت رر  2019 و2اي2   5 بتاريخ   لملنو ذ 

ما ولي :
تح2يل لمل ر لالجتماعي :

إلى  تمار   لاذهبي،  لملنص2ر  حي 
18 رقم 2 من ز  ة لكرم رضا تجزئة 
هنا لارباط. 1 مكرر حي لانهضة 349 

مجم2عة لالحذ.
لازياد  في رأسمال لاشركة.

درهم   100 درهم   90.000 من 
الحصة لا2لحذ  من فئة 900 درهم 
10.000درهم   بزياد    100.000 للى 
كلها في ح2ز  لاشريك لا2حيذ م2الي 

لملهذي عايذ لاول2ي.
لألسا�شي  لا ا 2ن  تحذوث 

الشركة.
تم لإلوذلع لا ا 2ني اذى لملحكمة 
سبتمبر   9 بتاريخ  باارباط  لاتجارية 

2019 تحت رقم 101977.
175 P

لستذرلك خطإ
عقع بالجريذ  لارسمية عذد 5603

بتاريخ 18 مارس 2020
 لاصفحة 4463

STE IAFDIVERT
SARL

بذال من):
STE KAFDIVERT

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
لارأسمال لالجتماعي الشركة 

100.000 درهم
......................................................
...........................................................

STE KAFDIVERT(:(لاتسمية
......................................................
...........................................................

و رأ):
STE IAFDIVERT SARL

شركة دلت مسؤعاية محذعد 
لارأسمال لالجتماعي الشركة 

100.000 درهم

......................................................
...........................................................

STE IAFDIVERT(:(لاتسمية
......................................................
...........................................................

)لاباقي ال تغيير فيه(.

 STE BTP GO TRAV
SARL

رقم لاسجل لاتجاري 9999
م2طنة بتجزئة لاوثما ية لاحي 
لإلدلري لاطابق لاثااث بني مالل

 28 بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 فبرلور)
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  تحمل للخصائص لاتااية
.STE BTP GO TRAV(:(لاتسمية

بتجزئة) م2طنة  (: لاون2لن)
لاطابق) لإلدلري  لاحي  لاوثما ية 

لاثااث بني مالل.)
لاغرض:))أعمال مختلفة علابناء.

رأس لملال):)100.000)دهم م سم)
قيمتها) لجتماعية  حصة  (1000 إلى)

100)درهم).
حي) لبرلهيم  أغزيف  لاسيذ 
مالل) بني  (9 رقم) (1 بل2ك) لال بواث 

وملك)500)حصة لجتماعية).))
عن2ل ه) لعلا2لد محمذ،) (: لاسيذ) ( (
لملشيل،) لتربات  تادلرت  لوت  قصر 

وملك)500)حصة لجتماعية.))))
لاسنة لملااية:)لاسنة لمليالدوة.

مذ  لاشركة:))99)سنة)
ع) ( لبرلهيم) أغزيف  (: لاتسيير)

لعلا2لد محمذ.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 217 لالبتذلئية بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)11)مارس.
1 C

 STE BRIKATRANS
SARL AU

لارأسمااها :  100.000 درهم
لاسجل لاتجاري رقم :  4545

)على لثر قرلر لملسير بتاريخ)29)ماي)
دلت) لاشركة  بم ر  لملنو ذ  (،2020
علحذ) بمساهم  لملحذعد   لملسؤعاية 

 BRIKATRANS s.a.r.l (» ( ( ( ( ( لملسما )

AU)»قرر ما ولي):

(: ايشمل) لاشركة  نشاط  ت2سيع 

تنظيم لاصيذ لاسياحي.

(( توذوالت قا 2 يـة.))

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  ( (

لالبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 

ب2لدي لاذهب،)بتاريخ)2)و2 ي2)2020،))

تحت رقم):)314-2020.

2 C

                                                                                                                                          STE EMO SYSTEME

      شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

بمشارك علحذ

 تأسيس شركة 
تبوا الو ذ لاورفي بتاريخ))28)ماي)

2020،)تم عضع ق2ل ين لاشركة دلت)

لملميزلت لاتااية:

.EMO SYSTEME(:لاتسمية

دلت) شركة  لا ا 2ني:) لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بمشارك علحذ.

لمل2ض2ع:))))))وتولق نشاط لاشركة:

)خذمات لملول2ميات.

لاومليات) عامة مختلف  عبصفة 

لملن 2اة) لاو ارية  لملااية،) لاتجارية،)

عغيرل ملن 2اة لاتي من شأنها ت2سيع)

نشاط لاشركة.

:)حي لاسالم رقم) ( ( ( لمل ر لارئي�شي)

-1241لاذلخلـة.

لارأسمال):)حذد في مبلغ)100.000 

درهم م سمة إلى أاف حصة من فئة)

لاسيذ) بااكامل  وملكها  درهم  ( (100

محمذ لاشمخي.

لاسيذ) طرف  من  تسير  (: لإلدلر )

محمذ لاشمخي ملذ  غير محذد .

))))لإلوذلع لا ا 2ني)))))):)تم بكتابة)

لالبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 

ب2لدي لاذهب،)بتاريخ))2و2 ي2)2020،))

ع لملسجل في) (311-2020 تحت رقم)

لاسجل لاتجاري تحت رقم15573.

3 C

 OCEAMIC LAAYOUNE II
 S.A.R.L

 AU(CAPITAL(DE : 50.000.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL: 30 ZONE
 INDUSTRIELLE VILLE

 MUNICIPAMITE EL MARSSA
LOT(N°60 BP 67

LAAYOUNE-RC N°11365-
لالستثنائي) لاوام  للجمع  لثر  على 
بتاريخ)21) 2فمبر2017)لملنو ذ بم ر)
لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  لاشركة 
 OCEAMIC LAAYOUNE ( ( لملسما )
S.A.R.L))))قرر لاشركاء))ععلف 2ل على)

ما ولي):
تملكها) حصة  (100.000 -تف2يت)
شركة)KBA HOLDING S.A)))افائذ )
 ATLANTIC HARVESTشركة

S.A.R.L A.U
جليل) لاسيذ  لست ااة  -قب2ل 
لا باج علاسيذ عبذ لاهادي لمار من)

تسيير لاشركة.
لمار) لاهادي  عبذ  لاسيذ  -تويين 

كمسير الشركة ملذ  غير محذد .
-توـذوالت قا 2 يــة.)

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 
ديسمبر2017   (11 بتاريخ) بااوي2ن،)

تحت رقم)2160/2017.
4 C

BINAE SOUSS
شركـة محذعد  لملسؤعاية  

رأسمااها : 1.000.000.00  درهم
لمل ر لالجتماعي: رقم 7، عمار  رقم 
ك 7 جن2ب 2-27، طريق سيذي 

ب2زيذ، للجذوذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري:

10619
تح2يل لمل ر لالجتماعي اشركة

لاوام) للجمع  محضر  بم ت�شى 
فبرلور) (20 في) لملؤرخ  لإلستثنائي 
لاشركة لملذك2ر ) 2019،)قرر شركاء)

لعاله ما ولي:
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الشركة) لالجتماعي  لمل ر  تح2يل 
من لاون2لن لملت2لجذ في رقم)7،)عمار )
رقم):)75)جن2ب)27-2،)طريق سيذي)
ب2زيذ،)للجذوذ  إلى لاون2لن للجذوذ)
2،))لاب وة) لملت2لجذ في تجزئة لانجذ)

U8،)لاطابق لالعل،))للجذوذ .
لا 2ل ين) في  لارلبع  لافصل  تغيير 

لألساسية الشركة.
لألساسية) لا 2ل ين  تحيين 

الشركة.
لإلوذلع) تم  لا ا 2ني:) لإلوذلع 
اذى) لاضبط  بكتابة  لا ا 2ني 
لملحكمة لإلبتذلئية بالجذوذ  بتاريخ)

07)مارس)2019)تحت رقم)23659.
))))))))))))خالصة عبيان

5 C

 MAKFA SERVICES
SARL

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

 18 بتاريخ) لاورفي  الو ذ  تبوا 
مارس2020))تم عضع ق2ل ين لاشركة)

دلت لملميزلت لاتااية:
 MAKFA SERVICES (: لاتسمية)

                 . SARL
دلت) شركة  لا ا 2ني:) لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
لمل2ض2ع:))))))وتولق نشاط لاشركة:)
عت2زيع لمل2لد لاغذلئية.) ( بيع،)شرلء) (-
لاومليات) مختلف  عامة  عبصفة  (-
لملن 2اة) لاو ارية  لملااية،) لاتجارية،)
عغير لملن 2اة لاتي من شأنها ت2سيع)

نشاط لاشركة.
حي) لاطاح  شارع  (: لارئي�شي) لمل ر 

لا2حذ  رقم)3130))-لاذلخلـة.
مبلغ) في  حذد  (: لارأسمال)
100.000.00)درهم م سمة إلى أاف)
وملكها) درهم  (100 فئة) من  حصة 

بااكامل):
لملكي))))))) لهل  لافتاح  عبذ  لاسيذ 

500)حصة.
لاسيذ حميذ فكار500)حصة.

تسير من طرف لاسيذ:)) (: ( لإلدلر )
حميذ فكار))ملذ  غير محذد .

بكتابة) تم  لا ا 2ني:) لإلوذلع 
لإلبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 
ب2لدي لاذهب،)بتاريخ)2)و2 ي2)2020 
في) علملسجل  (312-2020 رقم) تحت 

لاسجل لاتجاري تحت رقم15575.
6 C

 SOCIETE D’EXPLOITATION
DES MOULINS GUELMIM
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  بمشارك علحذ
تبوا الو ذ لاورفي بتاريخ)22)ماي)
تم عضع ق2ل ين لاشركة دلت) (2020

لملميزلت لاتااية):
  SOCIETE (: لاتسمية)
 D’EXPLOITATION DES

.MOULINS GUELMIM
دلت) شركة  (: لا ا 2ني) لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بمشارك علحذ.
لمل2ض2ع):)وتولق نشاط لاشركة:

للحب2ب) أ 2لع  لجميع  مطحنة 
علا مح.

لاومليات) عامة مختلف  عبصفة 
لملن 2اة) لاو ارية،) لملااية،) لاتجارية،)
عغير لملن 2اة لاتي من شانها ت2سيع)

نشاط لاشركة.
لاحي) لاسالم  حي  (: لارئي�شي) لمل ر 

لاصناعي رقم)272)لاذلخلة.
لارأسمال):)حذد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم م سمة 
فئة)100)درهم وملكها بااكامل لاسيذ)

فهذ لوذ ب2ش).
لاسيذ) طرف  من  تسير  (: لإلدلر )

فهذ لوذ ب2ش ملذ  غير محذد .
بكتابة) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
لالبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 
ب2لدي لاذهب،)بتاريخ)2)و2 ي2)2020 
في) علملسجل  (313-2020 رقم) تحت 

لاسجل لاتجاري تحت رقم)15577.
7 C

 PHARMACIE AL BARAKA
DAKHLA

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  بشريك علحذ

تبوا الو ذ لاورفي بتاريخ)14)ماي)
تم عضع ق2ل ين لاشركة دلت) (2020

لملميزلت لاتااية):
 PHARMACIE AL (: لاتسمية)

.BARAKA DAKHLA
دلت) شركة  (: لا ا 2ني) لاشكل 

لملسؤعاية لملحذعد  بمشارك علحذ.
لمل2ض2ع):)وتولق نشاط لاشركة:

صيذاية.
لاومليات) عامة مختلف  عبصفة 
لملن 2اة) لاو ارية،) لملااية،) لاتجارية،)
عغير لملن 2اة لاتي من شانها ت2سيع)

نشاط لاشركة.
رقم) (II حي لا سم) (: لمل ر لارئي�شي)

A27)لاطابق لاسفلي-)لاذلخلة.
لارأسمال):)حذد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم م سمة 
فئة)100)درهم وملكها بااكامل لاسيذ)

مرلد لاتامك.
لاسيذ) طرف  من  تسير  (: لإلدلر )

مرلد لاتامك ملذ  غير محذد .
بكتابة) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
لالبتذلئية) لملحكمة  اذى  لاضبط 
ب2لدي لاذهب،)بتاريخ)21)ماي)2020 
علملسجل في) ( (308-2020 تحت رقم)

لاسجل لاتجاري تحت رقم)15569.
8 C

STE  SUPDEVA
  SARL

لاون2لن : دعلر اوياوطة أعالد لكناع   
بني مالل

رقم لاسجل لاتجاري 10017 
بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
شركة)) إنشاء) تم  (،2020 26)فبرلور)
تحمل) لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 

للخصائص لاتااية):
 STE  SUPDEVA (: لاتسمية)

.SARL
:)دعلر اوياوطة أعالد لكناع))) عن2لن)

بني مالل.
:)لالشغال لاوامة علابناء)) لاغــرض)

لاتجار .
درهم) (100.000 (: لملــال) رأس 
حصة لجتماعية) (1000 م سمة إلى)

قيمتها)100)درهم.

لاسيذ  عردي جميلة لا اطن دعلر)
للجذوذ بلفاع شت2كة لوت باهة))تملك)

500)حصة.
لاسيذ ))بناني ف2زية لا اطن دعلر)
اوياوطة أعالد لكناع))تملك)500)حصة.

لاسنة لملـااية):)لاسنة لمليالدوة.
مذ  لاشركة):)99)سنة.
لملسير ):)عردي جميلة.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 234 رقم) تحت  بني مالل  لالبتذلئية 

بتاريخ))17)مارس)2020.
9 C

BOUHDI PARAZIAD
  SARL AU

لاون2لن : أعالد عياد أعالد زهر   
بني مالل

رقم لاسجل لاتجاري
10075

بتاريخ) عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
23)مارس)2020.

تم إعذلد لا ا 2ن لألسا�شي اشركة)
دلت لملس2عاية لملحذعد  دلت لاشريك)

لا2حيذ تحمل))للخصائص لاتااية):
 BOUHDI لاشركة) تسمية 

.PARAZIAD SARL AU
لاون2لن):)أعالد عياد أعالد))زهر )))بني)

مالل.
لاغرض):))بيع م2لد شبه لاصيذاية)

علاطبية علاتجميل.))))))))))))))))))))))))
رأس لملــال):)100.000)درهم.

م سم إلى)1000)حصة لجتماعية)
قيمتها)100)درهم.)

لاسيذ محمذ بهذي لا اطن ب حي)
لاهذى ب)4)رقم)296)بني))مالل.

وملك):)1000)حصة.
لاسنة لملـااية):))لاسنة)))لمليالدوة.

مذ  لاشركة):)99)سنة.)
بهذي)) محمذ  لاسيذ  (: لملسير)
 296 رقم) (4 لا اطن ب حي لاهذى ب)

بني))مالل.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
  267 رقم) تحت  بني مالل  لالبتذلئية 

بتاريخ))8)و2 ي2)2020.
 10 C
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لملركز للجه2ي االستثمار)

جهة لاذلر لابيضاء-)سطات

)ملح ة برشيذ(

RESTAURANT PAUSA 
SARL

عليه) مصادق  ع ذ  بم ت�شى  (
بااذلر) (2020 20) 2فمبر) بتاريخ)
لألسا�شي) لانظام  عضع  تم  لابيضاء)
لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  اشركة 

علاتي تحمل للخصائص)))لاتااية):
 RESTAURANT (: لاتسمية)

.PAUSA  SARL
دلت) شركة  (: لا ا 2 ية) لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد .
)لاهذف لالجتماعي):))مطوم.

رأس لملال):)حذد رأسمال لاشركة)
بمبلغ)500000)درهم في وذ):

 بيل متزكي))150.000)درهم.
مصطفى متزكي)350.000)درهم.

من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )
لاتأسيس لانهائي.

من فاتح وناور إلى) (: لاسنة لملااية)
31)ديسمبر من كل عام.

تجزئة) (119 (: لالجتماعي) لمل ر 
بيرك2ر برشيذ.

لاتسيير) حق  أعطي  (: لاتسيير)
عمصطفى) متزكي  ) بيل  السيذون:)

متزكي))ملذ  غير محذد .
لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
لا ا 2ني باملحكمة لالبتذلئية ببرشيذ)
تحت رقم)205/2020)كما تم تسجيل)
بتاريخ) لاتجاري  بااسجل  لاشركة 
9)مارس)2020)تحت عذد))13511.    
11 C

لملركز للجه2ي االستثمار)

جهة لاذلر لابيضاء-)سطات

)ملح ة برشيذ(

 NAT CULTURE    
            SARL 

عليه) مصادق  ع ذ  بم ت�شى  (
بااذلرلابيضاء)) 3)فبرلور2020) ( بتاريخ)
اشركة) لألسا�شي  لانظام  عضع  تم 
دلت لملسؤعاية لملحذعد  علاتي تحمل)

للخصائص)))لاتااية):

  NAT CULTURE ( ( ( ( (: ( لاتسمية) ( (
. SARL

دلت) شركة  لا ا 2 ية:) لاصفة 
لملسؤعاية لملحذعد ).

 ACTIVITÉ ( لالجتماعي:) لاهذف  (
.AGRICOLE

رأس لملال:)حذد رأسمال لاشركة)
بمبلغ)100000))درهم في وذ):

-)محمذ لاولج))))99.900)))درهم.
)-)و2نس لاولج))))100))))))درهم.)

من) لبتذلء) سنة  (99 -لملذ :)
لاتأسيس لانهائي.

إلى) وناور  فاتح  من  لملااية:) لاسنة 
31)ديسمبر من كل سنة.

لملنط ة) (62 رقم) لمل ر لالجتماعي:)
لاصناعية برشيذ.

لاتسيير) حق  أعطي  لاتسيير:) (
غير) ملذ   ( ( ( لاولج) محمذ  ( السيذ:)

محذد .
لإلوذلع) تم  لا ا 2ني:) لإلوذلع 
لا ا 2ني باملحكمة لالبتذلئية ببرشيذ)
تحت رقم)214/2020)كما تم تسجيل)
 10 لاشركة بااسجل لاتجاري بتاريخ)

مارس2020)تحت عذد))13521.    
12 C

لملركز للجه2ي االستثمار)
جهة لاذلر لابيضاء-)سطات

)ملح ة برشيذ(

  GHANYDRO 
              SARL AU

عليه) مصادق  ع ذ  بم ت�شى  (
تم) ببرشيذ  ( (05/03/2020 ( بتاريخ)
دلت) اشركة  لألسا�شي  لانظام  عضع 
عحيذ) اشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

علاتي تحمل للخصائص)))لاتااية):
  GHANYDRO ( ( ( (: ( لاتسمية) ( (

.SARL AU
دلت) شركة  لا ا 2 ية:) لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد  اشريك عحيذ.
لاهذف لالجتماعي:)

لاس ي) لجهز   عبيع  تركيب 
لاوصري)ـ)

لالستيرلد علاتصذور.)))
رأس لملال:)حذد رأسمال لاشركة)

بمبلغ)100000))درهم في وذ):)

    100000 ( ( كرعلش) لسليمة  (-
درهم).

من) لبتذلء) سنة  (99 -لملذ :)
لاتأسيس لانهائي.

إلى) وناور  فاتح  من  لملااية:) لاسنة 
31)ديسمبر من كل عام.

م2الي) شارع  لالجتماعي:) لمل ر 
لسماعيل لارقم)120)حي لملنى برشيذ
لاتسيير) حق  أعطي  لاتسيير:)
ملذ  غير) ( لسليمة كرعلش) ( السيذ )

محذد .
لإلوذلع) تم  (: لا ا 2ني) لإلوذلع 
لا ا 2ني باملحكمة لالبتذلئية ببرشيذ)
تحت رقم)207/2020)كما تم تسجيل)
 9 بتاريخ) لاتجاري  بااسجل  لاشركة 

مارس2020)تحت عذد)13515 .    
13 C

 CHAOUIA MULTIPLES
 SERVICES

SARL AU 
عليه) مصادق  ع ذ  بم ت�شى  (
تم) ببرشيذ  (2020 مارس) (2 بتاريخ)
دلت) اشركة  لألسا�شي  لانظام  عضع 
عحيذ) اشريك  لملحذعد   لملسؤعاية 

علاتي تحمل للخصائص)))لاتااية):
 CHAOUIA ( ( ( (: ( لاتسمية) ( (
 MULTIPLES SERVICES   SARL

.AU
دلت) شركة  لا ا 2 ية:) لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد  اشريك عحيذ.
لالجتماعي:)) لاهذف 
 FOURNITURES EQUIPEMENT
I N D U S T R I E L S - N E G O C E -

. CONSTRUCTION
لاشركة) رأسمال  حذد  رأسمال:) (

بمبلغ)100000))درهم في وذ):)
    100000 ب2عطي2ي) بل اسم 

درهم.)
من) لبتذلء) سنة  (99 لملذ :)

لاتأسيس لانهائي.
 31 وناور إلى) (1 من) لاسنة لملااية:)

ديسمبر من كل عام.
لاذعر لألر�شي) (4 لمل ر لالجتماعي:)
ز  ة لاجي عز  ة م2الي لدريس لالزهر)

برشيذ.

لاتسيير) حق  أعطي  لاتسيير:) (
السيذ):)بل اسم ب2عطي2ي))ملذ  غير)

محذد .
لإلوذلع) تم  لا ا 2ني:) لإلوذلع 
لا ا 2ني باملحكمة لالبتذلئية ببرشيذ)
تحت رقم)206/2020)كما تم تسجيل)
 9 بتاريخ) لاتجاري  بااسجل  لاشركة 

مارس)2020،)تحت عذد)13513 .    
14 C

  AXI HOME IMMOBILIER
            SARL

عليه) مصادق  ع ذ  بم ت�شى  (
ببرشيذ تم) (2020 مارس) ( (10 بتاريخ)
دلت) اشركة  لألسا�شي  لانظام  عضع 
تحمل) علاتي  لملحذعد   لملسؤعاية 

للخصائص)))لاتااية):
 AXI HOME ( ( ( (: ( لاتسمية) ( (

.IMMOBILIER  SARL
دلت) شركة  لا ا 2 ية:) لاصفة 

لملسؤعاية لملحذعد .)
)لاهذف لالجتماعي:))منوش ع اري
رأس لملال:)حذد رأسمال لاشركة)

بمبلغ))90000)))درهم في وذ):
)مصطفى م ذلر)15.000))درهم.
)عصام لاب الي))15.000))درهم).
مبارك هرلدي))15.000)درهم.)))
للحسن لاوطار)30.000))درهم.

حاميذ زرعلل)15.000)درهم.
من) لبتذلء) سنة  (99 (: لملذ )

لاتأسيس لانهائي.
 31 وناور إلى) (1 :)من) لاسنة لملااية)

ديسمبر من كل عام.
شارع) (13 لارقم) لالجتماعي:) لمل ر 
لايسر) تجزئة  (3 لاطابق) (٧ محمذ)

برشيذ.
لاتسيير) حق  أعطي  لاتسيير:) (
)مصطفى م ذلر ع عصام) السيذون:)

لاب الي)))ملذ  غير محذد .
لإلوذلع) تم  لا ا 2ني:) لإلوذلع 
لا ا 2ني باملحكمة لالبتذلئية ببرشيذ)
تحت رقم)223/2020)كما تم تسجيل)
 12 لاشركة بااسجل لاتجاري بتاريخ)

مارس)2020،)تحت عذد))13535.    
15 C
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soulinad.consult

ATLANTIC TRIMMING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

soulinad.consult
لاطابق لآلعل شارع لالمام لابصيري 

لاز  ة 645 لارقم 2 مكرر لغادور ، 

80000، لغادور لملغرب

 ATLANTIC TRIMMING لاتسمية

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 10 شارع 

للحرية, لاطابق 3, لاش ة 5  - 

20120 لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 457539

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (28

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ATLANTIC TRIMMING(لاتسمية
لاتذلعل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاتجاري.

10)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)

للحرية,)لاطابق)3,)لاش ة)5  - 20120 

لاذلر لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 600 ( (: ( لاسيذ صمادي و2سف)

حصة ب يمة)1.000)درهم الحصة).

 400 ( (: ( ( واسين) ب رلعي  لاسيذ 

حصة ب يمة)1.000)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ صمادي و2سف))عن2ل ه)ل()

لاحي) (30 لارقم) (4 تجزئة لاهام ز  ة)

للحسني))20230)لابيضاء)لملغرب.

عن2ل ه)ل() واسين  ب رلعي  لاسيذ 

شارع لبرلهيم لارعدلني لملوارغ) (282

20330)لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ صمادي و2سف عن2ل ه)ل()

لاحي) (30 لارقم) (4 تجزئة لاهام ز  ة)

للحسني))20230)لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 20 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

فبرلور)2020)تحت رقم)731594.

1I

LOGIFIN

ESPACE RH SARL AU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

ا2جيفين

شارع 20 علد زيز إقامة كسطيا 

لاطابق لألعل ش ة رقم 5 طنجة

 ESPACE RH SARL AU” شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  ملساهم 

علحذ ” 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 23شارع 

أحمذ لملكري حي لاس2ريين ,9000 

طنجة 

تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

20767

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 وناور) (23 في) لملؤرخ 

لملصادقة على

تف2يت لاسيذ   أمينة فرح عنبري)

300)حصة لجتماعية من أصل)300 

إمتيل) محمذ  لاسيذ  افائذ   حصة 

بتاريخ)23)وناور)2020

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (04 بتاريخ) بطنجة  لاتجارية 

2020)تحت رقم)1853

2I

sahara decision

LAFDIL TOP SERVICES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

sahara decision

شارع مكة عمار  مبارك عاذ للخليل 

طابق2 لاحي لالدلري لاوي2ن. ، 

70000، لاوي2ن لملغرب

LAFDIL TOP SERVICES شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 

لاشياضمة رقم 221 حي خط لارملة 

2 لاوي2ن - 70000 لاوي2ن لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31447

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (02

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.LAFDIL TOP SERVICES

خذمات) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

(- لالشهار) (- لاطباعة) (- متوذد )

لانظافة)-)لابناء.
ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاشياضمة رقم)221)حي خط لارملة)

2)لاوي2ن)-)70000)لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لكماش) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لكماش  محمذ  لاسيذ 
حي خط) (219 ز  ة لاشياضمة رقم)
لاوي2ن) (70000 لاوي2ن) (2 لارملة)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لكماش  محمذ  لاسيذ 
حي خط) (219 ز  ة لاشياضمة رقم)
لاوي2ن) (70000 لاوي2ن) (2 لارملة)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

09)مارس) بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)671/2020.

3I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 INMOBILIARIA

MARAVILLOSA sarl
إعالن متوذد لا رلرلت

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة لملغرب

 INMOBILIARIA MARAVILLOSA

sarl «شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: زلعية 

شارع م2الي إسماعيل عز  ة 
مرلكش إقامة عايلي لاطابق لالعل 
رقم 46 - 900000 طنجة لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.31723

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)07)مارس)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

50)حصة من فئة) لمل2لف ة على بيع)

في) كا ت  لاتي  ال2لحذ   درهم  (1000

ح2ز  لاسيذ محمذ أا2لث عداك بـ)33 

حصة افائذ  لاسيذ هشام بنيويش)

سفيان) لاسيذ  افائذ   17حصة  عبـ)

بنيعي
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قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
16)حصة من فئة) لمل2لف ة على بيع)
في) كا ت  لاتي  ال2لحذ   درهم  (1000
ح2ز  لاسيذ للحسن ب2زملاط افائذ )

لاسيذ سفيان بنيويش)
قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)
لمل2لف ة على لست ااة لملسير لاسيذ)
محمذ أا2لث عتسمية لاسيذ سفيان)
لاسيذ) جا ب  إلى  مسيرل  بنيويش 
مع) للحالي  لملسير  ب2زملاط  للحسن 

إمضاؤهما لملشترك)
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
لاذي ونص على) (:7 ع) (6 ( بنذ رقم)
ماولي:)لمل2لف ة على بيع)50)حصة من)
1000)درهم ال2لحذ  لاتي كا ت) فئة)
في ح2ز  لاسيذ محمذ أا2لث عداك)
هشام) لاسيذ  افائذ   حصة  (33 بـ)
لاسيذ) افائذ   17حصة  عبـ) بنيويش 

سفيان بنيويش)
لاذي ونص على) (:7 ع) (6 ( بنذ رقم)
ماولي:)لمل2لف ة على بيع)16)حصة من)
1000)درهم ال2لحذ  لاتي كا ت) فئة)
ب2زملاط) للحسن  لاسيذ  ح2ز   في 

افائذ  لاسيذ سفيان بنيويش)
على) ونص  لاذي  (:13 رقم) بنذ 
لمل2لف ة على لست ااة لملسير) ماولي:)
لاسيذ محمذ أا2لث عتسمية لاسيذ)
جا ب) إلى  مسيرل  بنيويش  سفيان 
لاسيذ للحسن ب2زملاط لملسير للحالي)

مع إمضاؤهما لملشترك)
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (01 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231562.
4I

BF ACCOUNTING

SEVEN SHOTS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

BF ACCOUNTING
32 ز  ة لاهذه2د ، 20140، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
SEVEN SHOTS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي لقامة 

و2نس2 ز  ة 96 لالافة - 20250   

لاذلر لابيضاء  لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.369751

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2018)تمت) 02)من أكت2بر) لملؤرخ في)

لملصادقة على):

تف2يت لاسيذ)) ()واسر))ميح)900 

 3.000 أصل) من  لجتماعية  حصة 

فاطمة) () ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة 

ب2بكذي))بتاريخ)02)من أكت2بر)2018.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

 26 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

من دجنبر)2018)تحت رقم)686847.

5I

فذكريذ ك2نساي

MENUISERIE SIHAM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

فذكريذ ك2نساي

81 ز  ة و2سف بن تاشفين برشيذ ، 

26100، برشيذ لملغرب

MENUISERIE SIHAM شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 54 ممر 

لاشارقة حي لاتسير 1 لاطابق لالر�شي  

- 26100 برشيذ لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13317

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 دجنبر) (18

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MENUISERIE SIHAM

لعمال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

 جار  للخشب ع لالايميني2م.

ممر) (54 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لاشارقة حي لاتسير)1)لاطابق لالر�شي))

- 26100)برشيذ لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ ساا2م عبذ للحق):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ ساا2م عبذ للحق عن2ل ه)ل())

50)ممر لاشارقة حي لاتسير)1 26100 

برشيذ لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ ساا2م عبذ للحق عن2ل ه)ل())

50)ممر لاشارقة حي لاتسير)1 26100 

برشيذ لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

وناور) (09 بتاريخ) ( ببرشيذ) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)15.

6I

OKY DIGITAL

OKY DIGITAL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

OKY DIGITAL
7ز  ة سبتة لقامة لارلمي لاطابق 

2 لملكتب رقم 8 ، 20360، 

لاذلرلابيضاء لملغرب

OKY DIGITAL  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 7ز  ة 

سبتة لقامة لارلمي لاطابق 2 لملكتب 
رقم 8 - 20360 لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

454691

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (27

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 OKY (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

. DIGITAL

غرض لاشركة بإوجاز):)تكن2ا2جيا)

للجذوذ ) علالتصاالت  لملول2مات 

)NICT()،)لاتجار  لإلاكترع ية

علانذعلت) لملؤتمرلت  تنظيم  (

عجميع لألحذلث.

)لستشارلت عتح يق لسترلتيجيات)

لاتس2يق علالتصاالت

تصميم تحرير كتابة لالعال ات في)

جميع أشكااها

لاذعرية) لملجالت  مجلة  نشر  (

لاي2مية في لاصحف لاي2مية عخذمة)

لاتصميم علإل تاج لاسمعي لابصري.

)لاتذريب)،)لاتذريب)،)لات2ظيف)،)

مؤقت

أع لملهنية) (/ لا2ساطة لاتجارية ع) (

علاتمثيل لاتجاري ع)/)أع لملنهي بجميع)

أشكااه.

جميع لاومليات لملتول ة بشكل) (

جزئًيا أع كلًيا) (، مباشر أع غير مباشر)

ب2لحذ  أع أخرى من لاومليات لملشار)

إايها أعاله عداك اتسهيل أع توزيز أع)

تط2ير نشاط لاشركة عكذاك جميع)

لملباشر  أع غير لملباشر ) (، لملشاركات)

في) (، بم2جب بأي شكل من لألشكال)

لاشركات لاتي تمارس أنشطة مماثلة)

أع دلت صلة)،)عن طريق إنشاء)شركة)

جذوذ  أع مساهمة أع لشترلك أع شرلء)

أعرلق مااية أع ح 2ق لجتماعية.
7ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

2)لملكتب) سبتة لقامة لارلمي لاطابق)
رقم)8 - 20360)لاذلرلابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

((: م2كريس) لمين  محمذ  لاسيذ 

730)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

لاسيذ   ادوة ب2الل):))270)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

م2كريس) لمين  محمذ  لاسيذ 

لبن) شارع  لاسالم  لقامة  عن2ل ه)ل()

ع ب)) (5 210)ش ة) تاشفين عمار  ج)

20250)لاذلرلابيضاء)لملغرب.

عن2ل ه)ل() ب2الل  لاسيذ   ادوة 

لالزدهار تمذوذ عمار )117)لاش ة)04 

40100)مرلكش))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

م2كريس) لمين  محمذ  لاسيذ 

لبن) شارع  لاسالم  لقامة  عن2ل ه)ل()

ع ب) (5 210)ش ة) تاشفين عمار  ج)

20250)لاذلرلابيضاء)لملغرب

عن2ل ه)ل() ب2الل  لاسيذ   ادوة 

لالزدهار تمذوذ عمار )117)لاش ة)04 

40100)مرلكش))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

(- بتاريخ) ( لابيضاء) بااذلر  لاتجارية 

تحت رقم)728703.

7I

FIDUBAC SARL

رنت أ كار إفريقيا
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع و2سف لبن تاشفين 

 NADOR، لاش ة رقم 11 لاناض2ر

62000، nador(maroc

ر ت أ كار إفري يا شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لعالد 

ميم2ن شارع 26 لاناظ2ر - 62000  

لاناظ2ر لملغرب.

تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.13291

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 مارس) (05 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
شالح) ( حسن) () ( لاسيذ) تف2يت 
أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.666
1.666)حصة افائذ ))لاسيذ)) ()عبذ)
مارس) (05 بتاريخ) لاهاشمي  ( لاسالم)

.2020
تف2يت لاسيذ)) ()أ يسة)))بل اسم)
أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.667
() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.667
مارس) (05 بتاريخ) لاهاشمي  ( م2�شى)

.2020
تف2يت لاسيذ)) ()اطيفة))أكيذلر)
أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.667
() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.667
مارس) (05 بتاريخ) ب2محاح  ت2فيق 

.2020
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)30)أبريل)

2020)تحت رقم)409.
8I

FNMCOMPTA

PERFECT WAY TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
PERFECT WAY TRANS  شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 21 إقامة 
لاسواد  شارع إبن مرحل لاطابق 02 
رقم 05 طنجة طنجة 90000 طنجة 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
104987

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (28
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. PERFECT WAY TRANS
لان ل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لا2طني علاذعلي البضائع.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)21)إقامة)
لاسواد  شارع إبن مرحل لاطابق)02 
رقم)05)طنجة طنجة)90000)طنجة)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 60.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
 600 ( (: ب2اويش) محمذ  ( لاسيذ)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 600 (: ب2اويش) محمذ  ( لاسيذ)

ب يمة)100)درهم.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ))محمذ ب2اويش عن2ل ه)ل()
قرية لعزيب ب2اويش مل2سة فحص)

ل جر )90000)طنجة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ))محمذ ب2اويش عن2ل ه)ل()
قرية لعزيب ب2اويش مل2سة فحص)

ل جر )90000)طنجة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (13 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2207.
9I

CABINET DE FINANCE ET CONSEIL SARL

NAIMA BUSINESS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

 CABINET DE FINANCE ET
CONSEIL SARL

 21AV IBN MARHAL RES RENEE
 ETAGE 2 N°5 ، 90000، TANGER

MAROC
NAIMA BUSINESS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
 525RUE ععن2لن م رها لإلجتماعي
 DE TETOUAN AIN MCHLAOUA

 TANGER - 90000 TANGER
.TANGE

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.66745
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 أبريل) (24 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
 NAIMA ( () ( لاسيذ) تف2يت 
 AZIBOU BOUTRFFAH 37.500
 37.500 حصة لجتماعية من أصل)
 IBTISSAM() ((حصة افائذ ))لاسيذ

OTHMAN)بتاريخ)29)أبريل)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2360.
10I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

موفان أنفست
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
م2فان أ فست شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 59، شارع 

لازرقط2ني إقامة لازه2ر لارقم 
24 لاطابق لاثامن  - 20490 لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.438801

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم) (2020 مارس) (09 في) لملؤرخ 
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قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (5.000.000«
»1.700.000)درهم»)إلى)«6.700.000 
ت ذوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

  ذوة أع عينية.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 17 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734619.
11I

CABINET DE FINANCE ET CONSEIL SARL

NAIMA BUSINESS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة
 CABINET DE FINANCE ET

CONSEIL SARL
 21AV IBN MARHAL RES RENEE
 ETAGE 2 N°5 ، 90000، TANGER

MAROC
NAIMA BUSINESS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
 525RUE ععن2لن م رها لإلجتماعي
 DE TETOUAN AIN MCHLAOUA
 TANGER 525RUE(DE(TETOUAN

 AIN MCHLAOUA TANGER
.90000 TANGER(TANGE

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.66745
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم) (2020 أبريل) (29 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (7.400.000«
 7.500.000» إلى) درهم») (100.000«
م اصة) إجرلء) ( (: طريق) عن  درهم»)
مع دو2ن لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع)

لملستح ة.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2360.
12I

UNIVERS COMPTA SARL AU

MAYSRA 7 TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
ش ة 7،عمار  16، ز  ة أ، شارع 
للجيش لمللكي م.ج ، 50000، 

مكناس لملغرب
MAYSRA 7 TRANS شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي مرآب رقم 
2202، لاشطر 2، تجزئة لابساتين 

7، لابساتين - 50020 مكناس 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
49717

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (13
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MAYSRA 7 TRANS
:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لألشخاص لحساب لاغير).
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)مرآب رقم)
2202،)لاشطر)2،)تجزئة لابساتين)7،)

لابساتين)-)50020)مكناس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: واسين) بالاة  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() واسين  بالاة  لاسيذ 
طنجة) (90070 لاكبير ) لمغ2غة  حي 

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() واسين  بالاة  لاسيذ 
طنجة) (90070 لاكبير ) لمغ2غة  حي 

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1432.
13I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE MANAR MALAK
COMMERCE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
 STE MANAR MALAK

COMMERCE شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 

292 تجزئة جنة لازيت2ن بنس2د  - 
30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62433

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (04
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MANAR MALAK COMMERCE
بيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
بالجملة) عللحل2يات  لاغذلئية  لمل2لد 
لالستيرلد-) ع  لاتصذور  (- لات2زيع) (-
لاومليات) مختلف  عامة  عبصفة 
لملن 2اة) لاو ارية  لملااية,) لاتجارية,)
ع غير لملن 2اة لاتي من شأنها ت2سيع)

نشاط لاشركة.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)رقم)292 
تجزئة جنة لازيت2ن بنس2د )-)30000 

فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: بلم ذم سويذ) لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() سويذ  بلم ذم  لاسيذ 
رقم)292)تجزئة جنة لازيت2ن بنس2د )

30000)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() سويذ  بلم ذم  لاسيذ 
رقم)292)تجزئة جنة لازيت2ن بنس2د )

30000)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1071.
14I

BF ACCOUNTING

AIWIG CONTRACTORS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

BF ACCOUNTING
32 ز  ة لاهذه2د ، 20140، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
AIWIG CONTRACTORS شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي جميلة 7 
تجزء  لابستان 6 عمار   ج ه 12 

شارع م ذلد لحريزي  - 20130 لاذلر 
لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
459445

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (27
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
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لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  
باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 AIWIG(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONTRACTORS
م اعاة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لالشغال عامة لع لابناء.
جميلة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 12 6)عمار ))ج ه) 7)تجزء  لابستان)
شارع م ذلد لحريزي))-)20130)لاذلر)

لابيضاء)لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 AHMED EL KABID لاسيذ)
درهم) (100 ب يمة) حصة  (:  1.000

الحصة).
 

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-
عصفات عم2لطن لاشركاء):

 AHMED EL KABID لاسيذ)
عن2ل ه)ل()جميلة)7)تجزء  لابستان)6 
عمار ))ج ه)12)شارع م ذلد لحريزي))

20130)لاذلر لابيضاء)لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
 AHMED EL KABID لاسيذ)
عن2ل ه)ل()جميلة)7)تجزء  لابستان)6 
عمار ))ج ه)12)شارع م ذلد لحريزي)

20130)لاذلر لابيضاء)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 06 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)-.

15I

SAFOMAR DU NORD

MEDIFLASH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE(POSTAL
 TANGER DRISSIA N°4509
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
MEDIFLASH  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي لالدريسية 
2 رقم 11 ز  ة  114 ر/س لاطابق 

لالعل  - 90000 طنجة لملغرب.
تويين مسير جذوذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.31481

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تم تويين) (2019 فبرلور) (26 لملؤرخ في)
مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()بنوزيز))

عادل))كمسير عحيذ
تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (21 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2019)تحت رقم)2267.

16I

sacompta sarl au

 SOCIETE TAWABILE
MELOUIYA SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع للجيش لمللكي ميس2ر ، 

33250، ميس2ر لملغرب
 SOCIETE TAWABILE MELOUIYA

SARL AU شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لا ذس  
ميس2ر  33250 ميس2ر  لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
1701

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (04
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 SOCIETE TAWABILE MELOUIYA

.SARL AU
بيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاتاعلبل بالجملة).
حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
ميس2ر)) (33250 ( ميس2ر) ( لا ذس)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
((: ( لاشريف) علي  م2الي  لاسيذ 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاشريف)) علي  م2الي  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()شارع))م2الي حفيظ مركز)

ميس2ر))33250)ميس2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاشريف)) علي  م2الي  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()شارع))م2الي حفيظ مركز)

ميس2ر))33250)ميس2ر))لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( لالبتذلئية بب2ملان)

2020)تحت رقم)117/2020.
17I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

إيكيطي كبيطال
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس لاطابق لألعل رقم 1 ، 

90000، طنجة لملغرب
إوكيطي كبيطال شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 12، ز  ة 
م2�شى لبن  صير، لاطابق 3، مكتب 

رقم 15 - 90000 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105065

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (13

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إوكيطي)

كبيطال.

شركة) ( (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

قابضة.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)12،)ز  ة)

مكتب) (،3 لاطابق) م2�شى لبن  صير،)
رقم)15 - 90000)طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 50.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

حصة) (250 ( (: لاسيذ رشيذ  افع)

ب يمة)100)درهم الحصة).

((: للحاسيبي) لاليتي  عماد  لاسيذ 

250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ رشيذ  افع عن2ل ه)ل()ز  ة)
(،93 لبن زيذعن))إقامة فرح ب)،)رقم)

لاطابق)8 90000)طنجة لملغرب.

للحاسيبي) لاليتي  عماد  لاسيذ 

رقم) بينس  ماس  شارع  عن2ل ه)ل()

 17457 ( ( ( 102،ري2دو2تس السيلفا،)

جيرع ا إسبا يا.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ رشيذ  افع عن2ل ه)ل()ز  ة)
(،93 لبن زيذعن))إقامة فرح ب)،)رقم)

لاطابق)8 90000)طنجة لملغرب

للحاسيبي) لاليتي  عماد  لاسيذ 

رقم) بينس  ماس  شارع  عن2ل ه)ل()
السيلفا،)))) دي  ري2دو2تس  (،102

17457)جيرع ا إسبا يا
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231434.

18I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

KLIO TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس لاطابق لألعل رقم 1 ، 

90000، طنجة لملغرب

KLIO TRANS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 8، شارع 

فاس، لاطابق 1 رقم 1 - 90000 

طنجة لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.101343

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2020 مارس) (04 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

)ت2فيق لافت2ح) () ( تف2يت لاسيذ)

أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة افائذ ))لاسيذ)) ()عما)

د لافت2ح بتاريخ)04)مارس)2020.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

أبريل) (24 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231483.
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

KLIO TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس لاطابق لألعل رقم 1 ، 

90000، طنجة لملغرب

KLIO TRANS  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 8، شارع 

فاس، لاطابق 1 رقم 1 - 90000 

طنجة لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.101343

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تم تويين) (2020 مارس) (04 لملؤرخ في)

لاسيذ) () الشركة  جذوذ  مسير 

لافت2ح))عماد كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

أبريل) (24 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231483.

20I

FIDUBAC SARL

رنت أ كار أفريقيا
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع و2سف لبن تاشفين 

 NADOR، لاش ة رقم 11 لاناض2ر

62000، nador(maroc

ر ت أ كار أفري يا شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لعالد 

ب2طييب حي لا2لد رقم 26 لاناظ2ر - 

62000 لاناظ2ر لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.13291

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تح2يل)) ( تم) (2020 ماي) (28 لملؤرخ في)

من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

 26 رقم) لا2لد  حي  ب2طييب  «لعالد 

لملغرب») لاناظ2ر  (62000 (- لاناظ2ر)

 26 شارع) ميم2ن  لعالد  «حي  إلى)

لاناظ2ر)-)62000)لاناظ2ر))لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)30)أبريل)

2020)تحت رقم)409.

21I

لاوي2ن لستشارلت

CIERVO DEL DESIERTO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

لاوي2ن لستشارلت

رقم 31 شارع لالمير م2الي عبذ هللا ، 

70000، لاوي2ن لملغرب

CIERVO DEL DESIERTO شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاش ة 

رقم 01  لاكائنة  بمذونة لا2فاق 

بل2ك ج رقم 194  - 70000 لاوي2ن 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31641

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (21

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.CIERVO DEL DESIERTO

ما) كل  (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

وتولق باانشاط لاتجاري عللخذماتي)

لسترلد عتصذور....

لاش ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

رقم)01))لاكائنة))بمذونة لا2فاق بل2ك)

ج رقم)194  - 70000)لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ لبرلهيم بيا):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لبرلهيم بيا عن2ل ه)ل()شارع)
تكنى رقم)45 81000)كلميم لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (
عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لبرلهيم بيا عن2ل ه)ل()شارع)
تكنى رقم)45 81000)كلميم لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (29 بتاريخ) ( بااوي2ن) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)2159.

22I

EXPROX SARL AU

 SOCIETE MAGHREB
FUELING TECHNOLOGIES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

EXPROX SARL AU
شارع لملغرب لاوربي عمار  لازبيري 
لاطابق لاثاني عين حرعد  لارقم 
لابروذي 98 لملحمذوة، 28630، 

لملحمذوة لملغرب
 SOCIETE MAGHREB FUELING
TECHNOLOGIES  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لاسفلي رقم 257 لملنط ة لاصناعية 
جن2ب-غرب  - 28999  لملحمذوة 

لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.15189

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم) (2020 أبريل) (02 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.000.000«
»3.000.000)درهم»)إلى)«5.000.000 
م اصة) إجرلء) ( (: طريق) عن  درهم»)
مع دو2ن لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع)

لملستح ة.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية باملحمذوة))بتاريخ)01)و2 ي2)

2020)تحت رقم)527.

23I
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AMB CONSULTING

 TIEFBAU CONSTRUCTION
Par abréviation SOTCO

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

AMB CONSULTING

  LASS TORRES DE MAJORELLE

 IMM(D(N 33 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 TIEFBAU CONSTRUCTION Par

abréviation SOTCO شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

 CM IMM ععن2لن م رها لإلجتماعي

 JET(SAKANE(IMM 30 APPT

 N°2MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.87245

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2020 وناور) (17 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

 RKIA OUTLIT(() ((تف2يت لاسيذ

أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.000

() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000

وناور) (17 بتاريخ) (NABIL CHAIB

.2020

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

فبرلور) (12 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)87245.

24I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

مركز طباعة البراق
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

مركز طباعة لابرلق شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

للحسن لاثاني لاورعي  - 62900 

لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

0000

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (11

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

مركز) (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

طباعة لابرلق.

غرض لاشركة بإوجاز):)*)مطبوة

*)عرلقة

*)لالشهار.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 62900 (- ( لاورعي) لاثاني  للحسن 

لاناظ2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: سولي) ج2لد  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() سولي  ج2لد  لاسيذ 

 62900 لاورعي) مالل  بني  شارع 

لاناظ2ر لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() سولي  ج2لد  لاسيذ 

 62900 لاورعي) مالل  بني  شارع 

لاناظ2ر لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)20)فبرلور)

2020)تحت رقم)243.

25I

distra conseils

WAWSHKI TRAVAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بل2ك 21 لاطابق لاثاني لاحي 
للحسني ، 40000، مرلكش لملغرب

WAWSHKI TRAVAUX شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

 DOUAR ععن2لن م رها لإلجتماعي
 AIT CHAIB SOUIHLA SAADA
MARRAKECH - 40000 مرلكش 

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

102745
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (24
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.WAWSHKI TRAVAUX
غرض لاشركة بإوجاز):)*م اعل في)

لابناء)ع لالشغال لملختلفة.
 DOUAR(:(عن2لن لمل ر لالجتماعي
 AIT CHAIB SOUIHLA SAADA
مرلكش) (MARRAKECH - 40000

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
500)حصة) ( (: لاسيذ لحمذ عهر )

ب يمة)100)درهم الحصة).
 500 ( (: لاسيذ عبذ لارحيم نويم)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لحمذ عهر  عن2ل ه)ل()دعلر)

لوت شويب لاس2يهلة سواد  مرلكش)

40000)مرلكش لملغرب.

عن2ل ه)ل() لارحيم  عبذ  لاسيذ 
لسكج2ر) (282 رقم) لالمان  تجزئة 

مرلكش)40000)مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لحمذ عهر  عن2ل ه)ل()دعلر)

لوت شويب لاس2يهلة سواد  مرلكش)

40000)مرلكش لملغرب

عن2ل ه)ل() لارحيم  عبذ  لاسيذ 
لسكج2ر) (282 رقم) لالمان  تجزئة 

مرلكش)40000)مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

فبرلور) (17 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112325.

26I

socogese

»STD PRO«
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»STD PRO» شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لاسالم 

محل 9 بل2ك ف4 لاطابق لألر�شي 

طريق لوم2زلر - 30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62667

 14 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 فبرلور)

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
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دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STD» (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.»PRO

م اعل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لألشغال لملختلفة.

حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاطابق) ف4) بل2ك  (9 محل) لاسالم 

لألر�شي طريق لوم2زلر)-)30000)فاس)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

 SOJIFAL HOLDING لاشركة)

درهم) (100 ب يمة) حصة  (:  1.000

الحصة).

 SOJIFAL HOLDING : لاشركة) (

1000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 SOJIFAL HOLDING لاشركة)

أ يس مرجة) (18 قطوة) (3 عن2ل ه)ل()

زعلغة)30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

محمذ  جيب) س2بعي  لاسيذ 

شارع عايلي طريق) (21/20 عن2ل ه)ل()

لوم2زلر)30000)فاس لملغرب

عن2ل ه)ل() لاسيذ  س2بعي جهان 

لوم2زلر) طريق  حمز   لقامة  (50

30000)فاس لملغرب

عن2ل ه)ل() فاتن  س2بعي  لاسيذ  

لوم2زلر) طريق  عايلي  شارع  (21/20

30000)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2020/1219.

27I

لاوبذالعي االشغال لملحاسبتية

STE MZH SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

لاوبذالعي االشغال لملحاسبتية

عمار   2ميذوا شارع محمذ للخامس 

لاطابق 2لاش ة3 تاز  ، 35000، 

تاز  لملغرب

STE MZH SARL AU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 

1عمار  بوزيز حي لكال علد لمليل تاز   

- 35000 تاز  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5333

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (05

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MZH SARL AU

م اعل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لانظافة/لابستنة/مناعاة ع   ل لمل2لد)

ع لا2ثائق ع لابضائع.

رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

1عمار  بوزيز حي لكال علد لمليل تاز ))

- 35000)تاز  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: ( بوزيز) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ محمذ بوزيز))عن2ل ه)ل()82 

شارع زيري لبن عطية لاش ة)2)عمار )

قذوزي))35000)تاز  لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ بوزيز))عن2ل ه)ل()82 

شارع زيري لبن عطية لاش ة)2)عمار )

قذوزي))35000)تاز  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بتاز ))بتاريخ)26)ماي)2020 

تحت رقم)220.

28I

NOVA FISC

TRANS DIPONIBLE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

NOVA FISC

 IMM(BOULHDIR  N°8 RTE

 ADMIM(AIT(MELLOUL ،

86150، AIT(MELLOUL(MAROC

TRANS DIPONIBLE   شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 05 

درب لوت عبذ هللا حي لسايس لوت  
مل2ل ل زكان  - 80650 لوت مل2ل  

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

20201

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (18

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 TRANS(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  DIPONIBLE

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابضاءع الغير.

 05 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

درب لوت عبذ هللا حي لسايس لوت))
مل2ل)) لوت  (80650 (- ( ل زكان) مل2ل 

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ حبيبي)):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: ( حبيبي) عبذ هللا  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() حبيبي  محمذ  لاسيذ 

 24000 دعلر لابكيمات لعالد ب2عزيز)

للجذوذ  لملغرب.

لاسيذ عبذ هللا حبيبي))عن2ل ه)ل()

 24000 دعلر لابكيمات لعالد ب2عزيز)

للجذوذ  لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() حبيبي  محمذ  لاسيذ 

دعلر لابكيمات لعالد ب2عزيز))24000 

للجذوذ  لملغرب

لاسيذ عبذ هللا حبيبي))عن2ل ه)ل()

دعلر لابكيمات لعالد ب2عزيز))24000 

للجذوذ  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (29 بتاريخ) ( با زكان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)528.

29I

READY ASSISTANCE

KY SERVICES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

KY SERVICES

145 شارع محمذ للخامس لاطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 لارلبع ش ة

Maroc

KY SERVICES شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
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ععن2لن م رها لإلجتماعي 47 مفتاح 

للخير شارع علي لاوهذ طنجة - 

90000 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105077

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 KY (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SERVICES

تشغيل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

م اهي لملطاعم

خذمات متن2عة.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)47)مفتاح)

للخير شارع علي لاوهذ طنجة)-)90000 

طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: لاسيذ  خذوجة خيي بابا)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: و2نس) لعلي2لت  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

بابا) خيي  خذوجة  لاسيذ  

عن2ل ه)ل()دعلر لاذعير  سيذي ب2طيب)

ميس2ر))33250)ميس2ر لملغرب.

لاسيذ لعلي2لت و2نس عن2ل ه)ل()

 90000 لجز اوة طنجة) لا العة  حي 

طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  خذوجة خيي بابا)

لاسيذ لعلي2لت و2نس عن2ل ه)ل()

 90000 لجز اوة طنجة) لا العة  حي 

طنجة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

أبريل) (01 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231455.

30I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE GIMYA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE GIMYA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لألر�شي  رقم 22 تمذوذ تليال تيك2ين 

أكادور - 80650 أكادور   لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

42975

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (19

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOCIETE GIMYA

لاتطريز) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاوم2مية) لملباني  حرلسة  (/ لاوام)

عللخاصة عأعمال لاتنظيف.

لاطابق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
تمذوذ تليال تيك2ين) (22 )رقم) لألر�شي)

أكادور)-)80650)أكادور)))لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: ت2فيق) ك2رلر  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل()) ت2فيق  ك2رلر  لاسيذ 
ج2 فيليي) (92230 ش2 ذعن) شارع 

فرنسا)92230)ج2 فيليي))فرنسا.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ت2فيق  ك2رلر  لاسيذ 
ج2 فيليي) (92230 ش2 ذعن) شارع 

فرنسا)92230)ج2 فيليي فرنسا
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( باكادور) لاتجارية 

2020)تحت رقم)90133.
31I

JEM MAROC

JEM MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
إنشاء)فرع تابع الشركة

JEM MAROC
25 شارع و2سف لبن تاشفين، 

إقامة لبن بط2طة، لاطابق لاثاني، 
لملحل رقم ب2-02 ، 90000، طنجة 

لملغرب
JEM MAROC شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 25 شارع 

و2سف لبن تاشفين، إقامة لبن 
بط2طة، لاطابق لاثاني، لملحل رقم 

ب2-02 - 90000 طنجة لملغرب.
إنشاء فرع تابع الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.26643

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
ت رر) (2020 فبرلور) (10 في) لملؤرخ 
تحت) ( الشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

بااون2لن شارع) لاكائن  ع  (- لاتسمية)
 93152  -  8 رقم) للحسن،) م2الي 
من) لملسير  ع  لملغرب  تط2لن  مارتيل 

طرف لاسيذ) ()علجذ  بيل.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (03 بتاريخ) ( لالبتذلئية بتط2لن)

2020)تحت رقم)0409.

32I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE HOTEL NOBEL
HOUSE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE HOTEL NOBEL
HOUSE  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي  رقم 27 
بل2ك أ تجزئة لازيت2ن تيكي2ين 
أكادور - 80652 تيكي2ين أكادور
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

42961
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 08) 2 بر)
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 SOCIETE HOTEL NOBEL

. HOUSE
(/ فنذق) ( (: غرض لاشركة بإوجاز)

إدلر  لافنذق.
 27 رقم) ( (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
بل2ك أ تجزئة لازيت2ن تيكي2ين أكادور)

- 80652)تيكي2ين أكادور.
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أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 
3.000.000)درهم،)م سم كااتالي:

(: للحفيظ) أمشاعرع  لاسيذ 
15000)ب يمة)100)درهم.

(: لاسيذ أمشاعرع عبذ لارحمان)
15000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

للحفيظ) أمشاعرع  لاسيذ 
تز يت) تفرلعت  تزكا  حي  عن2ل ه)ل()

85450)تز يت لملغرب.
لارحمان) عبذ  أمشاعرع  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()طريق أملن تافرلعت تز يت)

85450)تز يت لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
للحفيظ) أمشاعرع  لاسيذ 
تز يت) تفرلعت  تزكا  حي  عن2ل ه)ل()

85450)تز يت لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (01 بتاريخ) ( باكادور) لاتجارية 

2020)تحت رقم)90123.

33I

STE SUD EST GESTION SARL

AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT-

 INDUSTRIE
 CONSULTING«AEI

»CONSULT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 لاومار  99 شارع م2الي 

علي لاشريف ، 52000، لارشيذوة 
لملغرب

AGRICULTURE-
 ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE
 «CONSULTING»AEI CONSULT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 
203 تجزئة علد لاذهب - 52000 

لارشيذوة لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.8923

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
ت رر حل) (2020 وناور) (27 لملؤرخ في)
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)
AGRICULTURE- لا2حيذ) لاشريك 

 ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE
  »CONSULTING»AEI CONSULT
مبلغ رأسمااها)20.000)درهم ععن2لن)
م رها لإلجتماعي رقم)203)تجزئة علد)
لملغرب) لارشيذوة  (52000 (- لاذهب)

 تيجة ل):)ت2قف نشاط لاشركة.
ع حذد م ر لاتصفية ب رقم)203 
تجزئة علد لاذهب)-)52000)لارشيذوة)

لملغرب.)
ع عين:

ع) ب2طاهري  ( فاطمة) لاسيذ) ()
عن2ل ه)ل()64)تجزئة تيليال مرجان)02  
() ( 50000)مكناس لملغرب كمصفي)

الشركة.
ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)
محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 
ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 27 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

فبرلور)2020)تحت رقم)103.
34I

ELECTRIFIELD

ELECTRIFIELD
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ELECTRIFIELD
7ز  ة سبتة لقامة لارلمي لاطابق 

2 لملكتب رقم 8 ، 20360، 
لاذلرلابيضاء لملغرب

ELECTRIFIELD شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 7ز  ة 

سبتة لقامة لارلمي لاطابق 2 لملكتب 
رقم 8 - 20360 لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
457967

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (20
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ELECTRIFIELD
خذمات) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
دلت) لاكهربائية  التركيبات  هنذسية 
لملت2سط))) للجهذ  لملنخفض  للجهذ 

mv.)ع)HT)للجهذ لاوالي
لاكهرباء)لاصناعية.)بناء)لاكهرباء)

لإلشرلف علاتجميع من لملحطات)
 HV لاكهربائية) علملنشآت  لافرعية 

LV(ع(MV
لاتيارلت لملنخفضة علآلايات.

مجلس) لاكهربائية  لألسالك 
لا2زرلء

لملت2سط))) للجهذ  شبكة  تط2ير 
عللجهذ لملنخفض

لاتركيبات) ت2لفر  لاصيا ة:)
لاكهربائية

لا طاع لاثااث
يشتري عم2اة لملبيوات علات2زيع)
لملوذلت) في  علا2ساطة  باا2ساطة 

لاكهربائية.
للجهذ) خط2ط  لملوذلت  تذريب 

لاوالي علملت2سط
أي عملية أع عملية)،)أي عمل أع)

مش2ر  تتولق بمختلف لملجاالت.
7ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
2)لملكتب) سبتة لقامة لارلمي لاطابق)
رقم)8 - 20360)لاذلرلابيضاء)لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: ( لارياني) لاسيذ محمذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ( لارياني) لاسيذ محمذ 

حي لانسيم تجزئة لانسيم عمار )203 

20190)لاذلرلابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ( لارياني) لاسيذ محمذ 

حي لانسيم تجزئة لانسيم عمار )203 

20190)لاذلرلابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

(- بتاريخ) ( لابيضاء) بااذلر  لاتجارية 

تحت رقم)732049.

35I

لاسالعي))حسن

PHARMACIE JERRADA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

لاسالعي  حسن

115شارع 2 مارس لاذلر لابيضاء، 

2000، لاذلر لابيضاء لملغلرب

pharmacie JERRADA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي  

 61Boulevard abderrahim

 bouabid(Casablanca - 11080

لاذلر لابيضاء لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2018 دجنبر) (26 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

 khadija () ( لاسيذ) تف2يت 

حصة لجتماعية من) (KABBAJ 700

لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000 أصل)

 26 بتاريخ) (Samia EL AMRANI () (

دجنبر)2018.
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2019)تحت رقم)7569.

36I

FIDUCIAIRE OTHMANE

SOCIETE FOUWID SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 140000، KENITRA

MAROC

SOCIETE FOUWID SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لملنزه 

قطاع أ رقم 302  لا نيطر  14000 

لا نيطر  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

54423

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (01

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOCIETE FOUWID SARL

أعمال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

مختلفة.

:)حي لملنزه) عن2لن لمل ر لالجتماعي)

 14000 لا نيطر ) ( (302 قطاع أ رقم)

لا نيطر  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: لاكوبالي) فؤلد  ( لاسيذ)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ علئل لاكوبالي):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاكوبالي عن2ل ه)ل() فؤلد  ( لاسيذ)
 14000  302 ل رقم) حي لملنزه قطاع 

لا نيطر  لملغرب.
عن2ل ه)ل() لاكوبالي  علئل  لاسيذ 
 14000  302 ل رقم) حي لملنزه قطاع 

لا نيطر  لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاكوبالي عن2ل ه)ل() فؤلد  ( لاسيذ)
 14000  302 ل رقم) حي لملنزه قطاع 

لا نيطر  لملغرب
عن2ل ه)ل() لاكوبالي  علئل  لاسيذ 
 14000  302 ل رقم) حي لملنزه قطاع 

لا نيطر  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 27 بتاريخ) ( باا نيطر ) لالبتذلئية 

فبرلور)2020)تحت رقم)74381.
37I

EFG Expert

هانيبال لالستشارات والخدمات 
 HANNIBAL CONSULTING

ET SERVICES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

EFG Expert
 39Av(lalla(yacout 5eme(étage

 appartement(D ، 22000،
Casablanca Maroc

ها يبال االستشارلت عللخذمات 
 Hannibal Consulting et Services
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 
لملسير  للخضرلء ز  ة 6 أكت2بر 

لارقم 6 لاطابق 3 ش ة 3   - 20100 
لاذلر لابيضاء  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
405947

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2018 ماي) (10

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ها يبال)

 Hannibal عللخذمات) االستشارلت 

.Consulting et Services

غرض لاشركة بإوجاز):)•)

ت ذوم لإلستشارلت عبيع للخذمات.

(, لات نية) لملساعذ   (•

لاذرلسات علاهنذسة لملول2ماتية.

لاتك2ين لملستمر. (•

برلمج) عتس2يق  تصميم  (•

عأجهز  لملول2ماتية)

بكافة) لا يام  عامة  عبصفة 

لاومليات لملماثلة أع لملرتبطة بصفة)

مباشر  أع غير مباشر  بأحذ لمل2لضيع)

لاساافة لاذكر عإ جاز جميع لاومليات)

لاو ارية،) لملن 2اة،) علاغير  لملن 2اة 

لاوينية،)لملااية،)لاصناعية،)لاتجارية)

عغيرها علاتي من شأنها أن تساعذ على)

 م2 عتط2ير لاشركة.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  .عن2لن 
لملسير  للخضرلء)ز  ة)6)أكت2بر لارقم)

6)لاطابق)3)ش ة)3   - 20100)لاذلر)

لابيضاء))لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاسيذ فاضل للحزلمي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ فاضل للحزلمي عن2ل ه)ل()

  2 ( 33)،)إقامة لزيرطماريس) فيال رقم)

لاذلر لابيضاء) (27223 ( دلر ب2عز ) (،

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ فاضل للحزلمي عن2ل ه)ل()

  2 ( 33)،)إقامة لزيرطماريس) فيال رقم)

لاذلر لابيضاء) (27223 ( دلر ب2عز ) (،

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 11 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2018)تحت رقم)-.

38I

aice compta

 NAS HOLDING NORTH

AFRICA SAFETY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 NAS HOLDING NORTH

AFRICA SAFETY شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 13 أحمذ 

لملجاتي إقامة لالاب لاطابق 1 

لاش ة 8 حي لملواريف - 20330 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

458985

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (06

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 NAS (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 HOLDING NORTH AFRICA

.SAFETY
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(• (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
أع) للخاص  لحسابها  لاشركة  أدلء)
لستثمارها أع إدلرتها األعرلق لملااية)،)
في لملوامالت على لا يم أع في سيطر )

لاشركات.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)13)أحمذ)
لملجاتي إقامة لالاب لاطابق)1)لاش ة)
لابيضاء) (20330 (- لملواريف) حي  (8

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: ت2لب) مرحل  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() ت2لب  مرحل  لاسيذ 
شارع) (22 رقم) (1 تجزئة عكتاتي ز  ة)
 20330 أ فا) ب2طااب  عبذلاهادي 

لابيضاء)لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ت2لب  مرحل  لاسيذ 
شارع) (22 رقم) (1 تجزئة عكتاتي ز  ة)
 20330 أ فا) ب2طااب  عبذلاهادي 

لابيضاء)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)733049.

39I

FIDU ALIMTYAZ

STE TRANS EXTRA FRAIS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
لاش ة 2 عمار  17 شارع محمذ 

لازرقط2ني لاطابق لألعل، م.ج فاس 
FES MAROC ،30000 ،

STE TRANS EXTRA FRAIS شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر أعالد 
لخضر جماعة  لعالد لاطيب فاس - 

30023 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62663

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (11
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.TRANS EXTRA FRAIS
غرض لاشركة بإوجاز):)  ل لاسلع))

ع لابضائع))
ع) إسترلد  (- علاذعاية) لا2طنية 
تصذور)-)بيع قطع غيار عإكسس2لرلت)

لاسيارلت
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)دعلر أعالد)
(- لعالد لاطيب فاس) ( لخضر جماعة)

30023)فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاومرلني لازريفي)))) ( )رشيذ) ( لاسيذ)
درهم) (100 ب يمة) حصة  (500   :

الحصة).
 500 ( (: عطاف) لحسن  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لازريفي)))) لاومرلني  ( رشيذ) لاسيذ 
لاطابق) لألمل  تجزئة  (15 عن2ل ه)ل()
فاس) (30000 طريق صفرع فاس) (2

لملغرب.
عن2ل ه)ل() عطاف  لحسن  لاسيذ 
دعلر غمر  لمطر اغة صفرع))31000 

صفرع لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لازريفي)))) لاومرلني  ( رشيذ) لاسيذ 
لاطابق) لألمل  تجزئة  (15 عن2ل ه)ل()
فاس) (30000 طريق صفرع فاس) (2

لملغرب

عن2ل ه)ل() عطاف  لحسن  لاسيذ 

دعلر غمر  لمطر اغة صفرع))31000 

صفرع لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1212.

40I

fudben

UMAZIM SARL شركة
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

fudben

-71شارع لملسير  لاناظ2ر، 62000، 

لاناظ2ر لملغرب

شركة UMAZIM SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : حي لعالد 

ميم2ن لاناض2ر - 62000 لاناض2ر 

لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.8759

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2013)ت رر حل) 27)دجنبر) لملؤرخ في)

UMAZIM SARL)شركة دلت) شركة)

رأسمااها) مبلغ  لملحذعد   لملسؤعاية 

م رها) ععن2لن  درهم  (10.000

لإلجتماعي حي لعالد ميم2ن لاناض2ر)

لملغرب  تيجة) لاناض2ر  (62000  -

اتصفية عقفل الشركة عإنهائها.

ع عين:

ع) لملزباني  ( لحمذ) لاسيذ) ()

 62000 مبم2ن) لعالد  حي  عن2ل ه)ل()

لاناض2ر لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

بتاريخ)27)دجنبر)2013)عفي حي لعالد)

لاناض2ر) ( (62000 (- ميم2ن لاناض2ر)

لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)22)وناور)

2014)تحت رقم)88.

41I

UNIVERS JOUHARI

GREEN SEASONS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

UNIVERS JOUHARI

80 شارع م2الي سليمان لاطابق 2 

لارقم 1 عين لاسبع ، 20590، لاذلر 

لابيضاء لملغرب

GREEN SEASONS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 117 ز  ة 

لبن منير لقامة لازرقاء لاطابق 1 

لاش ة 2 لملواريف - 20300 لاذلر 

لابيضاء  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

460993

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (12

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.GREEN SEASONS

لستغالل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

مطوم م هى عسناك.

 117 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاطابق) ز  ة لبن منير لقامة لازرقاء)

20300)لاذلر) 2)لملواريف)-) 1)لاش ة)

لابيضاء))لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 400 ( (: ملك2  2رلاذون) لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 600 ( (: فاطمة) لرعيمي  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
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عن2ل ه)ل() ملك2  2رلاذون  لاسيذ 
لالر�شي) لاطابق  غازي  لبن  ز  ة  (18
لابيضاء)) لاذلر  (20150 ( كاايف2ر يا)

لملغرب.
لاسيذ  لرعيمي فاطمة عن2ل ه)ل()
كاايف2ر يا)) ( غازي) لبن  ز  ة  (18

20150)لاذلر لابيضاء))لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  لرعيمي فاطمة عن2ل ه)ل()
كاايف2ر يا)) ( غازي) لبن  ز  ة  (18

20150)لاذلر لابيضاء))لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 28 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)735067.
42I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

BRESCIA CAR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL
CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7
 RUE(SIOUL(HAY(OUAFAE 2

ROUTE(SEFROU ، 30000، فاس 
لملغرب

BRESCIA CAR شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لا2فاء ز  ة حيفا رقم 43 شارع 

أريحا - 30000 فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62631

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (13
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.BRESCIA CAR

كرلء) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لا2فاء)ز  ة حيفا رقم)43)شارع أريحا)

- 30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ لب2لشك2رن):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لب2لشك2رن) محمذ  لاسيذ 

بسم) لقامة  ط2رين2  ز  ة  عن2ل ه)ل()

 2 تجزئة لا2فاء) (7 ش ة) (78 هللا رقم)

30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لب2لشك2رن) محمذ  لاسيذ 

بسم) لقامة  ط2رين2  ز  ة  عن2ل ه)ل()

 2 تجزئة لا2فاء) (7 ش ة) (78 هللا رقم)

30000)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لاتجارية بفاس))بتاريخ)05)ماي)2020 

تحت رقم)1176.

43I

ML EXPERTS

MEZALIO CONSULTING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

MEZALIO CONSULTING شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي  49 ز  ة 
ج2ن ج2ريس ٬غ2تيي٬ لاطابق 6 ٫ 

رقم 12 لاذلر بيضاء  - 20000  لاذلر 
لابيضاء  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
410289

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2018 و2اي2ز) (27
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MEZALIO CONSULTING
غرض لاشركة بإوجاز):))لستشارلت)

تط2ير لألعمال لالسترلتيجية.
ععضع) (، لاتنظيمية) لالستشارلت 

لإلجرلءلت)؛
إدلر  لملشاريع)؛

تنظيم علارس2م لملتحركة التذريب)
دعرلت) (، علملؤتمرلت) علانذعلت 

تذريبية لجميع أ 2لع للجمه2ر)؛
مرلف ة عإدلر  مهام إدلر  لاتغيير)
أع) لاوامة  لاشركات  أ 2لع  في جميع 

للخاصة)؛
أ 2لع) جميع  (، عام) بشكل 
علاذعم) علاتذريب  لالستشارلت 
لاشركات) أ 2لع  لجميع  علملساعذ  
في لملغرب أع في) (، لاوامة أع للخاصة)

للخارج)؛
جميع) عت2زيع  عتصذور  لستيرلد 
أ 2لع للخذمات أع للخذمات أع لاسلع)
في) لملصالح  أع  لملصالح  لكتساب 
أي شركات أع شركات عشرلء)لألعرلق)

لملااية أع لألعرلق لملااية)؛
الشركة) وج2ز  (، عام) عبشكل 
أع) تجارية  موامالت  بأي  لا يام 
صناعية أع مااية أع أعرلق مااية أع)
ع ارية مرتبطة بشكل مباشر أع غير)
مباشر بغرض لاشركة لملذك2ر أعاله)
أع من لملحتمل أن تسهل لالستغالل)

في) أع لاتط2ير في لملغرب أع لملنط ة.)
للخارج...

49)ز  ة) ( عن2لن لمل ر لالجتماعي):)
 ٫  6 لاطابق) ٬غ2تيي٬) ج2ريس) ج2ن 
رقم)12)لاذلر بيضاء))-)20000))لاذلر)

لابيضاء))لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ ))ابنى بنيس):))100)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل()) بنيس  ابنى  ( لاسيذ )
دلر ب2عز )) (، (59 دلر لاكنز فيال) ( ا2ط)

27182)لاذلرلابيضاء)لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل()) بنيس  ابنى  ( لاسيذ )
دلر ب2عز )) (، (59 دلر لاكنز فيال) ( ا2ط)

27182)لاذلرلابيضاء)لملغرب
(- بتاريخ) ( تم لإلوذلع لا ا 2ني ب-)

تحت رقم)-.

44I

VISION VASTE CONSULTING

FRIALDIS MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
FRIALDIS MAROC  شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 

لاورلق إقامة لاصفا علملرع  لاطابق 
8 رقم 45 - 90000 طنجة لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.52799
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لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

2019)تم تويين) 16)دجنبر) لملؤرخ في)

مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()لملذني)

محمذ حاتم كمسير آخر

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

فبرلور) (21 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)230681.

45I

aice compta

NASSIM LIL FILAHA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

NASSIM LIL FILAHA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 13 أحمذ 

لملجاتي إقامة لالاب لاطابق 1 

لاش ة 8 حي لملواريف - 20330 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

458983

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (17

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.NASSIM LIL FILAHA

•)تشغيل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لاو ارلت لازرلعية

لاف2لكه) عإ تاج  تخطيط  (• (

عللخضرعلت علاف2لكه سيرول.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)13)أحمذ)
لملجاتي إقامة لالاب لاطابق)1)لاش ة)
لابيضاء) (20330 (- لملواريف) حي  (8

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: لاسيذ عبذلاوزيز نسيم)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ عبذلاوزيز نسيم عن2ل ه)ل()
حي لات ذم لعالد عياد س2ق لاسبت)
لعالد لانمة)20330)لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (
عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ عبذلاوزيز نسيم عن2ل ه)ل()
حي لات ذم لعالد عياد س2ق لاسبت)

لعالد لانمة)20330)لاببضاء)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)733048.

46I

CABINET LAAFOU CONSEIL

OMNITRADE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الك2اين 2 رقم 5 عمار  

ماتيني2ن لاطابق 2 رقم 7 سيذي 
مورعف لاذلر لابيضاء ، 20150، 

لاذلر لابيضاء لملغرب
OMNITRADE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 174، 

طريق أؤآل د  زيأن   - 20530 لاذلر 
.MAROC-لابيضاء لاذلر لابيضاء

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.128813
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 ماي) (28 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

تف2يت لاسيذ)) ())
 OMNIUM DE PARTICIPATION
حصة) (SA  OMNIPAR 6.000
حصة) (6.000 أصل) من  لجتماعية 
 Compagnie () ( لاسيذ) ( افائذ )
 Chérifienne( de( Chocolaterie( SA

CCC)بتاريخ)28)ماي)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
 02 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735181.
47I

CABINET ANESS

الشركة العامة الصناعية 
 ENTREPRISE - الحرارية

 GÉNÉRALE INDUSTRIELLE
THERMIQUE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY(ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
لاشركة لاوامة لاصناعية للحرلرية 

 ENTREPRISE GÉNÉRALE -
 INDUSTRIELLE THERMIQUE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاتجزئة 
عين عترس رقم 124 لملحل رقم 2 - 

12050 لاصخيرلت لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

129819
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (11
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
للحرلرية) لاصناعية  لاوامة  لاشركة 
 ENTREPRISE GÉNÉRALE  -

.INDUSTRIELLE THERMIQUE
صناعة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابناء)تركيب سخان مياه.

لاتجزئة) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
 -  2 لملحل رقم) (124 عين عترس رقم)

12050)لاصخيرلت لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ عبذ لا ادر لملجذعب):))550 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 450 ( (: لملجذعب) لو2ب  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لملجذعب) لا ادر  عبذ  لاسيذ 
 283 رقم) الك2اين  حي  عن2ل ه)ل()

28820)لملحمذوة لملغرب.
لملجذعب عن2ل ه)ل() لو2ب  لاسيذ 
 28820  53 رقم) واسمينة  لاتجزئة 

لملحمذوة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لملجذعب) لا ادر  عبذ  لاسيذ 
 283 رقم) الك2اين  حي  عن2ل ه)ل()

28820)لملحمذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بتمار ) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)3347.
48I

CHAOUER CONSEIL

A.I.G ASSISTANCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

A.I.G ASSISTANCE شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 
دملار61R 1   رقم 1 لاطابق لاثااث - 

90000 طنجة لململكة لملغربية
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

104433



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   6252

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 دجنبر) (19

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 A.I.G (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.ASSISTANCE

ل جاز) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملواونات لثناء)ح2لدث لاسير.

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
دملار61R 1)))رقم)1)لاطابق لاثااث)-)

90000)طنجة لململكة لملغربية.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 550 ( (: لملجب2ر) لدريس  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 200 ( (: لازعبي) مذوحة  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 150 ( (: لرميل) عزلاذون  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 100 ( (: لاوسري) رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لدريس لملجب2ر عن2ل ه)ل()

مجم2عة لاضحى فال فل2ري عمار )
12)ط1)رقم)6 90000)طنجة لململكة)

لملغربية.

لاسيذ  مذوحة لازعبي عن2ل ه)ل()

عمار ) لالله  فضل  لاسكني  لملجمع 
لململكة) طنجة  (90000  32 رقم) (3

لملغربية.

لاسيذ عزلاذون لرميل عن2ل ه)ل()

للحاج) لقامة  لازرقط2ني  شارت  (2

 10000 لا بيبات) (17 رقم) لاتهامي 

لارباط لململكة لملغربية.

عن2ل ه)ل() لاوسري  رشيذ  لاسيذ 

 90000 لاصغير) لا صر  كريب2  دعلر 

لا صر لاصغير لململكة لاغربية.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (
عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  مذوحة لازعبي عن2ل ه)ل()
 3 لملجمع لاسكني فضل لالله عمار )
رقم)32 9000)طنجة لململكة لملغربية
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (27 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)230871.

49I

TRUST ECONOMIC LIFE

رين باو افانت
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
قفل لاتصفية

TRUST ECONOMIC LIFE
 APP 01 A(IMM 202 PORTE
 DE(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
رين باع لفا ت  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي : رقم 

178 حي لا2حذ  عرزلزلت  - 45000 
عرزلزلت  لملغرب .
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
.6093

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
ت رر حل) (2017 22) 2 بر) لملؤرخ في)
رين باع لفا ت))شركة دلت مسؤعاية)
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ مبلغ)
ععن2لن) درهم  (80.000 رأسمااها)
حي) (178 رقم) لإلجتماعي  م رها 
عرزلزلت)) (45000 (- ( لا2حذ  عرزلزلت)
علئ) لا ذر   اوذم  ) تيجة  لملغرب)

لالستمرلر عحجز كل مصاريف.
ع عين:

لاسيذ) ()لمين)))بالل ع عن2ل ه)ل()
رقم)178)حي لا2حذ  عرزلزلت))45000 
عرزلزلت لملغرب كمصفي)) ()الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)
 178 2017)عفي رقم) 22) 2 بر) بتاريخ)
حي) (178 رقم) عرزلزلت  لا2حذ   حي 
عرزلزلت) (45000 عرزلزلت) لا2حذ  

لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية ب2رزلزلت))بتاريخ)08)فبرلور)

2018)تحت رقم)227.

51I

la ventana hacia marruecos

 QUALITY ASSURANCE

SUPPORT SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تف2يت حصص

la ventana hacia marruecos

 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1  7° ETG(N° 83 ،

90000، TANGER(MAROC

 QUALITY ASSURANCE

SUPPORT SARL AU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

 ZONE ععن2لن م رها لإلجتماعي

 IUNDUSTRIEL GZENAY LOT

 452 RUE(IZIK(N° 2 TANGER -

90000 طنجة لملغرب.

تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.61277

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2020 وناور) (13 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

(((((((((() ( لاسيذ) تف2يت 

 MAJDOULINE GUEZOULLINE

100)حصة لجتماعية من أصل)100 

 MARIAMA(() ((حصة افائذ ))لاسيذ

SERRID)بتاريخ)13)وناور)2020.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

فبرلور) (28 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1733.

52I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TERRAIN VERRE INOX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS
لقامة ساحة فاس لاطابق لالعل 

مكتب رقم 1 شارع لبرلهيم رعدلني 

م.ج فاس ، 30000، فاس لملغرب

TERRAIN VERRE INOX شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملحل رقم 

26 للجزء 2 تجزئة لاونبر  زعلغة 

فاس - 30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62673

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (22

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.TERRAIN VERRE INOX

لعمال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لازجاج ع لالون2كس

لالعمال لملختلفة).

لملحل) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

رقم)26)للجزء)2)تجزئة لاونبر  زعلغة)

فاس)-)30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لدريس) وافيت  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
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علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لدريس  وافيت  لاسيذ 

فاس)30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاتهامي)) لا2زلني  صار   لاسيذ  

عن2ل ه)ل()فاس)30000)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1220.

53I

nador conseil sarl au

PAPIER FLEUR

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

PAPIER FLEUR شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي كلم 15 

لاطريق لارئيسية رقم 2 لملنط ة 

لاصناعية سل2لن   - 62000 

لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19807

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.PAPIER FLEUR

(: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملنتجات) عبيع  ( تغليف) ع  تصنيع 

كرت2ن-) لملائذ -) لا2رقية)لغطية 

لا2رق لاصحي).........(.

 15 كلم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لملنط ة) (2 رقم) لارئيسية  لاطريق 

لاصناعية سل2لن)))-)62000)لاناظ2ر)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ مهرية زهير):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

/85 لاسيذ مهرية زهير عن2ل ه)ل()

 B11 HERVORMINGSLAAN

  1083 BRUXELLES BELGIQUE

*****)*******)بلجيكا.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() زهير  مهرية  لاسيذ 

لملغرب)62000)لاناظ2ر لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)10)مارس)

2020)تحت رقم)363.

54I

NT FINANCE

CARROSSERIE ZENITH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

CARROSSERIE ZENITH شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

لارياض تجزئة لملسير  إقامة ف.ب 
10 لاطابق لاثااث لملكتب رقم 7 
لملحمذوة 28830 لملحمذوة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
25409

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (16
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.CARROSSERIE ZENITH
صناعة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عإصالح هياكل لاسيارلت.
شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
إقامة ف.ب) لملسير   تجزئة  لارياض 
 7 رقم) لملكتب  لاثااث  لاطابق  (10

لملحمذوة)28830)لملحمذوة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ ملكنذز محمذ علي):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
علي) محمذ  ملكنذز  لاسيذ 
شارع) لاصفاء) إقامة  عن2ل ه)ل()
ميشال دعا2سبيطال طابق)3)لاش ة)

25 20450)لاذلر لابيضاء)لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
علي) محمذ  ملكنذز  لاسيذ 
شارع) لاصفاء) إقامة  عن2ل ه)ل()
ميشال دعا2سبيطال طابق)3)لاش ة)

25 20450)لاذلر لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية باملحمذوة))بتاريخ)01)و2 ي2)

2020)تحت رقم)522.
55I

ST2C

بيرال روسا
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC
بيرال رعسا شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ساحة 
سيذي محمذ بن عبذ هللا ز  ة 
لملستشفى لالسباني لقامة لمل 
5 لاش ة رقم 1 - 90000 طنجة 

لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.81729

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تمت) (2020 فبرلور) (19 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
لاكن2ني) سناء) () ( تف2يت لاسيذ)
أصل) من  لجتماعية  حصة  (50
هنذ)) () ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (50

لاكن2ني بتاريخ)27)فبرلور)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
مارس) (11 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2086.
56I

MOUSSAOUI HAJJI

 SIROUA RESSOURCES
MINING

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 SIROUA RESSOURCES MINING
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شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 16 

لاومار  2 بل2ك س إقامة لاياق2ت 

ب2ز ي ة - 13100 ب2ز ي ة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

6185

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (26

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SIROUA RESSOURCES MINING

لستغالل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لملوادن

لستغالل لمل ااع

لستيرلد عتصذور.

 16 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لاياق2ت) إقامة  بل2ك س  (2 لاومار )

ب2ز ي ة)-)13100)ب2ز ي ة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

((: لاشركة لعرع ل فيست ع بيز يس)

200)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

 100 ( (: لاصبري) سويذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

100)حصة) ( (: لاسيذ علي لعملالح)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ عبذ لا2هاب لاف ير):))200 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ عبذ لاوالي حميذي):))200 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ لمحمذ لعبز ):))200)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

بيز يس) ع  ل فيست  لعرع  لاشركة 
عمار ) (5 لقامة ماشاء)هللا) عن2ل ه)ل()
  12000 تمار ) لا2فاق  (02 ش ة) (10

تمار  لملغرب.
لاصبري عن2ل ه)ل() لاسيذ سويذ 
للجذوذ) لاحي  لدريس  م2الي  شارع 

لرف2د)52200)أرف2د لملغرب.
لاسيذ علي لعملالح عن2ل ه)ل()شارع)
لانهضة) حي  هللا  عبذ  م2الي  لالمير 

لرف2د)52200)أرف2د لملغرب.
لاف ير) لا2هاب  عبذ  لاسيذ 
محمذ) شارع  (47 رقم) عن2ل ه)ل()
للخامس لرف2د)52200)أرف2د لملغرب.
حميذي) لاوالي  عبذ  لاسيذ 
 1155 رقم) (19 بل2ك) عن2ل ه)ل()
 52000 لارلشذوة) (1 لاواطي) عين 

لارلشذوة لملغرب.
عن2ل ه)ل() لعبز   لمحمذ  لاسيذ 
 91 شارع لالمير م2الي عبذ هللا رقم)
أرف2د) (52200 لرف2د) لانهضة  حي 

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
بلحسن) محمذ  �شي  لاسيذ 
عمار ) (5 لقامة ماشاء)هللا) عن2ل ه)ل()
 12000 تمار ) لا2فاق  (02 ش ة) (10

تمار  لملغرب
حميذي) لاوالي  عبذ  لاسيذ 
 1155 رقم) (19 بل2ك) عن2ل ه)ل()
 52000 لارلشذوة) (1 لاواطي) عين 

لارلشذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بب2ز ي ة))بتاريخ)04)و2 ي2)

2020)تحت رقم)132.
57I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ELF & PARTNERS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م2ريتا يا صنذعق لابروذ 
2609 ، 40000، مرلكش لملغرب

ELF & PARTNERS  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 57,شارع 

م2ريتا يا صنذعق لابروذ 2609 

مرلكش لارئيسية – جيليز - 40000 

مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103913

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (01

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 ELF(&(: لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. PARTNERS

:)لاتصميم) غرض لاشركة بإوجاز)

علاهنذسة لملومارية لاذلخلية عإدلر )

لاذلخلي) لاتصميم  في  لملشاريع 

علاذوك2ر علارسم).

57,شارع) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

 2609 لابروذ) صنذعق  م2ريتا يا 

 40000 (- مرلكش لارئيسية)–)جيليز)

مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: ( لاسيذ  فذعى لاغريب)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  فذعى لاغريب))عن2ل ه)ل()

 99 رقم) فيال  لاذهب  علد  ز  ة 

لاسمالاية)40000)مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  فذعى لاغريب))عن2ل ه)ل()

 99 رقم) فيال  لاذهب  علد  ز  ة 

لاسمالاية)40000)مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

أبريل) (21 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113303.

58I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

IMZOUREN RENT CAR

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

إغالق فرع تابع اشركة تجارية و2جذ)

م رها لالجتماعي باملغرب

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,لمزعرن ، 

32250، للحسيمة لملغرب

IMZOUREN RENT CAR   «شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 42 ، 

شارع أطلس ، لمزعرن  - 32250 

للحسيمة لملغرب.

«إغالق فرع تابع اشركة تجارية 

و2جذ م رها لالجتماعي باملغرب»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.1891

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

ت رر) (2020 فبرلور) (06 في) لملؤرخ 

 IMZOUREN(إغالق فرع تابع اشركة

علاكائن) (- تسميته) ( ( (RENT CAR

(، فلسطين) شارع  (،16 في) عن2ل ه 

(- للحسيمة) ت2ريزم2،) (، (3 عمار  ب)

32000)للحسيمة لملغرب
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالحسيمة) لالبتذلئية 

فبرلور)2020)تحت رقم)29.

59I

WIFAK GESTION

SADIHAV
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

WIFAK GESTION

شارع عبذ لاوالي بنش رعن مكاتب 
زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

30000، فاس لملغرب

SADIHAV شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 13 ز  ة 
رقم 16 حي أمال باب لاسيفر  - 

30100 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62611

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SADIHAV
غرض لاشركة بإوجاز):)-1)لمل اعل)

في لابناء)ع لألشغال لملختلفة)-2)جميع)

لملومالت لاتجارية).
ز  ة) (13 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
(- ( لاسيفر) باب  أمال  حي  (16 رقم)

30100)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: للخزلن) حميذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() للخزلن  حميذ  لاسيذ 

تكركر ) لععال  وحيى  لوت  قصبة 

53113)لفرلن لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() للخزلن  حميذ  لاسيذ 

تكركر ) لععال  وحيى  لوت  قصبة 

53113)لفرلن لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

أبريل) (24 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1162.

60I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ELM CONCEPT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيذي محمذ ، 15000، 

للخميسات لملغرب

ELM CONCEPT شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي بناوة 30 

ش ة 8 حي م2الي أحمذ لا2كيلي 

حسان - 10020 لارباط لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

143671

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (17

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 ELM (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.CONCEPT

غرض لاشركة بإوجاز):)بيع عشرلء)

عا2لزم) م2لد  عتجار   عصناعة  ع  ل 

لابناء.

بناوة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

8)حي م2الي أحمذ لا2كيلي) 30)ش ة)

حسان)-)10020)لارباط لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

حصة) (100 ( (: أدم) لاسيذ لمل�شي 

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 205 لاسيذ لمل�شي أدم عن2ل ه)ل()

م2 ب2لي)34080)م2 ب2لي فرنسا.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

 205 لاسيذ لمل�شي أدم عن2ل ه)ل()

م2 ب2لي)34080)م2 ب2لي فرنسا

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (09 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1598.

61I

azzouziabdelali

STE ALAOUI ISMAILI CASH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
إنشاء)فرع تابع الشركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

 STE ALAOUI ISMAILI CASH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر أعالد 
و2سف أعالد لاطيب  - 30023 فاس 

لملغرب.
إنشاء فرع تابع الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.58697

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
2020)ت رر إنشاء) 07)ماي) لملؤرخ في)
فرع))تابع الشركة))تحت لاتسمية)-)ع)
لاطيب) أعالد  دعلر  بااون2لن  لاكائن 
فاس) (30023 (- أعالد لاطيب) لاوليا،)
لملغرب ع لملسير من طرف لاسيذ) ()

لسماعيلي عل2ي عثمان.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1259/2020.
62I

BOUCHTA COMPTA

FAOUZI DISTRIBUTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

FAOUZI DISTRIBUTION شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي ساحة 

لبرلهيم لارعدلني ز  ة ال سينا لقامة 
بته2فن 2 لاطابق لاثااث رقم 82 - 

TANGER MAROC 90000
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

98445

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 و2 ي2) (10

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.FAOUZI DISTRIBUTION

ت2زيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع) لاوامة  لاغذلئية  للحب2ب 

للخضرلعلت.

ساحة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لبرلهيم لارعدلني ز  ة ال سينا لقامة)

 -  82 لاثااث رقم) لاطابق  (2 بته2فن)

.TANGER MAROC 90000

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

ف2زي) محمذ  لخرعف  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

(: ف2زي) محمذ  لخرعف  لاسيذ  (

1000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

ف2زي) محمذ  لخرعف  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()حي لاس2لني مارتيل)93000 

تط2لن لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

ف2زي) محمذ  لخرعف  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()حي لاس2لني مارتيل)93000 

تط2لن لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (18 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2019)تحت رقم)4284.

63I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

DEVILO MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

DEVILO MAROC شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي 12 ز  ة 

لالكسياس شارع يو 2ب لملنص2ر - 

20380 لابيضاء لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.97659

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

2020)ت رر حل) 01)فبرلور) لملؤرخ في)

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)

  DEVILO MAROC لاشريك لا2حيذ)

درهم) (100.000 رأسمااها) مبلغ 
ز  ة) (12 لإلجتماعي) م رها  ععن2لن 

(- لالكسياس شارع يو 2ب لملنص2ر)

(: لملغرب  تيجة ل) لابيضاء) (20380

ف ذلن لازبناء)ع للخسائر لملتفاقمة).
12)ز  ة) ع حذد م ر لاتصفية ب)

(- لالكسياس شارع يو 2ب لملنص2ر)

20380)لابيضاء)لملغرب.)

ع عين:

ع) فذلل  ( فرلنس) لاسيذ) ()
 DES RAMIERS ز  ة) (6 عن2ل ه)ل()

لملغرب) لابيضاء) (00000 ريفيرل) حي 

كمصفي)) ()الشركة.

ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)

محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 

ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 24 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

فبرلور)2020)تحت رقم)731941.

64I

SERVICE PLUS PALMIER

SERVICE PLUS PALMIER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

SERVICE PLUS PALMIER

 Circuit(de(la(palmeraie(D4 A12

 Nakhil ، 40060، Marrakech

Maroc

SERVICE PLUS PALMIER  شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

 CIRCUIT ععن2لن م رها لإلجتماعي

 DE LA PALMERAIE D4,A12

 NAKHIL - 40060 MARRAKECH

.MAROC

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.27595

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تويين) تم  (2020 ماي) (08 في) لملؤرخ 

 EL لاسيذ) () الشركة  جذوذ  مسير 

KHDYM ZAID)كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

بتاريخ) ( بمرلكش) لاتجارية 

رقم)) تحت  (2020 ماي) (15

.40711120007227

65I

NT FINANCE

 SOLUTIONS NUMERIQUE

POUR L'AFRIQUE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

 SOLUTIONS NUMERIQUE

POUR L'AFRIQUE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة رقم 
25 لملنط ة لاصناعية جن2ب غرب  

- 28830 لملحمذوة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

25407
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (16
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 SOLUTIONS NUMERIQUE

.POUR L’AFRIQUE
لاتوليم) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عن بوذ،)لملول2ميات،)لابرمجة.
تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
جن2ب) لاصناعية  لملنط ة  (25 رقم)

غرب))-)28830)لملحمذوة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ موزعزي عبذ لاكريم):))700 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
300)حصة) ( (: لاسيذ باب2 برلهيم)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاكريم) عبذ  موزعزي  لاسيذ 
 28830 حي السيسطا) (36 عن2ل ه)ل()

لملحمذوة لملغرب.
عن2ل ه)ل() برلهيم  باب2  لاسيذ 
سينيغال) سينيغال  سينيغال 

سينيغال.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاكريم) عبذ  موزعزي  لاسيذ 
 28830 حي السيسطا) (36 عن2ل ه)ل()

لملحمذوة لملغرب
عن2ل ه)ل() برلهيم  باب2  لاسيذ 
سينيغال) سينيغال  سينيغال 

سينيغال
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية باملحمذوة))بتاريخ)01)و2 ي2)

2020)تحت رقم)521.

66I

CABINET BOUZIDI

VISITRAJ
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

CABINET BOUZIDI

عنذ مكتب لاب2زيذي ص.ب 125 

لاناظ2ر ، 62000، لاناظ2ر لملغرب

VISITRAJ شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي طريق زلو2 

 اظ2ر كلم 6 زلو2 - 62000  اظ2ر 

لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.14185

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

رفع) تم  (2020 ماي) (07 في) لملؤرخ 

قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال 

»400.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

إدماج لحتياطي أع أرباح أع) ( (: طريق)

عالعلت إصذلر في رأس لملال.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااناض2ر)

2020)تحت رقم)448.

67I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 KBM  TRAVAUX ET

NEGOCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

 KBM  TRAVAUX(ET(NEGOCE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي محل 

أر�شي أعالد قاسم  قرية با محمذ 

تاع ات - 34000 تاع ات لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

 1141

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2015 30) 2 بر)

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.KBM  TRAVAUX ET NEGOCE

*أشغال) (: غرض لاشركة بإوجاز)

عامة

*  ل لابضائع

*لاترعيج لاو اري.

محل) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

محمذ) با  قرية  ( قاسم) أعالد  أر�شي 

تاع ات)-)34000)تاع ات لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ عبذ لاوالي زعيرع):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ عبذ لاوالي زعيرع عن2ل ه)ل()
بنس2د ) (28 ز  ة) (59 رقم) بام  حي 

30000))فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ عبذ لاوالي زعيرع عن2ل ه)ل()

بنس2د ) (28 ز  ة) (59 رقم) بام  حي 

30000))فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

فبرلور) (01 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2016)تحت رقم)-.

68I

HTA CONSEIL

S.G.M. LASER

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تف2يت حصص

HTA CONSEIL

ملت ى شارع محمذ للخامس عشارع 

أابير لألعل لاطابق لاسابع مكتب رقم 

 CASABLANCA ،20060 ،- 709

MAROC

S.G.M. LASER شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 144 شارع 

محمذ سميحة عمار  ج2هر  محمذ 

سميحة لاطابق لاسادس ش ة 35 - 

20450 لاذلر لابيضاء لملغرب.

تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.191773

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2019 13) 2 بر) في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

لاشاعي)) ( كريم) () ( تف2يت لاسيذ)

100)حصة لجتماعية من أصل)100 

ب2شويب))) () ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة 

للحذلد))بتاريخ)13) 2 بر)2019.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)723741.

69I

AGC CONSEIL

HONOTU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

AGC CONSEIL
لاذلر لابيضاء ، 21000، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
HONOTU شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 16 

لاحي لاصناعي تجزئة لافرح لاطابق 
لالعل  - 20000 لملحمذوة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
23925

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 و2 ي2) (19
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.HONOTU
تحميص) (: غرض لاشركة بإوجاز)
ع) لاتصذور  (- لاشمس) بذعر 2لر 

لالسترلد.
 16 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
لاحي لاصناعي تجزئة لافرح لاطابق)

لالعل))-)20000)لملحمذوة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
((: ( محمذ) كرعلن  لميل  ( لاسيذ)
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
محمذ) كرعلن  لميل  ( لاسيذ)
بريطا يا) (2000 بريطا يا) عن2ل ه)ل()

بريطا يا.
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علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

محمذ) كرعلن  لميل  ( لاسيذ)

بريطا يا) (2000 بريطا يا) عن2ل ه)ل()

بريطا يا

كلث2م) مستغيث  ( لاسيذ )

عن2ل ه)ل()لاذلر لابيضاء)2000)لاذلر)

لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية باملحمذوة))بتاريخ)19)و2 ي2)

2019)تحت رقم)1216.

70I

HTA CONSEIL

S.G.M. LASER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تويين مسير جذوذ الشركة

HTA CONSEIL

ملت ى شارع محمذ للخامس عشارع 

أابير لألعل لاطابق لاسابع مكتب رقم 

 CASABLANCA ،20060 ،- 709

MAROC

S.G.M. LASER  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 144 شارع 

محمذ سميحة عمار  ج2هر  محمذ 

سميحة لاطابق لاسادس ش ة 35 - 

20450 لاذلر لابيضاء لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.191773

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تم تويين) (2019 13) 2 بر) لملؤرخ في)

لاسيذ) () الشركة  جذوذ  مسير 

للحذلد ب2شويب))كمسير عحيذ

تبوا إلقااة مسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 17 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)723741.

71I

SOCAF SARL

EUROMA STATION
إعالن متوذد لا رلرلت

SOCAF SARL

 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI(BERKANE ، 60300،

BERKANE MAROC

EUROMA STATION «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: دعلر لعالد 

بلخير للجماعة لا رعية ب2غريبة 

لكليم عمااة بركان - 63300 بركان 

لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.6593

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)05)ماي)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

  ل لمل ر لالجتماعي)

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

رفع رلسمال لاشركة

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

لاذي) -4لمل ر لالجتماعي:) بنذ رقم)

شهاد ) ع2ض  ماولي:) على  ونص 

لملساكنة تم لتخاد لاون2لن-دعلر لعالد)

بلخيرللجماعة لا رعية ب2غريبة لكليم)

الشركة) رئي�شي  كم ر  بركان  عمااة 

بم2جب ع ذ كرلء

لاشركة:) -6رلسمال  رقم) بنذ 

قرر لاشريك) لاذي ونص على ماولي:)

من) لاشركة  رلسمال  رفع  لا2لحذ 

 2900000.00 100000.00درهم للى)

عداك باكتتاب))28000)حصة جذوذ )

قيمة للحصة)100)درهم)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( ببركان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)180/2020.

72I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

DELOV
تأسيس شركة لملساهمة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

DELOV «شركة لملساهمة» 

ععن2لن م رها لالجتماعي: تجزئة 19 

 يس لملنط ة لاصناعية بير رلمي  -، 

14050 لا نيطر  لململكة لملغربية

إعالن عن تأسيس « شركة 

لملساهمة»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.54413

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (06

لألسا�شي اشركة لملساهمة باملميزلت)

لاتااية:

شكل لاشركة):)شركة لملساهمة).

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.DELOV

شركة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

قابضة).

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

19) يس لملنط ة لاصناعية بير رلمي))

- 14050)لا نيطر  لململكة لملغربية.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة:)99)سنة.

 300.000 عيبلغ رأسمال لاشركة)

درهم،

م سم كااتالي:

 600 ( (: لاسيذ محمذ خااذ بنيس)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

600)حصة) ( (: لاسيذ سوذ بنيس)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ و2نس بنيس):))600)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ واسين بنيس):))600)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ حسن بنيس):))600)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

مجلس) أعضاء) أع  لملتصرف2ن 

لارقابة:)

بصفته)ل() بنيس  سوذ  لاسيذ 

عام) مذور  لالدلر ,) مجلس  رئيس 

رقم) (2 تجزئة عين لاذئاب) عن2ل ه)ل()

لململكة) لابيضاء) لاذلر  (20700  58

لملغربية

بنيس) خااذ  محمذ  لاسيذ 

لالدلر ) مجلس  عض2  ( بصفته)ل()

 14050 15)ز  ة بن2 لابنة) عن2ل ه)ل()

لا نيطر  لململكة لملغربية

بصفته)ل() بنيس  سوذ  لاسيذ 

عض2 مجلس لالدلر  عن2ل ه)ل()تجزئة)

عين لاذئاب)2)رقم)58 20700)لاذلر)

لابيضاء)لململكة لملغربية

بصفته)ل() بنيس  و2نس  لاسيذ 

 713 عض2 مجلس لالدلر  عن2ل ه)ل()

لا نيطر ) (14050 ( شرق) رلمي  بير 

لململكة لملغربية

مرلقب أع مرلقبي للحسابات):

)ل( (ORGANISE.COM لاشركة)

عن2ل ه)ل() حسابات  خبير  بصفته 

عز  ة) لمللكي  للجيش  شارع  زلعية 

لاطابق لاثاني) ( لومان سنتر) (, لارشيذ)

رقم)5 20700)لاذلر لابيضاء)لململكة)

لملغربية

لألسا�شي) لانظام  م تضيات 

ت2زيع) ع  لالحتياطي  بتك2ين  لملتول ة 

لألرباح):

.5%

لملنص2ص) للخاصة  لإلمتيازلت 

عليها اكل شخص):

ال�شيء.

ب ب2ل) متول ة  م تضيات 

تف2يت) اهم  لملخ2ل  لألشخاص 

لألسهم عتويين جهاز لاشركة لملخ2ل)

اه لابث في طلبات لا ب2ل):

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية باا نيطر  بتاريخ)26)فبرلور)

2020)تحت رقم)837.

73I
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DAR ALKHIBRA

TINDY
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

DAR ALKHIBRA

 BD(ABDELMOUMEN ، 100

20000، CASABLANCA(MAROC

TINDY شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

سمية إقامة شهرزلد 3 لاطابق 

5 رقم 22 لانخيل - 20340 لاذلر 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

460727

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (13

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.TINDY

لستيرلد) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

للحرف،) منتجات  عتس2يق  عتصذور 

لاتجار  لإلاكترع ية علابيع لملباشر.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

سمية إقامة شهرزلد)3)لاطابق)5)رقم)

لاذلر لابيضاء) (20340 (- لانخيل) (22

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ  عاوذ  قنذول):))55)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

زكرياء) أشرف  شكيب  لاسيذ 

واسمين):))45)حصة ب يمة)100)درهم)

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  عاوذ  قنذول عن2ل ه)ل()3 

باريس) (75116 سك2لر شارع للخشب)

فرنسا.

زكرياء) أشرف  شكيب  لاسيذ 

كخ2اباغب) (75 عن2ل ه)ل() واسمين 

75013)باريس فرنسا.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  عاوذ  قنذول عن2ل ه)ل()3 

باريس) (75116 سك2لر شارع للخشب)

فرنسا

زكرياء) أشرف  شكيب  لاسيذ 

كخ2اباغب) (75 عن2ل ه)ل() واسمين 

75013)باريس فرنسا

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 23 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

أبريل)2020)تحت رقم)-.

74I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE MOUSTAIDE

COM  SARL-AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

  SOCIETE MOUSTAIDE COM

SARL-AU شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقــم  82  

ز ــ ة 1  حـي رجــاء  جـنــان مــ2الي 

لاكــامـل   م ج  فــاس - 30000 فــــاس 

لاـمــغــرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62651

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (17
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
  SOCIETE MOUSTAIDE COM

.SARL-AU
غرض لاشركة بإوجاز):

خذمــة))لملـول2مــات لاـتــجـاريـة))))))))))))))))))))))))
لالسـتـشــارلت لالدلريــة)))))))

عـمـليــات لالسـتيـرلد ع لاـتــصـذور.
  82 ( :)رقــم) عن2لن لمل ر لالجتماعي)
مــ2الي) جـنــان  ( رجــاء) حـي  ( (1 ز ــ ة)
لاكــامـل)))م ج))فــاس)-)30000)فــــاس)

لاـمــغــرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاـحــي) عـبـذ  ( مــسـتــوــذ) لاسيذ 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاـحــي) عـبـذ  ( مــسـتــوــذ) لاسيذ 
عن2ل ه)ل()رقــم))82))ز ــ ة)1))حـي رجــاء))
فــاس) ( م ج) ( ( جـنــان مــ2الي لاكــامـل)

30000)فــــاس لاـمــغــرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاـحــي) عـبـذ  ( مــسـتــوــذ) لاسيذ 
عن2ل ه)ل()رقــم))82))ز ــ ة)1))حـي رجــاء))
فــاس) ( م ج) ( ( جـنــان مــ2الي لاكــامـل)

30000)فــــاس لاـمــغــرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاتجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2020 

تحت رقم)1185/20.
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SMOUNIAMINA

 SOCIETE BEEL
D›INGENIERIE  ET SERVICE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
  SOCIETE BEEL D›INGENIERIE
ET SERVICE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 10 ز ـ ـة  

عبذ لاكــرم للخـطـابي لاطـابق 1  
فــاس - 30000  فـــاس لاـمــغـــرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62421

 06 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 مارس)
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
  SOCIETE BEEL D’INGENIERIE

.ET SERVICE
لشــغـال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

مــخـتــلفــة ع لابــنـاء
مـكــتـب لاـذرلسـات لاهـنــذسيــة

لشــغـال مــخـتـلـفــة.
ز ـ ـة)) (10 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
عبذ لاكــرم للخـطـابي لاطـابق)1))فــاس)

- 30000))فـــاس لاـمــغـــرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:
لاـغـنـــي) عـبـذ  لايــمـنــي  لاسيذ 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).
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علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاـغـنـــي) عـبـذ  لايــمـنــي  لاسيذ 
مـيــمـ2زل)) حــي  (7 عــمـار ) عن2ل ه)ل()
فـــاس) ( (30000 فـــاس) ( (4 ( لاشـ ــة)

لاـمــغـــرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاـغـنـــي) عـبـذ  لايــمـنــي  لاسيذ 
مـيــمـ2زل)) حــي  (7 عــمـار ) عن2ل ه)ل()
فـــاس) ( (30000 فـــاس) ( (4 ( لاشـ ــة)

لاـمــغـــرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (23 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1052/2020.

76I

SMOUNIAMINA

  SOCIÉTÉ  DELTA INFRA
SARL-AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
SOCIÉTÉ  DELTA(INFRA  SARL-
AU شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 10 ز ـ ـة  

عبذ لاكــرم للخـطـابي لاطـابق 1  
فــاس - 30000 فــاس لملــغـرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62423

 06 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 مارس)
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

SOCIÉTÉ  DELTA INFRA  SARL-

.AU

لشــغـال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

مــخـتــلفــة ع لابــنـاء

ز ـ ـة)) (10 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

عبذ لاكــرم للخـطـابي لاطـابق)1))فــاس)

- 30000)فــاس لملــغـرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

لاـذوـــن) صــالح  زدعق  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاـذوـــن) صــالح  زدعق  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()ز  ة لاتــ2ت)1)رقم)2)شـارع)

فــاس) ( لانرجس ب) (1 لاطابق) لانـمـاء)

30000)فــاس لملــغـرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاـذوـــن) صــالح  زدعق  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()ز  ة لاتــ2ت)1)رقم)2)شـارع)

فــاس) ( لانرجس ب) (1 لاطابق) لانـمـاء)

30000)فــاس لملــغـرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (13 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1057/2020.

77I

م2ثق

TREND EVENT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

م2ثق

طريق تاز  ساحة محمذ لاسادس 

بل2ك ب لاطابق لألعل ش ة أ 4 ، 

60000، عجذ  لملغرب

TREND EVENT  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

عالل بن عبذ هللا، إقامة لألمل ، 

لاطابق لارلبع رقم 22 ، عجذ . - 

60000 عجذ  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

34959

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 دجنبر) (24

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. TREND EVENT

لات2لصل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

ع لإلشهار

جرلفيزم ع لاطباعة

لاتس2يق لارقمي

تنظيم لاتظاهرلت.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(، لألمل) إقامة  هللا،) عبذ  بن  عالل 

(- عجذ .) (، (22 رقم) لارلبع  لاطابق 

60000)عجذ  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ غماري و2سف):))40)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

30)حصة) ( (: لاسيذ  غماري مريم)

ب يمة)100)درهم الحصة).

30)حصة) لاسيذ  غماري لاهام):))

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() و2سف  غماري  لاسيذ 

 7 رقم) لاصخر   ز  ة  لا ذس  حي 

60000)عجذ  لملغرب.

عن2ل ه)ل() مريم  غماري  لاسيذ  

عمار ) لانصر  لقامة  لوريس  تجزئةل 

250)لاش ة)9 60000)عجذ  لملغرب.

عن2ل ه)ل() لاهام  غماري  لاسيذ  

عمار ) لانصر  لقامة  لوريس  تجزئةل 

عجذ ) (60000  19 لاش ة) (168

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() مريم  غماري  لاسيذ  

عمار ) لانصر  لقامة  لوريس  تجزئةل 

250)لاش ة)9 60000)عجذ  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1041.

78I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 STE ISSYOU

INTERCONTINENTAL SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 STE ISSYOU

 INTERCONTINENTAL SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

أمكشا جماعة أغمات  عمااة للح2ز 

مرلكش - 40000 مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103727

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
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عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 ISSYOU INTERCONTINENTAL

.SARL

غرض لاشركة بإوجاز):)لستيرلد ع)

تصذور.أعمال لابناء)لملختلفة)،

•)لابناء)علألشغال لاوامة)«لاصرف)
علاطرق) عللجس2ر  علاطرق  لاصحي 

علاتنمية)...)إلخ)،
•)لاهنذسة لملذ ية عأعمال لاطرق)
(، لملوذلت) علستئجار  (، علان ل) (،

علستغالل لملحاجر....

دعلر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
أمكشا جماعة أغمات))عمااة للح2ز)

مرلكش)-)40000)مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: ب2ثالت) عصام  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ أمالح و2سف):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ب2ثالت  عصام  لاسيذ 

دعلر أوت ب2ثالث آغمات أوت أعرير)

مرلكش)40000)مرلكش لملغرب.

عن2ل ه)ل() و2سف  أمالح  لاسيذ 

لملسير )1د رقم455))مرلكش)40000 

مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ب2ثالت  عصام  لاسيذ 

دعلر أوت ب2ثالث آغمات أوت أعرير)

مرلكش)40000)مرلكش لملغرب

عن2ل ه)ل() و2سف  أمالح  لاسيذ 

لملسير )1د رقم455))مرلكش)40000 

مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113203.

79I

مستامنة شامة

VLC TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع لملسير  رقم 142 لاطابق لالعل 

لاناظ2ر شارع لملسير  رقم 142 

لاطابق لالعل لاناظ2ر، 62000، 

لاناظ2ر لملغرب

VLC TRANS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملحل رقم 

44  شارع 37 اوري لاشيخ لاناظ2ر - 

62000 لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19741

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (06

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 VLC (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.TRANS

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لحساب) لاذعلي  ع  لا2طني  لابضائع 

لاغير.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)لملحل رقم)

44))شارع)37)اوري لاشيخ لاناظ2ر)-)

62000)لاناظ2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لهذري) ( لملجيذ) عبذ  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

(: لهذري) لملجيذ  عبذ  لاسيذ  (
100000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لهذري) لملجيذ  عبذ  لاسيذ 
لزغنغان) لاومال  حي  عن2ل ه)ل()

لاناظ2ر)62000)لاناظ2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لهذري) لملجيذ  عبذ  لاسيذ 
لزغنغان) لاومال  حي  عن2ل ه)ل()

لاناظ2ر)62000)لاناظ2ر لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)13)فبرلور)

2020)تحت رقم)287.
80I

SOFT ALTERNATIVE SARL

M.H.T SOCIETY sarl
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة لملغرب

M.H.T SOCIETY sarl شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملنط ة 
لاصناعية لكز اوة قطوة رقم 40 - 

90000 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

104955
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (24
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 M.H.T(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOCIETY sarl
لستغالل) (: غرض لاشركة بإوجاز)
عأماكن) علافنادق  علملطاعم  لمل اهي 

لإلقامة لألخرى.

لملنط ة) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
 -  40 لاصناعية لكز اوة قطوة رقم)

90000)طنجة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
((: م2 تيبال ك2) ه2اذونغ  لاشركة 
700)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
 300 ( (: ه2اذونغ) ل  ش  لاشركة 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
م2 تيبال ك2) ه2اذونغ  لاشركة 
لملخزن رقم) لاصيذ  ميناء) عن2ل ه)ل()

01 90000)طنجة لملغرب.
لاشركة ش ل ه2اذونغ عن2ل ه)ل()
 01 رقم) لملكتب  فاس  شارع  (77

90000)طنجة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ و2سف بنجل2ن عن2ل ه)ل()
تجزئة زينة قطوة رقم)7)طريق ب2با ة)

فيال  ادر)90000)طنجة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (12 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231348.
81I

COFISCOM

 H.M MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

حل شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 H.M MATERIAUX DE
CONSTRUCTION شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(
ععن2لن م رها لإلجتماعي طريق 
عجذ  لاحي لاصناعي  - 63300 

بركان لملغرب.
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حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.1599

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

ت رر حل) (2020 أبريل) (14 لملؤرخ في)

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)

 H.M MATERIAUX(لاشريك لا2حيذ

مبلغ) ( (DE CONSTRUCTION
ععن2لن) درهم  (200.000 رأسمااها)

لاحي) م رها لإلجتماعي طريق عجذ  

لملغرب) بركان  (63300 (- ( لاصناعي)

:)عذم لا ذر  على منافسة)  تيجة ل)

لاس2ق.

طريق) ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

عجذ  لاحي لاصناعي))-)63300)بركان)

لملغرب.)

ع عين:

ع) حباني  ( لمليل2د) لاسيذ) ()
حي) (11 رقم) (302 ز  ة) عن2ل ه)ل()

لملغرب) بركان  (63300 ( لمل اعمة)

كمصفي)) ()الشركة.

ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)

محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 

ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( ببركان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)179.

82I

 ETABLISSEMENT BOUAB BENNANI ET

CONSORTS Privé

مؤسسة بواب بناني وشركاؤه  

الخصوصية
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 ETABLISSEMENT BOUAB

BENNANI ET CONSORTS Privé
زلعية ب2افارد محمذ زرك2ني عشارع 

لبن ط2فيل رقم 13 لاذلر لابيضاء ، 

20330، لاذلر لابيضاء لملغرب

مؤسسة ب2لب بناني عشركاؤه  

للخص2صية  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 8 ،  سك2لر  

ب2 ات ، شارع 9 أبريل،  حي لانخيل 

لاذلر لابيضاء ع 70 شارع أحمذ 

لاناصري  - 20340  لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

709554

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 و2اي2ز) (05

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مؤسسة)

ب2لب بناني عشركاؤه))للخص2صية).

غرض لاشركة بإوجاز):)لاتوليم.

((، (8 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

)حي) أبريل،) (9 ،)شارع) ب2 ات) ( سك2لر)

شارع) (70 ع) لابيضاء) لاذلر  لانخيل 

لاذلر) ( (20340 (- ( لاناصري) أحمذ 

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

510)حصة) ( (: لاسيذ  ب2لب عفاء)

ب يمة)51.000)درهم الحصة).

((: ( لاذون) بناني كم2ن عز  لاسيذ 

درهم) (30.000 ب يمة) حصة  (300

الحصة).

لاسيذ  بناني كم2ن فاتين)):))190 

حصة ب يمة)19.000)درهم الحصة).

ب يمة) (510 (: لاسيذ  ب2لب عفاء) (

51.000)درهم.

(: ( لاذون) بناني كم2ن عز  لاسيذ 

300)ب يمة)30.000)درهم.

لاسيذ  بناني كم2ن فاتين)):)190 

ب يمة)19.000)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() عفاء) ب2لب  لاسيذ  

(، لات سيم بيفرلي) (2 شارع) (،11 فيال)

منط ة كاايف2ر يا إلى لاذلر لابيضاء)

20150)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

لاذون) عز  كم2ن  بناني  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()فيال)11،)شارع)2)لات سيم)

بيفرلي)،)منط ة كاايف2ر يا إلى لاذلر)

لابيضاء) لاذلر  (20150 لابيضاء)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() عفاء) ب2لب  لاسيذ  

(، لات سيم بيفرلي) (2 شارع) (،11 فيال)

منط ة كاايف2ر يا إلى لاذلر لابيضاء)

20150)لاذلر لابيضاء)لملغرب

لاذون) عز  كم2ن  بناني  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()فيال)11،)شارع)2)لات سيم)

بيفرلي)،)منط ة كاايف2ر يا إلى لاذلر)

لابيضاء) لاذلر  (20150 لابيضاء)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 25 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)439539.

83I

لتما ية عدلد

FIDUCIAIRE WIDAD

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

لتما ية عدلد

 AV 79 79 شارع محمذ للخامس

 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلوة لاسرلغنة

FIDUCIAIRE WIDAD شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

محمذ للخامس رقم 79  ،  43003 

قلوة لاسرلغنة  لملغرب .

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.257

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم) (2019 دجنبر) (13 في) لملؤرخ 

قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

»450.000)درهم»)أي من)«150.000 

عن) درهم») (600.000» إلى) درهم»)

طريق):))تح2يل سنذلت لا رض.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية ب لوة لاسرلغنة))بتاريخ)25 

فبرلور)2020)تحت رقم)48/2020.

84I

FIDUGRA

ABDANY.TRANS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محمذ للخامس عمار  لمنار 

رقم 24 لاطابق لاثااث ل زكان ، 

86150، لكادور لملغرب

Abdany.trans شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملحل 

لاتجاري رقم 03 بااطابق لاسفلي 

تجزئة 561 رقم 39 بل2ك E3 ز  ة 

لاك2لكبي حي لاذلخلة  - 80000 

أكادور لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

42055

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 شتنبر) (23

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.Abdany.trans

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لألمتوة غير لملصاحبة.
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لملحل) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاسفلي) بااطابق  (03 رقم) لاتجاري 
ز  ة) (E3 بل2ك) (39 رقم) (561 تجزئة)

 80000 (- ( لاذلخلة) حي  لاك2لكبي 

أكادور لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 80.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ عبذني حميذ):))400)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ عبذني محمذ):))400)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() حميذ  عبذني  لاسيذ 
لاذلخلة)) حي  (135 رقم) (8 لع) بل2ك 

80000)أكادور لملغرب.

عن2ل ه)ل() محمذ  عبذني  لاسيذ 

حي) (28 رقم) لا2ايذ  بن  خااذ  شارع 

لاذلخلة))80000)أكادور لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() حميذ  عبذني  لاسيذ 
لاذلخلة)) حي  (135 رقم) (8 لع) بل2ك 

80000)لكادور لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

وناور) (23 بتاريخ) ( باكادور) لاتجارية 

2020)تحت رقم)89108.

85I

BUSINESS CENTER.COM

 PARAPHARMACIE
ALHASHIMI

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبذ لمل2من رقم 236 إقامة 

ف 8 لاطابق لاثاني رقم 6 ، 20390، 

لاذلرلابيضاء لملغرب

 PARAPHARMACIE ALHASHIMI

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي عبذ 

لمل2من سنتر ت اطع شارع عبذ لمل2من 

ع ل 2لل لاطابق للخامس مكتب رقم 

510 - 20000 لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

460963

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (26

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.PARAPHARMACIE ALHASHIMI

شرلء) (• (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

جميع) عتغليف  عت2زيع  عت2زيع  عبيع 

علألجهز ) علاسلع  علمل2لد  لملنتجات 

لاصيذال ية علألجهز  لاطبية

لاطبيوية) لانباتات  عبيع  شرلء) (•

علاوط2ر) لألساسية  علازي2ت 

لاتجميل) عمستحضرلت  لاوض2ية 

لاوض2ية علاطبية لاوض2ية.

لستيرلد عت2زيع عتس2يق جميع) (•

علملضافات) لاغذلئية  لمل2لد  أ 2لع 

لاغذلئية.

عتصذور) علستيرلد  عبيع  شرلء) (•

جميع لانباتات لاطبيوية علملكمالت)

لاغذلئية.

•)تصنيع عخلط عت2زيع لملنتجات)

لاطبيوية) لانباتات  على  لا ائمة 

علاوسل علازي2ت لألساسية)؛

تنفيذ لألنشطة لملتول ة بتربية) (•

)إ تاج عتس2يق خالوا لانحل) لانحل)

علاوسل)؛

•)تح يق جميع لألنشطة لازرلعية)

لألرل�شي) عبيع  علستئجار  )شرلء)

لازرلعية()علألنشطة لملماثلة)؛

لانظافة) م2لد  عتصنيع  بيع  (•
علاوط2ر عمستحضرلت لاتجميل)؛

لستيرلد عت2زيع عتس2يق جميع) (•
علاتنظيف) لانظافة  منتجات  أ 2لع 
لانظافة) عموذلت  عموذلت  (،

علاتنظيف)؛
عتس2يق) عت2زيع  لستيرلد  (•
لملنتجات علألجهز  علمل2لد لالستهالكية)

لاتجميلية علاتجميلية)؛
•)إدلر  لان ل علال2جستيات)؛

•)لاتجار  لاوامة؛
أنشطة) أ 2لع  جميع  تح يق  (•

لإل تاج علاصناعة.
لستيرلد عتصذور)؛ (•

•)لاشرلء)أع لابيع أع لابيع بالجملة)
أع شبه للجملة أع لاتجزئة أع لات2زيع)
عسيلة) عبأي  عسيلة  بأي  لات2زيع  أع 

حااية أع مست بلية)؛
ت2فير جميع للخذمات لملرتبطة) (•

باألنشطة لملذك2ر  أعاله)؛
•)تمثيل جميع لاوالمات لاتجارية)
لا2طنية علاذعاية في جميع مجاالت)

لانشاط)؛
•)تمثيل جميع لاوالمات لاتجارية)
علستغالل) لمتياز  على  عللحص2ل 
علاترلخيص) لالخترلع  برلءلت  جميع 
لاتجارية) علاوالمات  علاومليات 

علالمتيازلت.
تأجير) (، تأجير) (، لقتناء) (، إنشاء) (•
(، تركيب) (، تأجير) (، إدلر  أي عمل) (،
تشغيل جميع لملؤسسات)،)لألعمال)،)
لملخازن)،)لملصانع)،)لا2رش)،)لملتول ة)
ب2لحذ أع لألنشطة لملحذد  لألخرى)؛

•)درلسة جميع لملشاريع علملشاركة)
في جميع لملسائل لاتجارية علاصناعية)
أع لملااية أع لملن 2اة أع لاو ارية لاتي)
مباشر) غير  أع  مباشر  بشكل  تتولق 
بااغرض لملؤس�شي أع لاتي قذ تسهل)

ت2سيع عتط2ير لاشركة)؛
عبشكل عام)،)فإن جميع لاومليات)
عغير) علملن 2اة  علملااية  لاتجارية 
لملن 2اة مرتبطة بشكل مباشر أع غير)
كلًيا أع جزئًيا بأحذ لألشياء) (، مباشر)
لملحذد  أع بجميع لألشياء)لملماثلة أع)

دلت لاصلة..

عبذ) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لمل2من سنتر ت اطع شارع عبذ لمل2من)

ع ل 2لل لاطابق للخامس مكتب رقم)

510 - 20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ لاهاشمي محمذ بن رلشذ)

بن عيذ):))100)حصة ب يمة)10.000 

درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لاهاشمي محمذ بن رلشذ)

عمان) (115 عمان) بن عيذ عن2ل ه)ل()

عمان.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاهاشمي محمذ بن رلشذ)

عمان) (115 عمان) بن عيذ عن2ل ه)ل()

عمان

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 28 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)735042.

86I

M.A.I GROUPE SERVICE

F A Y LUXURY CARS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC

F A Y LUXURY CARS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي زلعية شارع 

حمان لافط2لكي ع عمر لبن لاواص 

رقم 27 ع 32 مكتب رقم 1 لا نيطر  

140000 لا نيطر  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

54629

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 F A Y (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.LUXURY CARS

تاجير) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.

زلعية) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لبن) عمر  ع  لافط2لكي  حمان  شارع 

 1 مكتب رقم) (32 ع) (27 لاواص رقم)

لا نيطر )140000)لا نيطر  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاسيذ  للحلب فاطمة)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  للحلب فاطمة عن2ل ه)ل()

 336 عمار ) (102 لاغ2اف) لقامة 

لاش ة)10  14000)لا نيطر  لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  للحلب فاطمة عن2ل ه)ل()

 336 عمار ) (102 لاغ2اف) لقامة 

لاش ة)10  14000)لا نيطر  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

28)ماي) لالبتذلئية باا نيطر ))بتاريخ)

2020)تحت رقم)74559 .

87I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 BENMEZIANE SNACK

S.A.R.L
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY(LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

TEMARA MAROC

 BENMEZIANE SNACK S.A.R.L

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 

 HAY(AL(MASSIRA(I  LOT(AL

 MOSTAQBAL(IMM 10 GARAGE

 N° 1 TEMARA - 12020 TEMARA

.MAROC

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.89837

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2013 دجنبر) (03 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

 NAJAT EL () ( لاسيذ) تف2يت 

لجتماعية) حصة  (QOSTALI 160

)لاسيذ) 160)حصة افائذ ) من أصل)

 ABDELLATIF  BENMEZIANE () (

بتاريخ)03)دجنبر)2013.

 NAJAT EL () ( لاسيذ) تف2يت 

لجتماعية) حصة  (QOSTALI 330

)لاسيذ) 330)حصة افائذ ) من أصل)

 ABDELMOUNAIM  BEN () (

MEZIANE)بتاريخ)03)دجنبر)2013.

 ABDELHAK () ( لاسيذ) تف2يت 

حصة) (BENMEZIANE 170

حصة) (170 أصل) من  لجتماعية 

  ABDELLATIF ( () ( لاسيذ) ( افائذ )

دجنبر) (03 بتاريخ) (BENMEZIANE

.2013

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

وناور) (10 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2014)تحت رقم)78442.

88I

STE AGLODAL SARL

شركة اكلو دال

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

STE AGLODAL SARL

 RTE(AL(HOCEIMA(N° 2 FACE

 SONASID(AL(AROUIT/NADOR

 AL(AROUIT/NADOR، 62550،

NADOR MAROC

شركة لكل2 دلل  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي طريق 

للحسيمة رقم2 قبااة ص2 اصيذ 

لاورعي/لاناض2ر لاورعي/لاناض2ر 

62550 لاناض2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19887

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (11

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

لكل2 دلل).

غرض لاشركة بإوجاز):)صنع عبيع)

لابناء/لالستيرلد) م2لد  أ 2لع  جميع 

علاتصذور.

طريق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

ص2 اصيذ) قبااة  رقم2) للحسيمة 

لاورعي/لاناض2ر) لاورعي/لاناض2ر 

62550)لاناض2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاب2زكري) للحسن  لاسيذ 
لالدري�شي عن2ل ه)ل()شارع عبذ لاكريم)
/ لاورعي) (62550  95 للخطابي رقم)

لاناض2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ محمذ لاب2زكري لالدري�شي)
عن2ل ه)ل()شارع عبذ لاكريم للخطابي)
/لاناض2ر) لاورعي) (62550  95 رقم)

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااناض2ر)

2020)تحت رقم)1349.

89I

SAGASUD

CHAKHLOB TRANSPORT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع لالمير م2الي عبذ هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، لاوي2ن

LAAYOUNE لملغرب
  CHAKHLOB TRANSPORT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لا2فاق بل2ك ج رقم 96 لاوي2ن - 

70000 لاوي2ن لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
31187

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (28
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. CHAKHLOB TRANSPORT
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:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 
لان ل) لاغير  لحساب  لابضائع 
لاذلخلي ع للخارجي بيع ع شرلء)للخضر)
ع) لستيرلد  عامة  تجار   لاف2لكه  ع 

تصذور).
تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
(- لاوي2ن) (96 رقم) ج  بل2ك  لا2فاق 

70000)لاوي2ن لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 10.000 ( (: جنات) خليذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
)لاسيذ خليذ جنات):)1000)ب يمة)

100)درهم.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ خليذ جنات عن2ل ه)ل()دعلر)
للجذوذ ) عبذ هللا  م2الي  لاشخاابة 

24040)للجذوذ  لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ خليذ جنات عن2ل ه)ل()دعلر)
للجذوذ ) عبذ هللا  م2الي  لاشخاابة 

24040)للجذوذ  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
03)مارس) بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)592/2020  .

90I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

موون ليڤينغ
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
م2عن ايڤينغ  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 8 شارع 
أحمذ أكرلد علزيس لاذلر لابيضاء - 

20000 لاذلر لابيضاء لملغرب.
تويين مسير جذوذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.452781

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تويين) تم  (2020 ماي) (26 في) لملؤرخ 

مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()عل2ي)

قاسمي م2 ية كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 28 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)735094.

91I

confection l’oriental

كونفكسيون لورينطال 
رلسمااها 2.000.000,00 درهم

إعالن متوذد لا رلرلت

confection l›oriental

 avenue(ibnou(al(haytam(n 200 ،

35100، GUERCIF(MAROC

ك2 فكسي2ن ا2رينطال رلسمااها 

2.000.000,00 درهم «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: شارع لبن 

لاهيثم رقم 200 جرسيف - 35100 

جرسيف لململكة لملغربية.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.107

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)14)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (:01 رقم) قرلر 

ماولي:)تغيير لسم لاشركة)

على) ونص  لاذي  (:02 رقم) قرلر 

لاغرض) ت2سيع  ع  تغيير  ماولي:)

لالجتماعي)

على) ونص  لاذي  (: (03 رقم) قرلر 

لألسا�شي) لانظام  تحيين  ماولي:)

الشركة

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (:01 رقم) بنذ 
لسم) تغيير  على  لملصادقة  ماولي:)
لاشركة من ك2 فكسي2ن ا2رينطال)
للى) ( (CONFECTION L’ORIENTAL
   GLOBADR ORIENT(كل2بذر لعري2ن
لملمن2حة) لاسلبية  لاشهاد   حسب 
من طرف منذعبية لاتجار  علاصناعة)
بتاز  بتاريخ)27/11/2019)تحت عذد)
علاتي تم تجذوذها بتاريخ) (2027548
07/03/2020)تحت عذد)2087901

بنذ رقم)02:)لاذي ونص على ماولي:)
لملصادقة على تغيير عت2سيع لاغرض)

لالجتماعي الشركة حيت أصبح:))-)
لالنواش لاو اري))-)لاتجار )-)

عامة) عبصفة  علاتصذور  لالستيرلد 
جميع لاومليات لاصناعية،)لاتجارية،)
لاالمن 2اة لاتي اها) لملن 2اة،) لملااية،)
عالقة مباشر  أعغير مباشر  بااغرض)
لالجتماعي لملذك2ر أعاله علاتي ومكنها)

تط2ير نشاط لاشركة.
على) ونص  لاذي  (:03 رقم) بنذ 
لملصادقة على تحيين لانظام) ماولي:)
لاتوذوالت) الشركة حسب  لألسا�شي 
لاشركة) لسم  تغيير  تخص  لاتي 

علاغرض لالجتماعي.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بجرسيف))بتاريخ)22)أبريل)

2020)تحت رقم)770/2020.
92I

ZHAR AHMED

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL
ANDALOUS PRIVE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC
 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL
ANDALOUS PRIVE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي لا طوة 
رقم 39ب تجزئة لملنتزه 2 طريق 
مكناس، فاس - 30090 فاس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62661

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (07

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

.ANDALOUS PRIVE

مؤسسة) (: غرض لاشركة بإوجاز)

توليمية خاصة.

لا طوة) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
طريق) (2 لملنتزه) تجزئة  39ب  رقم)

مكناس،)فاس)-)30090)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: هشامي) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
لاول2ي) لا2لحذ  عبذ  لاسيذ 

 100 ب يمة) حصة  (500 ( (: لابلغيتي)

درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() هشامي  محمذ  لاسيذ 

تغات2  جبل  تجزئة  (515 لا طوة)

ثغات)30090)فاس لملغرب.
لاول2ي) لا2لحذ  عبذ  لاسيذ 

513)تجزئة ثغات) لابلغيتي عن2ل ه)ل()

2)ثغات فاس)30090)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() هشامي  محمذ  لاسيذ 

تغات2  جبل  تجزئة  (515 لا طوة)

ثغات)30090)فاس لملغرب
لاول2ي) لا2لحذ  عبذ  لاسيذ 

513)تجزئة ثغات) لابلغيتي عن2ل ه)ل()

2)ثغات فاس)30090)فاس لملغرب
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1204.

93I

CANOCAF SARL

ALIBABA 55
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

CANOCAF SARL

شارع للجيش لمللكي ز  ة للخنساء 

رقم 7 لاطابق لاثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لاناظ2ر

MAROC

ALIBABA 55  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة أزير 
رقم 22 لافط2لكي  - 62000 لاناظ2ر 

لملغرب .

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.17237

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

لملؤرخ في)16)مارس)2020)تم))تح2يل))

الشركة) للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

(- ( لافط2لكي) (22 «ز  ة أزير رقم) من)

62000)لاناظ2ر لملغرب)«)إلى)«تجزئة)

لاسواد  حي لملطار))-)62000)لاناظ2ر))

لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)01)و2 ي2)

2020)تحت رقم)469.

94I

شركة أاتيرفيذ ش.م.م

شركة االماطراد
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

شركة أاتيرفيذ ش.م.م

ز  ة 01 رقم 02 حي لانجاح 

خنيفر ، 54000، خنيفر  لملغرب

شركة لالماطرلد شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 42 حي 

لابركة - 54000 خنيفر  لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.791

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم) (2019 دجنبر) (16 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
»700.000)درهم»)أي من)«300.000 
عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
دو2ن) مع  م اصة  إجرلء) ( (: طريق)
لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع لملستح ة.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
02)و2 ي2) بتاريخ) ( لالبتذلئية بخنيفر )

2020)تحت رقم)87.

95I

شركة أاتيرفيذ ش.م.م

لوغامطرونس
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

شركة أاتيرفيذ ش.م.م
ز  ة 01 رقم 02 حي لانجاح 

خنيفر ، 54000، خنيفر  لملغرب
ا2غامطرعنس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لالعل ز  ة 15 حي لاغزعلني مريرت - 
54000 خنيفر  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
3259

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (28
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

ا2غامطرعنس.
:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابضائع اصالح لاغير.
لاطابق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
15)حي لاغزعلني مريرت)-) لالعل ز  ة)

54000)خنيفر  لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: محمذ) حاتم  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() محمذ  حاتم  لاسيذ 
مريرت) تغاافت  حي  (26 ز  ة) (361

54000)خنيفر  لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() محمذ  حاتم  لاسيذ 
مريرت) تغاافت  حي  (26 ز  ة) (361

54000)خنيفر  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بخنيفر ))بتاريخ)09)مارس)

2020)تحت رقم)73.

96I

distra conseils

CHIMANI CLEAN
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بل2ك 21 لاطابق لاثاني لاحي 
للحسني ، 40000، مرلكش لملغرب
CHIMANI CLEAN  شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي      

 332LOT AIN SLIM MAGASIN
 RDC NAKHIL SUD

MARRAKECH - 40000 مرلكش 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103391

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (17

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. CHIMANI CLEAN

غرض لاشركة بإوجاز):)*)م اعل في)

لانظافة).

*)تاجرفي))لمل2لد لاكميائية ع م2لد)

لاتنظيف)..

 332LOT((((((:(عن2لن لمل ر لالجتماعي

 AIN SLIM MAGASIN RDC

 NAKHIL SUD MARRAKECH -

40000)مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 20.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 200 ( (: لاسيذ عبذ لاغني شيماني)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

شيماني) لاغني  عبذ  لاسيذ 

 CITE MOHAMMADIA عن2ل ه)ل()

 SUD BLOC 153 N°1

مرلكش) (MARRAKECH 40000

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

شيماني) حميذ  لاسيذ 

 332LOT AIN SLIM عن2ل ه)ل()

 MAGASIN RDC NAKHIL SUD

مرلكش) (MARRAKECH 40000

لملغرب
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (05 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112885.

97I

MCG

أم أش ليميتيد
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

أم أش ايميتيذ شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لمللك 

لملسمى ك2دلت 3، لاتجزئة 2، طريق 

لاذلرلابيضاء - 40000 مرلكش 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103877

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

:)أم أش) لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

ايميتيذ.

:)تشغيل ع) غرض لاشركة بإوجاز)

إدلر  جميع لملرلكز لارياضية:)مالعب)

تأجير مالعب) (، لا ذم) كر   عقاعات 

لملالعب) تأجير  خاصة،) قذم  كر  

(... لارياضات) متوذد   للخاصة 

تشغيل غرف لالياقة لابذ ية عكمال)

لألجسام).....

لمللك) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

2،)طريق) لاتجزئة) (،3 لملسمى ك2دلت)

مرلكش) (40000 (- لاذلرلابيضاء)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 100 ( (: س2ي�شي) سل2ى  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  سل2ى س2ي�شي عن2ل ه)ل()

سواد ) لملرلبطين،) تاركة،) جنان 

40000)مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  سل2ى س2ي�شي عن2ل ه)ل()

سواد ) لملرلبطين،) تاركة،) جنان 

40000)مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (27 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113283.

98I

لانملي عبذ لاوزيز

 AGRO TRADING

 DISTRIBUTION IMPORT

EXPORT ATDIE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لانملي عبذ لاوزيز

مكاتب رياض لاسالم تجزئة لملطاحن 

لالدريسية شارع للجيش لمللكي 

لاطابق 4 مكتب 16 ، 30000، فاس 

لملغرب

 AGRO TRADING

 DISTRIBUTION IMPORT

EXPORT ATDIE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 100 محل 
رقم 2 تجزئة لافرح لملسير  فاس - 

30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62703

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (14

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 AGRO(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 TRADING DISTRIBUTION

.IMPORT EXPORT ATDIE

إ تاج،) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

بيع،)شرلء)ع ت2زيع)

لاف2لكه عللخضر للجافة ع لاطرية

لات2لبل علا طاني

لملولبات

لملشرعبات

للحليب عمشت اته

لالح2م ع لألسماك

تغذوة للحي2ل ات

لاتصذور ع لالستيرلد.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)100)محل)
(- لافرح لملسير  فاس) تجزئة  (2 رقم)

30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

((: لابشير) عل2ي  لاوبا�شي  لاسيذ 

500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

حصة) (500 ( (: لاسيذ عمري محمذ)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لابشير) عل2ي  لاوبا�شي  لاسيذ 

حي) (63 عمار ) (11 ش ة) عن2ل ه)ل()

فاس) (30000 ( لانخيل زعلغة لاوليا)

لملغرب.

عن2ل ه)ل() محمذ  عمري  لاسيذ 
تجزئة لافرح لملسير  فاس) (100 رقم)

30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لابشير) عل2ي  لاوبا�شي  لاسيذ 

حي) (63 عمار ) (11 ش ة) عن2ل ه)ل()

فاس) (30000 ( لانخيل زعلغة لاوليا)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1249/2020.

99I

لتما ية عدلد

 LAARARCHA TRAVAUX

SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

لتما ية عدلد

 AV 79 79 شارع محمذ للخامس

 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلوة لاسرلغنة

  LAARARCHA TRAVAUX SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد )في 

ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر لعالد  

لحمذ بن للحاج جماعة لاهياد ة  

43022 قلوة لاسرلغنة لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.1851

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2020)ت رر حل) 27)فبرلور) لملؤرخ في)

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 

   LAARARCHA TRAVAUX SARL

درهم) (100.000 رأسمااها) مبلغ 

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر لعالد))

لاهياد ة) جماعة  للحاج  بن  لحمذ 

لملغرب) لاسرلغنة  قلوة  (43022

 تيجة ل):)عذم عج2د لاشغل ععج2د)

لملنافسة).

ع حذد م ر لاتصفية ب دعلر لعالد))

لاهياد ة) جماعة  للحاج  بن  لحمذ 

43022)قلوة لاسرلغنة لملغرب.)

ع عين:
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ع) ( لاغالي) ( لبرلهيم) لاسيذ) ()
  1656 رقم) (1 لانخلة) حي  عن2ل ه)ل()
لملغرب) لاسرلغنة  قلوة  (43000

كمصفي)) ()الشركة.
ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)
محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 
ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية ب لوة لاسرلغنة))بتاريخ)10 

مارس)2020)تحت رقم)81/2020.

100I

Sté quick bridge

 MOKAWALAT ABDO
CHERK

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
  MOKAWALAT ABDO CHERK
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

لاغياطة لمللك لملسمى غياطة 300 - 
35100 جرسيف لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
1737

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (11
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. MOKAWALAT ABDO CHERK
أشغال) (- (: غرض لاشركة بإوجاز)

مختلفة)

-)أعمال لاغابات

-عسيط تجاري.

دعلر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 -  300 لاغياطة لمللك لملسمى غياطة)

35100)جرسيف لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

خيار) للحفيظ  عبذ  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

خيار) للحفيظ  عبذ  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()دعلر سيذي بن جوفر ه2لر )

لعالد رح2))35100)جرسيف لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

خيار) للحفيظ  عبذ  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()دعلر سيذي بن جوفر ه2لر )

لعالد رح2))35100)جرسيف لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بجرسيف))بتاريخ)02)و2 ي2)

2020)تحت رقم)776/2020.
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STE CROWN CONSULTING SARL

 STE IMPACT LOGISTICS

SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE IMPACT LOGISTICS SARL

AU شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي ميرلدعر 

لاوليا للحسيمة - 32000 للحسيمة 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

3013

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (23

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.IMPACT LOGISTICS SARL AU

بإوجاز) لاشركة  غرض 

 IMPORTATION ET  :

 EXPORTATION(MARCHAND

 OU INTERMEDIAIRE

.(EFFECTUANT

حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 32000 (- للحسيمة) لاوليا  ميرلدعر 

للحسيمة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاش 2ري) مصطفى  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

(: لاش 2ري) مصطفى  لاسيذ  (

1000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاش 2ري) مصطفى  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()حي ميرلدعر لاوليا للحسيمة)

32000)للحسيمة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاش 2ري) مصطفى  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()حي ميرلدعر لاوليا للحسيمة)

32000)للحسيمة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بالحسيمة))بتاريخ)28)ماي)

2020)تحت رقم)324.
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ADINMAS

ADINMAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ADINMAS

 N°22 HAY(EL(QODS ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ADINMAS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 22 حي 

لا ذس  - 45000  عرزلزلت لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

474/10369

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 وناور) (24

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ADINMAS

لابيع عن) (: غرض لاشركة بإوجاز)

Vente par Internet(((طريق لأل تر ت

حي) (22 (: .عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لا ذس))-)45000))عرزلزلت لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:



6272 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

 100 ( (: ( ب2صم2) زه2ر  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ( لاسيذ  زه2ر ب2صم2)

عرزلزلت) ( (45000 لا ذس) حي  (22

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ب2صم2  زه2ر  لاسيذ  

عرزلزلت) ( (45000 ( لا ذس) حي  (22

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

22)أبريل) لالبتذلئية ب2رزلزلت))بتاريخ)

2019)تحت رقم)474.
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STE AL ARABI ABDELKADER

شركة العربي عبد القادر
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

STE AL ARABI ABDELKADER

 BLOC 1 EL(QODS 2 ، 35000، 58

TAZA MAROC

شركة لاوربي عبذ لا ادر شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 58 

بل2ك 1 لا ذس 2 - 35000 تاز  

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

4601

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2018 و2اي2ز) (09

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

لاوربي عبذ لا ادر.

توليم) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسياقة).

 58 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
تاز ) (35000  -  2 لا ذس) (1 بل2ك)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 90.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ لاوربي محمذ):))540)حصة)

ب يمة)54.000)درهم الحصة).
 360 ( (: غزالن) لمل2يلح  لاسيذ  
حصة ب يمة)36.000)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() محمذ  لاوربي  لاسيذ 
 35000   2 لا ذس) (1 بل2ك) (58 رقم)

تاز  لملغرب.
عن2ل ه)ل() غزالن  لمل2يلح  لاسيذ  
 35000   2 لا ذس) (1 بل2ك) (58 رقم)

تاز  لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لا ادر)) عبذ  لاورربي  لاسيذ 
  2 1)لا ذس) 58)بل2ك) عن2ل ه)ل()رقم)

35000)تاز  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
غشت) (08 بتاريخ) ( بتاز ) لالبتذلئية 

2018)تحت رقم)467.

104I

Gescompte

 STE ANO TRADE AND
NÉGOCE SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

Gescompte
  bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE: Ano(trade(and(négoce
SARL شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 13، ز  ة 

أحمذ لملجاطي لاطابق 1 رقم 8 
لملواريف لاذلر لابيضاء - 20000 

لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461055

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (26

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.Ano trade and négoce SARL

غرض لاشركة بإوجاز):)بيع جميع)

أ 2لع لمل2لد.

(،13 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
رقم) (1 لاطابق) لملجاطي  أحمذ  ز  ة 

 20000 (- لملواريف لاذلر لابيضاء) (8

لاذلر لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

((: للحج2جي) أسامة  لاسيذ 

34.000,00)حصة ب يمة)100)درهم)

الحصة).

لاسيذ))عبذ لاسالم علمي شنت2في)

 100 ب يمة) حصة  (33.000,00   :

درهم الحصة).

لاسيذ   زهة عاشق):))33.000,00 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 340 (: للحج2جي) أسامة  لاسيذ  (

ب يمة)100)درهم.

لاسيذ))عبذ لاسالم علمي شنت2في)

: 330)ب يمة)100)درهم.

لاسيذ   زهة عاشق):)330)ب يمة)

100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ أسامة للحج2جي عن2ل ه)ل())
رقم) إقامة لان2لصر كاردن عمار  أ2)

لاذلر) (20050 لابيضاء) لان2لصر  (42

لابيضاء)لملغرب.

لاسيذ))عبذ لاسالم علمي شنت2في)

موتز) أب2  ز  ة  مكرر  (،8 ( عن2ل ه)ل()

لملواريف لاذلر) (3 ش ة) (3 لافلكي ط)

لابيضاء) لاذلر  (20050 لابيضاء)

لملغرب.

عن2ل ه)ل() عاشق  لاسيذ   زهة 

لاوهذ) إقامة  فارس2في  ز  ة  (،16

لاذلر لابيضاء) (6 ش ة) (2 للجذوذ ط)

20050)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ))عبذ لاسالم علمي شنت2في)

موتز) أب2  ز  ة  مكرر  (،8 عن2ل ه)ل()

لملواريف لاذلر) (3 ش ة) (3 لافلكي ط)

لابيضاء) لاذلر  (20050 لابيضاء)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 01 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735134.

105I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 TE MORSLI ETUDES ET

 SUIVI TECHNIQUES ET

TRAVAUX SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

 TE MORSLI ETUDES ET SUIVI

 TECHNIQUES ET TRAVAUX

SARL شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاحي 

لملحمذي رقم 96 اسطاح  - 83000 

تارعدل ت  لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   627(

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

6661

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (12

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 TE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 MORSLI ETUDES ET SUIVI

 TECHNIQUES ET TRAVAUX

.SARL

1()مكتب) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لاتذقيق ع لملرلقبة االشغال.2(لعذلد)

االشغال) .3(م اعل  ت نية) بطاقات 

لملتوذد  ع لملختلفة البناء)..

لاحي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 83000 (- ( 96)اسطاح) لملحمذي رقم)

تارعدل ت))لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

مرسلي)) لارحمان  عبذ  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

مرسلي)) لارحمان  عبذ  لاسيذ 

لاوم2مية) لألشغال  عمار   عن2ل ه)ل()

لملحاوطة))83000)تارعدل ت لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

مرسلي)) لارحمان  عبذ  لاسيذ 

لاوم2مية) لألشغال  عمار   عن2ل ه)ل()

لملحاوطة))83000)تارعدل ت لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بتارعدل ت))بتاريخ)11)ماي)

2020)تحت رقم)202/2020.
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ste(imtiyaz(conseils(sarl

MANAZIL TIKA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl
1 ز  ة لاوربية لاسو2دوة لاطابق 
لالعل ث ة رقم 5 لملذونة للجذوذ  

فاس ، 30000، فاس لملغرب
MANAZIL TIKA شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد )في ط2ر 

لاتصفية(
ععن2لن م رها لإلجتماعي حي كريي2 
بل2ك ب ز  ة 1 رقم 1 زعلغة لاوليا 

فاس - 30000 فاس لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.47197

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
ت رر حل) (2020 18)مارس) لملؤرخ في)
لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 
رأسمااها) مبلغ  ( (MANAZIL TIKA
م رها) ععن2لن  درهم  (100.000
 1 لإلجتماعي حي كريي2 بل2ك ب ز  ة)
 30000 (- زعلغة لاوليا فاس) (1 رقم)
فاس لملغرب  تيجة ل):)ت2قف نشاط)

لاشركة.
ع حذد م ر لاتصفية ب حي كريي2)
زعلغة لاوليا) (1 رقم) (1 بل2ك ب ز  ة)

فاس)-)30000)فاس لملغرب.)
ع عين:

لاسيذ) ()عزيز))كمال ع عن2ل ه)ل()
28)تجزئة لازيت2ن) شارع بيرعت فيال)
فاس) (30000 فاس) لوم2زلر  طريق 

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.
ع) لوذلر  ( ( لالاه) عبذ  لاسيذ) ()
لسبا يا) (19001 لسبا يا) عن2ل ه)ل()

لسبا يا كمصفي)) ()الشركة.
ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)
محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 
ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاتجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2020 

تحت رقم)1204/020.
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PERFECTUS SERVICE

PERFECTUS SERVICES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

PERFECTUS SERVICE

 AV(HASSAN 2 IMM 20 1ER

 ETAGE(APT 2 VN - HAMRIA

 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

PERFECTUS SERVICES شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

للحسن لاثاني  عمار  20 لاطابق 

لالعل لاش ة 2 لملذونة للجذوذ  

حمرية - 50000 مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49669

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (06

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.PERFECTUS SERVICES

تحصيل) (: بإوجاز) غرض لاشركة 

لاذو2ن.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاطابق) (20 عمار ) ( لاثاني) للحسن 

للجذوذ ) لملذونة  (2 لاش ة) لالعل 

حمرية)-)50000)مكناس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 660 ( (: عمرلني) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 340 ( (: للحساني) واسين  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() عمرلني  محمذ  لاسيذ 
 3 لا2حذ ) حي  (10 ز  ة) (62 رقم)

50070)مكناس لملغرب.

لاسيذ واسين للحساني عن2ل ه)ل()
لاذهب) علد  حي  (30 ز  ة) (56 رقم)

50070)مكناس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() عمرلني  محمذ  لاسيذ 

 3 لا2حذ ) حي  (10 ز  ة) 62ش  رقم)

50070)مكناس لملغرب

لاسيذ واسين للحساني عن2ل ه)ل()
لاذهب) علد  حي  (30 ز  ة) (56 رقم)

50070)مكناس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1356.

108I

ACCOMPT CONSULTING

 DISTANCE SANS LIMITE

TRANSPORT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تف2يت حصص

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 DISTANCE SANS LIMITE

TRANSPORT شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لانهضة 

شارع س 3 رقم 9 عجذ   - 60000 

عجذ   لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.33063

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2020 مارس) (03 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
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مصطفى)) () ( لاسيذ) تف2يت 
ب2دربااة)1.000)حصة لجتماعية من)
لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000 أصل)
مارس) (03 بتاريخ) ( صااحي) ( عزيز) () (

.2020
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
مارس) (13 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1040.

109I

HB LAW FIRM

 TAKAFUL AXA AL
MAGHRIB

تأسيس شركة لملساهمة

HB LAW FIRM
 6rue(farabi, bd(rachidi,

 résidence(toubkal, 2ème(étage ،
20000، casablanca(maroc

 TAKAFUL AXA AL MAGHRIB
«شركة لملساهمة» 

ععن2لن م رها لالجتماعي: 51, ز  ة 
عثمان إبن عفان، لاطابق لألعل، 
مكتب رقم 3  -، 20000 لاذلر 

لابيضاء لملغرب
إعالن عن تأسيس « شركة 

لملساهمة»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.461109
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (06
لألسا�شي اشركة لملساهمة باملميزلت)

لاتااية:
شكل لاشركة):)شركة لملساهمة).

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.TAKAFUL AXA AL MAGHRIB
جميع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
لاتأمين) عإعاد   لاتأمين  عمليات 

«لاتكافل».
51,)ز  ة) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
لألعل،) لاطابق  عفان،) إبن  عثمان 
مكتب رقم)3  - 20000)لاذلر لابيضاء)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة:)99)سنة.

 300.000 عيبلغ رأسمال لاشركة)

درهم،

م سم كااتالي:

لملغرب) لاتأمين  أكسا  لاشركة 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (2.996   :

الحصة).

حصة) (1 ( (: رعكار) فيليب  لاسيذ 

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ  لاسوذوة  2ري)):))1)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

1)حصة) ( (: لاسيذ  هذى لابحري)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ  يك2الس بارسكي):))1)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

مجلس) أعضاء) أع  لملتصرف2ن 

لارقابة:)

لاسيذ  لاسوذوة  2ري))بصفته)ل()

لإلدلر ) مجلس  رئيسة  ع  متصرفة 

 ,9 ش ة) (,1 لانويم) إقامة  عن2ل ه)ل()

 20000 ( كاايف2ر يا) لاطااب  أعالد 

لاذلر لابيضاء)لملغرب

لملغرب) لاتأمين  أكسا  لاشركة 

120- متصرف عن2ل ه)ل() بصفته)ل()

 20000 لاثاني) للحسن  شارع  (122

لاذلر لابيضاء)لملغرب

لاسيذ  يك2الس بارسكي بصفته)ل()

ل افي فيال) إقامة  متصرف عن2ل ه)ل()

للحسني) لاحي  لزم2ر،) طريق  (,18

20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب

مرلقب أع مرلقبي للحسابات):

 FIDAROC GRANT لاشركة)

مرلقب) )ل(بصفته  (THORNTON
ز  ة عالل) (,47 للحسابات عن2ل ه)ل()

بن عبذ هللا،)لاطابق)5 20000)لاذلر)

لابيضاء)لملغرب

 MAZARS AUDIT لاشركة)

مرلقب) )ل(بصفته  (ET CONSEIL

للحسابات عن2ل ه)ل()101,)شارع عبذ)

لمل2من)20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب

لألسا�شي) لانظام  م تضيات 

ت2زيع) ع  لالحتياطي  بتك2ين  لملتول ة 

لألرباح):

وتم خصم)5%)اتشكيل لالحتياطي)

لا ا 2ني..

لملنص2ص) للخاصة  لإلمتيازلت 

عليها اكل شخص):

ال شيئ
ب ب2ل) متول ة  م تضيات 

تف2يت) اهم  لملخ2ل  لألشخاص 
لألسهم عتويين جهاز لاشركة لملخ2ل)

اه لابث في طلبات لا ب2ل):

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 02 بتاريخ) لابيضاء) بااذلر  لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735189.

110I

SOBEGEST

STE KAMAZINE SHOPPING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT(YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE KAMAZINE SHOPPING

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة لبن 

عائشة عمار  23 ش ة 1 كليز  - 

40000 مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103671

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (28

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.KAMAZINE SHOPPING

بيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملالبس.

ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

1)كليز))-) 23)ش ة) لبن عائشة عمار )

40000)مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ  حليمة لملناني):))50)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

50)حصة) ( (: لاسيذ  مريم لملناني)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لملناني  حليمة  لاسيذ  

رقم) لسالن  نسيم  تجزئة  اساسفة 

709  20240)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

عن2ل ه)ل() لملناني  مريم  لاسيذ  

 25 رقم) ب  عمار   لابستان  لقامة 

لالزدهار)40000)مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لملناني  حليمة  لاسيذ  

رقم) لسالن  نسيم  تجزئة  اساسفة 

709  20240)لاذلر لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (13 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113156.

111I

ASHAM  MOHAMED

ط.ر.ف.ج ش.م.م

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED

 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

ط.ر.ف.ج ش.م.م شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

لملام2ن ز  ة لاس2�شي رقم 15 

تط2لن  - 93000 تط2لن لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

26741

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (26

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

ط.ر.ف.ج ش.م.م.

أشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاوامة البناء.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لملام2ن ز  ة لاس2�شي رقم)15)تط2لن))

- 93000)تط2لن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

((: ( لاسيذ عثمان لاب الي لإلدري�شي)

500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

250)حصة) ( (: لاسيذ محمذ خية)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 250 ( (: ( لاسيذ عبذ للخااق خية)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لإلدري�شي) لاب الي  عثمان  لاسيذ 

ز  ة) لا اهر   شارع  عن2ل ه)ل()

 93000 ( تط2لن) (03 رقم) لا2جذلن 

تط2لن لملغرب.

عن2ل ه)ل() ( خية) محمذ  لاسيذ 

للخضرلء) لملسير   شارع  (1 محنش)
تط2لن) (93000 تط2لن) رقم8) (4 ز  ة)

لملغرب.

لاسيذ عبذ للخااق خية عن2ل ه)ل()

رياض) لقامة  للحرلق  محمذ  شارع 

تط2لن)) (10 رقم) (03 طابق) أ  بل2ك 

93000)تط2لن لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء)

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() خية  محمذ  لاسيذ 

للخضرلء) لملسير   شاارع  (1 محنش)
ز  ة)4)رقم)8)تط2لن)93000)تط2لن)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (11 بتاريخ) ( لالبتذلئية بتط2لن)

2020)تحت رقم)492.

112I

COGEST

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC
شركة لملحاصة
تأسيس شركة

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CAFAI ET CIE

SOTECA» SNC» شركة لملحاصة

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

للحفاوة كلم 11500 طريق مذو2 ة - 

20200 لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة لملحاصة 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

88823

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (1997 و2 ي2) (03

باملميزلت) لملحاصة  اشركة  لألسا�شي 

لاتااية:

شكل لاشركة):)شركة لملحاصة.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CAFAI ET CIE

.»SOTECA« SNC

غرض لاشركة بإوجاز):)-)كاميساج)

من) لالجزلء) صناعة  ع  لالسط2ل ات 

لاب2اغيتان ع لاكاعتش2

لاشركات) جميع  في  لملساهمة  (-

لملنشئة ع لاتي ستنشآ

-)لالستيرلد ع لاتصذور.

دعلر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

للحفاوة كلم)11500)طريق مذو2 ة)-)

20200)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 120.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 400 ( (: محمذ) نسايس  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 400 ( (: لاسيذ ب2حامذ  2رلاذون)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

((: لارحمان) عبذ  لاشافعي  لاسيذ 

400)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() محمذ  نسايس  لاسيذ 
 20120 ز  ة لبن  فيس لملوارف) (62

لاذلر لابيضاء)لملغرب.

ب2حامذ  2رلاذون) لاسيذ 

لابيضاء) ج  لا ذس  حي  عن2ل ه)ل()

لاذلر) (20240 لابر 2�شي) (250 لارقم)

لابيضاء)لملغرب.

لارحمان) عبذ  لاشافعي  لاسيذ 

للحسن) م2الي  محج  (71 عن2ل ه)ل()

لالعل)20220)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() محمذ  نسايس  لاسيذ 
 20120 ز  ة لبن  فيس لملوارف) (62

لاذلر لابيضاء)لملغرب

ب2حامذ  2رلاذون) لاسيذ 

لابيضاء) ج  لا ذس  حي  عن2ل ه)ل()

لاذلر) (20240 لابر 2�شي) (250 لارقم)

لابيضاء)لملغرب

لارحمان) عبذ  لاشافعي  لاسيذ 

للحسن) م2الي  محج  (71 عن2ل ه)ل()

لالعل)20220)لاذلر لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)1997)تحت رقم)139035.

113I

AOUSSERD ENGENIIRING

 BIR-GUENDOUZE MULTI

SERVICES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

AOUSSERD ENGENIIRING

حي لملسير  3 شارع عبذ لارحيم ب2 

عبيذ لارقم 91 لاذلخلة ، 73000، 

لاذلخلة لملغرب

 BIR-GUENDOUZE MULTI

SERVICES  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لاو2د  

2ـبل2ك 6 لارقم 63 بئر كنذعز - 

73000 بئر كنذعز لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

10459

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2017 أبريل) (12

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

BIR- (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 GUENDOUZE MULTI SERVICES

.

تس2يق) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاتصذور) (- علاسلع) لابضائع  جميع 

لاليستيرلد).

حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاو2د )2ـبل2ك)6)لارقم)63)بئر كنذعز)

- 73000)بئر كنذعز لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 50.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
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لاسيذ  بسم هللا عليها ب2مك2ت)):))

500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

ب2مك2ت)) عليها  بسم هللا  لاسيذ  

عن2ل ه)ل()حي لاو2د )2ـبل2ك)6)لارقم)
كنذعز) بئر  (73000 كنذعز) بئر  (63

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

ب2مك2ت)) عليها  بسم هللا  لاسيذ  

عن2ل ه)ل()حي لاو2د )2ـبل2ك)6)لارقم)
كنذعز) بئر  (73000 كنذعز) بئر  (63

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 15 بتاريخ) ( لالبتذلئية ب2لدي لاذهب)

ماي)2017)تحت رقم)420/2017.

114I

محمذ للحن2دي م2ثق

AQUA DOLPHIN
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

محمذ للحن2دي م2ثق

3 شارع لأل ذاس ط 1 ، 32000، 

للحسيمة لملغرب

AQUA DOLPHIN شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

 hay ععن2لن م رها لإلجتماعي

 mirador(haut - 32000 Al

Hoceima  Maroc

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

3015

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (24

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 AQUA(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DOLPHIN

 location (: غرض لاشركة بإوجاز)

 de jet-ski et bateaux de plaisance

.restauration

 hay (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 mirador haut - 32000 Al

.Hoceima  Maroc

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 50.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

  MOHAMED JOUNDI : لاسيذ)

250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

 KHALID BOUALI :  250(لاسيذ

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 MOHAMED JOUNDI لاسيذ)

 Belgique 2140 Anvers عن2ل ه)ل()

.Belgique

 KHALID BOUALI لاسيذ)

 PAYS-BAS 4702PE عن2ل ه)ل()

.Roosendal PAYS-BAS

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

 MOHAMED JOUNDI لاسيذ)

 Belgique 2140 Anvers عن2ل ه)ل()

Belgique

 KHALID BOUALI لاسيذ)

 PAYS-BAS 4702PE عن2ل ه)ل()

Roosendal PAYS-BAS

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالحسيمة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)53.

115I

COGEST

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC
شركة لملحاصة

رفع رأسمال لاشركة

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET CIE

SOTECA» SNC» شركة لملحاصة

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

للحفاوة كام 11500 طريق مذو2 ة - 

20200 لاذلر لابيضاء لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.88823

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم) (1997 و2اي2ز) (21 في) لملؤرخ 

قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

»927.000)درهم»)أي من)«120.000 

عن) درهم») (1.047.000» إلى) درهم»)

طريق):))-.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 29 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)1998)تحت رقم)553910.

116I

COGEST

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC
شركة لملحاصة

رفع رأسمال لاشركة

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET CIE

SOTECA» SNC» شركة لملحاصة

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

للحفاوة كلم 11500 طريق مذو2 ة - 

20200 لاذلر لابيضاء لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.88823

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم) (2006 15) 2 بر) في) لملؤرخ 
بمبلغ) لاشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (120.000» قذره)

»1.047.000)درهم»)إلى)«1.167.000 

م اصة) إجرلء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دو2ن لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع)

لملستح ة.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 13 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

دجنبر)2006)تحت رقم)286071.

117I

excofi

ZAKI-AIDI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

excofi

لاشق 3 عمار  لحبابي شارع للج2الن 

ايذع فاس ، 31000، فاس لملغرب

ZAKI-AIDI شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي حي مسك2ر 

لملنزل - 31200 صفرع لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

2835

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

ZAKI- (: لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AIDI

كرلء) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسيارلت.
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حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

صفرع) (31200 (- لملنزل) مسك2ر 

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: زكرياء) لاويذي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() زكرياء) لاويذي  لاسيذ 

صفرع) (31200 لملنزل) للجذوذ  لاحي 

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() زكرياء) لاويذي  لاسيذ 

صفرع) (31200 لملنزل) للجذوذ  لاحي 

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لالبتذلئية بصفرع)

2020)تحت رقم)221.

118I

COGEST

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC
إعالن متوذد لا رلرلت

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC «شركة  

لاتضامن»

ععن2لن م رها لالجتماعي: دعلر 

للحفاوة كلم 11500 طريق مذو2 ة - 

20200 لاذلر لابيضاء لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.88823

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)22) 2 بر)2006

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
حصة) (3890 تف2يت) لملصادقة على 
لاشافعي) لاسيذون  افائذ   مناصفة 
من) نسايس محمذ،) ع  عبذلارحمان 
ب2حامذ  2رلاذون) لاسيذ  طرف 

بتاريخ)22/11/2006
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
ب2حامذ  2رلاذون) لاسيذ  لست ااة 

من منصبه كمسير الشركة
قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)
من) لاشركة  اتمتيل  لالمضاء) وك2ن 
طرف لاسيذ نسايس محمذ ع لاسيذ)

لاشافعي عبذ لارحمان
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
بنذ رقم)6:)لاذي ونص على ماولي:)

رلسمال لاشركة
على) ونص  لاذي  (:12 رقم) بنذ 

ماولي:)تويين عمهام لملسيرون
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 13 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

دجنبر)2006)تحت رقم)286072.

119I

زمرل ية))مكتب لاذرلسات للحسابية ع لملااية

SIM WEB CREATION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

زمرل ية  مكتب لاذرلسات للحسابية 
ع لملااية

4, ز  ة لا2طني طابق 1 ش ة 1 ، 
20080، لاذلرلابيضاء لملغرب

SIM WEB CREATION شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(
ععن2لن م رها لإلجتماعي 3, ز  ة 
عذي للحركي شارع عبذ لمل2من  - 

20000 لاذلرلابيضاء لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.365259

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
ت رر) (2020 فبرلور) (27 في) لملؤرخ 
دلت مسؤعاية محذعد ) حل شركة 
 SIM WEB لا2حيذ) لاشريك  دلت 
رأسمااها) مبلغ  ( (CREATION
م رها) ععن2لن  درهم  (100.000,00
لإلجتماعي)3,)ز  ة عذي للحركي شارع)
لاذلرلابيضاء) (20000 (- ( عبذ لمل2من)
تح يق) عذم  (: ل) لملغرب  تيجة 

أهذلفها).
ز  ة) (,3 ع حذد م ر لاتصفية ب)
(- ( لمل2من) عبذ  شارع  للحركي  عذي 

20000)لاذلرلابيضاء)لملغرب.)
ع عين:

علمي شهب2ن) ( ( محمذ) لاسيذ) ()
ع عن2ل ه)ل()كنذل))99020)كنذل كنذل)

كمصفي)) ()الشركة.
للحذعد) لإلقتضاء) ععنذ  (
لملخ2اة) لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ) محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو 2د ع لا2ثائق لملتول ة بااتصفية)
عبذ) شارع  للحركي  عذي  ز  ة  (,3  :

لمل2من)
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 09 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)569694.

120I

fiduciaire(dardmana

PAVILLON DE FETES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

fiduciaire(dardmana
 lot(farah(haj(fateh(app 1 imm
 20 oulfa(casablanca، 20100،

casablanca maroc
PAVILLON DE FETES شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 10 
ز  ة للحرية لاطابق  3 مكتب 5 - 

20100 لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

460327

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (06

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.PAVILLON DE FETES

تنظيم) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

جميع ل 2لع لملناسبات).
 10 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
 -  5 مكتب) (3 ( لاطابق) للحرية  ز  ة 

20100)لاذلرلابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لملغيت) عبذ  لاصويذي  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

(: لاسيذ لاصويذي عبذ لملغيت) (

1000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لملغيت) عبذ  لاصويذي  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()ح2لمي ب2جوذوة ب2سك2ر )

20220)لاذلرلابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لملغيت) عبذ  لاصويذي  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()ح2لمي ب2جوذوة ب2سك2ر )

20220)لاذلرلابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 16 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734417.

121I
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HORICOM

 OMAHAN

CONSTRUCTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 OMAHAN CONSTRUCTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

لازعلات لاذخيسة - 50000 مكناس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49723

 14 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 مارس)

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.OMAHAN CONSTRUCTION

أشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابناء)لملختلفة.

دعلر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لازعلات لاذخيسة)-)50000)مكناس)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ عمر علي2ي عن2ل ه)ل()دعلر)
مكناس) (50000 لاذخيسة) لازعلات 

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ عمر علي2ي عن2ل ه)ل()دعلر)
مكناس) (50000 لاذخيسة) لازعلات 

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1435.
122I

READY ASSISTANCE

HADI COACHING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

HADI COACHING
145 شارع محمذ للخامس لاطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 لارلبع ش ة

Maroc
HADI COACHING شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 47 مفتاح 

للخير شارع علي لاوهذ طنجة - 
90000 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
105199

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (30
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 HADI (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.COACHING
لاتذريب) (: غرض لاشركة بإوجاز)
لا2يب) خذمات  على  لارقمي 

علالستشارلت.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)47)مفتاح)
للخير شارع علي لاوهذ طنجة)-)90000 

طنجة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاهادي) عبذ  لاذعيب  لاسيذ 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاهادي)) عبذ  لاذعيب  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()حي مسنا ة لقامة عزيز ط)
طنجة) (90000 طنجة) (32 رقم) (06

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاهادي) عبذ  لاذعيب  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()حي مسنا ة لقامة عزيز ط)
طنجة) (90000 طنجة) (32 رقم) (06

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231588.
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE(لئتما ية لاث ة لاوي2ن

LAAYOUNE

HAJISA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE لئتما ية لاث ة لاوي2ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبذ هللا لملر�شى 
لاوي2ن ، 72000، لملر�شى لاوي2ن 

لملغرب
HAJISA شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قم 698 
ش ة 02 بل2ك د  مذونة لا2حذ  - 

70000 لاوي2ن لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31647

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (21

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.HAJISA

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

أدعلت) (- لاغير.) لحساب  لابضائع 

صحية أدعلت موذ ية أدعلت موذ ية)

ه2لئية) ف2الدوة  كيماعية  منتجات 

عتصذور) لستيرلد  ه2لئية  غيار  قطع 

......،

 698 قم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

(- مذونة لا2حذ ) ( بل2ك د) (02 ش ة)

70000)لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
طاهري) لالطيف  عبذ  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
طاهري) لالطيف  عبذ  لاسيذ 
مذونة) ( بل2ك د) (698 رقم) عن2ل ه)ل()

لا2حذ )70000)لاوي2ن لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
طاهري) لالطيف  عبذ  لاسيذ 
مذونة) ( بل2ك د) (698 رقم) عن2ل ه)ل()

لا2حذ )70000)لاوي2ن لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (02 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)906/2020.

124I



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   6278

GLOBE FIDUCIAIRE

ARACOLOR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14  شارع لازرقط2ني لاطابق 9 رقم 

18 ، 20100، لاذلر لابيضاء لملغرب

ARACOLOR شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 47 شارع 

الاة لاياق2ت لاطابق للخامس لاذلر 

لابيضاء - 20000 لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461129

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (06

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ARACOLOR

غرض لاشركة بإوجاز):))بيع شرلء)

ع تصنيع م2لد لابناء.

47)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)

الاة لاياق2ت لاطابق للخامس لاذلر)

لابيضاء) لاذلر  (20000 (- لابيضاء)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 400.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.334 ( (: للجمال) عادل  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ عادل عفيق):))1.333)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 1.333 ( (: بنبذل) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() للجمال  عادل  لاسيذ 

ب2سك2ر ) (239 رقم) الفارج  تجزئة 

لابيضاء) لاذلر  (20000 لابيضاء)

لملغرب.

عن2ل ه)ل() عفيق  عادل  لاسيذ 

لقامة لاصفا عمار )125)طابق)3)عين)

لاذلر) (20000 لابيضاء) لاذلر  لاشق 

لابيضاء)لملغرب.

عن2ل ه)ل() بنبذل  محمذ  لاسيذ 

طابق) (1 ج) عمار   لاشرف  تواع ية 

لاسفلي عين لاشق لابيضاء))20000 

لاذلر لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() عفيق  عادل  لاسيذ 

لقامة لاصفا عمار )125)طابق)3)عين)

لاذلر) (20000 لابيضاء) لاذلر  لاشق 

لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 03 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735212.
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لتما ية للخل2د

ماط كاش

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لتما ية للخل2د

عمار  ل 12 رقم 1 تجزئة لملنص2ر 

مكناس ، 50050، مكناس لملغرب

ماط كاش شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 6 ز  ة 

فرحات حشاد مذونة للجذوذ  

مكناس مكناس 50050 مكناس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49657

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

ماط) (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

كاش.

تح2يل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لألم2لل).

ز  ة) (6 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

للجذوذ ) مذونة  حشاد  فرحات 

مكناس) (50050 مكناس) مكناس 

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 800 ( (: عزيز) مصباحي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 200 ( (: محمذ) مصباحي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ مصباحي عزيز عن2ل ه)ل()6 

ز  ة فرحات حشاد مذونة للجذوذ )

مكناس)50050)مكناس لملغرب.

لاسيذ مصباحي محمذ عن2ل ه)ل()

6)ز  ة فرحات حشاد مذونة للجذوذ )

مكناس)50050)مكناس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ مصباحي عزيز عن2ل ه)ل()6 

ز  ة فرحات حشاد مذونة للجذوذ )

مكناس)50050)مكناس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (13 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1330.
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE(لئتما ية لاث ة لاوي2ن

LAAYOUNE

EURO 2 T

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE لئتما ية لاث ة لاوي2ن

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبذ هللا لملر�شى 

لاوي2ن ، 72000، لملر�شى لاوي2ن 

لملغرب

EURO 2 T  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة ب2ملان  

رقم 132 ش ة 01 حي خط لارملة02   

- 70000 لاوي2ن لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31649

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (21

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 EURO(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. 2 T

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

أدعلت) (- لاغير.) لحساب  لابضائع 

صحية أدعلت موذ ية أدعلت موذ ية)

ه2لئية) ف2الدوة  كيماعية  منتجات 

قطع غيار ه2لئية لستيرلد عتصذور)،.

ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

حي خط) (01 ش ة) (132 رقم) ( ب2ملان)

لارملة02   - 70000)لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ لملصطفى طاهري):))1.000 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

طاهري) لملصطفى  لاسيذ 
حي) (132 رقم) ( ز  ة ب2ملان) عن2ل ه)ل()
لاوي2ن) (70000 لارملة02    خط 

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
طاهري) لملصطفى  لاسيذ 
حي) (132 رقم) ( ز  ة ب2ملان) عن2ل ه)ل()
لاوي2ن) (70000 لارملة02    خط 

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)907/2020.
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STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

STE FIBRO LIGHTING SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
 STE FIBRO LIGHTING SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي ش ة 

في لاطابق لاتاني رقم 416 تجزئة 
لابحير  لاشطر لارلبع لاص2ير . - 

44000  لاص2ير  لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5267
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (14
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.FIBRO LIGHTING SARL

:)م اعل في) غرض لاشركة بإوجاز)

لملختلفة) علالشغال  ( لابناء) لشغال 

لاكهربائية) لإلنشاءلت  في  م اعل  ع 

علاتجار  في مختلف لمل2لد ع لاسلع.

ش ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

تجزئة) (416 رقم) لاتاني  لاطابق  في 

(- لاص2ير .) لارلبع  لاشطر  لابحير  

44000))لاص2ير  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لالطيف) عبذ  لعبلويذ  لاسيذ 

درهم) (95.000 حصة ب يمة) (950   :

الحصة).

لاسيذ لعبلويذ لحمذ):))50)حصة)

ب يمة)5.000)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لالطيف) عبذ  لعبلويذ  لاسيذ 

عن2ل ه)ل())رقم)1)تجزئة))لملنزه تجزئة)

لاص2ير ) ( (44000 لاص2ير ) (3 لابرج)

لملغرب.

عن2ل ه)ل()) لحمذ  لعبلويذ  لاسيذ 

 3 لابرج) تجزئة  لملنزه  ( تجزئة) (1 رقم)

لاص2ير )44000))لاص2ير  لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لالطيف) عبذ  لعبلويذ  لاسيذ 

عن2ل ه)ل())رقم)1)تجزئة))لملنزه تجزئة)

لاص2ير ) ( (44000 لاص2ير ) (3 لابرج)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (29 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااص2ير )

2020)تحت رقم)107.
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STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

STE AZBERAL SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

STE AZBERAL SARL AU شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي محل كائن 

بذعلر للحذلد  م2الي ب2زقط2ن 

لاص2ير . - 44000 لاص2ير  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5269

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (15

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.AZBERAL SARL AU

بيع آالت) (: غرض لاشركة بإوجاز)

ع م2لد لافالحية ع لستيرلد ع تصذور)

علألشغال) ( ع م اعل في أشغال لابناء)

لملختلفة.).

محل) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

كائن بذعلر للحذلد  م2الي ب2زقط2ن)

لاص2ير .)-)44000)لاص2ير  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ لاط2جني ممذعح):))1.000 

حصة ب يمة)100.000)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لاط2جني ممذعح عن2ل ه)ل()
لاص2ير ) بط2طة  لبن  ز  ة  (21 رقم)

44000)لاص2ير  لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاط2جني ممذعح عن2ل ه)ل()
لاص2ير ) بط2طة  لبن  ز  ة  (21 رقم)

44000)لاص2ير  لملغرب

تم لإلوذلع لا ا 2ني ب-))بتاريخ)29 

ماي)2020)تحت رقم)108.
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fiduciaire(dardmana

PHARMA CUTE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

fiduciaire(dardmana

 lot(farah(haj(fateh(app 1 imm

 20 oulfa(casablanca، 20100،

casablanca maroc

PHARMA CUTE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لقامة 

بساتين رحمة 4 مجم2عة A 1 رقم 

4 لعالد عزعز - 20300 لاذلرلابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

460467

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (06

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
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دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.PHARMA CUTE

بيع شرلء) (: غرض لاشركة بإوجاز)

ع ت2زيع جميع لملنتجات لاصيذال ية.

لقامة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

رقم) (A  1 مجم2عة) (4 بساتين رحمة)

4)لعالد عزعز)-)20300)لاذلرلابيضاء)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 100 ( (: سهام) موادي  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() سهام  موادي  لاسيذ  

 101 لاشاطئ) اه2لعر  سيذي رحال 

برشيذ لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() سهام  موادي  لاسيذ  

 101 لاشاطئ) اه2لعر  سيذي رحال 

برشيذ لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 16 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734549.

130I

LK CONSULTING SARL

املضيق كاش
إعالن متوذد لا رلرلت

LK CONSULTING SARL

شارع محمذ للخامس رقم 45 

لاطابق لاثاث رقم 18 تط2لن ، 

93000، تط2لن لملغرب

لملضيق كاش  «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: ت اطع 

شارع م2�شى لبن  صير ع شارع م2الى 

للحسن رقم 51  - 13000 لملضيق 

لملغرب .

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.22559

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)17)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (: (1 رقم) قرلر 

حصة) لالف  خمسة  تف2يت  ماولي:)

من حصص لاسيذ لابشير لالدري�شي)

لملرعلني اصالح لاسيذ  ذور سم2م)

قرلر رقم)2):)لاذي ونص على ماولي:)

تغيير شكل لاشركة من شركة دلت)

مسؤعاية محذعد ))بشريك عحيذ للى)

شركة دلت مسؤعاية محذعد )

قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

لالدري�شي) لابشير  لاسيذ  لست ااة 

لملرعلني من مهمته كمسير الشركة

قرلر رقم)4:)لاذي ونص على ماولي:)

مسيرل) سم2م  ذور  لاسيذ  تويين 

الشركة)

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)6):)لاذي ونص على ماولي:)

لالدري�شي) لابشير  لاسيذ  مساهمة 

لاف) خمسمائة  تساعي  لملرعلني 

درهم))ع مساهمة لاسيذ سم2م  ذور))

تساعي خمسمائة لاف درهم

على) ونص  لاذي  (:7 رقم) بنذ 

ماولي:)حصة لاسيذ لابشير لالدري�شي)

5000)سهم ع حصة) لملرعلني تساعي)

 5000 تساعي) سم2م  ذور  لاسيذ 

سهم

على) ونص  لاذي  (: (15 رقم) بنذ 

تم تويين لاسيذ سم2م  ذور) ماولي:)

كمسير الشركة ملذ  غير محذد 

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (03 بتاريخ) ( لالبتذلئية بتط2لن)

2020)تحت رقم)0413.

131I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

ROUMAYSAE PROMO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
ز  ة مليلية لقامة لطلس لاطابق 

لاثااث ش ة رقم 14 حمرية ، 

50000، مكناس لملغرب

ROUMAYSAE PROMO  شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

 A  ععن2لن م رها لإلجتماعي عمار

بل2ك 1 ش ة رقم 06 لاطابق لاثاني 

لاتحرير رياض لازيت2ن - 50070 

مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49667

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (06

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. ROUMAYSAE PROMO

:)م اعل في) غرض لاشركة بإوجاز)

لالشغال لملختلفة,)لإلنواش لاو اري.

 A عمار ) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لاطابق لاثاني) (06 1)ش ة رقم) بل2ك)

 50070 (- لازيت2ن) رياض  لاتحرير 

مكناس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

((: ( لالاله) عبذ  لحج2ي  ( لاسيذ)

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لالاله)) عبذ  لحج2ي  ( لاسيذ)
عن2ل ه)ل()رقم)497)سرلميط2)3)ايرلك)

لات2لركة)50060)مكناس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لالاله)) عبذ  لحج2ي  ( لاسيذ)
عن2ل ه)ل()رقم)497)سرلميط2)3)ايرلك)

لات2لركة)50060)مكناس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1355.

132I

ABDESLAM ANTID

 TAOUBA IRRIGATION

OVERSEAS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 TAOUBA IRRIGATION

OVERSEAS    شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر أوت 

مسو2د مذغر   - 52000 لارشيذوة  

لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

2020/13801

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
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عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 TAOUBA IRRIGATION  :

.   OVERSEAS
غرض لاشركة بإوجاز):)-1)أشغال)
بناء)قن2لت لاري ع لاس ي بااتن يط)

-2)كرلء)أالالت لافالحية)
-3)لملتاجر ).

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)قصر أوت)
لارشيذوة)) (52000 (- ( مسو2د مذغر )

لملغرب).
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ  شريفة))لاطائعي)):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاطائعي) ( شريفة) لاسيذ  
قصر أوت مسو2د مذغر )) عن2ل ه)ل()

52000)لارشيذوة))لملغرب).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاطائعي)) ( شريفة) لاسيذ  
قصر أوت مسو2د مذغر )) عن2ل ه)ل()

52000)لارشيذوة))لملغرب)
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية باارشيذوة))بتاريخ)28)ماي)

2020)تحت رقم)435.

133I

JURIS LEGAL

NOMAC SAHARA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
NOMAC SAHARA شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 65, شارع 

لملهذي إبن بركة، لاس2ي�شي  - 

10000 لارباط  لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.113581

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تم) (2019 دجنبر) (30 في) لملؤرخ 

قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

 50.000» أي من) درهم») (950.000«

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

أع) حصص   ذوة  ت ذوم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)104873.

134I

AOUSSERD ENGENIIRING

SAADANI PROD

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

AOUSSERD ENGENIIRING

حي لملسير  3 شارع عبذ لارحيم ب2 

عبيذ لارقم 91 لاذلخلة ، 73000، 

لاذلخلة لملغرب

SAADANI PROD  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لملسير  

2 ز  ة علد  فيس رقم 1 - 73000 

لاذلخلة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

15495

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (12

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. SAADANI PROD

لإل تاج) (- (: غرض لاشركة بإوجاز)

لاسينمائي.

حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 -  1 رقم) علد  فيس  ز  ة  (2 لملسير )

73000)لاذلخلة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ سيذي لحمذ شكاف):))500 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ عبذ هللا دوذ )):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

شكاف) لحمذ  سيذي  لاسيذ 

علد) ز  ة  (2 لملسير ) حي  عن2ل ه)ل()

 فيس رقم)1 73000)لاذلخلة لملغرب.

عن2ل ه)ل() ( لاسيذ عبذ هللا دوذ )

حي لا سم)2)ب)72 73000)لاذلخلة)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

شكاف) لحمذ  سيذي  لاسيذ 

علد) ز  ة  (2 لملسير ) حي  عن2ل ه)ل()

 فيس رقم)1 73000)لاذلخلة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 06 بتاريخ) ( لالبتذلئية ب2لدي لاذهب)

مارس)2020)تحت رقم)258/2020.

135I

JURIS LEGAL

NOMAC MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen & Rue

 Chatila, Résidence(Kamar, Etg 3,

 ،Bureau 6 ، 20000

CASABLANCA MAROC

NOMAC MAROC شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 65, شارع 

لملهذي إبن بركة، لاس2ي�شي  - 

10000 لارباط لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.96651

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تم) (2019 دجنبر) (30 في) لملؤرخ 

قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

 50.000» أي من) درهم») (950.000«

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

أع) حصص   ذوة  ت ذوم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)104872.

136I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

SOBAGETA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
قفل لاتصفية

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

ز  ة مليلية لقامة لطلس لاطابق 

لاثااث ش ة رقم 14 حمرية ، 

50000، مكناس لملغرب

SOBAGETA شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي : رقم 03  

شارع لالمير م2الي عبذ هللا ساحة 

لازيت2 ة لملذونة للجذوذ   - 50000 

مكناس لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.27771

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

2019)ت رر حل) 19)دجنبر) لملؤرخ في)

مسؤعاية دلت  شركة  (SOBAGETA
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)محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ مبلغ)

ععن2لن) درهم  (500.000 رأسمااها)

م رها لإلجتماعي رقم)03))شارع لالمير)

م2الي عبذ هللا ساحة لازيت2 ة لملذونة)

مكناس لملغرب) (50000 (- ( للجذوذ )

 تيجة النوذلم م2لرد لالستثمار.

ع عين:

ع) لاغرلري  ( محمذ) لاسيذ) ()

عبذ) م2الي  لالمير  شارع  عن2ل ه)ل()

لملذونة) لازيت2 ة  ساحة  (3 رقم) هللا 

مكناس) (50000 مكناس) للجذوذ  

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

  03 عفي رقم) (2019 19)دجنبر) بتاريخ)

ساحة) هللا  عبذ  م2الي  لالمير  شارع 

 50000 (- ( لازيت2 ة لملذونة للجذوذ )

مكناس لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

فبرلور) (21 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)326.

138I

idaraty

 TECHNIQUE WA

HANDASSA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

idaraty

 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

تكنيك عهنذسة

 شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لانهضة 

264لاز  ة 91 لارقم2 لاطابق2 

لارقم3 - 90000 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105197

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (23

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

:)تكنيك) لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

عهنذسة.

لشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاهنذسة عللخبر  لاوامة.

لانهضة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاطابق2  لارقم2) (91 264لاز  ة)

لارقم3 - 90000)طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 (: ساجذ) عادل  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ساجذ  عادل  لاسيذ 

لاورفان2فيال كاب سبارطيل رقم)12 

90000)طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء)

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ساجذ  عادل  لاسيذ 

لاورفان2فيال كاب سبارطيل رقم)12 

90000)طنجة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (02 بتاريخ) بطنجة  لاتجارية 

2020)تحت رقم)231587.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

3BRO

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م2ريتا يا صنذعق لابروذ 

2609 ، 40000، مرلكش لملغرب

3BRO شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 57,شارع 

م2ريتا يا صنذعق لابروذ 2609 

مرلكش لارئيسية – جيليز مرلكش 

40000 مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103921

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (14

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

.3BRO(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

لستيرلد) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

علات2لبل) علا ه2   لاشاي  تصذور  (/

علملنتجات لاغذلئية عجميع لملنتجات)

لألخرى أع ما وماثلها.

57,شارع) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

 2609 لابروذ) صنذعق  م2ريتا يا 

مرلكش) جيليز  (– لارئيسية) مرلكش 

40000)مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 MANAGEMENT AND لاشركة)

 ADVISORY COMPANY (SARL(

درهم) (100 ب يمة) حصة  (:  1.000

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 MANAGEMENT AND لاشركة)

 (ADVISORY COMPANY (SARL

عن2ل ه)ل()تجزئة رقم)89/89)مكرر)،)

 40000 ( لاحي لاصناعية أزلي ص ب)

مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لابارعدي) عباس  لمين  لاسيذ 

بن) (8 كلم) لمزميز  طريق  عن2ل ه)ل()

 40000 سواد ) تسلطا ت  كاعي 

مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113324.
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Hamza(Eddabdoubi

NETTOYAGE55

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

Hamza(Eddabdoubi

 Dar(Bouazza - Casablanca ،

27223، Casablanca(Maroc

NETTOYAGE55 شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 



6283 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

ععن2لن م رها لإلجتماعي  46 شارع 
لازرقط2ني, لاطابق لاثاني لاش ة 
رقم 6  - 20000 لاذلر لابيضاء 

لملغرب. - 20000 لاذلر لابيضاء  
لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
460709

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (12
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.NETTOYAGE55
تنظيف) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
علاصناعية) لاتجارية  لملباني  جميع 

عللخاصة عأعمال لاصيا ة.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):))46)شارع)
لازرقط2ني,)لاطابق لاثاني لاش ة رقم)
(- 6  - 20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.)

20000)لاذلر لابيضاء))لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
51)حصة) ( (: لاسيذ طارق لهرلعي)

ب يمة)5.100)درهم الحصة).
لاسيذ محمذ حمامذ):))49)حصة)

ب يمة)4.900)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() ( لهرلعي) طارق  لاسيذ 
دعلرللحالافة) (94 رقم) للجي2دي 
لاشرقية دلر ب2عز  لان2لصرلابيضاء)

27223)لاذلر لابيضاء))لملغرب.
عن2ل ه)ل() حمامذ  محمذ  لاسيذ 
ب2عز ) دلر  لاشرقية  دعلرللحالافة 
لابيضاء) لاذلر  (27223 لابيضاء)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لهرلعي  طارق  لاسيذ 

دعلرللحالافة) (94 رقم) للجي2دي 

لاشرقية دلر ب2عز  لان2لصرلابيضاء)

27223)لاذلر لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 23 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

أبريل)2020)تحت رقم)-.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BAG FILTER
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت2سيع نشاط لاشركة)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م2ريتا يا صنذعق لابروذ 

2609 ، 40000، مرلكش لملغرب

BAG FILTER شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لالجتماعي لاحي 

لاصناعي سيذي غا م 3 تجزئة رقم 

7 طريق لسفي - 40000 مرلكش 

لملغرب.

ت2سيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.38811

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 أبريل) (28 في) لملؤرخ 

نشاط) إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي):

علستيرلد عتصذور عت2زيع) شرلء) (-

للجرلحية) لاطبية  لألجهز   جميع 

عمنتجات) لاطبية  علملستهلكات 

لاتجميل) عمستحضرلت  لانظافة 

علملكمالت لاغذلئية.

-)تصنيع علستيرلد عتصذور عت2زيع)

لألجهز  لاطبية.

عتصنيع عتوبئة) تصميم عشرلء) (-

لألجهز  لاطبية لملختلفة.

-)ع ذ تصنيع عبيع لألجهز  لاطبية)

لملختلفة.

لاتجارية) لاوالمة  تحت  لابيع  (-

للخاصة بها.

-)لملشاركة في لاصف ات لاوم2مية)

إما من خالل لاتزلمها للخاص أع من)
خالل لاتضامن مع لاشركات لألخرى)

على لملست2ى لا2طني أع لاذعلي

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (.

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113326.

142I

SAFIGESTRA(مكتب سفي جيسترل المحاسبة

SOUILTRAD
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترل المحاسبة 

SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS(OUMNIA 31

 QUARTIER(BOUAB ، 46000،

SAFI(safi

SOUILTRAD شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 108 
ز  ة لا2ل تي سيذي عبذ لاكريم 

لسفي  - 46000 لسفي لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

10399

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (28

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOUILTRAD

:)م اعل في) غرض لاشركة بإوجاز)

لالشغال لملختلفة لع لابناء).
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)رقم)108 
لاكريم) عبذ  سيذي  لا2ل تي  ز  ة 

لسفي))-)46000)لسفي لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاس2يلي) لارزلق  عبذ  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاس2يلي) لارزلق  عبذ  لاسيذ 

حي) لا2ل تي  102ز  ة  عن2ل ه)ل()

 46000 لسفي) لاكريم  عبذ  سيذي 

لسفي لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاس2يلي) لارزلق  عبذ  لاسيذ 

حي) لا2ل تي  102ز  ة  عن2ل ه)ل()

 46000 لسفي) لاكريم  عبذ  سيذي 

لسفي لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( بآسفي) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)586.

143I

)شيشا سويذ محاسب موتمذ باارشيذوة

HECHAMI SANIMA TRAV
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

شيشا سويذ محاسب موتمذ 

باارشيذوة

57 ز  ة م2الي عبذ هللا بن علي 

لا2لد لحمر لارشيذوة لارشيذوة، 

52000، لارشيذوة لارشيذوة

  HECHAMI SANIMA TRAV

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 

تيغ2رين جماعة للخنك لارشيذوة - 

52000 لارشيذوة  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   6282

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13797

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (11

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. HECHAMI SANIMA TRAV

غرض لاشركة بإوجاز):)-))لالشغال)

لملختلفة)

-))لملتاجر )

-))لاغرس علاتشجير).

قصر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(- تيغ2رين جماعة للخنك لارشيذوة)

52000)لارشيذوة))لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

((: ( عمر) م2الي  هشامي  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عمر) م2الي  هشامي  لاسيذ 

جماعة) تيغ2رين  قصر  عن2ل ه)ل()

لارشيذوة)) (52000 للخنك لارشيذوة)

لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عمر) م2الي  هشامي  لاسيذ 

جماعة) تيغ2رين  قصر  عن2ل ه)ل()

لارشيذوة)) (52000 للخنك لارشيذوة)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 27 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

بمركز) (148 رقم) تحت  (2020 ماي)

لالستثمار.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUANANE IMMO

إعالن متوذد لا رلرلت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م2ريتا يا صنذعق لابروذ 

2609 ، 40000، مرلكش لملغرب

BOUANANE IMMO «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: 57,شارع 

م2ريتا يا صنذعق لابروذ 2609 

مرلكش لارئيسية – جيليز - 40000 

مرلكش لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.102205

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)19)ماي)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

لالجتماعية) للحصص  جميع  بيع 

(» لاتي تمتلكها شركة) )1.000حصة()

 »PREMIUM HOLDING (SARL(

 BOUANANE IMMO(» شركة) في 

SARL)»)افائذ  لاسيذ مهذي تغرلت)

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

لست ااة لاسيذ طارق حنيش ع تويين)

لاسيذ مهذي تغرلت مسيرل عحيذل

قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

منح ت2قيع لاشركات لملصرفية بشكل)

قي2د) أي  بذعن  ع  منفصل  ع  فردي 

السيذ مهذي تغرلت)

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

لمل2لف ة على توذول لمل2لد)13 ,6)ع)7 

من لا ا 2ن لألسا�شي

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113325.
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FIDULIMAR

 STE AIT OUKHALI
TRAVAUX

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
رفع رأسمال لاشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 STE AIT OUKHALI TRAVAUX

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 1761  

لاحي لملحمذي  - 45000 عرزلزلت 

لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.2367

لاوام) للجمع  بم ت�شى 

ماي) (19 في) لملؤرخ  لإلستثنائي 

لاشركة) رأسمال  رفع  تم  (2020

درهم») (5.000.000» قذره) بمبلغ 

إلى) درهم») (5.000.000» من) أي 

((: طريق) عن  درهم») (10.000.000«

ت ذوم حصص   ذوة أع عينية.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية ب2رزلزلت))بتاريخ)04)و2 ي2)

2020)تحت رقم)165.

146I

CCJF

 BEST PRACTICE »
  FINANCIAL CONSULTING

»BPFC «باختصار »
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 BEST PRACTICE FINANCIAL »

CONSULTING  « باختصار» 

BPFC»  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاذلر 

لابيضاء، شارع ب2رڭعن ز  ة جوفر 

لبن حبيب ،إقامة لملشرق 2، لاطابق 

لألعل. - 20000 لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

460805

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (10

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(» (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 BEST PRACTICE FINANCIAL

باختصار») (» ( (CONSULTING

. »BPFC

(: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لالستشارلت في لاتسيير.

لاذلر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لابيضاء،)شارع ب2رڭعن ز  ة جوفر)

لبن حبيب)،إقامة لملشرق)2،)لاطابق)

لألعل.)-)20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ لاتباري لفريحة)))))))))))))))))))))))):))

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لاتباري لفريحة)))))عن2ل ه)ل()
 38 ز  ة) (X مجم2عة) (2 لاسالم)
لاذلر) (20000 اغالم) لهل  (306 رقم)

لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
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لاسيذ لاتباري لفريحة)))))عن2ل ه)ل()

 38 ز  ة) (X مجم2عة) (2 لاسالم)

لاذلر) (20000 اغالم) لهل  (306 رقم)

لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 13 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)734863.

147I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

ADIME IMMOBILIER SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 ADIME IMMOBILIER SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 9 

عمار  لمل ل زي رقم 1887 شارع 

للحسن لالعل حي لملسير  لكادور - 

80000 لكادور لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

42615

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (18

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 ADIME(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER SARL

لاتسيير) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملجال) في  علاتس2يق  لاتجاري 

لاو اري.

 9 رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

شارع) (1887 رقم) ل زي  لمل  عمار  

(- لكادور) لملسير   حي  لالعل  للحسن 

80000)لكادور لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 (: ( لملهذي) لاوماني  لاسيذ 

ب يمة)100)درهم.

ب يمة) (500 (: ( لاسيذ نويم عادل)

100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

)عن2ل ه)ل() لاسيذ لاوماني لملهذي)

 09 03)بل2ك أ رقم) حي تيليال لافرلبي)

تك2ين لكادور)80000)لكادور لملغرب.

عن2ل ه)ل() ( عادل) نويم  لاسيذ 

لقامة سكني)2)بل2ك ب ش ة)314)حي)

لاهذى لكادور)80000)لكادور لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

)عن2ل ه)ل() لاسيذ لاوماني لملهذي)

 09 03)بل2ك أ رقم) حي تيليال لافرلبي)

تك2ين لكادور)80000)لكادور لملغرب

عن2ل ه)ل() ( عادل) نويم  لاسيذ 

لقامة سكني)2)بل2ك ب ش ة)314)حي)

لاهذى لكادور)80000)لكادور لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

فبرلور) (28 بتاريخ) ( باكادور) لاتجارية 

2020)تحت رقم)89764.

148I

JIHA FIDUCIAIRE

ZORARGANE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

ZORARGANE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لاوزيب 

لا ليوة لوت مل2ل ل زكان - 86356 

لوت مل2ل لملغرب.

تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.18583

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 أبريل) (20 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
تف2يت لاسيذ)) ()سكينة))مفتاح))
أصل) من  لجتماعية  حصة  (500
() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000
أحمذ محيب))بتاريخ)20)أبريل)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
ماي) (26 بتاريخ) ( با زكان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)516 .
149I

transparence(fiscale

AUTO FES PERFECTION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc
AUTO FES PERFECTION شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي متجر 1 
لقامة لاصفاء قطوة ب عمار  س 
دهر مهرلز - 30060 فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62321
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (17
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 AUTO(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FES PERFECTION
بيع ا2لزم) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لاسيارلت.
 1 متجر) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
عمار  س) ب  قطوة  لاصفاء) لقامة 

دهر مهرلز)-)30060)فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

500)حصة) ( (: لاسيذ كمال ماللي)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( لاسيذ عزيز عمرلني عل2ي):)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ كمال ماللي عن2ل ه)ل()لضغ)

صفرع) (31052 ( عين شكاك) ملصلى 

لملغرب.
عل2ي) عمرلني  عزيز  لاسيذ 

13) جزئة با 2رلميك) رقم) عن2ل ه)ل()

فاس) (30100 محمذي) حي  (1 ش ة)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ كمال ماللي عن2ل ه)ل()لضغ)

صفرع) (31052 ( عين شكاك) ملصلى 

لملغرب
عل2ي) عمرلني  عزيز  لاسيذ 

13) جزئة با 2رلميك) رقم) عن2ل ه)ل()

فاس) (30100 محمذي) حي  (1 ش ة)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (09 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)956.

150I

JIHA FIDUCIAIRE

ZORARGANE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذوذ الشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

ZORARGANE   شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لاوزيب 

لا ليوة لوت مل2ل  - 86356 لوت 

مل2ل لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.18583

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تويين) (2020 أبريل) (20 لملؤرخ في)

مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()محيب))

عائشة))كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( با زكان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)516 .

151I

CANOCAF SARL

DIMA WOOD
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع للجيش لمللكي ز  ة للخنساء 

رقم 7 لاطابق لاثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لاناظ2ر

MAROC

DIMA WOOD شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

لملسير ، حي لملطار  - 62000 لاناظ2ر  

لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19913

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (19

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 DIMA (: لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.WOOD

1/تصنيع) (: غرض لاشركة بإوجاز)

تذعير) 2/إعاد   للخشبية) م ابض 

/3 )لابالستيك() لاصلبة) لانفاوات 

لالستيرلد ع لاتصذور.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لملسير ،)حي لملطار))-)62000)لاناظ2ر))

لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ محاش أحمذ):))700)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 300 ( (: أميمة) محاش  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() أحمذ  محاش  لاسيذ 

 62000 لملسير  قبااة مؤسسة لثري)

لاناظ2ر))لملغرب.

عن2ل ه)ل() أميمة  لاسيذ  محاش 

لثري) مؤسسة  قبااة  لملسير   شارع 

62000)لاناظ2ر))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() أميمة  لاسيذ  محاش 

لثري) مؤسسة  قبااة  لملسير   شارع 

62000)لاناظ2ر))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااناض2ر)

2020)تحت رقم)447.

152I

CAF MAROC

AS MODE
إعالن متوذد لا رلرلت

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AS MODE «شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  دلت لاشريك لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: لملنط ة 

لاصناعية لملجذ تجزئة 812 لاطابق 

رقم 4 - 90000 طنجة لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.85335

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)18)ماي)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

صغير،) لارزلق  عبذ  لاسيذ  تف2يت 

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

للحصص) جميع  (،Z99632 رقم)

لاسيذ) افائذ   الشركة  لالجتماعية 

ابطاقة) للحامل  (، لاصذو ي) خااذ 

AB203304(لاتوريف لا2طنية رقم

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

لست ااة لاسيذ عبذ لارزلق صغير،)

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

Z99632،))من منصبه))كمسير) رقم)

الشركة.)

على) ونص  لاذي  (:3 رقم) قرلر 

تويين لاسيذ خااذ لاصذو ي) ماولي:)

للحامل ابطاقة لاتوريف لا2طنية) (،

جذوذل)) مسيرل  ( (،AB203304 رقم)

الشركة.

قرلر رقم)4:)لاذي ونص على ماولي:)

تحذوث لا ا 2ن لالسا�شي الشركة.)

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

لاذي) (: لملونية) لابن2د  رقم  بنذ 

ونص على ماولي:)بااتوذول

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2422.

153I

مكتب لالستاد  ايلى بنكيرلن

شركة لاو ارلت  

AL AQARATE
إعالن متوذد لا رلرلت

مكتب لالستاد  ايلى بنكيرلن

شارع يو 2ب لملنص2ر، عمار  283، 

رقم 12 لاطابق لاثاني لاذلرلابيضاء، 

20000، لاذلرلابيضاء لملغرب

 « AL AQARATE » شركة لاو ارلت

«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: كلم 
11.5لاطريق لا ذومة الرباط عين 

لاسبع لاذلرلابيضاء - - لاذلرلابيضاء 
لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: -.

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)16)و2 ي2)2015

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:
على) ونص  لاذي  (:1 رقم) قرلر 
حصة) (1080 تح2يل) ماولي:)
لحمذ) لاسيذ  طرف  من  لجتماعية 
لاشركاء) افائذ   لاذون  جمال 
جمال) لاسيذ  (- أسماؤهم:) لالتية 
 270 مصطفى...............) لاذون 
جمال) لاسيذ  (- لجتماعية) حصة 
حصة) (270 محمذ...............) لاذون 
لاذون) جمال  لاسيذ  (- لجتماعية)
حصة لجتماعية) (270 علي...............)
-)لاسيذ جمال لاذون ب2بكر...............)

270)حصة لجتماعية
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
اتصبح) جذوذلن  شريكان  تويين 
أربوة) طرف  من  مسير   لاشركة 
صالحيات) منح  مع  شركاء) مسيرون 
جمال) علي  لاسيذ  (: هم) ع  لات2قيع 
جمال) مصطفى  لاسيذ  لاذون،)
لاسيذ محمذ جمال لاذون،) لاذون،)

علاسيذ ب2بكر جمال لاذون.
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:
بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
لألسا�شي) لا ا 2ن  صياغة  لعاد  

الشركة.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) لابيضاء) بااذلر  لاتجارية 

غشت)2015)تحت رقم)582273.
154I

)شيشا سويذ محاسب موتمذ باارشيذوة

AFRIQUE BUSINESS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

شيشا سويذ محاسب موتمذ 
باارشيذوة
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57 ز  ة م2الي عبذ هللا بن علي 
لا2لد لحمر لارشيذوة لارشيذوة، 

52000، لارشيذوة لارشيذوة
AFRIQUE BUSINESS  شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي بل2ك د 

لارقم 5 تجزئة طباط لاصف لا2لد 
لحمر لارشيذوة  - 52000 لارشيذوة  

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
13813

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (21
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. AFRIQUE BUSINESS
-)تصذور) (: غرض لاشركة بإوجاز)

علسترلد)
-)بيع لا2لح لاطاقة لاشمسية

-)حفر لالبار بااص2 ذل.
بل2ك د) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
تجزئة طباط لاصف لا2لد) (5 لارقم)
52000)لارشيذوة)) (- ( لحمر لارشيذوة)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ ملريني فؤلد)):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ ملريني فؤلد))عن2ل ه)ل()بل2ك)
د لارقم)5)تجزئة طباط لاصف لا2لد)
لارشيذوة)) (52000 ( لارشيذوة) لحمر 

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ ملريني فؤلد))عن2ل ه)ل()بل2ك)

د لارقم)5)تجزئة طباط لاصف لا2لد)

لحمر))52000)لارشيذوة))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 04 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)447.
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ABDESLAM ANTID

 ABOU MOHAMED

IRRIGATION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 ABOU MOHAMED

IRRIGATION   شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 

تز اقت مذغر   - 52000 لارشيذوة  

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

2020/13799

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (04

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 ABOU(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  MOHAMED IRRIGATION

غرض لاشركة بإوجاز):)-1)أشغال)

بناء)قن2لت لاري ع لاس ي بااتن يط

-2)أشغال مختلفة ع أشغال لابناء)

-3)لملتاجر )..

قصر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لارشيذوة)) (52000 (- ( تز اقت مذغر )

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: ( لاسيذ للحسين بجطي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ للحسين بجطي))عن2ل ه)ل()

 52000 ( مذغر ) تز اقت  قصر 

لارشيذوة))لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ للحسين بجطي))عن2ل ه)ل()

 52000 ( مذغر ) تز اقت  قصر 

لارشيذوة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية باارشيذوة))بتاريخ)28)ماي)

2020)تحت رقم)434.
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FLASH ECONOMIE

HERLBAN TRANSPORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HERLBAN TRANSPORT شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لانسيم 

لاذرلركة  - 80000 أڭادور لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

42735

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (06

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.HERLBAN TRANSPORT

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابضائع بااسيارلت.

حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

أڭادور) (80000 (- ( لاذرلركة) لانسيم 

لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ تمياس لحسن):))50)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

حصة) (50 ( (: لاسيذ جاف حسن)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لحسن  تمياس  لاسيذ 

أڭادور) (80000 ( دعلر لكيذلر لاذرلركة)

لملغرب).

عن2ل ه)ل() حسن  جاف  ( لاسيذ)

 04 رقم) (30 ز  ة) (7 حي لاورب بل2ك)

تك2ين))80000)أڭادور لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لحسن  تمياس  لاسيذ 

أڭادور) (80000 ( دعلر لكيذلر لاذرلركة)

لملغرب)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (10 بتاريخ) ( باكادور) لاتجارية 

2020)تحت رقم)89876.
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HLZCONSULTING

كولدكوف
شركة لملساهمة

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

HLZCONSULTING

 Residence(Fajwa  Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

ك2اذك2ف شركة لملساهمة

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 7 

درب للحاج للحسين اكحيلي لانخيل 

مرلكش - 40000 مرلكش لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.89895

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)20)وناور)2020)تم))تح2يل))

من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

7)درب للحاج للحسين اكحيلي) «رقم)

مرلكش) (40000 (- مرلكش) لانخيل 

 30  .29  .28  .  27  .26» إلى) لملغرب»)

درب لاصاحب) (1 درب لافرلن) (31 ع)

40000)مرلكش)) باب دكااة مرلكش)-)

لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (02 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113327.
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HORICOM

 SAISAR SERVICE ET

NEGOCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SAISAR SERVICE ET NEGOCE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 21 شارع 
للحسن لاثاني ش ة رقم 4 - 50000 

مكناس لملغرب.
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.47957

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2020 ماي) (04 لملؤرخ في)
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
»21)شارع للحسن لاثاني ش ة رقم)4 
- 50000)مكناس لملغرب»)إلى)«رقم)8 
درب باب كبيش حي سلطان س س م)

ب ع)-)50000)مكناس))لملغرب».
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1456.
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HORICOM

INNOV CHANTIERS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
INNOV CHANTIERS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 21 شارع 
للحسن لاثاني ش ة رقم 4 لملذونة 
للجذوذ  - 50000 مكناس لملغرب.
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.46875

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2020 ماي) (21 لملؤرخ في)
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
ش ة) لاثاني  للحسن  شارع  (21«
 50000 (- للجذوذ ) لملذونة  (4 رقم)
مكناس لملغرب»)إلى)«رقم)241)رياض)
 50000 (- ع) قطوة  (1 لالسماعيلية)

مكناس))لملغرب».
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1455.
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فيذ بيست ك2نسيلتين

 SAHARA CONSTRUCTION
 ROUTES ET

AMENAGEMENTS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

فيذ بيست ك2نسيلتين
حي لاسواد  شارع م2الي لسماعيل 
ز  ة بركان رقم 01 لاطابق لالعل ، 

70000، لاوي2ن لملغرب
 SAHARA CONSTRUCTION

 ROUTES ET AMENAGEMENTS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 
للخير رقم 255 لاوي2ن تجزئة للخير 
رقم 255 لاوي2ن 70000 لاوي2ن 

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31539
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (16
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 SAHARA CONSTRUCTION

.ROUTES ET AMENAGEMENTS
لشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابناء.
تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
لاوي2ن تجزئة للخير) (255 للخير رقم)
لاوي2ن) (70000 لاوي2ن) (255 رقم)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
500)حصة) ( (: لاسيذ محمذ لمين)

ب يمة)100)درهم الحصة).
 500 ( (: لمين) لملصطفى  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لمين عن2ل ه)ل() لاسيذ لملصطفى 

  9 مجك2عة) هللا  فضل  تجزئة  (18

70000)لملحمذوة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

حي) لاسيذ محمذ لمين عن2ل ه)ل()

ز  ة علد لانصر) (707 لا ذس تجزئة)

رقم)19 70000)لاوي2ن لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

27)مارس) بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)820.
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HORICOM

SANABIL AL JAZIRA 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SANABIL AL JAZIRA شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملجذ 10 

عمار  ب1 رقم 18 عيسالن - 50000 

مكناس لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.41909

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)16)و2اي2ز)2019)تم))تح2يل))

الشركة) للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

 18 رقم) عمار  ب1) (10 «لملجذ) من)

عيسالن)-)50000)مكناس لملغرب»)إلى)

«مجم2عة أ عمار )5)رقم)2)لابساتين)

- 50000)مكناس))لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2اي2ز) (19 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2019)تحت رقم)3065.
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فيذ بيست ك2نسيلتين

AGBAYA SEA FOOD
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

فيذ بيست ك2نسيلتين

حي لاسواد  شارع م2الي لسماعيل 

ز  ة بركان رقم 01 لاطابق لالعل ، 

70000، لاوي2ن لملغرب

AGBAYA SEA FOOD شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لارلحة رقم 274 لاوي2ن تجزئة 

لارلحة رقم 274 لاوي2ن 70000 

لاوي2ن لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31501

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.AGBAYA SEA FOOD

بيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسماك بت سيط عللجملة.

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

تجزئة) لاوي2ن  (274 رقم) لارلحة 

 70000 لاوي2ن) (274 رقم) لارلحة 

لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: لزعيذ ) لدريس  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: لاسيذ عبذ للحق لارلبح)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ عبذ للحق لارلبح عن2ل ه)ل()
لا2حذ ) تجزئة  (E بل2ك) (135 رقم)

70000)لاوي2ن لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لزعيذ   لدريس  لاسيذ 
 70000  03 ز  ة) (04 لملسير) حي 

لاذلخلة لملورب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

19)مارس) بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)796.
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karama conseil

 STE TD GARDINE NEGOCE
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

karama conseil
رقم 33 لاش ة رقم 1 ز  ة لسامة 

لبن زيذ شارع للجيش لمللكي فاس 
رقم 33 لاش ة رقم 1 ز  ة لسامة 

لبن زيذ شارع للجيش لمللكي فاس، 

30000، فاس لملغرب

 STE TD GARDINE NEGOCE

SARL AU  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاحي 

لاصناعي عين لاش ف رقم 101 

بجا ب مطحنة لا رعيين فاس - 

30000 فاس لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.57763

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تويين) تم  (2020 ماي) (28 في) لملؤرخ 

مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()سذور )

اوزيز  سذور  كمسير عحيذ

تبوا إلقااة مسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (03 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1236/2020.

164I

FLASH ECONOMIE

MTS LITAAMIR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MTS LITAAMIR شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 26 شارع 
مرس لاسلطان لاطابق 1 لاش ة 
رقم 3 - 20000 لاذلر لابيضاء  

لملغرب 
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461229
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (20
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 MTS (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.LITAAMIR
غرض لاشركة بإوجاز):)لالستح2لد)
،لستغالل،) لابيع،تأجير) تبادل،) (،
لألرل�شي) جميع  لستئجار،بيع  إدلر ،)
لملبنية أع لاغير مبنية ألي مبان ع جميع)

ح 2ق لمللكية.
26)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)
مرس لاسلطان لاطابق)1)لاش ة رقم)

3 - 20000)لاذلر لابيضاء))لملغرب).
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: ( سمير) حجيج  لاسيذ 

حصة ب يمة)1.000)درهم الحصة).
 1.000 ( (: لاسيذ حجيج محسن)

حصة ب يمة)1.000)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ( سمير) حجيج  لاسيذ 

لملذونة للخضرلء)فيال رقم)1)ب2سك2ر )

20000))لاذلر لابيضاء))لملغرب).

عن2ل ه)ل() محسن  لاسيذ حجيج 

 151 رقم) فيال  للخضرلء) لملذونة 

لابيضاء)) لاذلر  (20000 ( ب2سك2ر )

لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ( سمير) حجيج  لاسيذ 

لملذونة للخضرلء)فيال رقم)1)ب2سك2ر )

20000))لاذلر لابيضاء))لملغرب)

عن2ل ه)ل() محسن  لاسيذ حجيج 

 151 رقم) فيال  للخضرلء) لملذونة 

لابيضاء)) لاذلر  ( (20000 ( ب2سك2ر )

لملغرب)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735287.

165I

KAMAR BENOUNA

MLS INVEST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

MLS INVEST شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 7 لقامة 

رلمي ز  ة سبتة لاذلرلابيضاء 

20590 لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461075

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (04

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
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دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 MLS (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.INVEST

لملطاعم) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عامة)

ع) لالحذلت  لنشاء) لستغالل 

لاورعض)

للحذوثة) لاليلية  لملالهي  تشغيل 

لاثابتة لع لملتن لة)

ل تاج لارس2م لملتحركة الورعض)

لاذعاية)

لستغالل لالماكن لاوامة لملسم2ح)

بها القامة لافواايات لاسياحية)

لجميع) لدلر   لنشاء) لستغالل 

لملطاعم لمل اهي ع للحا ات).

لقامة) (7 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
رلمي ز  ة سبتة لاذلرلابيضاء)20590 

لاذلرلابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 1.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

رلععل) ج2ريس  بل2ط  لاسيذ 

رعبيرت):)10)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

رلععل) ج2ريس  بل2ط  لاسيذ 
رعبيرت عن2ل ه)ل()2)ز  ة شجر  لاذعر)

لاش ة)49)بلمي)20590)لاذلرلابيضاء)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

رلععل) ج2ريس  بل2ط  لاسيذ 
رعبيرت عن2ل ه)ل()2)ز  ة شجر  لاذعر)

لاش ة)49)بلمي)20590)لاذلرلابيضاء)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 01 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735150.

166I

ADVALORIS

STAR COATING MAROC
مجم2عة دلت لانفع لالقتصادي

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

 STAR COATING MAROC

مجم2عة دلت لانفع لالقتصادي

ععن2لن م رها لإلجتماعي 10 شارع 

للحرية ، لاطابق لاثااث ، ش ة 

5  لاذلر لابيضاء - 20000 لاذلر 

لابيضاء لملغرب

تأسيس مجم2عة دلت لانفع 

لالقتصادي 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461101

 06 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 مارس)

لانفع) دلت  ملجم2عة  لألسا�شي 

لالقتصادي باملميزلت لاتااية:

دلت) مجم2عة  (: لاشركة) شكل 

لانفع لالقتصادي.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STAR (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.COATING MAROC

تصنيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عتس2يق لاذها ات.

10)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)

  5 ش ة) (، لاثااث) لاطابق  (، للحرية)

لاذلر لابيضاء)-)20000)لاذلر لابيضاء)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ عادل):))400)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 300 ( (: باجيج) عبذهللا  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ سويذ عادل):))300)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() عادل  محمذ  لاسيذ 
5)عمار ) لإلقامة سيذي م2من ج ش)
 20000 ( 13)سيذي مورعف) 1)ش ة)

لاذلر لابيضاء)لملغرب.
عن2ل ه)ل() باجيج  عبذهللا  لاسيذ 
 169 جليما ب2ايفارد علد لاذهب رقم)
20000)لاذلر لابيضاء) لاذلر لابيضاء)

لملغرب.
عن2ل ه)ل() عادل  سويذ  لاسيذ 
مذو2 ة) ( (154 رقم) مذو2 ة  ( جنان)
20000)لاذلر لابيضاء) لاذلر لابيضاء)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() عادل  محمذ  لاسيذ 
5)عمار ) لإلقامة سيذي م2من ج ش)
 20000 ( 13)سيذي مورعف) 1)ش ة)

لاذلر لابيضاء)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 02 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735173.
167I

FIDUCIAIRE YASSINE

SOCIETE BIOPUR SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

FIDUCIAIRE YASSINE
 MERSTANE 2 N°238 HAY

 AMERCHICHE(MARRAKECH ،
40080، MARRAKECH(MAROC
SOCIETE BIOPUR SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي : رقم 204 

ز  ة لابروهي لمرشيش مرلكش - 
40010 مرلكش لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.46097
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
2019)ت رر حل) 24)دجنبر) لملؤرخ في)
شركة) (SOCIETE BIOPUR SARL
مبلغ) لملحذعد   لملسؤعاية  دلت 
ععن2لن) درهم  (10.000 رأسمااها)

ز  ة) (204 رقم) لإلجتماعي  م رها 

 40010 (- مرلكش) لمرشيش  لابروهي 

مرلكش لملغرب  تيجة اتصفية حبية.

ع عين:

ع) بنبلويذ  ( مرعلن) لاسيذ) ()
لابروهي) ز  ة  (204 رقم) عن2ل ه)ل()

مرلكش) (40010 مرلكش) لمرشيش 

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

بتاريخ)24)دجنبر)2019)عفي رقم)204 
(- مرلكش) لمرشيش  لابروهي  ز  ة 

40010)مرلكش لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

فبرلور) (12 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)2885.

168I

Trefle(Conseil

MEDICATRIX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc

MEDICATRIX شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 56 شارع 

لازرقط2ني لاطابق 6 رقم 18 - 

20360 لاذلر لابيضاء لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461231

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (15

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
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عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MEDICATRIX

•لستيرلد) (: غرض لاشركة بإوجاز)

عتصذور عبيع لملوذلت))لاطبية؛

لستيرلد عتصذور عبيع منتجات) (•
لألطفال،) )مالبس  لألطفال) رعاوة 

لاتسنين،) حل ات  مصاصات،)
مضخات للحليب،)رضاعات،)كرل�شي)

لالسترخاء،)كرل�شي مرتفوة عمنتجات)

أخرى(؛))

عبيع) عتصذور  لستيرلد  (•

عمنتجات) لاتجميل  مستحضرلت 

عمنادول) )حفاضات  لألطفال)

عمنتجات أخرى(؛

•)لستيرلد عتصذور عبيع لالثاث؛

عبيع) عشرلء) عتصذور  لستيرلد  (•

لاطبية) لاصيذال ية عشبه  لملنتجات 

عمستحضرلت لاتجميل)؛

باات سيط)) ع  بالجملة  لابيع  (•

لملنتجات لملذك2ر  أعاله)؛

جميع لاومليات) (، عبشكل عام) (•

لاتجارية لملتول ة بغرض لاشركة؛.

56)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)
 -  18 رقم) (6 لاطابق) لازرقط2ني 

20360)لاذلر لابيضاء)لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ  حنيفة بلهاشمي)):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

بلهاشمي)) حنيفة  لاسيذ  
عن2ل ه)ل()35)رقم تجزئة ريميني شارع)

لاذلر) (20180 ( سيذي عبذ لارحمان)

لابيضاء)لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ( هاللي) عمر  لاسيذ 

قطاع)10بل2ك ك رقم)5)حي لارياض)

10100))لارباط))لملغرب)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735288.

169I

3FID(NEGOCE(&(SERVICE

3FID NEGOCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

3FID(NEGOCE & SERVICE
 GROUPE ATTAKADDOUM

 GH2 17 2EME(ETG(SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA

 GROUPE ATTAKADDOUM GH2
 17 2EME(ETG(SIDI(BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20610،
CASABLANCA CASABLANCA
3FID NEGOCE  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
 GROUPE ععن2لن م رها لإلجتماعي

 ATTAKADDOUM(GH2 17
 2EME ETG SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA CASABLANCA
20610 CASABLANCA(MAROC
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

458027
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (16
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 3FID (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

. NEGOCE
 NEGOCE(:(غرض لاشركة بإوجاز
 GROUPE (: .عن2لن لمل ر لالجتماعي)
 ATTAKADDOUM GH2 17
 2EME ETG SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA CASABLANCA

.20610 CASABLANCA MAROC
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ مرعلن شك2ر):))330)حصة)
ب يمة)100)درهم الحصة).

 330 ( (: لاسيذ  2رلاذون لاغرسلي)
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 340 ( (: لاوي2ن) لاسيذ مصطفى 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ مصطفى لاوي2ن عن2ل ه)ل()
 86 رقم) (2 لاواطي) عين  ت2سوة 

52000)لارشيذوة لملغرب.
عن2ل ه)ل() شك2ر  مرعلن  لاسيذ 
قصرتاعلحيت لاريش)52400)ميذات)

لملغرب.
لاغرسلي) لاسيذ  2رلاذون 
 33 للخير) فذلن  لا ذس  عن2ل ه)ل()
رقم)5)بر 2�شي)20610)لاذلرلابيضاء)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ مصطفى لاوي2ن عن2ل ه)ل()
 86 رقم) (2 لاواطي) عين  ت2سوة 

52000)لارشيذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 25 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

فبرلور)2020)تحت رقم)732080.
170I

conseils sarl

RAHACAP
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع ابنان لقامة وامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

لملغرب
RAHACAP شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 39 شارع 
م2الي و2سف لقامة لاسالم لاطابق 
9 رقم TANGER 90000 36 طنجة 

لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

92761

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2018 أكت2بر) (17

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.RAHACAP

)لالنواش) (: غرض لاشركة بإوجاز)
لاو اري

لع) لملبنية  لاو ارلت  جميع  شرلء)

لابناء)الجل لابيع

لعمال لابناء)علالشغال لاوم2مية)

بمختلف ل 2لعها بما في داك لانجار )

ع لاصباغة علازجاج ع لارصاص

بيع،شرلء) لاومليات  كل  عم2ما 

بنشاط) عالقة  اها  لاتي  عصنع 

لاشركة...

39)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)

م2الي و2سف لقامة لاسالم لاطابق)
طنجة) (TANGER 90000  36 رقم) (9

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ زري2ح):))100)حصة)

ب يمة)1.000)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ محمذ زري2ح عن2ل ه)ل()39 

لاسالم) لقامة  و2سف  م2الي  شارع 
طنجة) (90000  19 رقم) (7 لاطابق)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ زري2ح عن2ل ه)ل()39 

لاسالم) لقامة  و2سف  م2الي  شارع 
طنجة) (90000  19 رقم) (7 لاطابق)

لملغرب
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
أكت2بر) (30 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2018)تحت رقم)218438.
171I

UNIVERS JOUHARI

DETA INOX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

UNIVERS JOUHARI
80 شارع م2الي سليمان لاطابق 2 

لارقم 1 عين لاسبع ، 20590، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

DETA INOX شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة عزيزي 
تجزئة 44 سيذي سليمان طريق 
لاناظ2ر - 63320  بركان لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 3101.
لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تمت) (2020 مارس) (24 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
 HOUSSAM () ( لاسيذ) تف2يت 
AYACH 1.000)حصة لجتماعية من)
أصل)1.000)حصة افائذ ))لاسيذ)) ()
 24 بتاريخ) (AZZEDDINE EL KASSI

مارس)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
لالبتذلئية ببركان))بتاريخ)04)و2 ي2)2020 

تحت رقم)189/2020.
172I

ا2فيفر بيلتيي عشركاؤه

LEFEVRE PELLETIER 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

ا2فيفر بيلتيي عشركاؤه
162، زلعية شارع آ فا ع ز  ة م2ايير 
لاطابق 10 ، 20050، لاذلر لابيضاء 

لملغرب
 LEFEVRE PELLETIER   شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 162 ز  ة 

م2اييير زلعية شارع أ فا – لاطابق 10 

- 20050  لاذلر لابيضاء لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.193057

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

2019)تم تويين) 19)دجنبر) لملؤرخ في)

لاسيذ) () الشركة  جذوذ  مسير 

لافا�شي)))اينا))كمسير آخر

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

فبرلور)2020)تحت رقم)730084.

173I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة بيب نكوص
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT(NAKHIL(APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc

شركة بيب  ك2ص شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 

لارلشيذوة رقم 1  حي م2الي رشيذ 

ل زكان 86350 ل زكان لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.18317

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 فبرلور) (04 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

لاكادوب عبذ) ( () ( تف2يت لاسيذ)

500)حصة لجتماعية من) ( لارحمان)

() ( لاسيذ) ( 500)حصة افائذ ) أصل)

بن لاطااب للحسين بتاريخ)04)فبرلور)

.2020

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

فبرلور) (21 بتاريخ) ( لالبتذلئية با زكان)

2020)تحت رقم)314.

174I

Global Infobel

 SOCIETE WAY

COSMETIQUE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé(étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

  SOCIETE WAY COSMETIQUE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي محل رقم 

26  قسارية لب2طاابي لوت مل2ل  - 

8000 لوت مل2ل لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

15499

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2017 و2 ي2) (28

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. SOCIETE WAY COSMETIQUE

غرض لاشركة بإوجاز):)لاتجار  في))

م2لد تجميل.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)محل رقم)

(- ( قسارية لب2طاابي لوت مل2ل) ( (26

8000)لوت مل2ل لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاسيذ لاذوبي عبذ هللا)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ))لاذوبي عبذ هللا))عن2ل ه)ل())

لوت مل2ل))8000))لوت مل2ل))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاذوبي عبذ هللا))عن2ل ه)ل()

لوت مل2ل)8000)لوت مل2ل لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

22)غشت) بتاريخ) ( لالبتذلئية با زكان)

2017)تحت رقم)820/2017 .

175I

FLASH ECONOMIE

 AZEDDINE MOHAMED

ABDELMAJID
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

 AZEDDINE MOHAMED

ABDELMAJID

Par Abréviation AZ.MO.AB

شركة محذعد  لملسؤعاية

رأسمااها 100.000،00 درهم

لمل ر لإلجتماعي: تجزئة سفيان 

تجزئة رقم 115 سيذي 

مورعف20190- لاحي حسني عين 

لاشق

لاذلر لابيضاء

 RC(n° 156.735/ IF. n° 2261753

/ ICE. n°000038100000082

الشركة) ( لاشركاء) قرلر  على  بناء)

 AZEDDINE MOHAMED(»( لملسما

AZ.MO.(»(باختصار(ABDELMAJID

AB»)لملنو ذ بتاريخ)12)مارس)2020)،)

ت رر ما ولي):

لاسيذ) من  ( حصة) (200 تف2يت)

عبذ لملجيذ ب2زيان للى:

لاسيذ محمذ))ب2زيان))100)حصة

 100 ب2زيان) عزلاذون  لاسيذ 

حصة

لملجم2ع)1.000)حصة

·)تحيين لا ا 2ن لألسا�شي.

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

بااذلر) لاتجارية  باملحكمة  لاضبط 

2020)تحت) 18)ماي) بتاريخ) لابيضاء)

رقم)734883.
قصذ لانشر ع لالعالن

176I
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FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE ESSAFA EVENEMENT
شركة لاتضامن
تف2يت حصص

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

STE ESSAFA EVENEMENT شركة 
لاتضامن

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 
لعالدسمان لعالددح2 ل زكان 86150 

ل زكان لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
. 15675

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 وناور) (03 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
عريف برلهيم) () ( تف2يت لاسيذ)
333)حصة لجتماعية من أصل)333 
حصة افائذ ))لاسيذ)) ()قيذلر و2نس)

بتاريخ)03)وناور)2020.
تف2يت لاسيذ)) ()ماهر عبذللجليل)
333)حصة لجتماعية من أصل)333 
حصة افائذ ))لاسيذ)) ()قيذلر و2نس)

بتاريخ)03)وناور)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
مارس) (10 بتاريخ) ( لالبتذلئية با زكان)

2020)تحت رقم)432.

177I

segex

DLD TRANSFERT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

DLD TRANSFERT  شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملحل 

لاتجاري رقم 17 لاومار  رقم 3 

تجزئة عئام بنس2د  فاس  - 30000 

فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62683

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (19

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 DLD (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. TRANSFERT

عكااة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

تح2يل لألم2لل).

لملحل) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاتجاري رقم)17)لاومار  رقم)3)تجزئة)

فاس) (30000 (- ( عئام بنس2د  فاس)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: ( لاسيذ  لاذريسية بغذلد)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ  ملياء)بغذلد)):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

بغذلد)) لاذريسية  لاسيذ  

حي) س  بل2ك  (71 رقم) عن2ل ه)ل()

فاس) (30000 ( فاس) زعلغة  لا2فاق 

لملغرب).

لاسيذ  ملياء)بغذلد))عن2ل ه)ل()رقم)

71)بل2ك س حي لا2فاق زعلغة لاوليا)

فاس))30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

بغذلد)) لاذريسية  لاسيذ  

حي) س  بل2ك  (71 رقم) عن2ل ه)ل()

فاس) (30000 ( فاس) زعلغة  لا2فاق 

لملغرب)

لاسيذ  ملياء)بغذلد))عن2ل ه)ل()رقم)

71)بل2ك س حي لا2فاق زعلغة لاوليا)

فاس)30000)فاس))لملغرب)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1233.

178I

LFG ENGINEERING

LFG ENGINEERING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

LFG ENGINEERING

 angl Bd La Gironde et Rue 13

 Lesparre 5 Etg(N°18 ، 20300،

casablanca MAROC

LFG ENGINEERING شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

 Angl 13 ععن2لن م رها لإلجتماعي

 Bd La Gironde et Rue Lesparre

 5 Etge - 20300 CASABLANCA

.MAROC

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.735033

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2019 و2اي2ز) (19 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

 Mohamed () ( لاسيذ) تف2يت 

حصة) (Said LAKHDISSI 400

حصة) (2.000 أصل) من  لجتماعية 

 Zakiya KASMI () ( لاسيذ) ( افائذ )

بتاريخ)19)و2اي2ز)2019.

 Mohamed ( () ( لاسيذ) تف2يت 

حصة) (Said  LAKHDISSI 1.600

حصة) (2.000 أصل) من  لجتماعية 

 Mohamed () ( لاسيذ) ( افائذ )

و2اي2ز) (19 بتاريخ) (GHOUMARI

.2019

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
 27 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)9358.
179I

ا2كاسي2ن كرعب

LOCATION GROUPE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

ا2كاسي2ن كرعب
ز  ة مرلكش رقم 01 خنيفر  ، 

54000، خنيفر  لملغرب
LOCATION GROUPE  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 

 RUE(MARRAKECH(NR 01
 KHENIFRA - 54000 KHENIFRA

.MAROC
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.2759

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2019 15) 2 بر) في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
 HAMZA () ( لاسيذ) تف2يت 
JABBOR 250)حصة لجتماعية من)
() ( لاسيذ) ( 500)حصة افائذ ) أصل)
15) 2 بر) ANAS ZEDDOUK)بتاريخ)

.2029
  HAMZA () ( لاسيذ) تف2يت 
JABBOR 250)حصة لجتماعية من)
() ( لاسيذ) ( 500)حصة افائذ ) أصل)
15) 2 بر) بتاريخ) (ILYAS ZEDDOUK

.2019
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
15) 2 بر) بتاريخ) ( لالبتذلئية بخنيفر )

2019)تحت رقم)22/2020.
180I

ا2كاسي2ن كرعب

LOCATION GROUPE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

ا2كاسي2ن كرعب
ز  ة مرلكش رقم 01 خنيفر  ، 

54000، خنيفر  لملغرب
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LOCATION GROUPE شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

 14QU ععن2لن م رها لإلجتماعي
 YOUNES(NR 03 KHENIFRA -

.54000 KHENIFRA(MAROC
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.2759

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)15) 2 بر)2019)تم))تح2يل))
الشركة) للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
 14QU YOUNES NR 03» من)
 KHENIFRA - 54000 KHENIFRA
 RUE MARRAKECH»(إلى(«MAROC
 NR 01 KHENIFRA - 54000

.»KHENIFRA  MAROC
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
03)و2 ي2) بتاريخ) ( لالبتذلئية بخنيفر )

2020)تحت رقم)88/2020.

181I

B.&(B.(COMPTA

 INAS GROUPE
TECHNOLOGIE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ت2سيع نشاط لاشركة)

B.& B. COMPTA
36 شارع لاكفاح لاطابق 3 رقم 3 

حي ب2هالل بل2ك AO ح ي م لارباط 
، 10150، لارباط لملغرب

 INAS GROUPE TECHNOLOGIE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لالجتماعي شارع 
مختار للجزعلي ، رقم 105 إقامة 

لازه2ر ،  لارباط لملحيط - 10105  
لارباط  لملغرب.

ت2سيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.132175
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)28) 2 بر)2018)تمت إضافة)
إلى نشاط لاشركة) لاتااية  لألنشطة 

للحالي):
علاكهرباء) لابناء) أعمال  ( (- (1

علاصيا ة

ت2فير كل مستلزمات لملالبس) (- (2

لملتول ة بااشغل

3)-)ت2فير كل لملستلزمات لملكتبية)

ع لالعالميات

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

30) 2 بر) بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2018)تحت رقم)132175.

182I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BRIDIAGRI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

BRIDIAGRI شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 29 

تجزئة للحسنية حي س س م ب ل  - 

50000 مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49713

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.BRIDIAGRI

زرلعة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

إ تاج عتس2يق لاونب.
 29 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

(- ( تجزئة للحسنية حي س س م ب ل)

50000)مكناس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

1.000)حصة) ( (: لاسيذ سمير زين)
ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

ز  ة) لاسيذ سمير زين عن2ل ه)ل()
لملرينيين رقم)4)م ج))50000)مكناس)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
ز  ة) لاسيذ سمير زين عن2ل ه)ل()
لملرينيين رقم)4)م ج))50000)مكناس)

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1430.

183I

FIBEN

SOFIGEMA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL(ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
SOFIGEMA شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 271 

 HASSANIA(I(RUE 17 EL(ALIA
 MOHAMMEDIA - 28830

لملحمذوة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
23713

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 أبريل) (24
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOFIGEMA
م اعل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
ان ل لابضائع  يابة عن لاغير-)تاجر)
عصناعات) م اعالت  (- لابناء) م2لد 

لاطرق لاسريوة علاصرف لاصحي.
 271 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 HASSANIA I RUE 17 EL ALIA
 MOHAMMEDIA - 28830

لملحمذوة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: لايس2في) مرلد  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() لايس2في  مرلد  لاسيذ 
 13 ش ة) (3 لقامة كرين بارك عمار )

لملحمذوة)28830)لملحمذوة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() لايس2في  مرلد  لاسيذ 
 13 ش ة) (3 لقامة كرين بارك عمار )

لملحمذوة)28830)لملحمذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
10)ماي) لالبتذلئية باملحمذوة))بتاريخ)

2019)تحت رقم)826.

184I

فيكت2بيا

فيكتوبيا
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

فيكت2بيا
61 شارع الاة لاياق2ت ت اطع 

مصطفى لملواني رقم 16 لاطابق 4, 
مركز رياض, لاذلرلابيضاء ، 20230، 

لاذلرلابيضاء لملغرب
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فيكت2بيا شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 61 شارع 

الاة لاياق2ت ت اطع مصطفى لملواني 
رقم 16 لاطابق 4, مركز رياض, 

لاذلرلابيضاء - 20230 لاذلرلابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

458497

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (04

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

فيكت2بيا.

غرض لاشركة بإوجاز):)لستيرلد ع)

تصذور لملنتجات للحرفية عللخذمات)

لالستشارية..

61)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)

الاة لاياق2ت ت اطع مصطفى لملواني)
رياض,) مركز  (,4 لاطابق) (16 رقم)

20230)لاذلرلابيضاء) لاذلرلابيضاء)-)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 100 ( (: لالدري�شي) زينب  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  زينب لالدري�شي عن2ل ه)ل()

 1 لاش ة) (7 لاومار ) (1 حي لال طالق)
 10100 لكذلل) لاتروكي  محمذ  ز  ة 

لارباط لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  زينب لالدري�شي عن2ل ه)ل()

 1 لاش ة) (7 لاومار ) (1 حي لال طالق)

 10100 لكذلل) لاتروكي  محمذ  ز  ة 

لارباط لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 20 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

فبرلور)2020)تحت رقم)-.

185I

ABA GESTION SARLAU

société  WASSIM CONCEPT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

  société  WASSIM(CONCEPT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 44 

شارع محمذ لاسالعي - 30000   

فاس        لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62699

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (30

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

  société(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. WASSIM CONCEPT

م اعاة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ألشغال لابناء)لملتن2عة

تجار  م2لد لابناء)عمستلزماته

تجار  متن2عة

 44 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
   30000 (- لاسالعي) محمذ  شارع 

فاس))))))))لملغرب).
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
((: ( ( ( ( ( ( ( ( لاسيذ للحسين بسكار)
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
بسكار)))))))) للحسين  لاسيذ 
208)سيذي) رقم) ( (4 بل2ك) عن2ل ه)ل()

و2سف)30000))لكادور)))لملغر ب).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
بسكار)))))))) للحسين  لاسيذ 
208)سيذي) رقم) ( (4 بل2ك) عن2ل ه)ل()

و2سف)30000)فاس))لكادور))
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1247.

186I

FIDUBAC SARL

رنت أ كار أفريقيا
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين ممثل قا 2ني الشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع و2سف لبن تاشفين 
 NADOR، لاش ة رقم 11 لاناض2ر

62000، nador(maroc
ر ت أ كار أفري يا «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد »
ععن2لن م رها لالجتماعي: حي لعالد 
ميم2ن شارع 26 لاناظ2ر - 62000  

لاناظ2ر لملغرب.
«تويين ممثل قا 2ني  الشركة»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.13291

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
عتبوا) (2020 مارس) (13 في) لملؤرخ 
تويين) ت رر  للحالي  لملسير  الست ااة 

لملمثل)ون()لا ا 2ني)ون(:)

-))باملذني زه2ر
ر ت أ كار أفري يا شركة دلت) (- (
م رها) لاكائن  لملحذعد   لملسؤعاية 
لإلجتماعي ب:)حي لعالد ميم2ن شارع)
26)لاناظ2ر)62000))لاناظ2ر لملغرب

عنذ) لاتجاري  لاسجل  رقم 
لالقتضاء:)13291

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)04)و2 ي2)

2020)تحت رقم)477.

187I

socogese

TAEFINE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

TAEFINE شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : شارع 
محمذ لافا�شي لم لا رى طريق 
لوم2زلر - 30000 فاس لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.25719
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
ت رر حل) (2020 ماي) (15 في) لملؤرخ 
لملسؤعاية) دلت  شركة  (TAEFINE
 100.000 رأسمااها) مبلغ  لملحذعد  
لإلجتماعي) م رها  ععن2لن  درهم 
شارع محمذ لافا�شي لم لا رى طريق)
لوم2زلر)-)30000)فاس لملغرب  تيجة)

ابيع لألصل لاتجاري.
ع عين:

ع) لافياللي  ( رشيذ) لاسيذ) ()
لقامة) صفاء) ز  ة  (105 عن2ل ه)ل()
 30000 لاسمن) عين  طريق  بنيس 

فاس لملغرب كمصفي)) ()الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)
بتاريخ)15)ماي)2020)عفي شارع محمذ)
(- لوم2زلر) طريق  لا رى  لم  لافا�شي 

30000)فاس لملغرب.
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2020/1256.

188I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 SOCIETE AU SECOURS CAR

SARL AU
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000

فاس لملغرب

 SOCIETE AU SECOURS CAR

SARL AU شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي متجر رقم 

334 ز  ة إسماعلية لازعه2ر 2 - 

30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62681

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (21

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 SOCIETE AU SECOURS CAR

.SARL AU

كرلء) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسيارلت بذعن سائق.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)متجر رقم)
 -  2 لازعه2ر) إسماعلية  ز  ة  (334

30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: ( برلهيم) رقيق  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ( برلهيم) رقيق  لاسيذ 
جنان) لاغرب  (52 ز  ة) (111 رقم)

  30000 ( ب2جيذ ) سيذي  س2يسري 

فاس))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  لانجاري سهام عن2ل ه)ل()
بالد مكرلن ملصال)) (04 ز  ة) (32 رقم)

30000))فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1232.

189I

Immofid

NAJMATE AL AZHAR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

NAJMATE AL AZHAR شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لالزهر 

مجم2عة سكنية 56 ب عمار  49 

محل رقم 1 لالافة حي للحسني  - 

20000 لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461183

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (13

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.NAJMATE AL AZHAR

م هى) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

بائع) مكتبة  لاتبغ,) مكتب  م شذ ,)

باات سيط).

لالزهر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 49 عمار ) ب  (56 سكنية) مجم2عة 

(- ( للحسني) حي  لالافة  (1 رقم) محل 

20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.047.000)درهم،)م سم كااتالي:

 20470 (: ب2ت2ر) محمذ  لاسيذ 

ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ب2ت2ر  محمذ  لاسيذ 

 144 عمار ) (46 ج) لالزهر  تجزئة 

لاذلر) (20000 ( ( لالافة) ش ة14)

لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ب2ت2ر  محمذ  لاسيذ 

 144 عمار ) (46 ج) لالزهر  تجزئة 

ش ة14)لالافة)20000)لاذلر لابيضاء)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735247.

190I

FLASH ECONOMIE

FARIHA TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

FARIHA TRANS

 شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

درهم 100.000,00:رأسمااها

 م رها لإلجتماعي :حي ت2هم2 
لا بالني - أوت مل2ل  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

18075

تف2يت حصص  

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 ماي) (11 في) لملؤرخ 

لملصادقة على)

لاصمذ) عبذ  لاسيذ  تف2يت 

لجتماعية) حصة  (1.000 لابوناني)

السيذ))عبذ لارحيم لابوناني)-

من) ع13) (7,6,1 -توذول لافص2ل)

لانظام لألسا�شي الشركة

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) با زكان  لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)446

191I

FLASH ECONOMIE

KARY LINE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

KARY LINE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي ت2هم2 

لا بالني - 86150  أوت مل2ل لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

20227

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (13

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
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عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 KARY (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.LINE

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابضائع لا2طنية علاذعاية.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)حي ت2هم2)

لا بالني)-)86150))أوت مل2ل لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

((: لابوناني) لاصمذ  عبذ  لاسيذ 

100)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لابوناني) لاصمذ  عبذ  لاسيذ 
 132 رقم) (2 واسمينة) حي  عن2ل ه)ل()

86150))أوت مل2ل لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لابوناني) لاصمذ  عبذ  لاسيذ 
 132 رقم) (2 واسمينة) حي  عن2ل ه)ل()

86150))أوت مل2ل لملغرب)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( لالبتذلئية با زكان)

2020)تحت رقم)445.

192I

CAF MAROC

 CENTRE ABOUBAKR DES
 MALADIES RENALES ET

D’HEMODIALYSE SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 CENTRE ABOUBAKR DES

 MALADIES RENALES ET

 D’HEMODIALYSE SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 54، شارع 

مرلكش إقامة ك2مب2ستيال 1 لملحل 
رقم 1 - 90000 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105219

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (02

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 CENTRE ABOUBAKR DES

 MALADIES RENALES ET

.D’HEMODIALYSE SARL AU

:)لمتالك ع) غرض لاشركة بإوجاز)

تسيير مرلكز لمرلض لاكلى ع غسيل)

لاكلى،)شرلء)ع بيع،)لسترلد ع تصذور)

لملتول ة) لألدعلت  ع  لملوذلت  جميع 

بأمرلض ع غسيل لاكلى.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)54،)شارع)

لملحل) (1 مرلكش إقامة ك2مب2ستيال)
رقم)1 - 90000)طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 100 ( (: بنمسو2د) جهاد  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ جهاد بنمسو2د عن2ل ه)ل()
2)ز  ة لاورلق إقامة سل2ى لاطابق)8 

رقم)23 90000)طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ جهاد بنمسو2د عن2ل ه)ل()
2)ز  ة لاورلق إقامة سل2ى لاطابق)8 

رقم)23 90000)طنجة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231617.

193I

HORICOM

SANABIL AL JAZIRA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
مالءمة لانظام لألسا�شي الشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SANABIL AL JAZIRA «شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: مجم2عة 
أ عمار  5 رقم 2 لابساتين - 50000 

مكناس  لملغرب.
«مالءمة لانظام لألسا�شي الشركة»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.41909
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)16)و2اي2ز)2019
لألسا�شي) لانظام  مالءمة  ت رر 
لا ا 2ن:) م تضيات  مع  الشركة 
و رر)) (، لاساب ة) ال رلرلت   تيجة 
لانظام) عتحذوث  توذول  لاشركاء)
نسخة) عضع  خالل  من  لألسا�شي 
جذوذ  من هذه لا 2ل ين مع مرلعا )
عكذاك) لاسارية  لا 2ل ين  جميع 
لألسا�شي) النظام  لملوذاة  لا رلرلت 

منذ تاريخ تأسيس لاشركة.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
و2اي2ز) (19 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2019)تحت رقم)3065.

194I

gestion  pluriel

 CAP CHALLENGE
  CONSULTING GROUP

SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

gestion  pluriel

لمل  4   ز  ة  46  رقم  10  
لابر 2�شي  -  لاذلر  لابيضاء ، 
20600، لاذلر  لابيضاء لملغرب

 CAP CHALLENGE
 CONSULTING(GROUP  SARL
«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 46 محج 
لازرق2ني  لاطابق 2  ش ة رقم 

6 - لاذلر لابيضاء  - 20000  لاذلر 
لابيضاء لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.380093
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)15)ماي)2020
تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (: (1 ( رقم) قرلر 
)للحصص لاتي) ماولي:)تح2يل))جميع)
عبذ) برلهيم  ون  لاسيذ  ملكية  في 
للى) ( 100)حصة لجتماعية) (: ( لاصمذ)

لاسيذ )) 2لر ))نسرين)
قرلر رقم))2:)لاذي ونص على ماولي:)
عبذ) برلهيم  ون  لاسيذ  ( لست ااة)

لاصمذ))من مهام لاتسيير لاشركة)
قرلر رقم))3:)لاذي ونص على ماولي:)
تويين))لاسيذ ب2تسنت عبذ لملجيذ ع))
كمسيرون)) ( نسرين) ( ) 2لر ) ( لاسيذ )

الشركة))ملذ  غير محذد 
قرلر رقم))4:)لاذي ونص على ماولي:)

مالءمة))لا ا 2ن لألسا�شي الشركة
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
بنذ رقم)6:)لاذي ونص على ماولي:)
لاشكال) على  لارأسمال  ( ت2زيع) تم 
((: ( لملجيذ) عبذ  ب2تسنت  لاسيذ  (:
) 2لر )) ( لاسيذ ) ( ع) (- ( 10.000درهم)

نسرين):))):))10.000درهم)
بنذ رقم)7:)لاذي ونص على ماولي:)
تم ت2زيع للحصص))كما والي):)لاسيذ)
ب2تسنت عبذ لملجيذ)):))100)حصة ع))

لاسيذ ))) 2لر ))نسرين):)100)حصة)
على) ونص  لاذي  (: (16 رقم) بنذ 
عبذ) ب2تسنت  لاسيذ  ( تويين) ماولي:)
نسرين)) ( ) 2لر ) ( لاسيذ ) ( ع) لملجيذ 

كمسيرون))الشركة))ملذ  غير محذد 
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 05 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735298.
195I

socogese

CEGECI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

CEGECI شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 161.ز  ة 
واع ذي ش ة رقم 2 ع 3 تجزئة أمين. 
حي .مساي - 31000 صفرع لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 11.

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 مارس) (20 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
فجال) فاطمة  () ( لاسيذ) تف2يت 
أصل) من  لجتماعية  حصة  (3.432
() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (6.864
عبذ لارحيم ب2سهل بتاريخ)20)مارس)

.2020
فجال) فاطمة  () ( لاسيذ) تف2يت 
أصل) من  لجتماعية  حصة  (3.432
() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (6.864
مارس) (20 عبذ لاوزيز ب2سهل بتاريخ)

.2020
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
مارس) (26 بتاريخ) ( لالبتذلئية بصفرع)

2020)تحت رقم)2020/83.
196I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE ERRAHILI
 DISTRIBUTION GLOBAL

SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

لاصنذعق لابروذي رقم 139 ، 

72000، لاسمار  لملغرب

 STE ERRAHILI DISTRIBUTION

GLOBAL SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لا2حذ  بل2ك د رقم 427 - 720000 

لاسمار  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

1935

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (28

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 ERRAHILI DISTRIBUTION

.GLOBAL SARL

لات2زيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

باات سيط) لاغذلئية  لمل2لد  عبيع 

عللجملة.

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لا2حذ  بل2ك د رقم)427 - 720000 

لاسمار  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لارحيل) عبذلاسالم  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لارحيل) عبذلاسالم  لاسيذ 

 1 لاربيب) لا2حذ   مخيم  عن2ل ه)ل()

رقم)769 72000)لاسمار  لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لارحيل) عبذلاسالم  لاسيذ 

 1 لاربيب) لا2حذ   مخيم  عن2ل ه)ل()
رقم)769 72000)لاسمار  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااسمار ))بتاريخ)03)و2 ي2)

2020)تحت رقم)69/2020.

197I

لالت ان الحسابات

 EL GHOUL IMPORT

EXPORT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تغيير نشاط لاشركة

لالت ان الحسابات

142 شارع مرلكش لاطابق لاثاني 
رقم 5 ، 62000، لاناظ2ر لملغرب

 EL GHOUL IMPORT EXPORT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لالجتماعي ز  ة لبن 

ماجة للخطابي رقم 32 - 62000 

لاناظ2ر لملغرب.

تغيير نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.11349

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تغيير) (2020 فبرلور) (20 لملؤرخ في)

لالسترلد) (-» من) لاشركة  نشاط 

علاتصذور

الحب2ب) تاجر  مست2رد  (-

علا طاني»)إلى)«-)لالسترلد علاتصذور

-)صناعة لاسجاد)«.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)27)فبرلور)

2020)تحت رقم)292.

198I

KAMAR BENOUNA

RENTACS MOTORS  ش م م
إعالن متوذد لا رلرلت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

RENTACS MOTORS  ش م م  

«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 6 
ز  ة س2ايما ية  لاطابق لاسفلي  

لملواريف  - 20030 لاذلرلابيضاء  

لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.449181

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)27)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

بيع للحصص)/)لست ااة مسيير)

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

بم2جب لاو ذ لاورفي لاسيذ محمذ)

للى) حصة  (2.500 باع) كمال سالعي 

 2.500MERL INVEST LTD لاشركة)

لي) لاش2لض  لاسيذ  زلر  للى  حصة 

حصة لي مجم2ع للحصص) (5.000

لاتي ومتلك)

على) ونص  لاذي  (:3 رقم) قرلر 

 17 في) لملؤرخ  لاوام  للجمع  ماولي:)

لملصادقة) ع  لخذ  قرر  (2020 مارس)

(. لجتماعية) حصة  (5.000 بيع) على 

مواونة لست ااة لاسيذ محمذ كمال)

تغيير) (. لاتسيير) مهام  من  لاسالعي 

لابنذ لاسابع ع لالربوة ع لالبو2ن من)

لا 2ل ين)

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

لابنذ ثالثة

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 01 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735139.

199I

لالت ان الحسابات

IMAN IKACH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

لالت ان الحسابات
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142 شارع مرلكش لاطابق لاثاني 

رقم 5 ، 62000، لاناظ2ر لملغرب

IMAN IKACH  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لعالد 

لاوربي رقم 1 بني ل صار - 62050 

لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19915

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (13

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 IMAN(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IKACH

-لستيرلد) (: غرض لاشركة بإوجاز)

عبشكل) لاغذلئية  لملنتجات  عتصذور 

عام لجميع لملنتجات علملوذلت

لعالد) (: لالجتماعي) لمل ر  .عن2لن 

 62050 (- ل صار) بني  (1 رقم) لاوربي 

لاناظ2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: علا ائذ) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() علا ائذ  محمذ  لاسيذ 

 62050 ل صار) بني  عي�شى  لعالد 

لاناظ2ر لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() علا ائذ  محمذ  لاسيذ 

 62050 ل صار) بني  عي�شى  لعالد 

لاناظ2ر لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااناض2ر)

2020)تحت رقم)437.

200I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE LEOPARD NORD SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

لاصنذعق لابروذي رقم 139 ، 

72000، لاسمار  لملغرب

 STE LEOPARD NORD SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي صالح 

لاذون لالو2بي رقم 12 - 72000 

لاسمار  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

1925

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (04

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.LEOPARD NORD SARL

لابناء) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عأشغال مختلفة.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)حي صالح)

 72000  -  12 رقم) لالو2بي  لاذون 

لاسمار  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ بيرعك علي):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

حي) لاسيذ بيرعك علي عن2ل ه)ل()

 22 لملسير  ز  ة لبرلهيم محمذ رقم)

72000)لاسمار  لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

حي) لاسيذ بيرعك علي عن2ل ه)ل()

 22 لملسير  ز  ة لبرلهيم محمذ رقم)

72000)لاسمار  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااسمار )

2020)تحت رقم)61/2020.

201I

SAGASUD

NOVA MAR
إعالن متوذد لا رلرلت

SAGASUD

شارع لالمير م2الي عبذ هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لاوي2ن

LAAYOUNE لملغرب

NOVA MAR «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: تجزئة 

مذونة لا2حذ  بل2ك ف رقم 825 

لاوي2ن - - لاوي2ن لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: -.

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)11)مارس)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

تف2يت للحصص

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

تغيير لاشكل لا ا 2ني)

قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

تغيير نشاط لاشركة

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

تف2يت)500)حصة من للحصص لاتي)

للى) لاويماري  م2�شى  لاسيذ  ومتلكها 
لاسيذ و2نس لاويماري

بنذ رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

من) الشركة  لا ا 2ني  لاشكل  تغيير 

لملحذعد ) لملسؤعاية  طات  شركة 

دلت) ( للى شركة) لا2حيذ  لاشريك  ع 

لملسؤعاية لملحذعد 

بنذ رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

لالسماك) بيع  لاشركة  نشاط  تغيير 

لاطرية ع لملجمذ  لستيرلد ع تصذور)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (03 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)914/2020.

202I

مكتب لملحاسبة لطاك2م

STE PROTCA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مكتب لملحاسبة لطاك2م
ز  ة 63 رقم 3 تنجذلد ، 52600، 

تنجذلد لملغرب

STE PROTCA شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 

قطع لا2لد فركلة لاسفلى تنجذلد - 

52600 تنجذلد لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13601

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (27

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
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عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.PROTCA
م اعاة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

االشغال لملختلفة.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)قصر قطع)
لا2لد فركلة لاسفلى تنجذلد)-)52600 

تنجذلد لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: لاسيذ لاش2ش مرعلن)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ لاش2ش مرعلن عن2ل ه)ل()
 52600 تنجذلد) لا2لد  قطع  قصر 

تنجذلد لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لاش2ش مرعلن عن2ل ه)ل()
 52600 تنجذلد) لا2لد  قطع  قصر 

تنجذلد لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 14 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

فبرلور)2020)تحت رقم)197.
203I

مكتب لملحاسبة لطاك2م

STE IGLI AMAGHA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب لملحاسبة لطاك2م
ز  ة 63 رقم 3 تنجذلد ، 52600، 

تنجذلد لملغرب
STE IGLI AMAGHA  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر لكلي 

ملوب - 52600 تنجذلد لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13741
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (04

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. IGLI AMAGHA

-م اعاة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع) لالستيرلد  لملختلفة-) االشغال 

لاتصذور).

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)قصر لكلي)

ملوب)-)52600)تنجذلد لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 340 ( (: لاسيذ لمساعذي لاتهامي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 330 ( (: لاسيذ لمساعذي م2�شى)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 330 ( (: يسين) لمساعذي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاتهامي) لمساعذي  لاسيذ 

 34000 قصر لكلي ملوب) عن2ل ه)ل()

م2 تب2ايي فرنسا.

م2�شى) لمساعذي  لاسيذ 

لكلي ملوب كلميمة) قصر  عن2ل ه)ل()

52250)كلميمة لملغرب.

لاسيذ لمساعذي يسين عن2ل ه)ل()

 52600 تنجذلد) ملوب  لكلي  قصر 

تنجذلد لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاتهامي) لمساعذي  لاسيذ 

 34000 قصر لكلي ملوب) عن2ل ه)ل()

م2 تب2ايي فرنسا

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 20 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

أبريل)2020)تحت رقم)382.

204I

FS

SDZO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FS

رقم 27 ز  لة عالل بن عبذ هللا ، 

52000، لارشيذوة لملغرب

SDZO شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 408 

شارع محمذ للخامس للجرف - 

52225 لرف2د لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

2020/13719

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (24

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

.SDZO(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

لالشغال) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لملختلفة

عسيط تجاري.

رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(- 408)شارع محمذ للخامس للجرف)

52225)لرف2د لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 540.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.800 ( (: لالاه) عبذ  بابا  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ علي2ي لسماعيل):))1.800 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ  بابا ف2زية):))1.800)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لالاه  عبذ  بابا  لاسيذ 
رقم)18)شارع عالل بن عبذ هللا ز  ة)

5)للجرف)52225)لرف2د لملغرب.
لاسيذ علي2ي لسماعيل عن2ل ه)ل()
هللا) عبذ  بن  عالل  شارع  (171 رقم)

للجرف)52225)لرف2د لملغرب.
لاسيذ  بابا ف2زية عن2ل ه)ل()رقم)
 5 شارع عالل بن عبذ هللا ز  ة) (18

للجرف)52225)لرف2د لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ علي2ي لسماعيل عن2ل ه)ل()
هللا) عبذ  بن  عالل  شارع  (171 رقم)

للجرف)52225)لرف2د لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 07 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

أبريل)2020)تحت رقم)371/2020.

205I

PALMASSIRA

PALMLOC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

PALMERAIE HOLDING
279 ، شارع لازرقط2نيـ  لاذلر 

لابيضاء ، 20050، لاذلر لابيضاء 
لملغرب

PALMLOC شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 279, شارع 
لازرقط2ني - 20050 لاذلر لابيضاء 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
460843

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (11
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
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عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.PALMLOC

ع) بيع  (- (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

رأسمااية،) موذلت  موذلت،) تأجير 

آالت أع أي موذلت أخرى

سنذلت) أع  أسهم  لكتتاب  (-

ملنشئات أع شركات اذيها هذف مماثل)

أع دي صلة؛

لألنشطة) جميع  أعم،) بشكل  -ع 

لاصناعية،)لملااية،)لاتجارية،)لملن 2اة)

ع لاو ارية لملرتبطة بشكل مباشر أع)

غير مباشر،)كليا أع جزئيا،)باألنشطة)

أن) لاتي من شأنها  ع  لملذك2ر  أعاله 

توزز تط2ر لاشركة ع ت2سوها.

 ,279 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاذلر) (20050 (- لازرقط2ني) شارع 

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 PALMERAIE لاشركة)

HOLDING :  100)حصة ب يمة)100 

درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 PALMERAIE لاشركة)

 Circuit de عن2ل ه)ل() (HOLDING

  la Palmeraie, Palmeraie Village

1487)مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ سوذ برلد  سني عن2ل ه)ل()

لاذلر) (20170 لألجاص-أ فا) ممر  ( (8

لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 18 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)734884.

206I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

CAP CARGO TRANS SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

CAP CARGO TRANS SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 80 شارع 

م2الي سليمان، لاطابق 5 رقم 53، 

عين لاسبع-لاذلر لابيضاء - 20590 

لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

459653

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (21

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 CAP (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.CARGO TRANS SARL

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع) لا2طني  لاصويذ  على  لابضائع 

لملجال) بهذل  وتولق  ما  عكل  لاذعلي،)

بصفة مباشر  أع غير مباشر ..

80)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)
(،53 رقم) (5 لاطابق) م2الي سليمان،)

 20590 (- عين لاسبع-لاذلر لابيضاء)

لاذلر لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ عصام هماد):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

500)حصة) ( (: لاسيذ جمالي منير)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ عصام هماد عن2ل ه)ل()45 
 20270 شارع لاناض2ر درب لمليتر2. 

لاذلر لابيضاء)لملغرب.
عن2ل ه)ل() منير  جمالي  لاسيذ 
 06 رقم) (18 عمار ) مباركة  لا ذس 
لاذلر) (20600 لابر 2�شي) سيذي 

لابيضاء)لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
خرماج) لازهرلء) فاطمة  لاسيذ  
حي لا ذس مباركة عمار ) عن2ل ه)ل()
لابر 2�شي) سيذي  (06 رقم) (،18

20600)لاذلر لابيضاء)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)733725.
207I

COFISCOM

STE AGRO-CITRUS
إعالن متوذد لا رلرلت

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

STE AGRO-CITRUS «شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: مشرعع 
81385 جماعة لاوثامنة - 63300 

بركان لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.5019

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)26)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
شركاء) لاشركة:قرر  رأسمال  رفع 
من) لاشركة  رلسمال  رفع  لاشركة 
عداك) ( للى1.600.000) (100.000
لجتماعية)) حصة  (15.000 باضافة)

بثمن)100)درهم الحصة لا2لحذ 
على) ونص  لاذي  (:2 رقم) قرلر 
ماولي:)تف2يت حصص لجتماعية:من)

 STE DE للى) حماد  قنطاري  لاسيذ 
  DEVELOPPEMENT TRIFFA

حصة لجتماعية)5.100     
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
على) ونص  لاذي  (:6 رقم) بنذ 
قنطاري) لاسيذ  لملساهمات:) ماولي:)
هذه) درهم  حماد:1.056.000)
لملساهمات م سمة للى))66.000)درهم)
محرر  ع مذف2عة   ذل عنذ لاتاسيس)
ع)1.500.000)درهم عنذ رفع رلسمال)
على) لملستح ة  بااسي2اة  لاشركة 
قنطاري) السيذ  لاوائذ   لاشركة 
لاسيذ) مساهمات  حماد،خفض 
قنطاري حماد من)1.566.000)درهم)
للى)1.056.000))درهم عداك بتف2يت)
 STE للى) لجتماعية  حصة  (5.100
 DE DEVELOPPEMENT TRIFFA
بذاك) لان ذوة  مساهماتها  اتصبح 
درهم) (34.000 أي) درهم  (544.000
مذف2عة عمحرر    ذل عنذ لاتاسيس))
ع)510.000))درهم بوذ تف2يت لاسيذ)
 5.100 لاشركة) للى  حماد  قنطاري 
حصة لجتماعية))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بنذ رقم)7:)لاذي ونص على ماولي:)
رلسمال) تثبيت  لاشركة:) رلسمال 
م سمة) (1.600.000 في) لاشركة 
بثمن) لجتماعية  حصة  للى16.000)
100)درهم الحصة لا2لحذ  م سمة)
لاسيذ قنطاري) كااتالي:) بين لاشركاء)
لجتماعية) حصة  (10.560 حماد)
 STE DE DEVELOPPEMENT ع)
TRIFFA 5.440)حصة لجتماعية)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( ببركان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)190.
208I

ANDERSEN CONSULTING

CADIELSA MAROC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   652(

CADIELSA MAROC شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 27 شارع 
م2الي عبذ لاوزيز لقامة م2الي عبذ 

لاوزيز - 90000 طنجة لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.44067

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 فبرلور) (24 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
لا2للي) ل 2ر  () ( لاسيذ) تف2يت 
حصة لجتماعية من أصل) (13.200
() ( لاسيذ) ( حصة افائذ ) (698.600
 GRUPO EMPRESARIAL  DAALPA

SL)بتاريخ)24)فبرلور)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231612.

209I

ANDERSEN CONSULTING

CADIELSA MAROC SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
CADIELSA MAROC SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 27 شارع 
م2الي عبذ لاوزيز لقامة م2الي عبذ 

لاوزيز - 90000 طنجة لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.44067

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم) (2020 فبرلور) (24 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (1.270.300«
»6.986.000)درهم»)إلى)«8.256.300 
م اصة) إجرلء) ( (: طريق) عن  درهم»)
مع دو2ن لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع)

لملستح ة.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231612.

210I

nador conseil sarl au

E-SAHEL PROMO
إعالن متوذد لا رلرلت

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
E-SAHEL PROMO   «شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ»
ععن2لن م رها لالجتماعي: مركز 
لألعمال لاهذى، طريق ت2يمة، 

لاطابق لارلبع رقم C حي عريض  - 
62000 لاناظ2ر لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.17183

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)04)مارس)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
الساد ) ميم2ن  شن2ف  لاسيذ  باع 
 333 خااذ) شن2ف  ع  رشيذ  ز احي 
اكل) ( حصة من حصصه في لاشركة)

علحذ.
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
ت2سيع نشاط لاشركة عداك باضافة)
ع) لاوامة  لألشغال  ( لابناء) نشاطي 

نشاط لالستيرلد ع لاتصذور)
على) ونص  لاذي  (:3 رقم) قرلر 
قب2ل لست ااة لاسيذ شن2ف) ماولي:)
لسماعيل من منصب تسيير لاشركة)
ع) ميم2ن  شن2ف  لاساد   تويين  ع 
لاز احي))رشيذ عشن2ف خااذ مسيرون)

الشركة
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
شركة) من  ظام  لاشركة  تح2يل 
محذعد  لملسؤعاية بشريك عحيذ للى)

شركة محذعد  لملسؤعاية

بنذ رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)
لالنواش) (- نشاط لاشركة وتمثل في)
لاو اري)-)لابناء)علألشغال لاوم2مية-)

لالستيرلد علاتصذور.
على) ونص  لاذي  (:6-7 رقم) بنذ 
 100000 لاشركة) رلسمال  ماولي:)
حصة) (1000 للى) م سمة  درهم 
شن2ف) لاتالي  لاشكل  على  م2زعة 
خااذ) شن2ف  حصة،) (340 ميم2ن)
333)حصة،)ز احي رشيذ)333)حصة.
على) ونص  لاذي  (:13 رقم) بنذ 
ماولي:)تسير لاشركة من قبل لاساد )
شن2ف ميم2ن،)ز احي رشيذ عشن2ف)

خااذ
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)16)مارس)

2020)تحت رقم)391.

211I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SCI D.Y.SYBIL
شركة لاتضامن

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م2ريتا يا صنذعق لابروذ 
2609 ، 40000، مرلكش لملغرب
SCI D.Y.SYBIL شركة لاتضامن

ععن2لن م رها لإلجتماعي 57,شارع 
م2ريتا يا صنذعق لابروذ 2609 

مرلكش لارئيسية – جيليز مرلكش 
40000 مرلكش لملغرب

تأسيس شركة لاتضامن 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103941
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (25
لألسا�شي اشركة لاتضامن باملميزلت)

لاتااية:
شكل لاشركة):)شركة لاتضامن.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 SCI (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.D.Y.SYBIL
تأجير) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
لملباني) أع  علملساكن  لألرل�شي  عإوجار 

لاتجارية,)لملكاتب أع لافيالت.

57,شارع) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
 2609 لابروذ) صنذعق  م2ريتا يا 
مرلكش) جيليز  (– لارئيسية) مرلكش 

40000)مرلكش لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 Daniela Désirée لاسيذ )
حصة) (Mireille BORDES :  500

ب يمة)100)درهم الحصة).
  Yannic, Luc LE GOFF : لاسيذ)
500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
 Daniela Désirée ( لاسيذ )
رقم) عن2ل ه)ل() (Mireille BORDES
20)ز  ة قاعة لملذونة)60270)ك2في2)

فرنسا.
 Yannic, Luc LE GOFF لاسيذ)
طريق  2ف) (660 رقم) عن2ل ه)ل()

84560)مينيغب فرنسا.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
 Daniela Désirée لاسيذ )
رقم) عن2ل ه)ل() (Mireille BORDES
20)ز  ة قاعة لملذونة)60270)ك2في2)

فرنسا
 Yannic, Luc LE GOFF لاسيذ)
طريق  2ف) (660 رقم) عن2ل ه)ل()

84560)مينيغب فرنسا
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (05 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113343.

212I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

EVEREST DISTRIBUTION  
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
  EVEREST DISTRIBUTION  
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 



6523 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

 LOT AL ععن2لن م رها لإلجتماعي

   OUSRA(MNARA(L22 LOCAL 22

90000 - طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105211

 10 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 مارس)

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(((: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. EVEREST DISTRIBUTION

غرض لاشركة بإوجاز):)بيع عشرلء)

لمل2لد لاغذلئية لاوامة.

 LOT AL (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

   OUSRA MNARA L22 LOCAL 22

90000 -)طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: لاسيذ عبذ لالاله لقريمع)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ عبذ لاكريم لقريمع):))500 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لقريمع) لالاله  عبذ  لاسيذ 

تجزئة) ( (4 س2سة) شارع  عن2ل ه)ل()

هاجر لازه2ر)2  30050)فاس لملغرب.

لقريمع) لاكريم  عبذ  لاسيذ 

لقامة لاكرلمة) (2 لابرل ص) عن2ل ه)ل()
طنجة) (90000  145 رقم) (9 طابق) (2

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لقريمع) لالاله  عبذ  لاسيذ 

تجزئة) ( (4 س2سة) شارع  عن2ل ه)ل()

هاجر لازه2ر)2  30050)فاس لملغرب

لقريمع) لاكريم  عبذ  لاسيذ 
لقامة لاكرلمة) (2 لابرل ص) عن2ل ه)ل()
طنجة) (90000  145 رقم) (9 طابق) (2

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2426.
213I

segex

T.CASH EXPRRSSE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

T.CASH EXPRRSSE  شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 
لارحمة 19 لملحل رقم 2  رجس ب 

فاس  - 30000 فاس لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.60023

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 ماي) (28 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
تف2يت لاسيذ)) ())و2سف لاتس2لي)
500)حصة لجتماعية من) مستي ظ)
أصل)1.000)حصة افائذ ))لاسيذ)) ())
حكيمة))لاي2بي))بتاريخ)28)ماي)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
و2 ي2) (05 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1259.
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SOFT ALTERNATIVE SARL

Ste SOL FUERTE sarl au 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة لملغرب

 Ste SOL FUERTE sarl au شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي إقامة 

للحمذ رقم 03 شارع سجلماسة 

لاطابق لألعل  - 90000 طنجة 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105217

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 Ste ( (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOL FUERTE sarl au

أشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابناء)لملتن2عة).

إقامة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

سجلماسة) شارع  (03 رقم) للحمذ 

طنجة) (90000 (- ( لألعل) لاطابق 

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: بنيويش) أنس  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() بنيويش  أنس  لاسيذ 
إقامة ل 2لر بل2ك س طابق)2)رقم)86 

90000)طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() بنيويش  أنس  لاسيذ 
إقامة ل 2لر بل2ك س طابق)2)رقم)86 

90000)طنجة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231616.

215I

cabinet(aux(services(des(affaires

 HOTEL BAR RESTAURANT

ZIZI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

  HOTEL BAR RESTAURANT ZIZI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : شارع 

محمذ 5 رقم 03  - 52200 لرف2د  

لملغرب .

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.94/1903

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2020)ت رر حل) 26)فبرلور) لملؤرخ في)

  HOTEL BAR RESTAURANT ZIZI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  مبلغ)

درهم ععن2لن) (1.000.000 رأسمااها)

5)رقم) م رها لإلجتماعي شارع محمذ)

) تيجة) لملغرب) ( لرف2د) (52200  -   03

الات2قف عن مزلعاة لملهنة).

ع عين:

ع) ( مذك2ري) ( ( عبيذ) لاسيذ) ()

لرف2د) (52200 لرف2د) عن2ل ه)ل()

لملغرب))كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

شارع) عفي  (2020 فبرلور) (26 بتاريخ)

لرف2د) (52200  -   03 رقم) (5 محمذ)

لملغرب).

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 03 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)134/2020.

216I
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FICODEF

OCTAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

لملغرب

OCTAR شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع إبن 

أثير، تجزئة لان2ر بل2ك أ2، عمار  1، 

متجر رقم 1 - 30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62717

في) مؤرخ  حر  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (28

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.OCTAR

م اعل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

 جار  أملني2م

م اعل عتاجر لملوذلت لاصناعية)

علآلالت

لالستيرلد علاتصذور.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)شارع إبن)

أثير،)تجزئة لان2ر بل2ك أ2،)عمار )1،)

متجر رقم)1 - 30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

حصة) (500 ( (: لحل2) رم  لاسيذ  

ب يمة)100)درهم الحصة).

500)حصة) ( (: لحل2) لاسيذ  ملياء)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

رقم) عن2ل ه)ل() لحل2  رم  لاسيذ  
بلغالي طريق) درب  إقامة ج2هر ،) (6

لوم2زلر فاس)30000)فاس لملغرب.
رقم) لحل2 عن2ل ه)ل() لاسيذ  ملياء)
شارع لملصباحية طريق إوم2زلر) (22

30000)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
رقم) عن2ل ه)ل() لحل2  رم  لاسيذ  
بلغالي طريق) درب  إقامة ج2هر ،) (6

لوم2زلر فاس)30000)فاس لملغرب
رقم) لحل2 عن2ل ه)ل() لاسيذ  ملياء)
شارع لملصباحية طريق إوم2زلر) (22

30000)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (05 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1254/2020.
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STE FIACCOF 

BEST SECURITY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
BEST SECURITY شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 5 
لاز  ة 8 حي لاتازي  زعلغة لاسفلى  - 

30000 فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62679

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (13
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.SECURITY

تاجر) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

مشغل لا2رش) ( ( موذلت للحاس2ب)

لإلاكترع ية أع لاكهربائية علمليكا يكية

م اعل خذمة مول2مات لألعمال.
 5 رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاز  ة)8)حي لاتازي))زعلغة لاسفلى))-)

30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاكرياني) لنس  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لاكرياني  لنس  لاسيذ 
 30000 ( لاتازي) حي  (2 ز  ة) (4 رقم)

فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لاكرياني  لنس  لاسيذ 
 30000 ( لاتازي) حي  (2 ز  ة) (4 رقم)

فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1231.

218I

STE FIACCOF 

 STE TAHA EL ALAOUI ET
FILS DE TRAVAUX DIVERS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE TAHA EL ALAOUI ET FILS
DE TRAVAUX DIVERS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 
125 ز  ة  لا يرعلن لانرجس ب   - 

30000 فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62677

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (07
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 TAHA EL ALAOUI ET FILS DE

.TRAVAUX DIVERS
لشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
لالشغال لملختلفة)) ( لصالح لاومارلت)

لاتصذور ع لالسترلد.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)رقم)125 
ز  ة))لا يرعلن لانرجس ب)))-)30000 

فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ لاول2ي طه):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ لاول2ي طه عن2ل ه)ل()رقم)
70)حي لانزهة ب طريق عين لاش ف)

30000)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لاول2ي طه عن2ل ه)ل()رقم)
70)حي لانزهة ب طريق عين لاش ف)

30000)فاس لملغرب
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1230.

219I

MON COMPTABLE SARL

SOBKT BTP
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SOBKT BTP شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد )في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي 71 طريق 

سيذي وحيى  ظهر لملحلة - 60000 

عجذ  لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.17243

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر حل) (2020 09)مارس) لملؤرخ في)

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 

رأسمااها) مبلغ  ( (SOBKT BTP

م رها) ععن2لن  درهم  (100.000

وحيى)) سيذي  طريق  (71 لإلجتماعي)

لملغرب) عجذ   (60000 (- لملحلة) ظهر 

إو اف) في  لاشركاء) رغبة  (: ل)  تيجة 

لاسجل) على  علاتشطيب  لانشاط 

لاتجاري.

ع حذد م ر لاتصفية ب)71)طريق)

لملغرب) ( لملحلة) ظهر  وحيى  سيذي 

60000)عجذ  لملغرب.)

ع عين:

ع) بلماحي  ( ف2زية) لاسيذ) ()

لا2هاب) عبذ  ز  ة  (4 عن2ل ه)ل()

لملغرب) لاذلرلابيضاء) (20000 لازقاق)

كمصفي)) ()الشركة.

ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)

محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 

ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (08 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1065.

220I

LOGIFIN

ACJ MAROC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

LOGIFIN

 Av(prince(My(Abdellah, Imm

 Assaad(B(N 9 Tanger ، 90000،

Tanger MAROC

ACJ MAROC  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لملنظر للجميل رقم 189م2الي 

ب2سلهام, س2ق لألربواء - 14302 

س2ق لألربواء لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.25921

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 ماي) (04 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

محمذ)) () ( لاسيذ) تف2يت 

100)حصة لجتماعية من) للجويذي)

() ( لاسيذ) ( 100)حصة افائذ ) أصل)

مرلد لاغريب بتاريخ)01)ماي)2020.

لاكبير))) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 

100)حصة لجتماعية من) للجويذي)

() ( لاسيذ) ( 100)حصة افائذ ) أصل)

مرلد))لاغريب بتاريخ)01)ماي)2020.

هللا)) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 

200)حصة لجتماعية من) للجويذي)

() ( لاسيذ) ( 800)حصة افائذ ) أصل)

مرلد لاغريب بتاريخ)01)ماي)2020.

هللا)) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 

من) لجتماعية  حصة  (80 للجويذي)

() ( لاسيذ) ( 800)حصة افائذ ) أصل)

عبذ للحكيم))لملهذلعي بتاريخ)01)ماي)

.2020

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
لاغرب)) لالربواء) بس2ق  لالبتذلئية 
رقم) تحت  (2020 و2 ي2) (01 بتاريخ)

.193

221I

ANOIR(&(ASSOCIES

YARD ENERGY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،
30000، fes(Maroc

YARD ENERGY شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 44 شارع 

محمذ  لاسالعي 30000 فاس 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62697

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (01
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 YARD (: لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ENERGY
م اعل) (- (: غرض لاشركة بإوجاز)

أعمال أع إنشاءلت مختلفة
-)تس2يق تنفيذ عمليات لالستيرلد)

علاتصذور.
 44 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
30000)فاس) )لاسالعي) شارع محمذ)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

م2ا2دي) للحق  عبذ  لاسيذ 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
م2ا2دي) للحق  عبذ  لاسيذ 
رياض) تجزئة  (60 رقم) عن2ل ه)ل()
لاش ف) عين  طريق  أ  لاياسمين 

30000)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
م2ا2دي) للحق  عبذ  لاسيذ 
رياض) تجزئة  (60 رقم) عن2ل ه)ل()
لاش ف) عين  طريق  أ  لاياسمين 

30000)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1246.
222I

CABINET LAAFOU CONSEIL

OMNIGESTION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الك2اين 2 رقم 5 عمار  

ماتيني2ن لاطابق 2 رقم 7 سيذي 
مورعف لاذلر لابيضاء ، 20150، 

لاذلر لابيضاء لملغرب
OMNIGESTION   شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي : 174 
طريق عالد زيان - 20530 لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
.196969

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
ت رر حل) (2020 11)مارس) لملؤرخ في)
دلت) شركة  ( ( (OMNIGESTION
رأسمااها) مبلغ  لملحذعد   لملسؤعاية 
م رها) ععن2لن  درهم  (500.000
(- زيان) عالد  طريق  (174 لإلجتماعي)
لاذلر لابيضاء)لملغرب  تيجة) (20530
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حسابات) علعتماد  فحص  ل•)

لاتصفية الشركة؛

لانهائية) لاتصفية  إغالق  (•

الشركة؛

إبرلء)دمة لملصفي عإعفائه) (•

من مهمته؛

.ع عين:

ع) جل2ن  بن  ( حمزل) لاسيذ) ()

زيان) عالد  طريق  (174 عن2ل ه)ل()

لملغرب) لابيضاء) لاذلر  (20530

كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

 174 عفي) (2020 مارس) (11 بتاريخ)

لاذلر) (20530 (- زيان) عالد  طريق 

لابيضاء)لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735256.

223I

FIGEC

AGRINOVATION
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت2سيع نشاط لاشركة)

FIGEC

 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

AGRINOVATION شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لالجتماعي رقم 81 

مركز للحيا  لاحي لاصناعي لوت 

مل2ل رقم 81 مركز للحيا  لاحي 

لاصناعي لوت مل2ل 86150 لوت 

مل2ل لملغرب.

ت2سيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.15389

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)14)ماي)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط لاشركة) لاتااية  لألنشطة 

للحالي):

لابذعر) عتصذور  لستيرلد 

علملذخالت لازرلعية.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( لالبتذلئية با زكان)

2020)تحت رقم)448.

224I

TIJANI HARVEST

التيجاني هارفيست

إعالن متوذد لا رلرلت

TIJANI HARVEST

 RUE URUGUAY RDC 7

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

لاتيجاني هارفيست «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 7 شارع 

لرعغ2لي لاطابق لالر�شي  - 90000 

طنجة لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.104301

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)16)مارس)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

لاذي) حصص:) تف2يت  رقم  قرلر 

للجمع) بم ت�شى  ماولي:) على  ونص 

لاوام لإلستثنائي لملؤرخ في)16)مارس)

تف2يت) (: تمت لملصادقة على) (2020

لاسيذ)) ()محسن ب2اويش لاتيجاني)

600)حصة لجتماعية من أصل)800 

عبذهللا) () ( لاسيذ) افائذ   حصة 

للحل2 بتاريخ)16)مارس)2020.)تف2يت)

محمذ ب2اويش لاتيجاني) () ( لاسيذ)

200)حصة لجتماعية من أصل)200 

عبذهللا) () ( لاسيذ) افائذ   حصة 

تم) (.2020 مارس) (16 عبذهللا بتاريخ)

لاتجارية) باملحكمة  لا ا 2ني  لإلوذلع 

2020)تحت) أبريل) (22 بطنجة بتاريخ)

رقم)231505.

قرلر رقم تغييسر مسيري لاشركة:)

لاذي ونص على ماولي:)تويين كل من)

لاتيجاني)) ب2اويش  محسن  لاسيذ 
)محمذ للحل2 شركاء)مسيري) علاسيذ)

لاشركة محل لملسير لملست ل لاسيذ)

محمذ ب2اويش لاتيجاني

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

تف2يت حصص

بنذ رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

تغييسر مسيري لاشركة

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231505.

225I

smaticomp

IRJN SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م2ريتا يا صنذعق لابروذ 

2609 ، 40000، مرلكش لملغرب

BOUANANE IMMO «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: 57,شارع 

م2ريتا يا صنذعق لابروذ 2609 

مرلكش لارئيسية – جيليز - 40000 

مرلكش لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.102205

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لتخاد) تم  (2020 ماي) (19 في) لملؤرخ 

لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

لالجتماعية) للحصص  جميع  بيع 

(» لاتي تمتلكها شركة) )1.000حصة()

 »PREMIUM HOLDING (SARL(

 BOUANANE IMMO(» شركة) في 

SARL)»)افائذ  لاسيذ مهذي تغرلت

)قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

لست ااة لاسيذ طارق حنيش ع تويين)

لاسيذ مهذي تغرلت مسيرل عحيذل

قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

منح ت2قيع لاشركات لملصرفية بشكل)

قي2د) أي  بذعن  ع  منفصل  ع  فردي 

السيذ مهذي تغرلت)

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

لمل2لف ة على توذول لمل2لد)13 ,6)ع)7 

من لا ا 2ن لألسا�شي

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113325.

228I

DRIEB(&(ASSOCIES

AL KHEIR TRADE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

AL KHEIR TRADE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

)في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي عز  ة 

لافرلبي لارقم 18 لاطابق لارلبع 

لاش ة 18 - 90000 طنجة لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.4584

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر حل) (2019 أبريل) (17 لملؤرخ في)

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 

مبلغ رأسمااها) ( (AL KHEIR TRADE

م رها) ععن2لن  درهم  (150.000

 18 لارقم) لافرلبي  لإلجتماعي عز  ة 

 90000  -  18 لاش ة) لارلبع  لاطابق 

ل تهاء) (: ل) لملغرب  تيجة  طنجة 

لملشرعع.
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ز  ة) ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

لارلبع) لاطابق  (18 لارقم) لافرلبي 

لاش ة)18 - 90000)طنجة لملغرب.)

ع عين:

لارحمان)) عبذ  لاسيذ) ()

تجزئة م2الي) لحمام�شي ع عن2ل ه)ل()

 20150 كاايف2ر يا) (23 لدريس لارقم)

() ( كمصفي) لملغرب  لابيضاء) لاذلر 

الشركة.

ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)

محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 

ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2اي2ز) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بطنجة)

2019)تحت رقم)224714.

229I

STE  FIDU  WHITE

ISLANE MANGANESE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

 ISLANE MANGANESE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

للخميس عاذ علي بن لحمذ - 65473 

لاوي2ن - مستكمار لملغرب.

تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.977

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2019 ماي) (15 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

تف2يت لاسيذ)) ()عحيذ بخص2ص)

250)حصة لجتماعية من أصل)500 

و2سف) () ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة 

بنشم�شي بتاريخ)15)ماي)2019.

زكرياء) () ( لاسيذ) تف2يت 

حصة لجتماعية من) (84 بخص2ص)

() ( لاسيذ) ( 500)حصة افائذ ) أصل)

ماي) (15 بتاريخ) بنشم�شي  و2سف 

.2019

زكرياء) () ( لاسيذ) تف2يت 

لجتماعية) حصة  (166 بخص2ص)

)لاسيذ) 500)حصة افائذ ) من أصل)

ماي) (15 ) ()محمذ بخص2ص بتاريخ)

.2019

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

لالبتذلئية بتاعريرت))بتاريخ)02)شتنبر)

2019)تحت رقم)354/19.

230I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

BIRNA   SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC

BIRNA   SARL  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 

1 تجزئة لاومرلن  لاطابق لاثاني  

لملكتب 3  س2لام برشيذ - 26115 

س2لام برشيذ لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13597

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (22

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

   BIRNA(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SARL

محطة) (_ (: غرض لاشركة بإوجاز)

بنزون).

_)مشغل م هى).)

_منوش ع اري).

رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاثاني)) لاطابق  ( لاومرلن) تجزئة  (1

 26115 (- س2لام برشيذ) ( (3 لملكتب)

س2لام برشيذ لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 300 ( (: هذ ا) مصطفى  لاسيذ 

حصة ب يمة)30.000)درهم الحصة).

100)حصة) ( (: لاسيذ  زينب هذ ا)

ب يمة)10.000)درهم الحصة).

 600 ( (: لاسيذ لملصطفى عبذعني)

حصة ب يمة)60.000)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() هذ ا  مصطفى  لاسيذ 

 385 حي لانسيم تجزئة لانسيم فيال)

20190)لاذلر لابيضاء)) لاذلر لابيضاء)

لملغرب.

حي) لاسيذ  زينب هذ ا عن2ل ه)ل()

 385 فيال) لانسيم  تجزئة  لانسيم 

20190)لاذلر لابيضاء) لاذلر لابيضاء)

لملغرب.

عبذعني) لملصطفى  لاسيذ 

لاسك2ريين سطات) (2 رقم) عن2ل ه)ل()

26000)سطات))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() هذ ا  مصطفى  لاسيذ 

 385 حي لانسيم تجزئة لانسيم فيال)

20190)لاذلر لابيضاء) لاذلر لابيضاء)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (03 بتاريخ) ( لالبتذلئية ببرشيذ)

2020)تحت رقم)270.

231I

STE FIDUKARS SARL

 STE NOMAD EXPEDITION

4X4

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

 STE(NOMAD(EXPEDITION 4X4

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 954 

تكمي للجذوذ  ترميكت  - 45000 

عرزلزلت لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

10627

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 07) 2 بر)

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.NOMAD EXPEDITION 4X4

لان ل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسياحي.
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عن2لن لمل ر لالجتماعي):)رقم)954 

 45000 (- ( ترميكت) ( للجذوذ) تكمي 

عرزلزلت لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ شامي مصطفى)):))333,33 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 333,34 ( (: لاسيذ ب2او2لن حسن)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

((: ( مصطفى) ( ب2او2لن) لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (333,33

الحصة).

)لاسيذ شامي مصطفى)):)333,33 

ب يمة)100)درهم.

 333,34 (: لاسيذ ب2او2لن حسن)

ب يمة)100)درهم.

(: ( مصطفى) ( ب2او2لن) لاسيذ 

333,33)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ شامي مصطفى))عن2ل ه)ل()

حي لا2حذ ))45000)عرزلزلت لملغرب.

مصطفى)) ( ب2او2لن) لاسيذ 

عن2ل ه)ل()قصر لعزينا طاعس))45000 

لارلشذوة لملغرب.

لاسيذ ب2او2لن حسن عن2ل ه)ل()

قصر لعزينا طاعس))45000)لارلشذوة)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ ب2او2لن حسن عن2ل ه)ل()

قصر لعزينا طاعس))45000)لارلشذوة)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

20) 2 بر) بتاريخ) ( لالبتذلئية ب2رزلزلت)

2019)تحت رقم)977.

232I

لالت ان الحسابات

MOHIS IMPORT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لالت ان الحسابات

142 شارع مرلكش لاطابق لاثاني 

رقم 5 ، 62000، لاناظ2ر لملغرب

MOHIS IMPORT شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

و2سف لبن تاشفين رقم 65 - 

62000 لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19891

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (27

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MOHIS IMPORT

-)لستيرلد) (: غرض لاشركة بإوجاز)

علاتجهيزلت) لاغذلئية  لملنتجات 

لملنزاية

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  .عن2لن 

و2سف لبن تاشفين رقم)65 - 62000 

لاناظ2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 670 ( (: للحرتيتي) هشام  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 330 ( (: لاسيذ محمادي عجاجي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ هشام للحرتيتي عن2ل ه)ل()

 62000 لاناظ2ر) لاوسكري  لاحي 

لاناظ2ر لملغرب.

لاسيذ محمادي عجاجي عن2ل ه)ل()

 76 رقم) للخضرلء) لملسير   شارع 

لاناظ2ر)62000)لاناظ2ر لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ هشام للحرتيتي عن2ل ه)ل()

 62000 لاناظ2ر) لاوسكري  لاحي 

لاناظ2ر لملغرب

لاسيذ محمادي عجاجي عن2ل ه)ل()

 76 رقم) للخضرلء) لملسير   شارع 

لاناظ2ر)62000)لاناظ2ر لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)04)مارس)

2020)تحت رقم)318.

233I

CABINET LAAFOU CONSEIL

  MOROCCO RETAIL GROUP

 MRG

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الك2اين 2 رقم 5 عمار  

ماتيني2ن لاطابق 2 رقم 7 سيذي 

مورعف لاذلر لابيضاء ، 20150، 

لاذلر لابيضاء لملغرب

 MOROCCO RETAIL GROUP

MRG » »  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : 174 

طريق عالد زيان - 20530 لاذلر 

لابيضاء لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.198247

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر حل) (2020 11)مارس) لملؤرخ في)

 MOROCCO RETAIL GROUP

لملسؤعاية) دلت  شركة  ( (« (» MRG

 130.000 رأسمااها) مبلغ  لملحذعد  

لإلجتماعي) م رها  ععن2لن  درهم 

20530)لاذلر) 174)طريق عالد زيان)-)

لابيضاء)لملغرب  تيجة ل•)

إغالق لاتصفية لانهائية الشركة؛•)

من) عإعفائه  لملصفي  دمة  إبرلء)

مهمته؛.

ع عين:

ع) جل2ن  بن  ( حمزل) لاسيذ) ()

زيان) عالد  طريق  (174 عن2ل ه)ل()

لملغرب) لابيضاء) لاذلر  (20530

كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

 174 عفي) (2020 مارس) (11 بتاريخ)

لاذلر) (20530 (- زيان) عالد  طريق 

لابيضاء)لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735265.

234I

لالت ان الحسابات

SOLEIL SIDALI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

لالت ان الحسابات

142 شارع مرلكش لاطابق لاثاني 

رقم 5 ، 62000، لاناظ2ر لملغرب

SOLEIL SIDALI شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي لاس2ق 

لألسب2عي رقم 59 بني سيذلل جبل - 

62852 لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ



6529 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19877

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (25

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 SOLEIL(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SIDALI

تصنيع) (- (: غرض لاشركة بإوجاز)

عبيع لملنظفات عمنتجات لاتنظيف.

لاس2ق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

59)بني سيذلل جبل)-) لألسب2عي رقم)

62852)لاناظ2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لزحاف) لاغف2ر  عبذ  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لزحاف) لاغف2ر  عبذ  لاسيذ 

سيذلل) بني  لمح2تا  دعلر  عن2ل ه)ل()

لاناظ2ر) (62852 لاناظ2ر) جبل 

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لزحاف) لاغف2ر  عبذ  لاسيذ 

سيذلل) بني  لمح2تا  دعلر  عن2ل ه)ل()

جبل لاناظ2ر)62852)لاناظ2ر لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)04)مارس)

2020)تحت رقم)317.

235I

FIDUCIAIRE LAMIN

KHK NEGOCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

KHK NEGOCE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 221 شارع 

رقم م10 جنان لحري�شي عين   بي  - 

30000 فاس  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62719

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (13

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 KHK (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.NEGOCE

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابضائع الغير عأعمال مختلفة.

 221 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

جنان لحري�شي عين) شارع رقم م10)

  بي))-)30000)فاس))لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

حسني) كنذري  خذوجة  لاسيذ  

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

حسني) كنذري  خذوجة  لاسيذ  

لاكريم) عبذ  شارع  (201 عن2ل ه)ل()

لاذكارلت)))) للحج2ي  تجزئة  لارليس 

30000)فاس))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

حسني) كنذري  خذوجة  لاسيذ  

لاكريم) عبذ  شارع  (201 عن2ل ه)ل()

لاذكارلت)))) للحج2ي  تجزئة  لارليس 

30000)فاس))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (05 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1257/2020.

236I

مكتب لملحاسبة لطاك2م

STE OUBRAWORK
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مكتب لملحاسبة لطاك2م

ز  ة 63 رقم 3 تنجذلد ، 52600، 

تنجذلد لملغرب

STE OUBRAWORK شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 

لوت عاصم فركلة لاوليا تنجذلد - 

52600 تنجذلد لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13805

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (26

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.OUBRAWORK

م اعاة) (- (: غرض لاشركة بإوجاز)

االشغال لملختلفة.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)قصر لوت)

عاصم فركلة لاوليا تنجذلد)-)52600 

تنجذلد لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.000.000)درهم،)م سم كااتالي:

 20.000 ( (: لاسيذ لعشن برلهيم)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() برلهيم  لعشن  لاسيذ 

كلميمة) تنجذلد  عاصم  لوت  قصر 

52600)تنجذلد لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() برلهيم  لعشن  لاسيذ 

كلميمة) تنجذلد  عاصم  لوت  قصر 

52600)تنجذلد لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 02 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)439.

237I

مكتب لملحاسبة لطاك2م

STE FALAH ALAMAL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب لملحاسبة لطاك2م
ز  ة 63 رقم 3 تنجذلد ، 52600، 

تنجذلد لملغرب

STE FALAH ALAMAL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر لوت 

بن عمر فركلة لاسفلى تنجذلد - 

52600 تنجذلد لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   6522

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13715

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (17

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.FALAH ALAMAL

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاغير-م اعاة) لحساب  لابضائع 

االشغال لملختلفة)-بيع م2لد لابناء.

قصر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لوت بن عمر فركلة لاسفلى تنجذلد)-)

52600)تنجذلد لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ فيالحي حسن):))334)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ فيالحي عزيز):))333)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 333 ( (: لاسيذ فيالحي عبذ للحق)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() حسن  فيالحي  لاسيذ 

كلميمة) تنجذلد  عمر  بن  لوت  قصر 

52600)تنجذلد لملغرب.

عن2ل ه)ل() عزيز  فيالحي  لاسيذ 
ز  ة) (02 درب) (20 رقم) لرزدهار  حي 

لملحمذوة) (28830 لملحمذوة عيسالن)

لملغرب.

للحق) عبذ  فيالحي  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()قصر لوت بن عمر تنجذلد))

52600)تنجذلد لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() حسن  فيالحي  لاسيذ 

كلميمة) تنجذلد  عمر  بن  لوت  قصر 

52600)تنجذلد لملغرب

عن2ل ه)ل() عزيز  فيالحي  لاسيذ 

ز  ة) (02 درب) (20 رقم) لرزدهار  حي 

لملحمذوة) (28830 لملحمذوة عيسالن)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 16 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

أبريل)2020)تحت رقم)369.

238I

KAMAR BENOUNA

 COMPTOIR

 MEDITERRANEEN  DE

 TRANSPORT ET DE

CONSIGNATION  ش م م
إعالن متوذد لا رلرلت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

  COMPTOIR MEDITERRANEEN

 DE TRANSPORT ET DE

CONSIGNATION  ش م م  «شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 86 ز  ة 

 I - 20100  لعالد زيان لقامة سار

لاذلرلابيضاء لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.56259

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)01)و2 ي2)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

قرر لدماج مل2ض2ع لاشركة نشاط)«)

عكيل لاشحن)«

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

لابنذ لاثاات

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 01 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735149.

239I

 NCCF »NET CONSEIL JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

 PHARMACIE QUARTIER

FADLALLAH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

 NCCF «NET(CONSEIL

 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL

 N°7 PORTE(F(RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN

 II(MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC

 PHARMACIE QUARTIER

FADLALLAH شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 1، 

تجزئة فضل هللا لاوااية - 28820 

لملحمذوة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

18315

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2016 ماي) (05

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 PHARMACIE QUARTIER

.FADLALLAH

غرض لاشركة بإوجاز):)صيذاية.

(،1 رقم) (: لمل ر لالجتماعي) عن2لن 

 28820 (- لاوااية) تجزئة فضل هللا 

لملحمذوة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ   ادوة لا ذميري لاوزيزي)
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ   ادوة لا ذميري لاوزيزي)
لاسا ية) تجزئة  (23 رقم) عن2ل ه)ل()

28800)لملحمذوة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ   ادوة لا ذميري لاوزيزي)
لاسا ية) تجزئة  (23 رقم) عن2ل ه)ل()

28800)لملحمذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية باملحمذوة))بتاريخ)08)و2 ي2)

2016)تحت رقم)207753.

240I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DAR QUEBRA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
DAR QUEBRA شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 55 شارع 
محمذ للخامس عمار  جكار رقم 33 

جليز - 40000 مرلكش لملغرب.
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.100917

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)03)وناور)2020)تم))تح2يل))
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
عمار ) للخامس  محمذ  شارع  (55«
جكار رقم)33)جليز)-)40000)مرلكش)
لاز ب2ع)) لكفاي  «ملك  إلى) لملغرب»)
(- ( تسات للجاعة للحضرية لا2يذلن)

40000)مرلكش))لملغرب».
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (02 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112728.

241I

CAF MAROC

PRIVAZUR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

PRIVAZUR شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد )في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي زلعية ز  ة 

لاوشاق ع ز  ة لاذلار لابيضاء إقامة 

غر اطة  لاطابق لالعل رقم 39 - 

90000 طنجة لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.35369

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر حل) (2020 05)مارس) لملؤرخ في)

لملحذعد ) لملسؤعاية  دلت  شركة 

PRIVAZUR))مبلغ رأسمااها)100.000 

درهم ععن2لن م رها لإلجتماعي زلعية)
ز  ة لاوشاق ع ز  ة لاذلار لابيضاء)

إقامة غر اطة))لاطابق لالعل رقم)39 

(: ل) لملغرب  تيجة  طنجة  (90000  -

أزمة نشاط.

زلعية) ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
ز  ة لاوشاق ع ز  ة لاذلار لابيضاء)

إقامة غر اطة))لاطابق لالعل رقم)39 

- 90000)طنجة لملغرب.)

ع عين:
ططري) ( ( لاستار) عبذ  لاسيذ) ()

لبن) ز  ة  لانزلهة  حي  عن2ل ه)ل() ع 

عطية رقم)12  90000)طنجة لملغرب)

كمصفي)) ()الشركة.

ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)

محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 

ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2432.

242I

شركة فيذعس2

 STE HONEST MEDIA

SARLAU
إعالن متوذد لا رلرلت

شركة فيذعس2

102 شارع لمل2حذون للحسيمة ، 

32000، للحسيمة لملغرب

ste honest media sarlau «شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: شارع 

محمذ لاوزعزي لقامة 1 لاطابق 4 - 

32000 للحسيمة لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.1809

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)10)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

تح2يل لمل ر لالجتماعي اشركة)

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

حذف لافرع)

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)4:)لاذي ونص على ماولي:)

من) اشركة  لالجتماعي  لمل ر  تح2يل 

 1 لالقامة) لاوزعزي  محمذ  شارع 

للى لاون2لن للجذوذ شارع) (4 لاطابق)

محمذ لازرقط2ني))لاطابق لاثاني رقم)

03)للحسيمة

بنذ رقم)4:)لاذي ونص على ماولي:)

حذف فرع لاشركة)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالحسيمة) لالبتذلئية 

مارس)2020)تحت رقم)40.

243I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

L'AMANDIER HOTEL

إعالن متوذد لا رلرلت

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 

حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب

L'AMANDIER HOTEL  «شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: للح2ز 

جماعة لسني دعلر مريكة فيال 14  - 

40000 مرلكش لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.79675

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)14)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (:1 رقم) قرلر 

قب2ل لست ااة لاسيذ فيليب) ماولي:)

كمسير) منصبه  من  فاغجيكس 

رلوزي جامي) لاسيذ  عتويين  الشركة 

رعبير مسير جذوذ الشركة عملذ  غير)

محذعد )

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (: (15 رقم) بنذ 

جامي) رلوزي  لاسيذ  تويين  ماولي:)

رعبير مسير جذوذ الشركة عملذ  غير)

محذعد )

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (04 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112824.

244I

COMPTABILITE(FISCALITE(&(CONSEIL

BUFFET PLUS QUE PARFAIT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

 COMPTABILITE(FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 BUFFET PLUS QUE PARFAIT

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 10 ز  ة 

كريك2- طنجة - 90000 طنجة 

لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.98723

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)21)وناور)2020)تم))تح2يل))

من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
 90000 (- طنجة) كريك2-) ز  ة  (10«

«شارع أب2 دلععد) إلى) طنجة لملغرب»)

لقامة لبتسام محل) (15 لاذهري رقم)
طنجة)) (90000 (- طنجة) (- أ) (6 رقم)

لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (02 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1759.

245I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 HANANE ET GREG

ROUSSEAU
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 

حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب

 HANANE ET GREG ROUSSEAU

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
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ععن2لن م رها لإلجتماعي درب 

لاورعار لاطابق لاتاني ب5 حي 

م2لزرلن لوت لعرير للح2ز  - 40000 

مرلكش  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

101779

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (06

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.HANANE ET GREG ROUSSEAU

لستغالل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

منزل فنذقي).

درب) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

حي) ب5) لاتاني  لاطابق  لاورعار 

 40000 (- ( م2لزرلن لوت لعرير للح2ز)

مرلكش))لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: ( كريك2لر) غ2س2  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

زعجة) حنان  لاناصري  لاسيذ  

 100 ب يمة) حصة  (500 ( (: غ2س2)

درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

)عن2ل ه)ل() لاسيذ غ2س2 كريك2لر)

 RUE COPERNIC APPT 5  4

 TERRASSES REPUBLIQUE BAT

  B 59700  MARCQ EN BAROEUL

.France

حنان) لاناصري  لاسيذ  

 RUE  17 عن2ل ه)ل() غ2س2  زعجة 

  DES JONQUILLES  59830

.BOURGHELLES  France

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

)عن2ل ه)ل() لاسيذ غ2س2 كريك2لر)

 RUE COPERNIC APPT 5  4

 TERRASSES REPUBLIQUE BAT

  B 59700 MARCQ EN BAROEUL

France

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

وناور) (15 بتاريخ) ( بمرلكش) لاتجارية 

2020)تحت رقم)111297.

246I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 ÉPICERIE FINE DE

MARRAKECH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 

حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب

 ÉPICERIE FINE DE MARRAKECH

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

محمذ لاسادس متجر 32 عمار  

لصااة 1 رقم 50 - 40000 مرلكش 

لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.67329

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2019)ت رر حل) 15)دجنبر) لملؤرخ في)

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)

 ÉPICERIE FINE لا2حيذ) لاشريك 

مبلغ رأسمااها) ( (DE MARRAKECH

م رها) ععن2لن  درهم  (10.000

لاسادس) محمذ  شارع  لإلجتماعي 
 50 رقم) (1 لصااة) عمار   (32 متجر)

(: مرلكش لملغرب  تيجة ل) (40000  -

اوذم لملردعدوة.

شارع) ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
عمار ) (32 متجر) لاسادس  محمذ 
40000)مرلكش)  -   50 رقم) (1 لصااة)

لملغرب.)
ع عين:

 SAMBUCY DE لاسيذ) ()
)ع عن2ل ه)ل()شارع) (SORGUE  AXEL
عمار ) (32 متجر) لاسادس  محمذ 
مرلكش)) (40000  50 رقم) (1 لصااة)

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.
ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)
محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 
ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  
شارع) (: بااتصفية) لملتول ة  لا2ثائق 
عمار ) (32 متجر) لاسادس  محمذ 

لصااة)1)رقم)50)مرلكش
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (05 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)111975.
247I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

VILLA MAGTAFA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
VILLA MAGTAFA شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد )في ط2ر 

لاتصفية(
ععن2لن م رها لإلجتماعي لملسمى 

لات2يهينة مجال لالخظر فيال رقم 10 
لا2يذلن - 40000 مرلكش  لملغرب .

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.84409
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
ت رر) (2019 و2اي2ز) (11 في) لملؤرخ 
حل شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد )
رأسمااها) مبلغ  ( (VILLA MAGTAFA
م رها) ععن2لن  درهم  (10.000
مجال) لات2يهينة  لملسمى  لإلجتماعي 
(- لا2يذلن) (10 رقم) فيال  لالخظر 

(: ) تيجة ل) لملغرب) ( مرلكش) (40000
عذم لملردعدوة.

لاتصفية ب لملسمى) ع حذد م ر 
 10 لات2يهينة مجال لالخظر فيال رقم)

لا2يذلن)-)40000)مرلكش لملغرب).)
ع عين:

لاسيذ) ()كريم)))ميل2د ع عن2ل ه)ل()
لملسمى لات2يهينة مجال لالخظر فيال)
مرلكش) (40000 لا2يذلن) (10 رقم)

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.
للحذعد) لإلقتضاء) ععنذ  (
لملخ2اة) لاصالحيات  على  لملفرعضة 
تبليغ) محل  ع  لملخابر   محل  اهم 
لاو 2د ع لا2ثائق لملتول ة بااتصفية)
:)لملسمى لات2يهينة مجال لالخظر فيال)

رقم)10)لا2يذلن مرلكش
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (21 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112511.

248I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAJOUDA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
MAJOUDA  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي ب2سكري 

درب لب2لابناء رقم 38  مرلكش 
4000 مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
102117

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (09
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
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عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. MAJOUDA

لستغالل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

منزل فنذقي).
:)ب2سكري) عن2لن لمل ر لالجتماعي)
درب لب2لابناء)رقم)38))مرلكش)4000 

مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 34 ( (: ت2فيق) لملحج2ب  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ م2سيي فرلن�شي مارك)):))33 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

حصة) (33 ( (: لاسيذ  قبيب2  زهة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لملحج2ب ت2فيق عن2ل ه)ل()
  38 رقم) لب2لابناء) درب  ب2سكري 

40000)مرلكش لملغرب.

مارك)) فرلن�شي  م2سيي  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()لمل2لسين درب لاسنان رقم)

148 40000)مرلكش لملغرب.

عن2ل ه)ل() قبيب2  زهة  لاسيذ  
  10 رقم) (26 عمار ) (172 اكاريل)

40000)مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لملحج2ب ت2فيق عن2ل ه)ل()
  38 رقم) لب2لابناء) درب  ب2سكري 

40000)مرلكش))لملغرب

مارك)) فرلن�شي  م2سيي  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()لمل2لسين درب لاسنان رقم)

148 40000)مرلكش لملغرب

عن2ل ه)ل() قبيب2  زهة  لاسيذ  
  10 رقم) (26 عمار ) (172 اكاريل)

40000)مرلكش))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

وناور) (27 بتاريخ) ( بمرلكش) لاتجارية 

2020)تحت رقم)111686.

249I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RGLW

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 

حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب

RGLW شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : 208 لاحي 

لاصناعي سيذي غا م طريف لسفي 

مكتب رقم TK23  - 40000 مرلكش 

لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.16359

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر) (2019 دجنبر) (31 في) لملؤرخ 

لملسؤعاية) دلت  شركة  (RGLW حل)

 100.000 رأسمااها) مبلغ  لملحذعد  

 208 درهم ععن2لن م رها لإلجتماعي)

طريف) غا م  سيذي  لاصناعي  لاحي 

 TK23  - 40000 لسفي مكتب رقم)

مرلكش لملغرب  تيجة ا فل لاشركة).

ع عين:

   SAUVEUR ROLAND لاسيذ) ()

لاحي) (208 ع عن2ل ه)ل() (GUENOUN

لاصناعي سيذي غا م طريف لسفي)

مرلكش) (TK23  40000 مكتب رقم)

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

بتاريخ)31)دجنبر)2019)عفي)208)لاحي)

لاصناعي سيذي غا م طريف لسفي)

مكتب رقم)TK23  - 40000)مرلكش)

لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (04 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112823.

250I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

PROTECT LIFE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 

حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب

PROTECT LIFE  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي درب 

لاورعار لاطابق لالعل ب1 حي 

م2لزرلن لوت لعرير  - 40000  

مرلكش لملغرب .

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.99811

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر حل) (2020 وناور) (21 لملؤرخ في)

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)

   PROTECT LIFE لا2حيذ) لاشريك 

مبلغ رأسمااها)50.000)درهم ععن2لن)

م رها لإلجتماعي درب لاورعار لاطابق)

(- ( لالعل ب1)حي م2لزرلن لوت لعرير)

(: ) تيجة ل) مرلكش لملغرب) ( (40000

بمشيئة لاشريكة لا2حيذ )).

درب) ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 

حي) ب1) لالعل  لاطابق  لاورعار 

م2لزرلن لوت لعرير))-)40000)مرلكش)

لملغرب.)

ع عين:

  aurelia  QUANTIN لاسيذ) ()

  LA SEVERIE  44210 عن2ل ه)ل() ع 

() ( كمصفي) (PORNIC  FRANCE

الشركة.

للحذعد) لإلقتضاء) ععنذ 

لملخ2اة) لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ) محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو 2د ع لا2ثائق لملتول ة بااتصفية)

:)درب لاورعار لاطابق لالعل ب1)حي)

م2لزرلن لوت لعرير)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (04 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112826.

251I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE AKATTOUF
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE AKATTOUF شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

لمل اعمة رقم 13 لاناظ2ر  لاناظ2ر 

62000 لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19901

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOCIETE AKATTOUF

م هى-) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

مطوم.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاناظ2ر) ( لاناظ2ر) (13 رقم) لمل اعمة 

62000)لاناظ2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

للحميذ) عبذ  لكط2ف  لاسيذ 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
للحميذ)) عبذ  لكط2ف  لاسيذ 
 13 رقم) لمل اعمة  شارع  عن2ل ه)ل()

لاناظ2ر))62000)لاناظ2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
للحميذ) عبذ  لكط2ف  لاسيذ 
 13 رقم) لمل اعمة  شارع  عن2ل ه)ل()

لاناظ2ر))62000)لاناظ2ر لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااناض2ر)

2020)تحت رقم)458.

252I

لملركز للجه2ي االستثمار لجهة لاوي2ن لاساقية)

للحمرلء

SH HOSPITALITY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

لملركز للجه2ي االستثمار لجهة 
لاوي2ن لاساقية للحمرلء

صنذعق لابروذ 2266 ، 70000، 
لاوي2ن لملغرب

SH HOSPITALITY شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي فنذق 

لملسير  ص ب 189 - 70000 لاوي2ن 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
31567

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 SH (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.HOSPITALITY
لاسياحة)) (: غرض لاشركة بإوجاز)
لملؤسسسات) تذبير  لافنذقة 

لافنذقية.
فنذق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
لملسير  ص ب)189 - 70000)لاوي2ن)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
ورعاه) لاوبذون  زين  لاسيذ 
لاسباعي):))1.000)حصة ب يمة)100 

درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
ورعاه) لاوبذون  زين  لاسيذ 
لاسباعي عن2ل ه)ل()فنذق لملسير  ص)

ب)189 70000)لاوي2ن لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
ورعاه) لاوبذون  زين  لاسيذ 
لاسباعي عن2ل ه)ل()فنذق لملسير  ص)

ب)189 70000)لاوي2ن لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
أبريل) (20 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)540/2020.

253I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ASK MEDIA
إعالن متوذد لا رلرلت

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
ASK MEDIA «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: ز  ة 
لملرلكشيين لا ذلما لقامة لانخلتين 
ش ة 19 لاطابق للخامس جليز - 

40000 مرلكش لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.90941

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)10)دجنبر)2019

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
 450 ل يك) سيكين  لاسيذ   ف2تت 
سيهام)) هيفا  لاسيذ   اصالح  حصة 
100)حصة) ع ف2ت لاسيذ ب2تي بييغ)

اصالح لاسيذ  هيفا سيهام)
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
تح2يل شكل لاشركة للى شركة دلت)
شريكة) دلت  محذعد   مسؤعاية 

عحيذ )
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
بنذ رقم)6):)لاذي ونص على ماولي:)
لجميع) لملااكة  سيهام  هيفا  لاسيذ  

للحصص)1000)حصة
على) ونص  لاذي  (:1 رقم) بنذ 
شركة) ه2:) لاشركة  شكل  ( ( ماولي:)
دلت مسؤعاية محذعد  دلت شريكة)

عحيذ )
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (11 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112147.
254I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BOND-MILLER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
BOND-MILLER  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 55 شارع 
محمذ للخامس عمار  جكار رقم 33 
جليز مرلكش 40000 مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
103613

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. BOND-MILLER
لستغالل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

منزل فنذقي).
55)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)
 33 محمذ للخامس عمار  جكار رقم)
جليز مرلكش)40000)مرلكش لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 BOND SCOTT ALLEN لاسيذ)
درهم) (100 ب يمة) حصة  (:  1.000

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
 BOND SCOTT لاسيذ)
 BEACH  218 عن2ل ه)ل() (ALLEN
  STREET GOSHEN  06756

.CONNECTICUT  USA
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
 BOND SCOTT لاسيذ)
 BEACH  218 عن2ل ه)ل() (ALLEN
  STREET GOSHEN  06756

CONNECTICUT  USA
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (12 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113092.
255I
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VALUESQUE SARL

VALUESSQUE SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

VALUESQUE SARL
تجزئة لملجذ رقم 845، لاطابق 
لاثاني ، 90080، طنجة لملغرب

VALUESSQUE SARL شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لملجذ قطوة رقم 845 لاطابق لاثاني 

- 90080 طنجة لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.94077

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 فبرلور) (14 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
لاوالي)) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 
من) لجتماعية  حصة  (200 ( لمل2مني)
() ( لاسيذ) ( 200)حصة افائذ ) أصل)
فبرلور) (14 بتاريخ) ( لارب2خ) ( إبرلهيم)

.2020
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231564.

256I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

MULTI INGRIDIENTS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

MULTI INGRIDIENTS شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذععن2لن م رها لإلجتماعي 
217، إقامة لافتح، شارع لبرلهيم 
لارعدلني، رقم 3،لاطابق لألعل 
- 20700 لاذلر لابيضاء لململكة 

لملغربية.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.353199
لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
لملؤرخ في)30) 2 بر)2017)تم))تح2يل))
الشركة) للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
شارع) لافتح،) إقامة  (،217» من)
3،لاطابق) رقم) لارعدلني،) لبرلهيم 
لابيضاء) لاذلر  (20700 (- لألعل)
شارع) (،283» إلى) لملغربية») لململكة 
لانهضة) لقامة  لملنص2ر،) يو 2ب 
38،لاحي) رقم) لاطابق للخامس،) (94
للحسني،لاذلرلابيضاء)-)20700)لاذلر)

لابيضاء))لململكة لملغربية».
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

أبريل)2018)تحت رقم)663053.
257I

VALUESQUE SARL

VALUESQUE SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

VALUESQUE SARL
تجزئة لملجذ رقم 845، لاطابق 
لاثاني ، 90080، طنجة لملغرب

VALUESQUE SARL «شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: تجزئة 
لملجذ قطوة رقم 845 لاطابق لاثاني 

- 90080 طنجة لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.94077

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)12)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
إقرلر لاسيذ ق�شي) (: تف2يت حصص)
محمذي عل2ي بيع مجم2ع للحصص)
علاذي) لاشركة  في  ومتلكها  لاتي 
ب يمة) حصة  ()50( خمسين) ومثل 
السيذ) لا2لحذ   الحصة  مائة درهم 
البطاقة) للحامل  لارب2خ  إبرلهيم 
 K471687 رقم) التوريف  لا2طنية 
عل2ي) عمرمحمذي  لاسيذ  إقرلر  ع 
ومتلكها) لاتي  للحصص  مجم2ع  بيع 

ثالثمائة) ومثل  علاذي  لاشركة  في 

مائة) ب يمة  حصة  ()350( عخمسين)

لاشكل) لا2لحذ  على  الحصة  درهم 

لاتالي:)250)حصة))السيذ ر�شى أزغ2ل)

التوريف) لا2طنية  البطاقة  للحامل 

K471687)ع)100)حصة السيذ) رقم)

البطاقة) للحامل  لافلي2ي  محمذ 

 K123402.(لا2طنية التوريف رقم

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

تغيير لاتسيير:)قب2ل لست ااة لاسيذ)

منصبه) من  عل2ي  محمذي  ق�شي 

كمسير عمسؤعل عن لات2قيع عمنحه)

لاسيذ) من  كل  عتويين  لاذمة.) إبرلء)

محمذ لافلي2ي علاسيذ ر�شى أزغ2ل)

مسيرون) لارب2خ  إبرلهيم  لاسيذ  ع 

الشركة ملذ  غير محذد .)

قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

تخضع جميع لاو 2د) (: تغييرلات2قيع)

لملوامالت) عكل  علاشيكات  علا2ثائق 

الت2قيع) بااشركة  للخاصة  لابنكية 

لافلي2ي) محمذ  السيذ  لملشترك 

عالسيذ ر�شى أزغ2ل أع السيذ محمذ)

لافلي2ي ع لاسيذ إبرلهيم لارب2خ.

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)7:)لاذي ونص على ماولي:)

في مائة أاف درهم) لملال  حذد رأس 

مائة) ب يمة  أاف حصة  إلى  ع قسم 

درهم الحصة لا2لحذ  محرر  بنسبة)

كااتالي:) م2زعة  ع  عمكتتبة  (80%

حصة) (500 لافلي2ي:) محمذ  لاسيذ 

 200 لمل2مني:) لاوالي  عبذ  علاسيذ 

 250 أزغ2ل:) ر�شى  علاسيذ  حصة 

 50 لارب2خ:) إبرلهيم  علاسيذ  حصة 

حصة.)ع لملجم2ع):)1000)حصة.

على) ونص  لاذي  (:15 رقم) بنذ 

محمذ) لاسيذ  من  كل  يوين  ماولي:)

لافلي2ي علاسيذ ر�شى أزغ2ل ع لاسيذ)

إبرلهيم لارب2خ مسيرون الشركة ملذ )

غير محذد .)

على) ونص  لاذي  (:18 رقم) بنذ 

ماولي:)تخضع جميع لاو 2د علا2ثائق)

لابنكية) لملوامالت  عكل  علاشيكات 

لملشترك) الت2قيع  بااشركة  للخاصة 

السيذ محمذ لافلي2ي عالسيذ ر�شى)

ع) لافلي2ي  محمذ  السيذ  أع  أزغ2ل 

لاسيذ إبرلهيم لارب2خ.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (03 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231003.

258I

IBTI DOM

KADERIMMO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

IBTI DOM

 BD BEKKAY LAHBIL HAY

 HASSANI(BERKAN(N39 ،

63300، بركان لملغرب

KADERIMMO شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لقامة لثينا 
ز  ة لاي2 ان ش ة 3 كارلكش2 بركان 

- 63300 بركان لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7157

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (11

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.KADERIMMO

مرعج) (- (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع اري.
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-))مط2ر عتاجر االرل�شي المباني
-)تاجر ع ارلت

لقامة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
كارلكش2) (3 لثينا ز  ة لاي2 ان ش ة)

بركان)-)63300)بركان لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
((: ( عبذلا ادر) لاسيذ  2كاعي 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عبذلا ادر)) لاسيذ  2كاعي 
لبن) تجزئة  ايساسفا  عن2ل ه)ل()
لاذلرلابيضاء) (4 رقم) (2 خلذعن)

20000)لاذلرلابيضاء))لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عبذلافادر) لاسيذ  2كاعي 
لبن) تجزئة  ايساسفا  عن2ل ه)ل()
لاذلرلابيضاء) (4 رقم) (2 خلذعن)

20000)لاذلرلابيضاء))لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (03 بتاريخ) ( ببركان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)188/2020.

259I

Gescompte

 STE MARKA SOLUTION
SARL A.U

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

Gescompte
  bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE: Marka(Solution(SARL(A.U
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 13، ز  ة 

أحمذ لملجاطي لاطابق 1 رقم 8 لاذلر 
لابيضاء لملغرب - 20050 

لاذلر لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

460353

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (05

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.Marka Solution SARL A.U

غرض لاشركة بإوجاز):)للخذمات)

لإلعالمية مع لابيع.

(،13 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

ز  ة أحمذ لملجاطي لاطابق)1)رقم)8 

لاذلر لابيضاء)لملغرب)-)20050)لاذلر)

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ  ك2ثر نويم):))100.000,00 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

)لاسيذ  ك2ثر نويم):)1.000)ب يمة)

100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل())) نويم  ك2ثر  لاسيذ  

كنذل)1652)م2 تروال)))كنذل.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل())) نويم  ك2ثر  لاسيذ  

كنذل)1652)م2 تروال كنذل

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 05 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734430.

260I

لملركز للجه2ي االستثمار لجهة لاوي2ن لاساقية)

للحمرلء

R,PARADISE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

لملركز للجه2ي االستثمار لجهة 

لاوي2ن لاساقية للحمرلء

صنذعق لابروذ 2266 ، 70000، 

لاوي2ن لملغرب

R,PARADISE شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي علحة 

لانخيل بااذشير  لملركز - 70000 

لاوي2ن لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31565

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (21

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.R,PARADISE

غرض لاشركة بإوجاز):)لاسياحة)

دلت) لألنشطة  عجميع  لافنذقة 

لاصلة.

علحة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 70000 (- لملركز) بااذشير   لانخيل 

لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ زين لاذون لاوابذون ورعاه)
لاسباعي):))1.000)حصة ب يمة)100 

درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ زين لاذون لاوابذون ورعاه)
لانخيل) علحة  عن2ل ه)ل() لاسباعي 
لاوي2ن) (70000 لملركز) بااذشير  

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ زين لاذون لاوابذون ورعاه)
لانخيل) علحة  عن2ل ه)ل() لاسباعي 
لاوي2ن) (70000 لملركز) بااذشير  

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بااوي2ن) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)839/2020.
261I

KAMAR BENOUNA

ARENA  CAPITAL  ش م
شركة لات2صية باألسهم 

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
ARENA CAPITAL  ش م

ععن2لن م رها لإلجتماعي لقامة لزير 
131 شارع ل فا مكتب رقم 11 ب - 

20520 لاذلرلابضاء لملغرب
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461077
تاسيس شركة مجه2اة لالسم                                                                                   
في) لملؤرخ  لاورفي  لاو ذ  بم2جب 
ثم تاسيس شركة) (2020 فبرلور) (14
بااصفات) تتميز  ( لالسم) مجه2اة 

لاتااية)
لالسم:ARENA CAPITAL))ش م م)))))))
لمل2ض2ع:)الشركة بشكل مباشر لع)

غير مباشر في لملغرب ع خارج لملغرب
بجميع) لاو ارية  لملشاريع  تط2ير 
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على) تكميلية  لنشطة  علي  ل 2لعها 

عجه للخص2ص)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ع) لملغرب  في  لالسهم  لكتساب 

للخارج في لاشركات لا ائمة لع في لات

لسيس)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

شرلء)بيع لاتجار  لاوامة لع لالسهم)

لا ا 2 يين) لالشخاص  عن  لاصادر  

لع للخاصيين)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

لملكتسبة) لاو ارية  لا يم  لدلر  

ب2سائل مختلفة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

من) لي  2ع  تاجير  ع  بيع  شرلء)

لملمتلكات لملن 2اة لع غير لملن 2اة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

عن2لن لمل ر لالجتماعي لقامة لريز)

ب) (11 رقم) مكتب  ل فا  شارع  (131

20520)لاذلرلابيضاء)لملغرب)))))))))))))))))

لجلها) من  تاسست  لاتي  ( لملذ )

لاشركة)99)سنة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
درهم) (300.000 ( رلسمااها) (

 100 3.000)حصة بفئة) م سمة للى)

درهم ال2لحذ  كلها مذف2عة   ذل))))))))))))))))))))))

بيع) بيع للحصص يشترط  حصر 

لالسهم رخصة مجلس لالدلر  عحق)

بها) للجاري  ال 2ل ين  طب ا  لاشفوة 

لاومل))))))))))))))

لالدلر ))لاشركة مسيير  من طرف)

لعضاء) (3 لالدلر  مك2ن من) مجلس 

وتم لختاوارهم من بين لملساهمين لي)

               SANAM IMMOBILIER(لاشركة

ش م م دلت مساهم عحيذ لاكائنة)

م2الي) شارع  (29 بااذلرلابيضاء)

و2سف لاسجل))))))))))))

لاتجاري رقم)11609                                                                                                     

لاسيذ ل اس لاصفري2ي للجنسية)

 5 بااذلرلابيضاء) لاكائن  مغربية 

تجزئة اطف هللا عين لاذئاب لابطاقة)

C942984(لا2طنية رقم

عبذ) بن  لسماعيل  لاسيذ 

لاكائن) مغربية  للجنسية  للجليل 

5)شارع للحزلم لاكبير) بااذلرلابيضاء)

  EE 80510((عين لاذئاب.)لا2طنية رقم

قمر) لاسيذ  ( للحسابات) في  خبير 

للحسابات) مرلقب  بصفته  بن2 ة 

عن2ل ه)34)شرم لاشيخ))لاذلرلابيضاء)

بوذ) علاذفع  لملكتتب  لاتصريح 

م2جب ع ذ عرفي مؤرخ في)17)فبرلور)

2020)هذل لاو ذ لملرفق من لملشترك)

لملنص2ص عليها في لا ا 2ن يشير للى)

لملبلغ لملذف2ع من قبل كل مشترك لي)

تمثل مجم2ع) درهم  (300.000 مبلغ)

للحصص لملكتتبة)

في) لملؤرخ  لالدلر   محضرمجلس 

لاسيذ) تويين  قرر  (2020 فبرلور) (14

ل اس لاصفري2ي كرئيس مذور عام))

باملحكمة) لا ا 2ني  لالوذلع  تم 

في) لملؤرخ  بااذلرلابيضاء) لاتجارية 

 735152 2020)تحت رقم) 01)و2 ي2)

لاشركة مسجلة في لاسجل لاتجاري)

تحت رقم)461077

262I

مكتب للخبر  في لملحاسبة

STE SGIAT SARL.AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

مكتب للخبر  في لملحاسبة

20 ز  ة لبن بط2طة ، 52000، 

لارلشيذوة لملغرب

STE SGIAT SARL.AU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 22 

مارس لاحي للجذوذ - 52200 لرف2د 

لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.13017

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تح2يل)) ( تم) (2020 ماي) (18 لملؤرخ في)

من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

(- للجذوذ) لاحي  مارس  (22 «ز  ة)

«عمار ) إلى) لملغرب») لرف2د  (52200

 52000 (- 51)حي لملحيط) لابركة رقم)

لارلشيذوة))لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية باارشيذوة))بتاريخ)20)ماي)

2020)تحت رقم)127.

263I

مكتب للخبر  في لملحاسبة

STE SGIAT SARL.AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ت2سيع نشاط لاشركة)

مكتب للخبر  في لملحاسبة

20 ز  ة لبن بط2طة ، 52000، 

لارلشيذوة لملغرب

STE SGIAT SARL.AU شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لالجتماعي عمار  

لابركة رقم 51 حي لملحيط - 52000 

لارلشيذوة لملغرب.

ت2سيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.13017

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)18)ماي)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط لاشركة) لاتااية  لألنشطة 

للحالي):

لاهنذسة ع لالستشار ..

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

لالبتذلئية باارشيذوة))بتاريخ)20)ماي)

2020)تحت رقم)127.

264I

مكتب للخبر  في لملحاسبة

STE SGIAT SARL.AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تويين مسير جذوذ الشركة

مكتب للخبر  في لملحاسبة

20 ز  ة لبن بط2طة ، 52000، 

لارلشيذوة لملغرب

STE SGIAT SARL.AU  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي عمار  

لابركة رقم 51 حي لملحيط - 52000 
لارلشيذوة لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.13017
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تويين) تم  (2020 ماي) (18 في) لملؤرخ 
بواله) مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()

عفاف كمسير عحيذ
تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية باارشيذوة))بتاريخ)20)ماي)

2020)تحت رقم)127.

265I

كرعر عبذ لارحمان

 STE DERICHEBOURG SIDI
BENNOUR SA

إعالن حر

 CONSTITUTION STE
 DERICHEBOURG SIDI

BENNOUR SA
بم ت�شى ع ذ عرفي م2قع بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (25/12/2018

دلت للخاصيات لاتااية:
لاشكل:)شركة مساهمة

 STE DERICHEBOURG(:لاتسمية
SIDI BENNOUR SA

112،)تجزئة) لمل ر لالجتماعي:)رقم)
ج2هر ،)لاطابق لألعل،)سيذي بن2ر

أنشطتها:) لاشركة:أبرز  غرض 
علملماثلة،) لملنزاية  لانفاوات  جمع 
لاكبير) للحجم  دلت  علانفاوات 
لملكب) للى  لملجم2عة  لانفاوات  ع  ل 
عأثاث) لاطرق  عتنظيف  (+ عتفريغا.)
لاش2لرع لملثبتة من قبل مف2ضا ع  ل)
علاتفريغ.) جموها  تم  لاتي  لانفاوات 
لألنشطة) جميع  أعم،) عبشكل  (+
لاو ارلت) علاصناعية،) لاتجارية 
بشكل) لملتول ة  لملااية  علملوامالت 
مباشر أع غير مباشر))بغرض لاشركة)
على) تشجع  أن  لملحتمل  من  لاتي 

تنميتها.
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 2400000.00 لاشركة:) رلسمال 

درهم))ملي2 ين ع لربع مائة لاف درهم،)

ععشرين) أربوة  إلى  م سمة  عهي  (،)

من فئة مائة) (،)24000( أاف سهم)

درهم))100dhs()لا يمة لالسمية اكل)

مذف2عة) (24000 إلى) (1 مرقمة) منها،)

بااكامل ب يمة لسمية)،)في لالكتتاب.

لملذ :)99)سنة.

تم تويين لاسيذ لحيزعن) لإلدلر :)

ز  ة) (45 بون2لن) لاساكن  و2سف،)

بئر) لاوبذ تجزئة رمضان  لبن  طرفة 

للحامل) لارباط،) لاس2ي�شي  قاسم 

عذد) لا2طنية  لاتوريف  ابطاقة 

A 711969)مذورل عاما الشركة.

لإلوذلع) تم  لا ا 2ني:) لإلوذلع 

المحكمة) لاضبط  بكتابة  لا ا 2ني 

بتاريخ) بن2ر  اسيذي  لإلبتذلئية 

27/12/2018،)تحث عذد)2839.

266I

لئتما ية أكيذي

MAZ EXCELLENCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لئتما ية أكيذي

ز  ة لسفي،محج للحسن لاثاني، 

لاش ة 12، لاطابق لاثااث  )م.ج( 

حمرية مكناس ، 50000، مكناس 

لملغرب

MAZ EXCELLENCE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لارقم 651 

تجزئة لملنص2ر  مكناس - 50050 

مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49719

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (16

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 MAZ (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.EXCELLENCE

مزلرع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

فالحي.

لارقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(- مكناس) ( لملنص2ر) تجزئة  (651

50050)مكناس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 50.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لاهرمازي  أمين  لاسيذ 

تجزئة لاوثما ية) (1 108لاطابق) رقم)

مكناس) (50050 مكناس) (1 لاشطر)

لملغرب.

لاهرمازي عن2ل ه)ل() لاسيذ زكرياء)

بابا) سيذي  ا ذوم  دعلر  (614 رقم)

مكناس)50050)مكناس لملغرب.

عن2ل ه)ل() عليتان  مرعلن  لاسيذ 

19)ز  ة لبن زهر عمار  مرينا أ)2)ش ة)

15)طنجة)90060)طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لاهرمازي  أمين  لاسيذ 

تجزئة لاوثما ية) (1 108لاطابق) رقم)

مكناس) (50050 مكناس) (1 لاشطر)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)-.

267I

بينيفيك2م

 OPTIMUM CHAUSSURES

SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

بينيفيك2م

13 ز  ة عمر بنجل2ن لألطلس ، 

30000، فاس لملغرب

 OPTIMUM CHAUSSURES SARL

AU شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 8، مكرر 

تجزئة بناني عين هارعن فاس - 

30100 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62685

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (10

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 OPTIMUM CHAUSSURES SARL

.AU

صناعة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
لألحذوة النساء،)لملتاجر  على مست2ى)

لألس2لق لاذلخلية ع للخارجية.

8،)مكرر) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

(- فاس) هارعن  عين  بناني  تجزئة 

30100)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاسيذ ب2جر يجة زهير)

حصة ب يمة)100,00)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ ب2جر يجة زهير عن2ل ه)ل()

لاسيفر) باب  لألمل  حي  (4 رقم) (،41

فاس)30100)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ ب2جر يجة زهير عن2ل ه)ل()

لاسيفر) باب  لألمل  حي  (4 رقم) (،41

فاس)30100)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (03 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1238.

268I

nador conseil sarl au

LOTISSEMENT GRATIFIA

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

خفض رأسمال لاشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

LOTISSEMENT GRATIFIA  شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 137 شارع 

لملسير   - 62000 لاناظ2ر لملغرب.

خفض رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

. 8989

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم) (2019 دجنبر) (24 في) لملؤرخ 

بمبلغ) لاشركة  رأسمال  خفض 

من) أي  درهم») (2.900.000» قذره)

 100.000» إلى) درهم») (3.000.000«

عذد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

لألسهم.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)04)وناور)

2020)تحت رقم)155.

269I
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jouid mohamed

كلي كار

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

حل شركة

jouid mohamed

 rue  el(mesjid(app(n°3 errachidia

، 52000، ERRACHIDIA(MAROC

كلي كار شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد )في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي 18ز  ة 

سيذي ب2عبذهللا - 52000 لارلشذوة 

لارلشذوة.

حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.11603

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2020)ت رر حل) 09)فبرلور) لملؤرخ في)

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  كلي)

درهم) (10.000 رأسمااها) مبلغ  ( كار)

18ز  ة) لإلجتماعي) م رها  ععن2لن 

سيذي ب2عبذهللا)-)52000)لارلشذوة)

:)  ص في لمل2لرد) لارلشذوة  تيجة ل)

لملااية إلقتناء)سيارلت لان ل.

18ز  ة) ع حذد م ر لاتصفية ب)

 52000 (- ب2عبذهللا…) سيذي 

لارلشذوة…)لارلشذوة.)

ع عين:

ع) مصطفى  ( خياطي) لاسيذ) ()

ب2عبذهللا) 13ز  ة سيذي  عن2ل ه)ل()

52000)لارلشذوة لارلشذوة كمصفي)

) ()الشركة.

ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)

محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 

ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 03 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

مارس)2020)تحت رقم)107/2020.

270I

FUDAIMET

اسبري ميديكال
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FUDAIMET
8 ز  ة لبن لاوادل، لاطابق لاثاني، 
رقم 7، لاذلرلابيضاء ، 20000، 

لاذلرلابيضاء لملغرب
لسبري ميذوكال  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 332، 
شارع لبرلهيم لارعدلني،لاطابق 

لاثاني،رقم 12، مواريف، 
لاذلرلابيضاء  - 20330 

لاذلرلابيضاء  لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461153
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (29
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
:)لسبري) لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

ميذوكال).
بيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
لملوذلت لاطبية،)تصذور علالستيرلد).

(،332 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
لارعدلني،لاطابق) لبرلهيم  شارع 
مواريف،) (،12 لاثاني،رقم)
لاذلرلابيضاء))-)20330)لاذلرلابيضاء))

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ هشام كتاني)):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
لاسيذ  حيا  سخي)):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() ( كتاني) هشام  لاسيذ 

ه) ج  لالمين  قصبة  لقامة  اساسفة 

 1 طابق) (9 ش ة) (2 عمار ) مكرر  (1

20190)لاذلر لابيضاء) ( لاذلرلابيضاء)

لملغرب).

لاسيذ حيا  سخي))عن2ل ه)ل()درب)
لابيضاء) (57 رقم) (40 ز  ة) لا ريوة 

20520)لاذلر لابيضاء)لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ( كتاني) هشام  لاسيذ 

ه) ج  لالمين  قصبة  لقامة  اساسفة 

 1 طابق) (9 ش ة) (2 عمار ) مكرر  (1

20190)لاذلر لابيضاء) ( لاذلرلابيضاء)

لملغرب)

لاسيذ  حيا  سخي))عن2ل ه)ل()درب)
لابيضاء) (57 رقم) (40 ز  ة) لا ريوة 

20520)لاذلر لابيضاء)لملغرب)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 03 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735232.
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FLASH ECONOMIE

ESPERE CONSULTING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ESPERE CONSULTING شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لاثاني رقم 261 بل2ك س ل عمار  

ف2ق لاكذوة تك2ين - 80000  أڭادور  

لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

40885

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 و2 ي2) (10

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ESPERE CONSULTING
لاتذريب) (: غرض لاشركة بإوجاز)
علاذرلسة علالستشارلت في لملحاسبة)

علاضرلئب علملساعذ  لا ا 2 ية.
لاطابق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
عمار ) ل  س  بل2ك  (261 رقم) لاثاني 
ف2ق لاكذوة تك2ين)-)80000))أڭادور))

لملغرب).
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ للحسين لزرعق):))50)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
لاسيذ واسين بك2 طر)):))50)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ للحسين لزرعق عن2ل ه)ل()
حي لعالد لبرلهيم لعالد برحيل))83000 

تارعدل ت))لملغرب).
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ واسين بك2 طر)
حي لا صبة لشت2كة) ز  ة لاصحرلء)

لوت باها))87200 )بي2ڭرى لملغرب).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ للحسين لزرعق عن2ل ه)ل()
حي لعالد لبرلهيم لعالد برحيل))83000 

تارعدل ت))لملغرب)
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
غشت) (06 بتاريخ) ( باكادور) لاتجارية 

2019)تحت رقم)87578.
272I

مستأمنة م2 مني

DAR ALAYLA TRAVAUX
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مستأمنة م2 مني
رقم 734 لاطابق 2 ش ة2 لقامة 

و2سف شارع م2الي عبذ هللا 
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تاعريرت ، 65800، تاعريرت لملغرب

DAR ALAYLA TRAVAUX شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 885 

تجزئة لانسيم  - 65800 تاعريرت 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

1119

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (25

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 DAR (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ALAYLA TRAVAUX
-1م اعل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لابناء)) ع  لملختلفة  لاألشغال 

-2لا2ساطة).
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)رقم)885 

تاعريرت) (65800 (- ( لانسيم) تجزئة 

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: بحيى) لاطيبي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() وحيى  لاطيبي  لاسيذ 
13)سل2لن لاناظ2ر) شارع أزيالل رقم)

62702)لاناظ2ر لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() وحيى  لاطيبي  لاسيذ 
13)سل2لن لاناظ2ر) شارع أزيالل رقم)

62702)لاناظ2ر))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بتاعريرت))بتاريخ)16)مارس)

2020)تحت رقم)30/2020.

273I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

SLAMA TRAV
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

.sté. fidev(SARL - A.U
مكناس - 498 لدو2ر لجذلد لبني 
لمحمذ ، 50000، مكناس لملغرب

SLAMA TRAV   شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي محل رقم 
83، تجزئة لأل 2ر - مجاط - 50000 

مكناس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49683
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.  SLAMA TRAV
:)م اعل في) غرض لاشركة بإوجاز)
أشغال) لملختلفة؛) أع لألشغال  لابناء)
تجهيز) لاصحي؛) علاصرف  لاطرق 

لملساحات للخضرلء.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)محل رقم)
 50000 (- -)مجاط) 83،)تجزئة لأل 2ر)

مكناس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
34)حصة) ( (: ( لاسيذ بالل كرمال)

ب يمة)100)درهم الحصة).
 33 ( (: ( فاتحة للحيذلعي) ( لاسيذ )

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ  لاهام ا ريب)):))33)حصة)
ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ( ا ريب) لاهام  لاسيذ  
جماعة) (- للحاجب) طريق  (،8 كلم)

مجاط)50000)مجاط لملغرب.
للحيذلعي)) فاتحة  ( لاسيذ )
لانصرع) تجزئة  (،70 رقم) عن2ل ه)ل()
وامنة،)ز  ة)3)-)سيذي م2من)50000 

لاذلر لابيضاء)لملغرب.
عن2ل ه)ل() ( كرمال) بالل  لاسيذ 
13،)ز  ة)375،)حي لمل اعمة))50000 

بركان لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ( كرمال) بالل  لاسيذ 
13،)ز  ة)375،)حي لمل اعمة))50000 

بركان لملغرب
للحيذلعي) فاتحة  ( لاسيذ )
لانصرع) تجزئة  (،70 رقم) عن2ل ه)ل()
وامنة،)ز  ة)3)-)سيذي م2من)50000 

لاذلر لابيضاء)لملغرب
عن2ل ه)ل() ( ا ريب) لاهام  لاسيذ  
جماعة) (- للحاجب) طريق  (،8 كلم)

مجاط)50000)مجاط لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1365.
274I

KAOUN

M.N.R PROPERTIES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

M.N.R PROPERTIES شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي لملحاميذ 2 
رقم 1559 مرلكش - 40000 مرلكش 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
100129

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 أكت2بر) (11
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 M.N.R(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROPERTIES
غرض لاشركة بإوجاز):)-لملوامالت)

لاو ارية.
لملحاميذ) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
 40000 (- مرلكش) (1559 رقم) (2

مرلكش لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
((: للحبيب) محمذ  ) ص2ح  لاسيذ)
100)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
للحبيب) محمذ  ) ص2ح  لاسيذ)
 1559 رقم) (2 لملحاميذ) عن2ل ه)ل()

مرلكش)40000)مرلكش لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
للحبيب) محمذ  ) ص2ح  لاسيذ)
 1559 رقم) (2 لملحاميذ) عن2ل ه)ل()

مرلكش)40000)مرلكش لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لاتجارية بمرلكش))بتاريخ)-)تحت رقم)
275I

E-FINANCE CONSEILS

SAMINAT
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

E-FINANCE CONSEILS
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رقم 117 لاش ة رقم 1 تجزئة 

لألحباس لاحي لملحمذي مرلكش ، 

40000، مرلكش لملغرب

SAMINAT شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 1 دعلر 

لاكذوة جماعة ملزعضية - 41000 

شيشاع  لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

1461

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (24

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SAMINAT

غرض لاشركة بإوجاز):)م اعل في

لألشغال لاوامة أع لابناء.).
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)رقم)1)دعلر)

 41000 (- ملزعضية) جماعة  لاكذوة 

شيشاع  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 5.000 ( (: لجماني) جمال  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لجماني  جمال  لاسيذ 

 40000 لملحاميذ) (836 رقم) لانهضة 

مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لجماني  جمال  لاسيذ 

 40000 لملحاميذ) (836 رقم) لانهضة 

مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 04 بتاريخ) ( بامنتا 2ت) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)49/2020.
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مكتب للخبر  في لملحاسبة

RENOVENT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب للخبر  في لملحاسبة
20 ز  ة لبن بط2طة ، 52000، 

لارلشيذوة لملغرب
RENOVENT شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 09 
لاز  ة 05 حي لاشوبة   - 52000 

لارشيذوة لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13809
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (11
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.RENOVENT
غرض لاشركة بإوجاز):)-1)تنظيم)
لافواايات) ع  لألحذلت  مختلف 

لا2طنية.
-2لابرمجة لملول2ما تية.

-3)لملتاجر ..
 09 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
 52000 (- ( ( لاشوبة) حي  (05 لاز  ة)

لارشيذوة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
((: علي2ي) لشرف  محمذ  لاسيذ 
250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
((: .لاسيذ عبذ لإلاه لسماعيلي عل2ي)
250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

لاسيذ محمذ أمين علي2ي):))250 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

((: عل2ي) لسماعيلي  أمين  لاسيذ 
250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
علي2ي) لشرف  محمذ  لاسيذ 
تجزئة ب2تالمين) (198 رقم) عن2ل ه)ل()

52000)لارلشيذوة لملغرب.
لسماعيلي) لإلاه  عبذ  لاسيذ 
عل2ي عن2ل ه)ل()ز  ة)06)رقم)30)حي)

لملحيط)52000)لارلشيذوة لملغرب.
علي2ي) أمين  محمذ  لاسيذ 
تجزئة ب2تالمين) (198 رقم) عن2ل ه)ل()

52000)لارلشيذوة لملغرب.
عل2ي) لسماعيلي  أمين  لاسيذ 
حي) (30 رقم) (06 ز  ة) عن2ل ه)ل()

لملحيط)52000)لارلشيذوة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
علي2ي) لشرف  محمذ  لاسيذ 
تجزئة ب2تالمين) (198 رقم) عن2ل ه)ل()

52000)لارلشيذوة لملغرب
لسماعيلي) لإلاه  عبذ  لاسيذ 
عل2ي عن2ل ه)ل()ز  ة)06)رقم)30)حي)

لملحيط)52000)لارلشيذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 02 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)441.
277I

»N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(«N2AC

 CAPITAL TRUST
INVESTMENTS
إعالن متوذد لا رلرلت

 N. AMAR(AUDIT &
»CONSULTING «N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CAPITAL TRUST INVESTMENTS
«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ»
ععن2لن م رها لالجتماعي: 50 ، 

شارع رشيذي ، سيذي بلي2ط  - - 

لاذلر لابيضاء  لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.295481

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)20)ماي)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
بم ت�شى قرلر لاشريك لا2حيذ))تمت)
تف2يت لاسيذ لنس) (: لملصادقة على)
لعشريف)1)حصة لجتماعية من أصل)
1.000)حصة افائذ  لاسيذ عز لاذون)
ج2لد بتاريخ)20)ماي)2020،)كما تمت)

لمل2لف ة عليه كشريك جذوذ.
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
الشركة) لا ا 2ني  لاشكل  تم تح2يل 
«شركة دلت مسؤعاية محذعد ) من)
«شركة) إلى) لا2حيذ») لاشريك  دلت 

دلت لملسؤعاية لملحذعد ».
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
على) ونص  لاذي  (:* رقم) بنذ 
ماولي:)قرر لملساهم لا2حيذ لاتوذول)
لانظام لألسا�شي) لملرتبط مل تضيات 
(، ماد ) ماد   (، تحفظ) علعتمذ دعن 
 ص2ص لانظام لألسا�شي لاتي تحكم)

لاشركة بشكلها للجذوذ.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735268.

278I

مكتب لملحاسبة لاصااحي

SOCIETE FAM IMMOBILIER
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب لملحاسبة لاصااحي
ز  ة لملذونة لملن2ر  عمار  لايو 2بي 
لاطابق لاثااث لاش ة رقم 6 عجذ  ، 

60000، عجذ  للملغرب
 SOCIETE FAM IMMOBILIER
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي قيسارية 
لا2دلدوة محل رقم 6 ظهر ملحلة - 

60000 عجذ  لململكة لملغربية
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تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
34869

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (28
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOCIETE FAM IMMOBILIER
غرض لاشركة بإوجاز):)1/)لشغال)

لابناء)ع لألشغال لملختلفة.
2/)أشغال لاذوك2ر علاصباغة.

3/)منوش ع اري
4/)لابيع علاشرلء..

قيسارية) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
(- ملحلة) ظهر  (6 رقم) محل  لا2دلدوة 

60000)عجذ  لململكة لملغربية.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة سنة).
لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:
 500 ( (: لاسيذ عبذ لملجيذ فريكل)
حصة ب يمة)100,00)درهم الحصة).
لاسيذ أحمذ فريكل):))500)حصة)

ب يمة)100,00)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
فريكل) لملجيذ  عبذ  لاسيذ 
شارع سيذي) لا ذس  حي  عن2ل ه)ل()
عجذ ) (60000 رقم145  موافة 

لململكة لملغربية.
لاسيذ أحمذ فريكل عن2ل ه)ل()حي)
تجزئة) موافة  سيذي  شارع  لا ذس 
عجذ ) (60000 رقم149  لاطلحاعي 

لململكة لملغربية.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ أحمذ فريكل عن2ل ه)ل()حي)
تجزئة) موافة  سيذي  شارع  لا ذس 
عجذ ) (60000 رقم149  لاطلحاعي 

لململكة لملغربية

فريكل) لملجيذ  عبذ  لاسيذ 
شارع سيذي) لا ذس  حي  عن2ل ه)ل()
عجذ ) (60000 رقم145  ( موافة)

لململكة لملغربية
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (04 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)868.

279I

مكتب لملحاسبة لاصااحي

SOCIETE ALPHA METRE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مكتب لملحاسبة لاصااحي
ز  ة لملذونة لملن2ر  عمار  لايو 2بي 
لاطابق لاثااث لاش ة رقم 6 عجذ  ، 

60000، عجذ  للملغرب
SOCIETE ALPHA METRE  شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم74 
شارع م2الي و2سف لملكتب رقم11 - 

60000 عجذ  لململكة لملغربية
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
34957

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (20
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. SOCIETE ALPHA METRE
غرض لاشركة بإوجاز):)1/)مرلقب)
 METREUR(.لابناء لشغال  عمذقق 

.(VERIFICATEUR
رقم74  (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
شارع م2الي و2سف لملكتب رقم11 - 

60000)عجذ  لململكة لملغربية.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

((: للحسناعي) و2سف  لاسيذ 
درهم) (100,00 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
للحسناعي) و2سف  لاسيذ 
تجزئة) لابارعد  غار  حي  عن2ل ه)ل()
 60000 تم2زرقم31   ز  ة  لاياتني 

عجذ  لململكة لملغربية.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
للحسناعي) و2سف  لاسيذ 
تجزئة) لابارعد  غار  حي  عن2ل ه)ل()
 60000 تم2زرقم31   ز  ة  لاياتني 

عجذ  لململكة لملغربية
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (13 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1028.
280I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MEHJI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
MEHJI  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 55 شارع 
محمذ للخامس عمار  جكار رقم 33 

جليز - 40000 مرلكش لملغرب.
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.98971

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)05)دجنبر)2019)تم))تح2يل))
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
عمار ) للخامس  محمذ  شارع  (55«
جكار رقم)33)جليز)-)40000)مرلكش)

بن) و2سف  «سيذي  إلى) لملغرب»)
 40000  -   101 علي لانخيل لملجال)

مرلكش))لملغرب».
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
دجنبر) (27 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2019)تحت رقم)110777.
281I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD FABIOLA
إعالن متوذد لا رلرلت

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
RIAD FABIOLA «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: درب 
لملكينة رقم 14 سيذي لو2ب لملذونة  

- 40000 مرلكش لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.20125

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)09)وناور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
700)حصة) ف2ت لاسيذ))لالن كيروتي)
غيجينة) م2لزلن  لاسيذ   اصالح 

ص2 يا)
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
تح2يل شكل لاشركة للى شركة دلت)
شريكة) دلت  محذعد   مسؤعاية 

عحيذ )
قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)
كيروتي) لالن  لاسيذ  لست ااة  قب2ل 
لاسيذ ) عتويين  كمسير  منصبه  من 
م2لزلن غيجينة ص2 يا مسير  عحيذ )

الشركة ملذ  غير محذعد )
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
بنذ رقم)6:)لاذي ونص على ماولي:)
ص2 يا) غيجينة  م2لزلن  لاسيذ  
لملااكة لجميع للحصص)1000)حصة
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على) ونص  لاذي  (: (1 رقم) بنذ 
شركة) ه2:) لاشركة  شكل  ( ( ماولي:)
دلت مسؤعاية محذعد  دلت شريكة)

عحيذ )
على) ونص  لاذي  (: (38 رقم) بنذ 
ماولي:)تويين لاسيذ  م2لزلن غيجينة)
ص2 يا مسير  عحيذ  الشركة ملذ  غير)

محذعد )
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
وناور) (17 بتاريخ) ( بمرلكش) لاتجارية 

2020)تحت رقم)111421.
282I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

COBRATOURS
إعالن متوذد لا رلرلت

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
COBRATOURS «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: 28 ز  ة 
لبن ت2مرت عمار  بل زيز لاطابق 

لاثاني رقم 6 جليز - 40000 مرلكش 
لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.15873
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)28)وناور)2020
تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:))
ف2تت لاسيذ  برلفين لايسا ذرل)660 
حصة اصالح لاسيذ  كرل يرع ميال يا
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
تح2يل شكل لاشركة للى شركة دلت)
شريكة) دلت  محذعد   مسؤعاية 

عحيذ )
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
بنذ رقم)6):)لاذي ونص على ماولي:)
  GRANERO MELANIA لاسيذ )
لملااكة لجميع للحصص)1000)حصة

على) ونص  لاذي  (: (1 رقم) بنذ 
شركة) ه2:) لاشركة  شكل  ( ( ماولي:)
دلت مسؤعاية محذعد  دلت شريكة)

عحيذ )
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (05 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)111974.
283I

كرعر عبذ لارحمان

 STE KORYAD
INTERNATIONAL SARLAU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

كرعر عبذ لارحمان
04 تجزئة عمار سيذي بن2ر ، 
24350، سيذي بن2ر لملغرب

 STE KORYAD INTERNATIONAL
SARLAU شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 04 تجزئة 
عمار سيذي بن2ر سيذي بن2ر 

24350 سيذي بن2ر لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
2711

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (26
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 KORYAD INTERNATIONAL

.SARLAU
:)م اعل في) غرض لاشركة بإوجاز)
  ل لابضائع)+)م اعل في لألشغال ع)

لابناء)+)لإلستيرلد ع لاتصذور.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)04)تجزئة)
عمار سيذي بن2ر سيذي بن2ر)24350 

سيذي بن2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 
10.000.000)درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: زكرياء) لاركيبي  لاسيذ 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() زكرياء) لاركيبي  لاسيذ 
 24350 بن2ر) سيذي  لاو2 ات  مركز 

سيذي بن2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() زكرياء) لاركيبي  لاسيذ 
 24350 بن2ر) سيذي  لاو2 ات  مركز 

سيذي بن2ر لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 01 بتاريخ) ( بن2ر) بسيذي  لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)3523.
284I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DAR NEYLLA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمذ للخامس عمار  بن 
حفصية لاطاوق لالعل رقم لاش ة 1 

جليز، 40060، مرلكش لملغرب
DAR NEYLLA شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 55 شارع 
محمذ للخامس عمار  جكار رقم 33 
جليز 55 شارع محمذ للخامس عمار  
جكار رقم 33 جليز 40000 مرلكش 

لملغرب.
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.98235

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)31)وناور)2020)تم))تح2يل))
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
عمار ) للخامس  محمذ  شارع  (55«
شارع محمذ) (55 جليز) (33 جكار رقم)
جليز) (33 رقم) للخامس عمار  جكار 

40000)مرلكش لملغرب»)إلى)«جماعة)
لا2يذلن لملكان لملسمى)«لافردي»)دلر)

سالم)4  - 40000)مرلكش))لملغرب».
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (26 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)112619.
285I

N2M CONSEIL-SARL

BAHAT AL BOUSTANE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BAHAT AL BOUSTANE  شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 
لابستان رقم L295 191 لاناظ2ر  

لاناظ2ر 62000 لاناظ2ر لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
19903

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 BAHAT(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AL BOUSTANE
غرض لاشركة بإوجاز):)مطوم.

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
لاناظ2ر)) (L295  191 رقم) لابستان 

لاناظ2ر)62000)لاناظ2ر لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
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لاسيذ بيج2 عبذ لمل2من)):))1.000 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ بيج2 عبذ لمل2من عن2ل ه)ل()
حي لشواال رقم)207)لاناظ2ر))62000 

لاناظ2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ بيج2 عبذ لمل2من عن2ل ه)ل()
حي لشواال رقم)207)لاناظ2ر))62000 

لاناظ2ر لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااناض2ر)

2020)تحت رقم)459.
286I

SOLUCIA EXPERTISE

INWATECH GROUPE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
INWATECH GROUPE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 8 ز  ة 
محمذ لاباهي حي لانخيل, لملواريف - 

20000 لاذلر لابيضاء لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.274045

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 ماي) (12 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
لالمرلني) لاهام  () ( لاسيذ) تف2يت 
1.500)حصة لجتماعية من) لاول2ي)
لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (3.000 أصل)
ماي) (12 )جذور بتاريخ) ) () 2ر لاذون)

.2020
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
 02 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735190.
287I

كرعر عبذ لارحمان

STE MINOR SARLAU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

كرعر عبذ لارحمان
04 تجزئة عمار سيذي بن2ر ، 
24350، سيذي بن2ر لملغرب

STE MINOR SARLAU شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 554 

تجزئة لملسير  لاطابق لاتاني  سيذي 
بن2ر 24350 سيذي بن2ر لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
1899

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2016 21) 2 بر)
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MINOR SARLAU
:)م اعل في) غرض لاشركة بإوجاز)
  ل لابضائع)+)لإلستيرلد ع لاتصذور.

 554 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
تجزئة لملسير  لاطابق لاتاني))سيذي)

بن2ر)24350)سيذي بن2ر لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000.000)درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ رشيذ ك2ر)):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
 554 لاسيذ رشيذ ك2ر عن2ل ه)ل()
2)سيذي بن2ر) تجزئة لملسير  لاطابق)

24350)سيذي بن2ر لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لازين  نويمة  لاسيذ  

 24000 فرج) لعالد  ميساع   دعلر 

للجذوذ  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 23 بتاريخ) ( بن2ر) بسيذي  لالبتذلئية 

 2 بر)2016)تحت رقم)2204.

288I

SOLUCIA EXPERTISE

ELARDOU BUSINESS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

ELARDOU BUSINESS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 11 
ز  ة عزيز بالل لاطابق للخامس, 

لملواريف - 20000 لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461111

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (13

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ELARDOU BUSINESS

غرض لاشركة بإوجاز):)لالستشار )

في  ظام لملول2مات.

 11 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
للخامس,) لاطابق  بالل  عزيز  ز  ة 
لابيضاء) لاذلر  (20000 (- لملواريف)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: ب2دن) لاورلبي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() ب2دن  لاورلبي  لاسيذ 
زلعية ز  ة ب2رك2ن عبئر ل زرلن لقامة)
 7 لاش ة) (2 لاطابق) سنتر  فضااة 

لملحمذوة)20650)لملحمذوة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ب2دن  لاورلبي  لاسيذ 
زلعية ز  ة ب2رك2ن عبئر ل زرلن لقامة)
 7 لاش ة) (2 لاطابق) سنتر  فضااة 

لملحمذوة)20650)لملحمذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 02 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735193.
289I

Aïd comptable

  STE  TAZA  FORMATION
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تف2يت حصص

Aïd comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
  STE  TAZA  FORMATION  SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
 BUREAU  ععن2لن م رها لإلجتماعي
 20 ETAGE 4 IMM(HAJJI(AV(ALI
BNOU(ABI(TALEB  - 35000 تاز  

لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.4901

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 فبرلور) (19 في) لملؤرخ 



65(5 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

لملصادقة على):
تف2يت لاسيذ)) ()))واسين لاوزعزي)

أصل) من  لجتماعية  حصة  (250

مرلد) () ( لاسيذ) ( حصة افائذ ) (500

لاوزعزي بتاريخ)19)فبرلور)2020.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

مارس) (19 بتاريخ) ( بتاز ) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)211.

290I

MOGADOR GESTION

AMOGDOUL MOGADOR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 AMOGDOUL MOGADOR

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي عنذ 

للخياري و2سف لا2لقع في رقم 23 

لاطابق لاثاني شارع لملسير  للخضرلء 

لاص2ير  - 44000 لاص2ير  لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.5131

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)09)أكت2بر)2019)تم))تح2يل))

من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

في) لا2لقع  و2سف  للخياري  «عنذ 

لاطابق لاثاني شارع لملسير ) (23 رقم)

للخضرلء)لاص2ير )-)44000)لاص2ير )
لملغرب»)إلى)«رقم)27)ز  ة عبذ لاوزيز)

لافشتالي لاص2ير )-)44000)لاص2ير ))

لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااص2ير ))بتاريخ)02)و2 ي2)

2020)تحت رقم)113/2020.

291I

njbusiness

SOLI MEGA TRAV
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes(maroc

SOLI MEGA TRAV شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لارياض رقم 839 لع2ينات للحجاج 

فاس - 30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62725

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (07

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 SOLI (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.MEGA TRAV

ع) لابناء) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لألشغال لملختلفة.

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لع2ينات للحجاج) (839 لارياض رقم)

فاس)-)30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 2.500 ( (: لاسيذ مصطفى بذعي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 2.500 ( (: لاسيذ منصف لستيت2)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ مصطفى بذعي عن2ل ه)ل()

لع2ينات) (839 رقم) لارياض  تجزئة 

للحجاج فاس)30000)فاس لملغرب

لاسيذ منصف لستيت2 عن2ل ه)ل()
رقم)85)مكرر ز  ة حي سيذي لاهادي)

زعلغة فاس)30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ مصطفى بذعي عن2ل ه)ل()

لع2ينات) (839 رقم) لارياض  تجزئة 

للحجاج فاس)30000)فاس لملغرب

لاسيذ منصف لستيت2 عن2ل ه)ل()
رقم)85)مكرر ز  ة حي سيذي لاهادي)

مكرر ز  ة حي) (85 زعلغة فاس رقم)

فاس) فاس  زعلغة  لاهادي  سيذي 

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (08 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1261.

292I

ABDESLAM ANTID

STE  SUP  PROJET SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE  SUP  PROJET(SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 

لانيمرع تنجذلد  - 52000 كلميمة  

لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

2020/13637

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (10

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

  STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SUP  PROJET SARL

أشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
لابناء)لملختلفة)-)تثبيت أالت ع أجهز )

لملرلقبة)-)لملتاجر ).
قصر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
كلميمة)) (52000 (- ( تنجذلد) لانيمرع 

لملغرب).
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 500 ( (: ( لاسيذ محمذ أب2 و2سف)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
((: محب2بي) لارحمان  عبذ  لاسيذ 
500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
و2سف)) أب2  محمذ  لاسيذ 
 15 بل2ك) (01 عين لاواطي) عن2ل ه)ل()
رقم)178 52000)لارشيذوة لملغرب).

محب2بي) لارحمان  عبذ  لاسيذ 
 52000 ( أعايتكير) قصر  عن2ل ه)ل()

لارشيذوة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
و2سف)) أب2  محمذ  لاسيذ 
 15 بل2ك) (01 عين لاواطي) عن2ل ه)ل()

رقم)178 52000)لارشيذوة لملغرب)
محب2بي) لارحمان  عبذ  لاسيذ 
 52000 ( قصرأعايتكير) عن2ل ه)ل()

لارشيذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 03 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

فبرلور)2020)تحت رقم)280.
293I

MOGADOR GESTION

MOGADOR KHADAMAT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

MOGADOR KHADAMAT شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 
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ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 01.11 

شارع م2الي لدريس 1 لاص2ير  - 

44000 لاص2ير  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5279

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (07

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MOGADOR KHADAMAT
م اعل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

)لاتح2يالت) (: لملتوذد ) للخذمات  في 

لملصرفية)،)لدلء)لاف2لتير...(.
رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 1 لدريس) م2الي  شارع  (01.11

لاص2ير )-)44000)لاص2ير  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ عبذ للحميذ ب2تمنت):)500 

ب يمة)100)درهم.

ب يمة) (500 (: لبال) حميذ  لاسيذ 

100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

ب2تمنت) للحميذ  عبذ  لاسيذ 

تمنار)) لالزرق  تجزئة  عن2ل ه)ل()

44000)لاص2ير  لملغرب.

دعلر) لاسيذ حميذ لبال عن2ل ه)ل()

لاص2ير ) (44000 ( لع اغة) ب2جالخ 

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

ب2تمنت) للحميذ  عبذ  لاسيذ 

تمنار)) لالزرق  تجزئة  عن2ل ه)ل()

44000)لاص2ير  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااص2ير ))بتاريخ)05)و2 ي2)

2020)تحت رقم)117/2020.

294I

لالئتمان للجه2ي للجذوذ 

BEN-AISSA IMMOB
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لالئتمان للجه2ي للجذوذ 
لانسيم 5 تجزئة بكري لارقم 11 

للجذوذ  ، 24000، للجذوذ  لملغرب
BEN-AISSA IMMOB شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي لانسيم 
5 تجزئة بكيري لارقم 11 لاطابق 1 
للجذوذ  - 24000 للجذوذ  لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

16467
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
BEN- (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.AISSA IMMOB
منوش) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع اري.
لانسيم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 1 لاطابق) (11 تجزئة بكيري لارقم) (5

للجذوذ )-)24000)للجذوذ  لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 500 ( (: عادل) للحيس2بي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 500 ( (: لاسيذ للحيس2بي محمذ)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ للحيس2بي عادل عن2ل ه)ل()
لزم2ر) لا2فاق  تجزئة  (4 لاز  ة) (22

24000)أزم2ر لملغرب).
محمذ) للحيس2بي  لاسيذ 
أزم2ر)) لا2فاق  حي  (132 عن2ل ه)ل()

24000)أزم2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ للحيس2بي عادل عن2ل ه)ل()
لزم2ر) لا2فاق  تجزئة  (4 لاز  ة) (22

24000)أزم2ر لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بالجذوذ ))بتاريخ)13)مارس)

2020)تحت رقم)318.

295I

STE FIPARK

S A IMMO INVEST
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES
MAROC

S A IMMO INVEST شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 42 كلم 2 
شارع حسان طريق لوم2زلر - 30000 

فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62713
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (10
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 S A (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.IMMO INVEST
-1م اعل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

أعمال لابناء
-2)مفاعض.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)42)كلم)2 
شارع حسان طريق لوم2زلر)-)30000 

فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ لاشرلوبي عبذ لالطيف):))1 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
((: شكيبة) دخمة  س اط  لاسيذ  
999)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لالطيف) عبذ  لاشرلوبي  لاسيذ 
حسان) شارع  (2 كلم) (42 عن2ل ه)ل()

طريق لوم2زلر)30000)فاس لملغرب.
شكيبة) دخمة  س اط  لاسيذ  
عن2ل ه)ل()شارع حسان طريق لوم2زلر)

30000)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لالطيف) عبذ  لاشرلوبي  لاسيذ 
حسان) شارع  (2 كلم) (42 عن2ل ه)ل()

طريق لوم2زلر)30000)فاس لملغرب
شكيبة) دخمة  س اط  لاسيذ  
عن2ل ه)ل()شارع حسان طريق لوم2زلر)

30000)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (05 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1262.

296I

bousfor construction

AAKAR RIF
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

bousfor construction
شارع لافرلبي رقم 05 لاكنذي ، 

62000، لاناظ2ر لملغرب
AAKAR RIF  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي حي 

ب2يزرزلر  - 62000 لاناظ2ر  لملغرب 
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19927

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (05

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. AAKAR RIF

لالنواش) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لاو اري).

حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

ب2يزرزلر))-)62000)لاناظ2ر))لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

((: ( بل ا�شي) لاسالم  عبذ  لاسيذ 

250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

400)حصة) ( (: ( لاسيذ سمير لمالح)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ عبذ لاكريم لاويذي)):))300 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 25 ( (: ( بمزعغ) فاطمة  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

25)حصة) ( (: ( لاسيذ  دونا لاوالم)

ب يمة)100)درهم الحصة).

(: ( بل ا�شي) لاسالم  عبذ  لاسيذ  (

25000)ب يمة)100)درهم.

 40000 (: ( لمالح) سمير  لاسيذ 

ب يمة)100)درهم.

(: ( لاويذي) لاكريم  عبذ  لاسيذ 

30000)ب يمة)100)درهم.

 2500 (: ( بمزعغ) فاطمة  لاسيذ  

ب يمة)100)درهم.

لاسيذ  دونا لاوالم)):)2500)ب يمة)

100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

بل ا�شي)) لاسالم  عبذ  لاسيذ 

 62000 ( برلقة) لهركاشن  عن2ل ه)ل()

لاناظ2ر لملغرب).

)عن2ل ه)ل()حي) لاسيذ سمير لمالح)
لعالد لحسن رقم)64 62000)لاناظ2ر))

لملغرب.
لاويذي)) لاكريم  عبذ  لاسيذ 
 62000 ( عي�شى) لوت  حي  عن2ل ه)ل()

لاناظ2ر))لملغرب).
لاسيذ  فاطمة بمزعغ))عن2ل ه)ل()
لزغنغان)) لاسفلى  لج2لهر   حي 

62000)لاناظ2ر لملغرب).
عن2ل ه)ل() ( لاوالم) دونا  لاسيذ  
 21 رقم) (92 ز  ة) لبرلهيم  لعالد  حي 

62000)لاناظ2ر لملغرب).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
بل ا�شي)) لاسالم  عبذ  لاسيذ 
 62000 ( برلقة) لهركاشن  عن2ل ه)ل()

لاناظ2ر))لملغرب)
عن2ل ه)ل() ( لاوالم) دونا  لاسيذ  
 21 رقم) (92 ز  ة) لبرلهيم  لعالد  حي 

62000)لاناظ2ر لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)06)و2 ي2)

2020)تحت رقم)481.
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BCNG

BATIPROMAR SARL A.U
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

BATIPROMAR SARL A.U شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 265،شارع 
لازرقط2ني لاطابق 9 رقم92 لاذلر 
لابيضاء - 20050 لاذلر لابيضاء 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461119

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (20

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.BATIPROMAR SARL A.U

منوش) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع اري.

(: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 9 لاطابق) لازرقط2ني  265،شارع 
رقم92)لاذلر لابيضاء)-)20050)لاذلر)

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

((: ك2فة) و2نس  محمذ  لاسيذ 

 100 ب يمة) حصة  (100.000,00

درهم الحصة).

(: ك2فة) و2نس  محمذ  لاسيذ  (

1.000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

ك2فة) و2نس  محمذ  لاسيذ 
هارتمان) رعجي  ز  ة  (12 عن2ل ه)ل()

لاذلر) (20050 لابيضاء) حي لابطحاء)

لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

ك2فة) و2نس  محمذ  لاسيذ 
هارتمان) رعجي  ز  ة  (12 عن2ل ه)ل()

لاذلر) (20050 لابيضاء) حي لابطحاء)

لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 02 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735205.

298I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

CAROUB FARIAN
شركة لاتضامن

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيذي محمذ ، 15000، 

للخميسات لملغرب

CAROUB FARIAN شركة 

لاتضامن

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

محمذ 6 ز  ة ف2ق لاس ية - 87054 

ميذات لملغرب

تأسيس شركة لاتضامن 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

2341

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 دجنبر) (24

لألسا�شي اشركة لاتضامن باملميزلت)

لاتااية:

شكل لاشركة):)شركة لاتضامن.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.CAROUB FARIAN

تح2يل ع) (: غرض لاشركة بإوجاز)

تس2يق منتج للخرعب.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

محمذ)6)ز  ة ف2ق لاس ية)-)87054 

ميذات لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 800 ( (: لاسيذ عبذ لارحيم فريان)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 200 ( (: ت2غزلعي  جيب) لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

فريان) لارحيم  عبذ  لاسيذ 

شت2كة) عمير   لوت  مركز  عن2ل ه)ل()

لوت باها)87100)لكادور لملغرب
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لاسيذ ت2غزلعي  جيب عن2ل ه)ل()

 15000 لعريبل) لوت  لوت حذع  دعلر 

للخميسات لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

فريان) لارحيم  عبذ  لاسيذ 

شت2كة) عمير   لوت  مركز  عن2ل ه)ل()

لوت باها)87100)لكادور لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

03)مارس) بتاريخ) ( لالبتذلئية بميذات)

2020)تحت رقم)46.

299I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 PROMOCAF GAOUAR ET
CIE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
قفل لاتصفية

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الك2اين 2 رقم 5 عمار  

ماتيني2ن لاطابق 2 رقم 7 سيذي 

مورعف لاذلر لابيضاء ، 20150، 

لاذلر لابيضاء لملغرب

 PROMOCAF GAOUAR ET CIE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : 174 

طريق عالد زيان - 20530 لاذلر 

لابيضاء لملغرب.

قفل لاتصفية
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.38435

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر حل) (2020 11)مارس) لملؤرخ في)

 PROMOCAF GAOUAR ET CIE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  مبلغ)
درهم ععن2لن) (2.300.000 رأسمااها)

عالد) طريق  (174 لإلجتماعي) م رها 
لملغرب) لاذلر لابيضاء) (20530 (- زيان)

حسابات) علعتماد  فحص   تيجة ل•)

لاتصفية الشركة؛

لانهائية) لاتصفية  إغالق  (•

الشركة؛

إبرلء)دمة لملصفي عإعفائه) (•

من مهمته؛

.ع عين:

ع) جل2ن  بن  ( حمزل) لاسيذ) ()

زيان) عالد  طريق  (174 عن2ل ه)ل()

لملغرب) لابيضاء) لاذلر  (20530

كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

 174 عفي) (2020 مارس) (11 بتاريخ)

لاذلر) (20530 (- زيان) عالد  طريق 

لابيضاء)لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735266.

300I

Cabinet LAMRINI HADI

MAKROUSS SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا لاناض2ر ، 

62000، لاناض2ر لملغرب

MAKROUSS SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي سيذي 

م2�شى بني ل صار لاناظ2ر - 62050 

لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

18127

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 27) 2 بر)

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MAKROUSS SARL

غرض لاشركة بإوجاز):)لالصذلر ع)

لاتصذور.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)حي سيذي)

 62050 (- م2�شى بني ل صار لاناظ2ر)

لاناظ2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

 334 ( (: زكرياء) مسو2دي  لاسيذ 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 333 ( (: لاسيذ مسو2دي عبذ هللا)
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 333 ( (: إبرلهيم) أعصياد  لاسيذ 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ مسو2دي زكرياء)عن2ل ه)ل()
 2 رقم) (2 حي عمر لبن للخطاب ز  ة)
20540)لاذلر لابيضاء) لاذلر لابيضاء)

لملغرب.
هللا) عبذ  مسو2دي  لاسيذ 
بني) م2�شى  سيذي  حي  عن2ل ه)ل()

ل صار)62050)لاناظ2ر لملغرب.
لاسيذ أعصياد إبرلهيم عن2ل ه)ل()
 10090 لارباط) أطلس  شارع  (24

لارباط لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ مسو2دي زكرياء)عن2ل ه)ل()
 2 رقم) (2 حي عمر لبن للخطاب ز  ة)
20540)لاذلر لابيضاء) لاذلر لابيضاء)

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)27) 2 بر)

2018)تحت رقم)3176.
301I

fiducinfo(sarlau

BEN IDAR ROTISSERIE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
BEN IDAR ROTISSERIE شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لابارد 

تاحناعت للح2ز مرلكش - 40000 

مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103929

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (12

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 BEN (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.IDAR ROTISSERIE

عجبات) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

خفيفة سريوة.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)حي لابارد)

 40000 (- مرلكش) للح2ز  تاحناعت 

مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 60.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

  HASSATI MILOUD : لاسيذ)

600)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ( لاسيذ ميل2د حساتي)

 40000 ( للح2ز) تاحناعت  لابارد  حي 

مرلكش لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ( لاسيذ ميل2د حساتي)

 40000 ( للح2ز) تاحناعت  لابارد  حي 

مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113334.
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nador conseil sarl au

FARHAYA IMMOBILIER
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

FARHAYA IMMOBILIER  شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لملطار 

تجزئة لع ذل بل2ك 51 رقم 120  - 

62000 لاناظ2ر لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.12411

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم) (2020 و2 ي2) (01 في) لملؤرخ 

قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

 10.000» أي من) درهم») (990.000«

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

دو2ن) مع  م اصة  إجرلء) ( (: طريق)

لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع لملستح ة.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)04)و2 ي2)

2020)تحت رقم)480.

303I

nador conseil sarl au

LYSCO INTER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تف2يت حصص

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

LYSCO INTER   شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 83 لاحي 

للجذوذ لاورعي - 62000 لاناظ2ر 

لملغرب .

تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.18989

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تمت) (2020 وناور) (13 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
تف2يت لاسيذ)) ()عبذ هللا))عزعزي))
أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.000
 LYS() ((1.000)حصة افائذ ))لاسيذ
 13 بتاريخ) (COBELO  MENESES

وناور)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)18)فبرلور)

2020)تحت رقم)233.

304I

SAGASUD

 STE LA-FISH
MULTISERVICES
إعالن متوذد لا رلرلت

SAGASUD
شارع لالمير م2الي عبذ هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، لاوي2ن

LAAYOUNE لملغرب
 STE LA-FISH MULTISERVICES
«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ»
ععن2لن م رها لالجتماعي: حي 
كابيلذع ز  ة بني مالل رقم 09 

لاطابق لالعل لاوي2ن - - لاوي2ن 
لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.21127
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)29)و2 ي2)2020
تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
بيع حصص

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
لست ااة مسير لاشركة ع تويين مسير)

جذوذ)
قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

ت2سيع نشاط لاشركة
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
ساام) محمذ  من  حصة  (1000 بيع)

اورع�شي للى لاسيذ لاغمري عثمان
على) ونص  لاذي  (:2 رقم) بنذ 
لست ااة لاسيذ محمذ ساام) ماولي:)
تم) ع  لاشركة  تسيير  من  اورع�شي 
تويين لاسيذ لاغمري عثمان كمسير)
لعتماد) تم  كما  الشركة  جذوذ 

لإلمضاء)لا2حيذ اه)
بنذ رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)
ت2سيع نشاط لاشركة كماولي:)تخزين)
لملجمذ ،تخزين) لاسمكية  لملنتجات 

لملنتجات لابحرية
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (05 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)922/2020.

305I

CHAMBI-CAR

CHAMBI-CAR
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

CHAMBI-CAR
 N° 478 2EME(ETAGE(LOT(MY

 ALI(CHERIF(ERRACHIDIA ،
52000، Errachidia(Maroc
CHAMBI-CAR شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي م2الي 
علي شريف قطوة 478 - 52000 

لارشيذوة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
13737

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (01
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.CHAMBI-CAR

كرلء) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسيارلت.

م2الي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 52000  -  478 قطوة) شريف  علي 

لارشيذوة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 100 ( (: لاغلب) و2سف  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لاغلب  و2سف  لاسيذ 

تل2ات لوت ع�شي تنغير)45800)تنغير)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لاغلب  و2سف  لاسيذ 

تل2ات لوت ع�شي تنغير)45800)تنغير)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 20 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

أبريل)2020)تحت رقم)-.

306I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

امبري جاسمين
ل تهاء)ع ذ تسيير حرألصل تجاري)

)لألشخاص لملون2ي2ن(

ل تهاء ع ذ لاتسيير للحر األصل 

تجاري

لمبري جاسمين

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لاكائن) جاسمين  لمبري  ش  اشركة 

194)درب) .رقم) ( م رها لالجتماعي ب)

للجذوذ لاشماع باب دكااة))-)40000 

 26 ( بتاريخ) لملنو ذ  لملغرب  مرلكش 

و2 ي2)2019)ت رر ماولي:
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األصل) للحر  لاتسيير  ع ذ  إنهاء)

درب) (194 رقم) ب  لاكائن  لاتجاري 

للجذوذ لاشماع باب دكااة))-)40000 

 26 بتاريخ) لملغرب،لملبرم  مرلكش 

)عداك) 2019)مع شركة الهان) و2 ي2)

بحل2ل لألجل لملحذد اه بين لاطرفين.

307I

مكتب محاسبة

TAPASELESPANOL SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمار  41 ش ة 2 ز  ة عالل بن عبذ 

هللا ص.ب 200 لارشيذوة ، 52004، 

لارشيذوة لملغرب

 TAPASELESPANOL SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 

تنام2ست لاطاعس - 52000 

لاريصاني لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13811

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (01

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.TAPASELESPANOL SARL AU

غرض لاشركة بإوجاز):)-)مطوم

QUADS(كرلء)لالايات(-

-)تنظيم لارحالت لاسياحية).

قصر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 52000 (- لاطاعس) تنام2ست 

لاريصاني لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ باكب2 لعمر):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ باكب2 لعمر عن2ل ه)ل()قصر)

تنام2ست لاطاعس)52000)لاريصاني)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ باكب2 لعمر عن2ل ه)ل()قصر)

تنام2ست لاطاعس)52000)لاريصاني)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 03 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)446.

308I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صوماني طغونس

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

ص2ماني طغ2نس شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملجمع 

لاسكني لملست بل لملنط ة للحضرية 

رلس لملا  ل 3 لارقم 5 لاطابق 01 عين 

لاش ف فاس - 30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62465

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (11

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

ص2ماني طغ2نس.

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابضائع.

لملجمع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاسكني لملست بل لملنط ة للحضرية)

رلس لملا))ل)3)لارقم)5)لاطابق)01)عين)

لاش ف فاس)-)30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاسيذ للحسين هماني)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ للحسين هماني عن2ل ه)ل()

دعلر للخرلبشة لال ذاس عين لاش ف)

فاس) (30000 فاس) يو 2ب  م2الي 

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ للحسين هماني عن2ل ه)ل()

دعلر للخرلبشة لال ذاس عين لاش ف)

فاس) (30000 فاس) يو 2ب  م2الي 

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1087.

309I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوزار برو
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

س2زلر برع شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لا طووة 

316 تجزئة  جمة 1 سهب لا2رد 

جنان لا2رد فاس  - 30000 فاس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62477

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (11

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)س2زلر)

برع.

بائع) ( (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

للحب2ب)+))بائع لا طاني)+)بائع علف)

لمل2ل�شي).

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)لا طووة)

لا2رد) سهب  (1 تجزئة  جمة) (316

فاس) (30000 (- ( فاس) لا2رد  جنان 

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
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ب2اغم2د) لافتاح  عبذ  لاسيذ 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
ب2اغم2د) لافتاح  عبذ  لاسيذ 
عين) لاسا ية  عين  دعلر  عن2ل ه)ل()
 30000 فاس) يو 2ب  م2الي  ب2علي 

فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
ب2اغم2د) لافتاح  عبذ  لاسيذ 
عين) لاسا ية  عين  دعلر  عن2ل ه)ل()
 30000 فاس) يو 2ب  م2الي  ب2علي 

30000)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (18 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1093.

310I

LIMARA SERVICES

LAAKIG IMMOBILIER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

LIMARA SERVICES
 ،AV(IDRISS 1 N 114 ، 70000

لاوي2ن لملغرب
LAAKIG IMMOBILIER شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي مذونة 
لا2فاق بل2ك ب رقم 912 - 70000 

لاوي2ن لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.24231

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تمت) (2020 ماي) (25 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
عياش) لالمام  () ( لاسيذ) تف2يت 
أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.000
() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000
ماي) (25 بتاريخ) وحي  خااذ  و2نس 

.2020

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

و2 ي2) (08 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)927/20.

311I

مكتب محاسبة

TRANS LES VOILES SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

مكتب محاسبة

عمار  41 ش ة 2 ز  ة عالل بن عبذ 

هللا ص.ب 200 لارشيذوة ، 52004، 

لارشيذوة لملغرب

TRANS LES VOILES SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 50 

رقم 100 تاركة للجذوذ  - 52000 

لارشيذوة لملغرب.

تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.5087

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 ماي) (27 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

لاول2ي) علي  () ( لاسيذ) تف2يت 

أصل) من  لجتماعية  حصة  (2.000

() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (2.000

لاغالي لاول2ي بتاريخ)27)ماي)2020.

لاوزيز) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 

2.000)حصة لجتماعية من) لاول2ي)

أصل)2.000)حصة افائذ ))لاسيذ)) ()

لاغالي لاول2ي بتاريخ)27)ماي)2020.

لاوربي لاول2ي) () ( تف2يت لاسيذ)

أصل) من  لجتماعية  حصة  (4.000

() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (4.000

محمذ لاول2ي بتاريخ)27)ماي)2020.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

 08 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)137/2020.

312I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

برصات كروسري
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

برصات كرعسري شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملحل رقم 

9 ع 10 لقامة لاصفاء لا طوة ب 

لاومار  ل ضهار لملهرلز فاس - 30000 

فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62691

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (27

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

لإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)برصات)

كرعسري.

ميكا يكي) (: غرض لاشركة بإوجاز)

+)لصالح هياكل لاسيارلت.

لملحل) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
رقم)9)ع)10)لقامة لاصفاء)لا طوة ب)

لاومار  ل ضهار لملهرلز فاس)-)30000 

فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ عمر برصات):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: لاسيذ عبذ هللا لعرياغل)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() برصات  عمر  لاسيذ 
جنان لاس2يسري) (1 ز  ة لاغرب) (46
فاس) (30000 فاس) ب2جيذ   سيذي 

لملغرب.
لاسيذ عبذ هللا لعرياغل عن2ل ه)ل()
زعير) شارع  (3 فضيلة) تجزئة  (305
 30000 فاس) لاش ف  عين  طريق 

فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() برصات  عمر  لاسيذ 
جنان لاس2يسري) (1 ز  ة لاغرب) (46
فاس) (30000 فاس) ب2جيذ   سيذي 

لملغرب
لاسيذ عبذ هللا لعرياغل عن2ل ه)ل()
زعير) شارع  (3 فضيلة) تجزئة  (305
 30000 فاس) لاش ف  عين  طريق 

فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1243.
313I

شركة فيذعس2

 STE ADIL DE
GARDIENNAGE SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

شركة فيذعس2
102 شارع لمل2حذون للحسيمة ، 

32000، للحسيمة لملغرب
 STE ADIL DE GARDIENNAGE

SARL شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 13 مكرر 
شارع طه حسين حي سيذي عابذ - 

32000 للحسيمة لملغرب.
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.1591

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)20)مارس)2019)تم))تح2يل))
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
حي) حسين  طه  شارع  مكرر  (13«
للحسيمة) (32000 (- عابذ) سيذي 
 03 لاش ة) (33 «عمار ) إلى) لملغرب»)
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(- للخزلمى) لاسكني  باملجمع  لا2لقوة 
32000)للحسيمة)))لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالحسيمة) لالبتذلئية 

أبريل)2019)تحت رقم)68.
314I

MATAHRI ABDERRAHIM

 STE EL AZZAOUI
INTERNATIONAL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تف2يت حصص

MATAHRI ABDERRAHIM
105 ز  ة عايلي حي لاسالم بركان ، 

63300، بركان لملغرب
 STE EL AZZAOUI

INTERNATIONAL  شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 42 ز  ة 
لصيال حي بنسويذ لاصذوق بركان - 

63300 بركان لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.7025

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 ماي) (22 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
تف2يت لاسيذ)) ()ميم2ن قذرلعي)
أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.500
() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.500

فاطمة مريت بتاريخ)22)ماي)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( ببركان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)187/2020.
315I

دلدي علصل

(W.Y.F.Y) WITH YOU FOR 
YOU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

قفل لاتصفية

دلدي علصل
شارع لاسلطان م2الي و2سف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
للحسيمة لملغرب

  W.Y.F.Y( WITH(YOU(FOR(YOU(
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي : شارع 
ب2ملان  رقم 71 - لمزعرن - 32250 

للحسيمة لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
.2665

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
ت رر) (2020 فبرلور) (24 في) لملؤرخ 
 W.Y.F.Y( WITH YOU FOR( حل)
YOU))شركة دلت مسؤعاية محذعد )
دلت لاشريك لا2حيذ مبلغ رأسمااها)
م رها) ععن2لن  درهم  (20.000,00
 -  71 رقم) ( ب2ملان) شارع  لإلجتماعي 
لملغرب) للحسيمة  (32250 (- لمزعرن)

 تيجة اس2ء)لا2ضوية لالقتصادوة.
ع عين:

لاسيذ) ()ج2رج سك2ت))ال ذيس)
(******** لمريكا) عن2ل ه)ل() ع 
() ( كمصفي) لمريكا  (********

الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)
بتاريخ)21)ماي)2020)عفي شارع ابنان)
رقم)71)-)لمزعرن)-)32250)للحسيمة)

لملغرب.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالحسيمة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)54.

316I

cui net negoce

CUI NET NEGOCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

cui net negoce
حي للحسني ز  ة حصيذ رقم 5 ، 

60000، عجذ  مغرب
CUI NET NEGOCE  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي حي 
للحسني ز  ة حصيذ رقم 5  - 

60000 عجذ  مغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.33389

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 أبريل) (13 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

عبذ) هشام  () ( لاسيذ) تف2يت 

40)حصة لجتماعية من أصل) لالاه)

100)حصة افائذ ))لاسيذ)) ()صفاء)

مجيذ عل2ي بتاريخ)13)أبريل)2020.

صالح خرلص) () ( تف2يت لاسيذ)

 100 حصة لجتماعية من أصل) (30

حصة افائذ ))لاسيذ)) ()صفاء)مجيذ)

عل2ي بتاريخ)10)أبريل)2020.

تف2يت لاسيذ)) ()محمذ للخريف)

 100 حصة لجتماعية من أصل) (30

حصة افائذ ))لاسيذ)) ()صفاء)مجيذ)

عل2ي بتاريخ)10)أبريل)2020.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

ماي) (13 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)055.

317I

cui net negoce

CUI NET NEGOCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لاشكل لا ا 2ني الشركة

cui net negoce

حي للحسني ز  ة حصيذ رقم 5 ، 

60000، عجذ  مغرب

CUI NET NEGOCE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ع عن2لن م رها لالجتماعي حي 

للحسني ز  ة حصيذ رقم 5 - 6000 

عجذ  .

تح2يل لاشكل لا ا 2ني الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.33389

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2020)تم تح2يل) 13)أبريل) لملؤرخ في)

لاشكل لا ا 2ني الشركة من)«شركة)

دلت لملسؤعاية لملحذعد »)إلى)«شركة)

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك)

لا2حيذ».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (13 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)055.

318I

nezha(elwassi

UNIVERS CUB CHASSE ET 
PECHE (UCCP)

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

nezha(elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .60

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida marco
 UNIVERS CUB CHASSE ET(
PECHE )UCCP  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي دلر بحر 
رقم 5 للح2زية لقليم للجذوذ   - 

24000 للجذوذ   لملغرب.
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.13259

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)05)و2اي2ز)2017)تم))تح2يل))
الشركة) للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
للح2زية لقليم) (5 «دلر بحر رقم) من)
للجذوذ ))-)24000)للجذوذ ))لملغرب»)
 3 ج) عمار   (4 للجن2ب) « جمة  إلى)
للجذوذ ))-)24000)للجذوذ )))لملغرب)
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالجذوذ ) لالبتذلئية 

و2اي2ز)2017)تحت رقم)21790.

319I

دلدي علصل

MAYORFISH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ت2سيع نشاط لاشركة)

دلدي علصل
شارع لاسلطان م2الي و2سف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
للحسيمة لملغرب
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MAYORFISH شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لالجتماعي لكار لزك2لغ 

للحسيمة  32000 للحسيمة لملغرب.

ت2سيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.2353

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2020 و2 ي2) (02 في) لملؤرخ 

نشاط) إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي):

لملنتجات) عتصذور  لستيرلد  (*

لابحرية.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

 08 بتاريخ) ( بالحسيمة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)55.

320I

 ETUDE MAITRE RACHID GUENNOUN

NOTAIRE

JOU IMMOBILIERE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE RACHID

GUENNOUN NOTAIRE

 ROUTE(EL(JADIDA ، 391

20550، casablanca(maroc

JOU IMMOBILIERE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 13 ز  ة 

لحمذ لملجاطي لقامة لالاب لاطابق 

1 رقم 8 حي لملواريف - 20550 لاذلر 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461025

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (06

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 JOU (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.IMMOBILIERE

لالنواش) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لاو اري)-شرلء)ع بيع لالمالك لاو ارية)

عبصفة عامة كل ما وتولق بم2ض2ع)

لع من شا ه تنميته.
ز  ة) (13 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لحمذ لملجاطي لقامة لالاب لاطابق)
1)رقم)8)حي لملواريف)-)20550)لاذلر)

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 250 ( (: للج2هري) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 250 ( (: للج2هري) لاسيذ  بيل 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 250 ( (: للج2هري) لاسيذ   جا  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 250 ( (: للج2هري) سناء) لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ محمذ للج2هري عن2ل ه)ل()
14)طريق) رقم) (2 تجزئة كينذور ز  ة)

لابيضاء) لاذلر  (20550 للجذوذ )

لملغرب.

عن2ل ه)ل() للج2هري  لاسيذ  بيل 
14)طريق) رقم) (2 تجزئة كينذور ز  ة)

لابيضاء) لاذلر  (20550 للجذوذ )

لملغرب.

لاسيذ   جا  للج2هري عن2ل ه)ل()
14)طريق) رقم) (2 تجزئة كينذور ز  ة)

لابيضاء) لاذلر  (20550 للجذوذ )

لملغرب.

لاسيذ  سناء)للج2هري عن2ل ه)ل()
14)طريق) رقم) (2 تجزئة كينذور ز  ة)

لابيضاء) لاذلر  (20550 للجذوذ )

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ للج2هري عن2ل ه)ل()
14)طريق) رقم) (2 تجزئة كينذور ز  ة)
لابيضاء) لاذلر  (20550 للجذوذ )

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 29 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)735101.
321I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

GTD SURVEILLANCE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع و2سف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة لملغرب

GTD SURVEILLANCE  شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : ز  ة 
مرلكش، لقامة ص2ال ج، رقم 57 
، طابق لالر�شي رقم 6  - 90000 

طنجة لملغرب.
قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
.78025

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
2020)ت رر حل) 05)فبرلور) لملؤرخ في)
GTD SURVEILLANCE))شركة دلت)
رأسمااها) مبلغ  لملحذعد   لملسؤعاية 
م رها) ععن2لن  درهم  (100.000
لقامة) مرلكش،) ز  ة  لإلجتماعي 
لالر�شي) طابق  (، (57 رقم) ص2ال ج،)
رقم)6  - 90000)طنجة لملغرب  تيجة)

اوذم  جاح نشاط لاشركة.
ع عين:

ع) لبظالص  ( ( لاياس) لاسيذ) ()
لقامة) مرلكش،) شارع  عن2ل ه)ل()
 50 رقم) لاتاسع،) طابق  ص2ال ج،)
() ( لملغرب كمصفي) طنجة  (90000

الشركة.
ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)
ز  ة) عفي  (2020 فبرلور) (05 بتاريخ)
(، (57 رقم) لقامة ص2ال ج،) مرلكش،)
طابق لالر�شي رقم)6 - 90000)طنجة)

لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231488.
322I

ACDEN

اوروڭروب كونسيلتينج ماروك
إعالن متوذد لا رلرلت

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC

لعرعڭرعب ك2نسيلتينج مارعك 
«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 17، شارع  
لبن خاايكان،بلجي  س2 تر ،لاطابق 5   

-  20340 لاذلر لابيضاء  لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.250653

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)28)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
إقرلر نهاوة عالوة لملسير لاسيذ باسكال)

رعال ذ علبرلء)دمته من هذه لا2الوة
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
سنتين) ملذ   كمسير  عالوته  تجذوذ 
أي حتى للجمع لاوام لاسن2ي لاذي)
لاسنة) حسابات  إلقفال  سينو ذ 
31/8/2021،لاسيذ) في) لملااية 
 21 في) ،مزدلد  رعال ذ) ( باسكال)
(، فرنسا) ()75( ببباريس) (1961 ماي)
47)شارع)) جنسيته فرن�شي،)قاطن ب)
 la( Baraka( ،( Paranfa، فيال) (، (Epi
عحامل) لابيضاء) لاذلر  (، (20170
 BE عذد) لا2طنية  لاتوريف  ابطاقة 

.31238 E
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
على) ونص  لاذي  (:43 رقم) بنذ 
لعاله) (15 ت يذل باحكام لملاد ) ماولي:)
تم تويين مسير الشركة ملذ  سنتين)
أي حتى للجمع لاوام لاسن2ي لاذي)
لاسنة) حسابات  إلقفال  سينو ذ 
لاسيذ) (: (31/8/2021 في) لملااية 
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 21 في) ،مزدلد  رعال ذ) ( باسكال)
(، فرنسا) ()75( ببباريس) (1961 ماي)
47)شارع)) جنسيته فرن�شي،)قاطن ب)
 la( Baraka( ،( Paranfa، فيال) (، (Epi
عحامل) لابيضاء) لاذلر  (، (20170
 BE عذد) لا2طنية  لاتوريف  ابطاقة 
E 31238.))باقي لابنذ بذعن تغيير))))))))

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 05 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735307.

323I

ahlami(laaziz(sarl

AHLAMI LAAZIZ SARL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ahlami(laaziz(sarl
رقم 85 شارع عبذ للخااق ط2ريس ، 

20500، لاذلر لابيضاء لملغرب
AHLAMI LAAZIZ SARL شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 85 شارع 
عبذ للخااق ط2ريس لافذل مرس 
لاسلطان 20500 لاذلر لابيضاء 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
002456732000037

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (21
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.AHLAMI LAAZIZ SARL
(: بإوجاز) لاشركة  غرض 
 EXPLOITANT CENTRE DAPPELS

. TELEPHONIQUES

85)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)
مرس) لافذل  ط2ريس  للخااق  عبذ 
لابيضاء) لاذلر  (20500 لاسلطان)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
  13 عن2ل ه)ل() مرلد  اوزيز  لاسيذ 
سترلسب2غ) (67000 فريذريك) شارع 

فرنسا.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
 13 عن2ل ه)ل() مرلد  اوزيز  لاسيذ 
سترلسب2غ) (67000 فريذريك) شارع 

فرنسا
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 21 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)460927.

324I

لملركز للجه2ي االستثمار لجهة لاوي2ن لاساقية)

للحمرلء

GUVEN TRAVAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لملركز للجه2ي االستثمار لجهة 
لاوي2ن لاساقية للحمرلء

صنذعق لابروذ 2266 ، 70000، 
لاوي2ن لملغرب

GUVEN TRAVAUX شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 856ب 
مذونة لا2فاق بل2ك س  - 70000 

لاوي2ن لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31327
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (28
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.GUVEN TRAVAUX

غرض لاشركة بإوجاز):)لالشغال ع)

للخذمات لملختلفة

لشغال لابناء)

لاتجار  لاوامة)

لالسترلد ع لاتصذور.
رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(- ( س) بل2ك  لا2فاق  مذونة  856ب 

70000)لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

ماء) لاشيخ  لاشيخ حسن  لاسيذ 

 100 ب يمة) حصة  (500 ( (: لاوينين)

درهم الحصة).

لاوينين) ماء) لاشيخ  ( لاسيذ)

 100 500)حصة ب يمة) ( (: لاوابذولة)

درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

ماء) لاشيخ  لاشيخ حسن  لاسيذ 
لاوينين عن2ل ه)ل()رقم)856ب مذونة)
لاوي2ن) (70000 س) بل2ك  لا2فاق 

لملغرب.

لاوينين) ماء) لاشيخ  ( لاسيذ)
856ب) رقم) عن2ل ه)ل() لاوابذولة 

 70000 س) بل2ك  لا2فاق  مذونة 

لاوي2ن لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

ماء) لاشيخ  لاشيخ حسن  لاسيذ 
لاوينين عن2ل ه)ل()رقم)856ب مذونة)
لاوي2ن) (70000 س) بل2ك  لا2فاق 

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

11)مارس) بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)614/20.

325I

HORICOM

HIMS PROMO

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

قفل لاتصفية

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

HIMS PROMO شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي : رقم 89 

تجزئة واسين باب بطي2ي - 50000 

مكناس لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.33039

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر) (2020 مارس) (09 في) لملؤرخ 

دلت) شركة  (HIMS PROMO حل)

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

 100.000 رأسمااها) مبلغ  لا2حيذ 

لإلجتماعي) م رها  ععن2لن  درهم 

(- تجزئة واسين باب بطي2ي) (89 رقم)

مكناس لملغرب  تيجة ألزمة) (50000

لا طاع.

ع عين:

ع) للحبساتي  ( بشر ) لاسيذ) ()

شارع) (3 لانصر) (51 رقم) عن2ل ه)ل()

مكناس) (50000 لاسادس) محمذ 

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

 89 عفي رقم) (2020 مارس) (09 بتاريخ)

 50000 (- تجزئة واسين باب بطي2ي)

مكناس لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (08 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)455.

326I
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CANOCAF SARL

MID-H IMPORT EXPORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع للجيش لمللكي ز  ة للخنساء 
رقم 7 لاطابق لاثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لاناظ2ر

MAROC

MID-H IMPORT EXPORT  شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي 

عاريض  - 62000 لاناظ2ر  لملغرب 

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19931

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (21

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 MID-H(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMPORT EXPORT

1/صنع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

علاشرلشف) لابطا يات  عتصنيع 

2/لستيرلد) لألقمشة) أ 2لع  عجميع 

عجميع) علاشرلشف  لابطا يات 

عتصذور) 3/لستيرلد  لألقمشة) أ 2لع 

لملنتجات لاغذلئية.

حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

عاريض))-)62000)لاناظ2ر))لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ ه2ش2 عبذ للخااق)):))500 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: ( ب2عرعرع) يسين  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

للخااق)) عبذ  ه2ش2  لاسيذ 
لاطريق) ب2ش2لف  حي  عن2ل ه)ل()
لاناظ2ر)) (62000   77 رقم) لا2طنية 

لملغرب).
)عن2ل ه)ل() لاسيذ يسين ب2عرعرع)
  106 رقم) (2 مجم2عة) لملطار  حي 

62000)لاناظ2ر))لملغرب).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
للخااق)) عبذ  ه2ش2  لاسيذ 
لاطريق) ب2ش2لف  حي  عن2ل ه)ل()
لاناظ2ر)) (62000   77 رقم) لا2طنية 

لملغرب)
)عن2ل ه)ل() لاسيذ يسين ب2عرعرع)
  106 رقم) (2 مجم2عة) لملطار  حي 

62000)لاناظ2ر))لملغرب)
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااناض2ر)

2020)تحت رقم)464.
327I

LEADER FACILITY MANAGEMENT

RA 91
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

RA 91
زلعية شارع عبذ لمل2من ع ز  ة 

سمية، إقامة شهرزلد 3 لاطابق 4 
لارقم 20 لانخيل ، 20340، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
RA 91 شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي زلعية 
شارع عبذ لمل2من ع ز  ة سمية، 

إقامة شهرزلد 3 لاطابق 4 لارقم 20 
لانخيل    - 20340 لاذلر لابيضاء  

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
461267

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (11
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
.RA 91(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها
غرض لاشركة بإوجاز):)بيع عشرلء)
لستيرلد) (، لملالبس علألحذوة للجاهز )

عتصذور.
زلعية) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
سمية،) ز  ة  ع  لمل2من  عبذ  شارع 
إقامة شهرزلد)3)لاطابق)4)لارقم)20 
لابيضاء)) لاذلر  (20340 (- ( ( ( لانخيل)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
 100 ( (: لاسيذ رض2لن لوت كرعم)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
كرعم) لوت  رض2لن  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()لابركة م س)10)عمار ))114 
ش ة)04)لاحي للحسني))20000)لاذلر)

لابيضاء))لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
كرعم) لوت  رض2لن  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()لابركة م س)10)عمار ))114 
ش ة)04)لاحي للحسني))20000)لاذلر)

لابيضاء))لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 08 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735331.
328I

لاسالعي))حسن

PHARMACIE JERRADA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

لاسالعي  حسن
115شارع 2 مارس لاذلر لابيضاء، 

2000، لاذلر لابيضاء لملغلرب
PHARMACIE JERRADA شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 
 61Boulevard abderrahim

 bouabid Casablanca
 61Boulevard abderrahim

bouabid(Casablanc 20300 لاذلر 
لابيضاء لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.247187

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2019 أكت2بر) (17 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
 khadija () ( لاسيذ) تف2يت 
حصة لجتماعية من) (KABBAJ 300
لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000 أصل)
 17 بتاريخ) (Samia EL AMRANI () (

أكت2بر)2019.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

فبرلور)2020)تحت رقم)4418.
329I

م2تق

DMINA HOUSE S.A.R.L.A.U
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

م2تق
زلعية شارع محمذ للخامس عز  ة 
إبن كتير إقامة بيته2فن 1رقم 28 
طنجة ، 90000، طنجة لملغرب

 DMINA HOUSE S.A.R.L.A.U
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
 Tanger ععن2لن م رها لإلجتماعي

 Avenue(Farabi(Au(rez-de
chaussée(n°- - 900000 طنجة 

لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.103633

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم) (2020 مارس) (04 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم») (1.500.000,00«
إلى) درهم») (100.000,00» من)
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((: عن طريق) درهم») (1.600.000,00«

ت ذوم حصص   ذوة أع عينية.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (09 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2468.

330I

JURISMAG SARL

 STE IMMOBILIERE EL

GALSA SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ت2سيع نشاط لاشركة)

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 STE IMMOBILIERE EL GALSA

SARL AU شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لالجتماعي 9، شارع 

تـيـل2ل )ب2ا2 يا ساب ا(،  - 20000 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

ت2سيع نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.108687

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2020 فبرلور) (27 في) لملؤرخ 

نشاط) إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي):

جميع) في  ( باألسهم) لملشاركة 

لملؤسسات أع لاشركات.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

 08 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735372.

331I

SYNERG

VQ
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ت2سيع نشاط لاشركة)

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
VQ شركة دلت مسؤعاية محذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لالجتماعي لاذلر 

لابيضاء62-، لاطابق 3، ز  ة أب2 
إسحاق لملرعني، لملواريف - 20200 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
ت2سيع نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.111335

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تمت) (2019 شتنبر) (04 في) لملؤرخ 
نشاط) إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي):
ع) ت2زيع  ع  طباعة  ع  نشر  (•
لملنش2رلت) ع  لملؤافات  تمثيل جميع 
ع لات 2يمات ع لانشرلت ع لاذعريات ع)

لا2ثائق لملختلفة بما فيها لملص2ر ،
إنشاء)ع نشر ع لستغالل كل) (•

م2قع ع ب2لبة باإل تر يت،
إنشاء)ع لستغالل كل قنا ) (•

رلدو2،
ع لابحث لارسمي) لإلنشاء) (•
ع لملص2ر ع غيره لمل2جه اكل دعامة)

ت2لصل مرئي ع إشهاري،
إ تاج) ع  إ جاز  ع  تصميم  (•
ع) لا2ثائ ية  لألفالم  ع  لألفالم  جميع 
تلفزي2 ية) ع  إدلعية  برلمج  أع  إشهار 

دلت طابع إشهاري أع غيره،
ع) لملؤتمرلت  تنظيم  (•
عسيلة) كل  ع  لملناظرلت  ع  لانذعلت 
جميع) في  لملورفة  إلفشاء) أخرى 

لملجاالت،
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (.
 09 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

أكت2بر)2019)تحت رقم)716357.

332I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 SOCIETE  JGLOBAL 
DISTRIBUTION  J.G.D

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
إنشاء)فرع تابع الشركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 Rue Acila,Lot Idrissia,Bureau,-
 Andalous,2eme étage,Bureau

11 ، 30000، fes(maroc
 SOCIETE  JGLOBAL 

DISTRIBUTION  J.G.D    شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي عذد ل  هج 
لايان إقامة سكلمان مذرج عذد ل 
ش ة 102 ضفاف لابحير  1053 

لملر�شى ت2نس عذد ل  هج لايان إقامة 
سكلمان مذرج عذد ل ش ة 102 

ضفاف لابحير  1053 لملر�شى ت2نس 
***** ت2نس ت2نس.

إنشاء فرع تابع الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.58131
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
ت رر) (2018 دجنبر) (17 في) لملؤرخ 
تحت) ( الشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
 SOCIETE  JGLOBAL ( ( لاتسمية)
 DISTRIBUTION  J.G.D  »
بااون2لن) لاكائن  ع  (« ( (Succursale
طريق أصيلة تجزيئة لإلدريسية) (12
مكاتب لأل ذاس لاطابق لاثاني مكتب)
رقم أ)11)-)*****)فاس لملغرب ع لملسير)

من طرف لاسيذ) ()ب2عياد))سمية.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (05 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2019)تحت رقم)499/19.
333I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اريس
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

لريس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : شارع 

سا ت ا2يس لاومار  4 لاش ة 1 

طريق عين لاش ف فاس - 30000 

فاس لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.51615

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر) (2020 مارس) (13 في) لملؤرخ 

لملسؤعاية) دلت  شركة  لريس  حل 

 100.000 رأسمااها) مبلغ  لملحذعد  

درهم ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع)

 1 لاش ة) (4 لاومار ) ا2يس  سا ت 

 30000 (- طريق عين لاش ف فاس)

لانهائي) ( ال فل) لملغرب  تيجة  فاس 

الشركة).

ع عين:

ع) ( لملبرعك) ( لومان) لاسيذ) ()

رياض) تجزئة  ل  (121 عن2ل ه)ل()

عين) طريق  (3 لاش ة) لاياسمين 

فاس لملغرب) (30000 لاش ف فاس)

كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

شارع) عفي  (2020 مارس) (13 بتاريخ)

 1 لاش ة) (4 لاومار ) ا2يس  سا ت 

 3000 (- فاس) لاش ف  عين  طريق 

فاس لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1210.

334I

comptable2018

RS PATH
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

comptable2018

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

RS PATH شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
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ععن2لن م رها لإلجتماعي طريق 

لملطار تجزئة عبذلملااك لا طوة 16 - 

90000 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105161

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (05

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 RS (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.PATH

(: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لالستشارلت,)لاتوليم علاتذريب لملنهي.

طريق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لملطار تجزئة عبذلملااك لا طوة)16 - 

90000)طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

95)حصة) ( (: لاسيذ سياس رشيذ)

ب يمة)1.000)درهم الحصة).

لاسيذ  لا2ايذي حنان):))5)حصة)

ب يمة)1.000)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() رشيذ  سياس  لاسيذ 

عبذلملااك) تجزئة  لملطار  طريق 

لا طوة)16 90000)طنجة لملغرب.

لاسيذ  لا2ايذي حنان عن2ل ه)ل()

عبذلملااك) تجزئة  لملطار  طريق 

لا طوة)16 90000)طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() رشيذ  سياس  لاسيذ 

عبذلملااك) تجزئة  لملطار  طريق 

لا طوة)16 90000)طنجة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231569.
335I

2AIN GROUPE COMPTA

EXTRA AXE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
EXTRA AXE شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لزيالل 
لا ذوم ز  ة رقم 16 لزيالل - 22000 

لزيالل لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

4037
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (25
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 EXTRA(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AXE
لالشغال) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لملختلفة.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)حي لزيالل)
لا ذوم ز  ة رقم)16)لزيالل)-)22000 

لزيالل لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 500 ( (: لاسيذ عبذ لا2لحذ لاهام)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 500 ( (: لافارس) منية  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لافارس  منية  لاسيذ  

لزيالل) (22000 لزيالل) لزالفن  حي 

لملغرب.

لاهام) لا2لحذ  عبذ  لاسيذ 

لزيالل) لملركز  عياط  بني  عن2ل ه)ل()

22000)لزيالل لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لافارس  منية  لاسيذ  

لزيالل) (22000 لزيالل) لزالفن  حي 

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( لالبتذلئية بازيالل)

2020)تحت رقم)117.

336I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SGOB chtaibi SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي لات م بل2ك 2 رقم 07 لاسمار  ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

STE SGOB chtaibi SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

 HAY EL ععن2لن م رها لإلجتماعي

 HAJARI RUE BRAHIM OULD

 BDAD(N°17 ES(SEMARA -

72000 لاسمار  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

1939

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (20

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SGOB chtaibi SARL

لالشغال) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لاوامة.

 HAY EL (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
 HAJARI RUE BRAHIM OULD
 BDAD N°17 ES SEMARA - 72000

لاسمار  لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 2.500 ( (: ( لاسيذ لايزوذ لشطيبي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 2.500 ( (: ( لاسيذ خااذ لشطيبي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ لايزوذ لشطيبي)
18)ل حي لا2حذ  علدي زم)25350)علد)

زم لملغرب.
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ خااذ لشطيبي)
تجزئة لم هاني رقم)44)تمار )12000 

تمار  لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ خااذ لشطيبي)
تجزئة لم هاني رقم)44)تمار )12000 

تمار  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااسمار ))بتاريخ)08)و2 ي2)

2020)تحت رقم)72/2020.

337I

fiduciairelaperformance

صوفيانا ب.ت.ب
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc
ص2فيا ا ب.ت.ب  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 
29 تجزئة مرجان 1 جماعة لوت 
 MEKNES 50000 عالل مكناس

MEKNES لملغرب
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تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49737

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (03

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

ص2فيا ا ب.ت.ب).

لشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

متوذد  البناء)

ترعيج لاو ارلت.

رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لوت) جماعة  (1 مرجان) تجزئة  (29

 MEKNES 50000 مكناس) عالل 

MEKNES)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

(: لمل سيط) للحكيم  عبذ  لاسيذ 

1000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لمل سيط) للحكيم  عبذ  لاسيذ 

 2/1 لاشطر) تجزئة لا2فاء) عن2ل ه)ل()

 MEKNES  50000 مكناس) (10 رقم)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لمل سيط) للحكيم  عبذ  لاسيذ  

 2/1 لاشطر) تجزئة لا2فاء) عن2ل ه)ل()

 MEKNES  50000 مكناس) (10 رقم)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (05 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1459.

338I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(لئتما ية لاث ة لاوي2ن

LAAYOUNE

PLAYA AZUL

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE لئتما ية لاث ة لاوي2ن

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبذ هللا لملر�شى 

لاوي2ن ، 72000، لملر�شى لاوي2ن 

لملغرب

PLAYA AZUL شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي  ز  ة 11 

وناور لملر�شى لاوي2ن - 70002 لملر�شى 

لاوي2ن لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

30177

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 دجنبر) (13

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 PLAYA(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AZUL

لاتجار ) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

علابناء) لاصباغة  .أشغال  لاوامة)

عتصنيع) إ تاج  مختلفة.) عأعمال  ( (،

عتجار  جميع م2لد لابناء.)شرلء)عبيع)

عت ذوم) عتجار   عتصذور  علستيرلد 

علألدعلت) لمل2لد  لجميع  لملش2ر  

لابناء) صناعة  في  لملستخذمة 

علألشغال لاوامة)...).
 11 عن2لن لمل ر لالجتماعي):))ز  ة)

وناور لملر�شى لاوي2ن)-)70002)لملر�شى)

لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاطاابي) واسين  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لاطاابي  واسين  لاسيذ 
 70002  111 رقم) لسماء) اال  شارع 

لملر�شى لاوي2ن لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لاطاابي  واسين  لاسيذ 
 70002  111 رقم) لسماء) اال  شارع 

لملر�شى لاوي2ن لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااوي2ن))بتاريخ)17)دجنبر)

2019)تحت رقم)3050/19.

339I

STE FIGEC

NASSIM EZZOUHOURS SCI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

نسيم لازه2ر 

شركة مذ ية ع ارية رأسمااها 

6.000.000 درهم
لمل ر لإلجتماعي : 22 ساحة لاذكت2ر 

جيكي لملذونة للجذوذ  مكناس
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

29187

لاوام) للجمع  محضر  بم ت�شى 

أبريل) (20 ( بتاريخَّ لملنو ذ  لإلستثنائي 

2020)اشركة)

رأسمااها) ع ارية  مذ ية  شركة  (

 NASSIM درهم«) (6.000.000

» EZZERHOURS SCI

ساحة) (22 (: لالجتماعي) م رها 

للجذوذ ) لملذونة  جيكي  لاذكت2ر 

مكناس.)ت رر ما ولي):)

لاشركة) رأسمال  في  -1لازياد  

بمبلغ أربوة مالوين عثمان مائة أاف)

لحمله) درهم() (4.800.000( درهم)

درهم() (6.000.000( من ستة مالوين)

أاف) مائة  عثمان  مالوين  عشر   إلى 

عن) عداك  (،) درهم) (10.800.000(

أاف) عأربو2ن  ثما ية  إصذلر  طريق 

جذوذ ) حصة  ()48.000( حصة)

قيمة لا2لحذ  منها مائة))100)درهم()

مع) بامل اصة  عمتذلعاة  مكتتبة 

علملستح ة) لمل ذلر  لملحذد   لاذو2ن 

علملنتمية إلى لاشركاء.

لألسا�شي) لانظام  تحذوث  (2-

الشركة).

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 09 بتاريخ) بمكناس  لاتجارية 

و2 ي20202))تحت رقم)1479 

لملسير لا ا 2ني)

م تطف النشر)

341I

STE FIGEC

 POLYCLINIQUE

ZERHOUNE SCP
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

مصحة زره2ن

لاشركة لملذ ية لملهنية رأسمااها 

2.000.000 درهم

لمل ر لإلجتماعي : 22 ساحة لاذكت2ر 

جيكي لملذونة للجذوذ  مكناس

لاوام) للجمع  محضر  بم ت�شى 

أبريل) (20 ( بتاريخَّ لملنو ذ  لإلستثنائي 

2020)اشركة)
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مهنية) مذ ية  شركة 

درهم«) (2.000.000 رأسمااها)

 POLYCLINIQUE ZERHOUNE

» SCP

ساحة) (22 (: لإلجتماعي) م رها 

للجذوذ ) لملذونة  جيكي  لاذكت2ر 

مكناس.)ت رر ما ولي):)

لاشركة) رأسمال  في  -1لازياد  

بمبلغ ملي2ن عست مائة أاف درهم)

من) لحمله  درهم() (1.600.000(

ملي2 ين))2.000.000)درهم()إلى ثالثة)

مالوين عست مائة أاف))3.600.000 

إصذلر) طريق  عن  (،عداك  درهم)

حصة) ()16.000( أاف) عشر  ستة 

جذوذ  قيمة لا2لحذ  منها مائة))100 

درهم()مكتتبة عمتذلعاة بامل اصة مع)

علملستح ة) لمل ذلر  لملحذد   لاذو2ن 

علملنتمية إلى لاشركاء.

لألسا�شي) لانظام  تحذوث  (2-

الشركة).
لملسير لا ا 2ني)

م تطف النشر)

342I

FIDUHOUSE

LA BRUKET COSMETIQUE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت2سيع نشاط لاشركة)

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة ز  ة غسان 

كنفاني ، 30000، فاس لملغرب

 LA BRUKET COSMETIQUE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لالجتماعي رقم 55 

شارع مسم2د  حي لافرح 2 طريق 

عين لاش ف - 30050 فاس لملغرب.

ت2سيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.61913

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)15)ماي)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط لاشركة) لاتااية  لألنشطة 

للحالي):

إ تاج مستحضرلت لاتجميل.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

و2 ي2) (07 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1280.

343I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE TEMAGRI SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

STE TEMAGRI SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 

 COMPLEXE COMMERCIAL

MUNICIPAL(N° 82  ZAIO/

 NADOR 62000 NADOR

.MAROC

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.6961

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)08)وناور)2019)تم))تح2يل))

من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

 COMPLEXE COMMERCIAL«

MUNICIPAL( N°( 82( ( ZAIO/

 NADOR 62000 NADOR

  BD HASSAN II» إلى) («MAROC

 AL( AROUIT/NADOR( 62000

.»NADOR  MAROC

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)24)وناور)

2019)تحت رقم)143.

344I

socomif sarl

 HORIZON ALLIANCE PRIVE

SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

socomif sarl

ز  ة محمذ للحصالي عمار  35 ش ة 

رقم 2 ، 14005، لا نيطر  لملغرب

 HORIZON ALLIANCE PRIVE

SARL  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لايانس دلر ا مهذوة  رقم 2766 - 

14000 لا نيطر   لملغرب .

رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.47503

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم) (2020 مارس) (12 في) لملؤرخ 

قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (1.000.000«

 1.100.000» إلى) درهم») (100.000«

درهم»)عن طريق):))إدماج لحتياطي أع)

أرباح أع عالعلت إصذلر في رأس لملال.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 12 بتاريخ) ( باا نيطر ) لالبتذلئية 

مارس)2020)تحت رقم)74534.

345I

لالت ان الحسابات

MENACA INTER NUTS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ت2سيع نشاط لاشركة)

لالت ان الحسابات

142 شارع مرلكش لاطابق لاثاني 

رقم 5 ، 62000، لاناظ2ر لملغرب

MENACA INTER NUTS شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لالجتماعي حي 

لغمارين بني ل صار - 62050 لاناظ2ر 

لملغرب.

ت2سيع نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.18261

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 و2 ي2) (04 في) لملؤرخ 

نشاط) إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 

لاشركة للحالي):

الحب2ب) تاجر  مست2رد  (-

علاب 2ايات.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)08)و2 ي2)

2020)تحت رقم)483.

346I

SUL TURQUE

SUL TURQUE

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

SUL TURQUE

لقامة رياض لارحمة GH 1 عمار  

3 متجر رقم 2 دلر ب2عز  ، 27223، 

لاذلر لابيضاء لملغرب

SUL TURQUE شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لقامة 

رياض لارحمة GH 1 عمار  3 متجر 

رقم 2 دلر ب2عز  - 27223 لاذلر 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461199

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (04

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 SUL (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.TURQUE

لستيرلد) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملنتجات) جميع  عت2زيع  عتصذور 

علمل2لد علألجزلء)علاسلع أع لمل2لد.

لقامة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
3)متجر) GH 1)عمار ) رياض لارحمة)
لاذلر) (27223 (- ب2عز ) دلر  (2 رقم)

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ ق2بع و2سف):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

500)حصة) ( (: لاسيذ كاوكيز كيمة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() و2سف  ق2بع  لاسيذ 

عمار ) (14 مجم2عة) لافجر  لقامة 

لعالد لحمذ دلر ب2عز ) (18 لارقم) (99

27223)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

عن2ل ه)ل() كيمة  كاوكيز  لاسيذ 

تركيا)34010)تركيا تركيا.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() و2سف  ق2بع  لاسيذ 

عمار ) (14 مجم2عة) لافجر  لقامة 

لعالد لحمذ دلر ب2عز ) (18 لارقم) (99

27223 27223)لملغرب

عن2ل ه)ل() كيمة  كاوكيز  لاسيذ 

كيمة) كاوكيز  (34010 كيمة) كاوكيز 

كاوكيز كيمة

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735263.

347I

pharmacie casa imane

صيدلية الدار البيضاء ايمان
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

pharmacie casa imane

 quarier bourgogne rue ragraga

 res(la(corniche(appt 01 rdc(imm

 02 casablana ، 20330، casa

maroc

صيذاية لاذلر لابيضاء لومان 

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي 

ب2رك2ن ز  ة ركرلكة لقامة اكر يش 

ش ة رقم 01  مجم2عة 02 لاذلر 

لابيضاء - 20330 لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461359

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (26

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

صيذاية لاذلر لابيضاء)لومان.

غرض لاشركة بإوجاز):)صيذاية.

حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

ب2رك2ن ز  ة ركرلكة لقامة اكر يش)

لاذلر) (02 مجم2عة) ( (01 رقم) ش ة 

لابيضاء) لاذلر  (20330 (- لابيضاء)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)م سم كااتالي:

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لومان  سيف  لاسيذ  
 11 ال حخ فث) (6 لهل غ2الم ل ا�شي)
ىق)145 20330)لاذل لابيضاء)لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() لومان  سيف  لاسيذ  
 11 ال حخ فث) (6 لهل غ2الم ل ا�شي)
ىق)145 20330)لاذل لابيضاء)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 09 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735449.
348I

QUALICIA CONSULTING

AURUS HOLDING SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 AURUS HOLDING SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي ضيوة آوت 
م2كار آوت ب2بذمان عين ت2جطات 
للحاجب - 51000 للحاجب لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.47883
لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تم) (2020 فبرلور) (25 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
»400.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
أع) حصص   ذوة  ت ذوم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (03 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1343.

349I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE BECA - OPTIMAL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE(BECA - OPTIMAL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

للخربة سيذي لاطيب أوت عمير  
بي2كرىـ  أوت عمير   - 87202 إ زكان   

أكادور
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

20265
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (17
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOCIETE BECA - OPTIMAL
مكتب) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
لافالحية) علإلستشارلت  لاذرلسات 

علاتك2ين).
دعلر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
عمير ) أوت  لاطيب  سيذي  للخربة 
بي2كرى)ـ)أوت عمير ))-)87202)إ زكان)))

أكادور.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 90.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
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 300 ( (: هللا) عبذ  حاح2  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

عبذ) م2الي  لاذرقاعي  لاسيذ 

 100 ب يمة) حصة  (300 ( (: لا2لحذ)

درهم الحصة).

 300 ( (: رزق) لاذرقاعي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ حاح2 عبذ هللا عن2ل ه)ل()

لاذلخلة) حي  (3 رقم) (1 لافضية) حي 

أكادور)80060))أكادور))لملغرب.

لا2لحذ) عبذ  لاذرقاعي  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()حي تليال رقم)1732)تيك2ين)

أكادور)80650))أكادور))لملغرب.

عن2ل ه)ل() رزق  لاذرقاعي  لاسيذ 

أكادور) تيك2ين  (1732 رقم) تليال  حي 

80650))أكادور))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ حاح2 عبذ هللا عن2ل ه)ل()

حي لاذلخلة) (03 رقم) (1 حي لافضية)

أكادور)80060))أكادور لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (09 بتاريخ) ( لالبتذلئية با زكان)

2020)تحت رقم)576.
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CABINET ANESS

SGUIRI FER السكيري فير
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CABINET ANESS

 HAY(ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC

لاسكيري فير SGUIRI FER شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي طريق 

لملبذوة بااز  ة لارباط لملذعز، 

ا2الدل، مرس للخير - تمار   - 12025 

تمار  لململكة لملغربية

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

129847

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (18

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SGUIRI FER(لاسكيري فير

أعمال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

للحذوذ.

طريق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لملبذوة بااز  ة لارباط لملذعز،)ا2الدل،)

تمار ) (12025 (- ( تمار ) (- مرس للخير)

لململكة لملغربية.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاسيذ لاسكيري محمذ)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لاسكيري محمذ عن2ل ه)ل())

لاومار )31)لقامة لابساتين مجم2عة)

لاشوبي)-)تمار ))12000)تمار  لململكة)

لملغربية.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ لاسكيري محمذ عن2ل ه)ل())

لاومار )31)لقامة لابساتين مجم2عة)

تمار ) (12000 ( ( تمار .) (- لاشوبي)

لململكة لملغربية

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (10 بتاريخ) ( بتمار ) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)434.
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مستأمنة لملتنبي المحاسبة

 AFRAH JANNATE

MOUZOUNE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مستأمنة لملتنبي المحاسبة

130 شارع لملتنبي لاطابق 2 ، 

23000، بني مالل لملغرب

 AFRAH JANNATE MOUZOUNE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي عسفت 

لاسرحاني ز  ة 1 رقم 333 لاطابق 

لاسفلي  ب 23000 بني مالل لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

10069

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (23

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.AFRAH JANNATE MOUZOUNE
مم2ن) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

للحفالت.

عسفت) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
لاطابق) (333 رقم) (1 لاسرحاني ز  ة)

لاسفلي))ب)23000)بني مالل لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ عبذ لارحيم مزعن):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

مزعن) لارحيم  عبذ  لاسيذ 
 1 عن2ل ه)ل()عسفت لاسرحاني ز  ة)
بني) (23000 ( لاطابق لألعل) (335 رقم)

مالل لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
مزعن) لارحيم  عبذ  لاسيذ 
 1 عن2ل ه)ل()عسفت لاسرحاني ز  ة)
بني) (23000 لاطابق لألعل) (335 رقم)

مالل لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية ببني مالل))بتاريخ)08)و2 ي2)

2020)تحت رقم)262.
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FIRST CURTAIN

FIRST CURTAIN
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214
CASABLNACA، 20000، لاذلر 

لابيضاء لملغرب
FIRST CURTAIN شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 214 شارع 
لبن سينا حي لاهناء لاذلر لابيضاء - 

20000 لاذلر لابيضاء لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.304129

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تمت) (2020 مارس) (11 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
لاهادي) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 
حصة لجتماعية من) (1.000 ( عماد)
أصل)1.000)حصة افائذ ))لاسيذ)) ()

و2نس))عرلق بتاريخ)11)مارس)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
 09 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735428.
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COMPTOIR TRADING COMPANY

كونتوار تريدين كومباني
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذوذ الشركة

 COMPTOIR TRADING

COMPANY

لاساملية 1 لاز  ة 11 لارقم 60 

لاساملية 1 لاز  ة 11 لارقم 60، 

Casablanca ،11111 لملغرب

ك2 ت2لر تريذون ك2مباني  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 70 

إقامة لملركز ت اطع شارع لمل اعمة 

عشارع محمذ لاسادس ز  ة ايب2رن 

لاطابق لاثااث لارقم 10  لاذلر 

لابيضاء 25111 لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.340217

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تويين) (2019 أبريل) (30 لملؤرخ في)

علفق)) مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()

و2نس كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 14 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)14868.
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FIRST CURTAIN

FIRST CURTAIN
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214

CASABLNACA، 20000، لاذلر 

لابيضاء لملغرب

FIRST CURTAIN  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 214 شارع 

لبن سينا حي لاهناء لاذلر لابيضاء - 

20000 لاذلر لابيضاء لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.304129

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تم تويين) (2020 مارس) (11 لملؤرخ في)

عرلق)) مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()

و2نس))كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 09 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735428.
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CWA MOROCCO

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE FOURNITURES

AUTOMOBILES
تويين متصرفين

CWA MOROCCO

17، ز  ة لابحت2ري حي ك2تيي، 

20060، لاذلر لابيضاء لملغرب

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 FOURNITURES AUTOMOBILES

«شركة  لملساهمة»

ععن2لن م رها لالجتماعي: لملنط ة 

لاصناعية بن مسيك، ب وة 130، 

- - لاذلر لابيضاء لملغرب.

«تويين متصرفين»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.8648

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)15) 2 بر)2019

خالل) متصرفين  تويين  ت رر 

لاسن2لت لملااية لاتااية:)

2019 -

لألشخاص لاطبيوي2ن:)

غريفيث) ج2 اثان  لاسيذ) ()

بصفته)ل()متصرف علاكائن عن2ل ه)ل()

ب:)بريطا يا)-)-)بريطا يا

لملمثل) (( لالعتباري2ن) لألشخاص 

لاذلئم(:)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 13 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734305.
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FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE TIMMY BROTHER
TRANS SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 STE TIMMY BROTHER TRANS

SARL شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاز  ة 

306 لارقم 9 للجرف  ل زكان 86150 

ل زكان لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

20261

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (28

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.TIMMY BROTHER TRANS SARL

:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملستخذمين افائذ  لاغير.

لاز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

306)لارقم)9)للجرف))ل زكان)86150 

ل زكان لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

1.000)حصة) ( (: لاسيذ تيمي لنس)
ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-
عصفات عم2لطن لاشركاء):

ز  ة) لاسيذ تيمي لنس عن2ل ه)ل()
3001)لارقم)09)حي لانهضة لاذشير )

ل زكان)86355)ل زكان لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
ز  ة) لاسيذ تيمي لنس عن2ل ه)ل()
3001)لارقم)09)حي لانهضة لاذشير )

ل زكان)86355)ل زكان لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (05 بتاريخ) ( لالبتذلئية با زكان)

2020)تحت رقم)570.
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le bon biscuit

LE BON BISCUIT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

le bon biscuit
 RUE SOUMAYA RESIDENCE
 SHEHRAZAD . 5EME(ETAGE

 N°22 PALMIER(CASABLANCA،
24000، CASABLANCA(MAROC

LE BON BISCUIT شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة سمية 
إقامة شهرزلد3 ،لاطابق 5 رقم 
22 بامليي لاذلرلابيضاء - 24000 

لاذلرلابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461041
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (26
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.BON BISCUIT
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صناعة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
للابسك2يت.

ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 5 ،لاطابق) شهرزلد3) إقامة  سمية 
رقم)22)بامليي لاذلرلابيضاء)-)24000 

لاذلرلابيضاء)لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
((: لاسيذ عمر سطاعني بنوبذ هللا)
250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
((: لاسيذ علي سطاعني بنوبذ هللا)
250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
لاسيذ لألمين سطاعني بنوبذ هللا):))
250)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
 250 ( (: لاشتي2ي) مهذي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
هللا) بنوبذ  سطاعني  عمر  لاسيذ 
,6أكت2برلاطابق) ز  ة22  عن2ل ه)ل()
لاذلرلابيضاء) (6 لاش ة) لاثااث 

20000)لاذلرلابيضاء)لملغرب.
هللا) بنوبذ  سطاعني  علي  لاسيذ 
لاطابق) ( 14تجزئة غنيمر) ( عن2ل ه)ل()
لاذلرلابيضاء) ( (33 ش ة) لاثااث 

20000)لاذلرلابيضاء)لملغرب.
لاسيذ لألمين سطاعني بنوبذ هللا)
شارع) م2اييرزلعية  ز  ة  عن2ل ه)ل()
عبذ لالطيف بن قذعر لاطابق)5)ش ة)
لاذلرلابيضاء) (20000 ق غسين) (10

لملغرب.
لاسيذ))لملهذي لاشتي2ي عن2ل ه)ل())
لاذلرلابيضاء) (20000 لاذلرلابيضاء)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
هللا) بنوبذ  سطاعني  علي  لاسيذ 
لاطابق) ( 14تجزئة غنيمر) عن2ل ه)ل()
لاذلرلابيضاء) (33 ش ة) لاثااث 

20000))لاذلرلابيضاء)لملغرب
لاسيذ))لملهذي لاشتي2ي عن2ل ه)ل()))
لارباط)) (13 لمل اعمةلاش ة) 42شارع 

20000)لارباط))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 01 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)-.
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SOMAFID

أنوك أكري سيرفيس
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

SOMAFID
شارع محمذ لازفزلف لاش ة رقم 

14 لاطابق لالر�شي ، 20000، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

أ 2ك أكري سيرفيس شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(
ععن2لن م رها لإلجتماعي  ملت ى 

شارع  إوفني ع شارع محمذ لاسادس 
عمار  عفابنك لاطابق لألعل لاذلر 
لابيضاء - 20000 لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.117885

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
2019)ت رر حل) 31)دجنبر) لملؤرخ في)
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)
لاشريك لا2حيذ أ 2ك أكري سيرفيس))
درهم) (2.204.000,00 مبلغ رأسمااها)
ملت ى) ( لإلجتماعي) م رها  ععن2لن 
إوفني ع شارع محمذ لاسادس) ( شارع)
لاذلر) لألعل  لاطابق  عفابنك  عمار  
لابيضاء) لاذلر  (20000 (- لابيضاء)

لملغرب  تيجة ل):)عجز في لإل تاج.
ملت ى) ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
شارع إوفني ع شارع محمذ لاسادس)
لاذلر) لألعل  لاطابق  عفابنك  عمار  
لابيضاء) لاذلر  (20000 (- لابيضاء)

لملغرب.)
ع عين:

للحميذ)) عبذ  عادل  لاسيذ) ()
لاضحى) إقامة  عن2ل ه)ل() ع  لاركيك 
لاألعل) لاطابق  (17 لاومار ) لألمل 
بني مالل) ( (23000 بني مالل) (7 لارقم)

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)

محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 

ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 30 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)725362.

359I

AL HUDA CONSEIL SARL

 STE LES CARRIERES
RHISSANI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمذ لازرقط2ني لقامة 

ك2ثر لاش ة 9 ، 30000، فاس 

لملغرب

  STE LES CARRIERES RHISSANI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لارقم 

79 تجزئة لملنظر للجميل لانرجس 

طريق سيذي حرلزم  - 30000 فاس 

لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.41225

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 و2 ي2) (01 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

لاوزيز)) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 

لجتماعية) حصة  (10.000 لان2لوتي)

افائذ )) حصة  (20.000 أصل) من 

لجبيلي بتاريخ) ( عبذ لإلاه) () ( لاسيذ)

01)و2 ي2)2020.

لاوزيز)) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 

لجتماعية) حصة  (10.000 لان2لوتي)

افائذ )) حصة  (20.000 أصل) من 

 01 لاسيذ)) ()للحسن لجبيلي بتاريخ)

و2 ي2)2020.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

و2 ي2) (08 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1271/20.

360I

مستأمنة لملتنبي المحاسبة

 SALAH KASMI
DISTRIBUTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

مستأمنة لملتنبي المحاسبة

130 شارع لملتنبي لاطابق 2 ، 

23000، بني مالل لملغرب

  SALAH KASMI DISTRIBUTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

واسامين حي بن كيرلن رقم 79 

لاطابق لاسفلي - 23000 بني مالل 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

10071

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (12

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 SALAH(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. KASMI DISTRIBUTION

:)بيع لمل2لد) غرض لاشركة بإوجاز)

لاغذلئية.

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

واسامين حي بن كيرلن رقم)79)لاطابق)

لاسفلي)-)23000)بني مالل لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: قاسمي) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
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عن2ل ه)ل() قاسمي  محمذ  لاسيذ 

بني) (23452 أوت برلهيم أعالد مبارك)

مالل لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() قاسمي  محمذ  لاسيذ 

بني) (23452 أوت برلهيم أعالد مبارك)

مالل لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية ببني مالل))بتاريخ)08)و2 ي2)

2020)تحت رقم)263.

361I

AL HUDA CONSEIL SARL

 STE LES CARRIERES

RHISSANI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذوذ الشركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمذ لازرقط2ني لقامة 

ك2ثر لاش ة 9 ، 30000، فاس 

لملغرب

   STE LES CARRIERES RHISSANI

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لا رقم 

79 تجزئة لملنظر للجميل لانرجس 

طريق سيذي حرلزم  - 30000 فاس 

لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.41225

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تويين) (2020 و2 ي2) (01 لملؤرخ في)

لاسيذ) () الشركة  جذوذ  مسير 

لجبيلي للحسن كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (08 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1271/20.

362I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE DM PARA

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

قفل لاتصفية

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمذ لازرقط2ني لقامة 

ك2ثر لاش ة 9 ، 30000، فاس 

لملغرب

STE DM PARA  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي : لارقم 6 

شارع كل2 يا لانرجس طريق صفرع - 

30000 فاس لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.52645

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

ت رر) (2020 أبريل) (13 في) لملؤرخ 

دلت) شركة  ( (STE DM PARA حل)

رأسمااها) مبلغ  لملحذعد   لملسؤعاية 

م رها) ععن2لن  درهم  (100.000

كل2 يا) شارع  (6 لارقم) لإلجتماعي 

لانرجس طريق صفرع)-)30000)فاس)

رقم) تح يق  اوذم  لملغرب  تيجة 

موامالت.

ع عين:

ع) حمذلن  ( محمذ) لاسيذ) ()

 2 زينب) تجزئة  (2 لارقم) عن2ل ه)ل()

فاس) (30000 لاذكارلت) (6 لاش ة)

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

 6 عفي لارقم) (2020 أبريل) (13 بتاريخ)

(- شارع كل2 يا لانرجس طريق صفرع)

30000)فاس لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (08 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1277/2020.

363I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE FERASILA TRAVAUX
SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي لات م بل2ك 2 رقم 07 لاسمار  ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE FERASILA TRAVAUX SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

 HAY ععن2لن م رها لإلجتماعي

 FERASILA(TRAVAUX(SARL -

72000 لاسمار  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

1937

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (20

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.FERASILA TRAVAUX SARL

لالشغال) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لاوامة.

 HAY (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 FERASILA TRAVAUX SARL -

72000)لاسمار  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ خااذ لمرلون):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: لاسيذ سويذ للحسناعي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لمرلون  خااذ  لاسيذ 
حي لافيالت قياد  فم لا2لد لاوي2ن)

70000)لاوي2ن لملغرب.

للحسناعي) سويذ  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()دعلر لفركال رسم2كة تيز يت)

85000))تيز يت لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() لمرلون  خااذ  لاسيذ 
حي لافيالت قياد  فم لا2لد لاوي2ن)

70000)لاوي2ن لملغرب
للحسناعي) سويذ  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()دعلر لفركال رسم2كة تيز يت)

85000))تيز يت لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااسمار ))بتاريخ)05)و2 ي2)

2020)تحت رقم)70/2020.
364I

SMCFF

HYGIENUIM
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

SMCFF
 BD(ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA
MAROC

HYGIENUIM شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 322 شارع 
برلهيم رعدلني  لاذعر لاثاني ش ة 
رقم 12 مواريف - 20380 لاذلر 

لابيضاء لململكة لملغربية
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461157
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (22
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.HYGIENUIM
تطهير) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
(، علملنزاية) لاصناعية  لملباني  عتن ية 

علاتجار  في منتجات لاتطهير.
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عن2لن لمل ر لالجتماعي):)322)شارع)

برلهيم رعدلني))لاذعر لاثاني ش ة رقم)

لاذلر لابيضاء) (20380 (- 12)مواريف)

لململكة لملغربية.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ حمذي عبذ للحليم)

 100 ب يمة) حصة  (500 ( (: طاح2ن)

درهم الحصة).

 500 ( (: لافاضل) رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ محمذ حمذي عبذ للحليم)

للحسني) لاحي  عن2ل ه)ل() طاح2ن 

بل2ك)26)لارقم)725  40130)مرلكش)

لملغرب.

عن2ل ه)ل() لافاضل  رشيذ  لاسيذ 

للجذوذ ) (24000 لانخلة) تجزئة  (33

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ حمذي عبذ للحليم)

لاحي) مرلكش  عن2ل ه)ل() طاح2ن 

للحسني بل2ك)26)لارقم)725  40130 

مرلكش لملغرب

عن2ل ه)ل() لافاضل  رشيذ  لاسيذ 

للجذوذ ) (24000 لانخلة) تجزئة  (33

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 03 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735231.

365I

sacompta sarl au

RIZAMIZ SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

sacompta sarl au

244 شارع للجيش لمللكي ميس2ر ، 

33250، ميس2ر لملغرب

RIZAMIZ SARL AU  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 736 
حي بئرلن ل زرلن  ص.ب 92 ميس2ر  

ميس2ر 33250 ميس2ر لملغرب.

حل شركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.811

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2020)ت رر حل) 20)فبرلور) لملؤرخ في)

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)

 RIZAMIZ SARL لا2حيذ) لاشريك 

100.000)درهم) )مبلغ رأسمااها) ( (AU

 736 رقم) لإلجتماعي  ععن2لن م رها 
ميس2ر)) (92 )ص.ب) حي بئرلن ل زرلن)

ميس2ر)33250)ميس2ر لملغرب  تيجة)
ل):)رغبته في ت2قيف لاشركة).

ع حذد م ر لاتصفية ب رقم)736 
ميس2ر)) (92 )ص.ب) حي بئرلن ل زرلن)

ميس2ر))33250)ميس2ر لملغرب.)

ع عين:

لاسيذ) ()لحمذ قاسمي))))قاسمي)

دعلر لملسذعر  لا صابي) ع عن2ل ه)ل()

لملغرب) ميس2ر  (33250 ( ميس2ر)

كمصفي)) ()الشركة.

للحذعد) لإلقتضاء) ععنذ  (

لملخ2اة) لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ) محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو 2د ع لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)
دعلر لملسذعر  لا صابي ميس2ر)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( لالبتذلئية بب2ملان)

2020)تحت رقم)54/2020.

366I

SYNERG

DEXA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تغيير نشاط لاشركة

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

DEXA شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لالجتماعي لاذلر 

لابيضاء113-، محج مرس 

لاسلطان، لاطابق 1، لاش ة 1 - 

20200 لاذلر لابيضاء لملغرب.

تغيير نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.111335

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تغيير) (2020 فبرلور) (06 لملؤرخ في)

نشاط لاشركة من)«للخبر  لاو ارية ع)

ت ييم لألمالك لاو ارية)«)إلى)«

للخبر  لاو ارية ع ت ييم لألمالك)

مهمة) كل  ع  مشرعع  اكل  لاو ارية 

قا 2 ية،) ظامية،) ت نية،) مااية،)

لقتصادوة،)OPCI،)لا رض،)لاشرلء،)

لإلوجاري،) لا رض  لارهن،) لابيع،)

لاتأمين،) لاتو2يض،) لمللكية،)  زع 

لا سمة) لملااية،) لاذمة  لات ييم،)

لا2ا2ج الب2رصة،) ت ذور لات ذمات،)
لألص2ل) تحيين  لاتركة،) لانزلعات،)

لاو ارية)IFRS،)...إلخ

ع) لاتابوة  لألنشطة  داك  في  بما 

لاتكميلية أع لملرتبطة

لاس2قية) لا يمة  ت ييم  (-

الممتلكات لاو ارية.)

-)ت ييم حصة ع ار))أرض،)بناء(.

)لا2ا2ج) ت ييم أص2ل لاشركات) (-

الب2رصة(.

لالقتصادوة) للجذعى  درلسة  (-

المشاريع لاو ارية.

-)ت ذور أعلي المشاريع لاو ارية.

-)ت ييم تكلفة لابناء.

-)تأطير لا رعض لاو ارية.

-)مواونة))عت ييم ت ذم لألشغال.

-)ت ييم لألصل لاتجاري.

-)تذبير لملستو رلت.

-)للخبر  من أجل قسمة لملمتلكات.

-)لا2صف لات ني األشغال.

تحليل ع تأعيل عثائق لاتومير ع) (-

لاهنذسة لملومارية ع لملسح للخرلئطي.)

البناوات) لا2لقعي  لاكشف  (-

لمل2ج2د  مللك ما.

.VEFA(لا2صف من أجل لابيع ب(-

بوذ) لألضرلر  ت ييم  مواونة  (-

لملخاطر))لاتأمينات(.

-)لاتح ق من لملطاب ة))لا ا 2 ية)

ع لات نية(.

-))لاذرلسة لا طاعية في لاو ار.

للجرد ع لملواونة ع لاكشف عن) (-

أدعلت لإل تاج))تذبير لألص2ل(.

-)ت ييم عسائل لإل تاج)))لاتجهيزلت)

ع لملوذلت(.

-)ت ييم جميع لملوذلت لاذلرجة.

-)لا2ساطة ع لاتحكيم.

-2)لاتح ق ع لملواونة:)

لاكشف) ع  لألشغال  ا ياس  (-

بامل2قع ع حااة ت ذم لألشغال.

باانسبة) لابناء) ملطاب ة  (-

ع) لاتنظيم  ع  لملواوير  ع  التصاميم 

للخصائص لاتواقذوة...)إلخ

-)من أمكان لستالم أع تسليم كل)

عمل.

-3)لاذرلسات:)

-)لملردعدوة ع للجذعى))لا ا 2 ية ع)

لات نية ع لملااية(.

-)تحسين مناهج لابناء.)

-)خلق ع لستغالل لابرلءلت.

لات نية ع لاهنذسة لملومارية ع) (-

لاتوميروة ع لاهنذسة.

-)لالقتصادوة المشاريع.

-)لاسالمة من للحريق.

-4)لاتك2ين)

بااتك2ين ع لملناظرلت ع) لا يام  (-

لملؤتمرلت ع لاذرعس ع لانشر لملتولق)

باألنشطة لملذك2ر  أعاله.

«لمل2ض2ع) (3 لافصل) توذول  (-

لالجتماعي»)من لا ا 2ن لألسا�شي.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 12 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734263.
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BUREAU DE LIBRE COMPTE

فورماتراف
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

BUREAU DE LIBRE COMPTE
FES(FES، 30000، FES(MAROC
ف2رماترلف شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 6 

ز  ة دمشق إقامة ميم2 ة لاطابق 2  
رقم 22 طريق عين لاش ف فاس - 

30000 فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62701

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (19
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

ف2رماترلف.
م اعل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

أعماملختلفة لع لابناء
بيع م2لد ع لدعلت لملكاتب

بيع لالجهز  لاطبية.
 6 رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
  2 ز  ة دمشق إقامة ميم2 ة لاطابق)
(- طريق عين لاش ف فاس) (22 رقم)

30000)فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: لاصافي) آمينة  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 1.000 (: لاصافي) آمينة  لاسيذ   (

ب يمة)100)درهم.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لاصافي  آمينة  لاسيذ  
عين) طريق  دمشق  ز  ة  (6 رقم)

لاش ف فاس)30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل()) لاهاللي  و2سف  لاسيذ 
حي للجذوذ بنس2د  فاس) (219 رقم)

30000)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (04 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1240.
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صيذاية طريق عجذ 

صيدلية طريق وجدة
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

صيذاية طريق عجذ 

10   لكذلل طريق عجذ  ، 35100، 

كرسيف لملغرب

صيذاية طريق عجذ  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 10  لكذلل  

طريق عجذ   - 35100 كرسيف 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

1739

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 و2اي2ز) (17

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

صيذاية طريق عجذ .

:)بيع لمل2لد) غرض لاشركة بإوجاز)

لاصيذاية ع شبه لاصيذاية.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)10))لكذلل))

كرسيف) (35100 (- ( عجذ ) طريق 

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 100 ( (: مصطفى) ب2عياد  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ ب2عياد مصطفى عن2ل ه)ل()

صفرع) (31000 ( م2التي) الاة  (109

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ ب2عياد مصطفى عن2ل ه)ل()

صفرع) (31000 ( م2التي) الاة  (109

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بجرسيف))بتاريخ)09)و2 ي2)

2020)تحت رقم)777.
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 AIN AGHBAL TRAVAUX(عين لغبال لشغال

SARL AU

عين اغبال اشغال

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

 AIN AGHBAL عين لغبال لشغال

TRAVAUX SARL AU

حي لا 2ر ص.ب 70 ، 65800، دبذع 

تاعريرت لملغرب

عين لغبال لشغال شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لا 2ر - 

65800 دبذع تاعريرت لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
1121

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (17
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
عين) (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

لغبال لشغال.
لشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عامة علابناء.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)حي لا 2ر)

- 65800)دبذع تاعريرت لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: ميم2ن) لاسيذ عبيذي 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() ميم2ن  عبيذي  لاسيذ 
تاعريرت) دبذع  (65800 ( لا 2ر) حي 

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ميم2ن  عبيذي  لاسيذ 
تاعريرت) دبذع  (65800 ( لا 2ر) حي 

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بتاعريرت))بتاريخ)17)مارس)

2020)تحت رقم)119.
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AERIA 2A

Aeria 2A
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

AERIA 2A
 LOT.189 ZONE(INDUSTRIELLE

 SUD-OUE ، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC
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Aeria 2A شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 189 

لملنط ة لاصناعية للجن2بية-غرب - 

28810 لملحمذوة لململكة لملغربية.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.18311

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم) (2019 غشت) (26 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم») (2.000.000,00«

إلى) درهم») (5.000.000,00» من)

طريق) عن  درهم») (7.000.000,00«

:))إدماج لحتياطي أع أرباح أع عالعلت)

إصذلر في رأس لملال.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 24 بتاريخ) ( باملحمذوة) لالبتذلئية 

أكت2بر)2019)تحت رقم)1696.
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لالت ان الحسابات

MARIA AL ANDALUS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

لالت ان الحسابات

142 شارع مرلكش لاطابق لاثاني 
رقم 5 ، 62000، لاناظ2ر لملغرب

MARIA AL ANDALUS   شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 

تيسمغين فرخا ة لاناظ2ر - 62024 

لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19873

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 MARIA(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  AL ANDALUS
-لستيرلد) (: غرض لاشركة بإوجاز)
عبشكل) لاغذلئية  عتصذورلملنتجات 

عام لجميع لملنتجات علملوذلت).
دعلر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 62024 (- تيسمغين فرخا ة لاناظ2ر)

لاناظ2ر لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
كرعز) مرسيذس  ماريا  لاسيذ  
 100 1.000)حصة ب يمة) ( (: سا تا ا)

درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
كرعز) مرسيذس  ماريا  لاسيذ  
 C. VALLADOLID()سا تا ا عن2ل ه)ل
مليلية) (7 PBJ B MELILLA 52001

لسبا يا.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
كرعز) مرسيذس  ماريا  لاسيذ  
 C. VALLADOLID()سا تا ا عن2ل ه)ل
مليلية) (7 PBJ B MELILLA 52001

لسبا يا
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)16)مارس)

2020)تحت رقم)393.
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مستأمنة لملتنبي المحاسبة

FERMAKAUF
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مستأمنة لملتنبي المحاسبة
130 شارع لملتنبي لاطابق 2 ، 

23000، بني مالل لملغرب
FERMAKAUF شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي مرأب 
باعالد عياد لاكرلبزية  - 23000 بني 

مالل لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

10077
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (16
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.FERMAKAUF
(. تجار ) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لألستيرلد ع لاتصذور.
مرأب) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
بني) (23000 (- ( باعالد عياد لاكرلبزية)

مالل لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ عايذ عبيذ لارحمان):))500 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
حصة) (500 ( (: بذر زرعلل) لاسيذ 

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لارحمان) عبيذ  عايذ  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()لعالد عياد لاكرلبزية ز  ة)9 

رقم)2 23000)بني مالل لملغرب.
لعالد) لاسيذ بذر زرعلل عن2ل ه)ل()
بني) (23000   9 عياد لاكرلبزية ز  ة)

مالل لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لعالد) لاسيذ بذر زرعلل عن2ل ه)ل()
بني) (23000   9 عياد لاكرلبزية ز  ة)

مالل لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية ببني مالل))بتاريخ)08)و2 ي2)

2020)تحت رقم)266.
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

JAMAL EDDINE TRAGET 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 ز  ة جمال لاذون لألفغاني 

لاطابق لارلبع ش ة رقم 1 عجذ . ، 

60000، عجذ  لملغرب

 JAMAL EDDINE TRAGET شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة لمين 

برلد  رقم 4 عجذ  - 60000 عجذ  

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

34843

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 دجنبر) (11

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.JAMAL EDDINE TRAGET

لستيرلد) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملستوملة) لملنتجات  عتصذور 

السيارلت.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)ز  ة لمين)

عجذ ) (60000 (- عجذ ) (4 برلد  رقم)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
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 1.000 ( (: عثمان) محمذ  لاسيذ 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() عثمان  محمذ  لاسيذ 
ز  ة لمين برلد  رقم)4)عجذ )60000 

عجذ  لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() عثمان  محمذ  لاسيذ 
ز  ة لمين برلد  رقم)4)عجذ )60000 

عجذ  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (02 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)829.
374I

aice compta

 LES QUATRE TEMPS
BEAUTY CENTER

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa( 3( bloc( d( n( 199( ،

20190،(casablanca(maroc
 LES QUATRE TEMPS BEAUTY
مسؤعاية) دلت  شركة  (CENTER

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
 13 لإلجتماعي) م رها  ععن2لن 
لالاب) جبال  إقامة  لملجاتي  أحمذ 
(- لملواريفض) حي  (8 رقم) (1 لاطابق)

20370)لابيضاء)لملغرب
مسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ)
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري):)

461273

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (16
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 QUATRE TEMPS BEAUTY

.CENTER
مصفف) (: غرض لاشركة بإوجاز)

شور النساء)أع لارجال).
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)13)أحمذ)
لاطابق) لالاب  جبال  إقامة  لملجاتي 
 20370 (- لملواريفض) حي  (8 رقم) (1

لابيضاء)لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ نسيم عبذلاوزيز):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() سردي  محمذ  لاسيذ 
الك2ر يش) إقامة  فينيل2ن  ز  ة 
مذخل)8)طابق)3)لاش ة)16 20370 

لابيضاء)لملغرب.
عن2ل ه)ل() فليح  واسين  لاسيذ 
ميم2 ة)) حي  (97 رقم) يو 2ب  م2الي 

20370)سطات لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() فليح  واسين  لاسيذ 
ميم2 ة)) حي  (97 رقم) يو 2ب  م2الي 

20370)سطات لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 08 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735333.
375I

SMOUNIAMINA

  CPHM STATION
DOKKARAT

ع ذ تسيير حر ألصل تجاري))لألشخاص)

لملون2ي2ن(

لمل2قع) لاورفي  لاو ذ  بم ت�شى 
بتاريخ)01/04/1994)علملسجل بتاريخ)
27/06/1994)تم إبرلم ع ذ))»)تسيير)

للخصائص) دع  (» تجاري) الصل  حر 

لاتااية:

بترعل) شركة  (: لاكاري) لسم  (-

لملغرب ش.)م

(: لاتجاري) بااسجل  لملسجل  (-

5377)بااذلر لابيضاء

-)لمل ر لالجتماعي):)تجزئة الك2اين)

2)لا طوة)7،)سيذي مورعف)–)لاذلر)

لابيضاء.
بذعي) برلد   (: لملكتري) لسم  (-

ح2رية.

(: لا2طنية) لاتوريف  بطاقة  (-

302048C

محطة) (: لاكائن) لاتجاري  لألصل 

لاذكارلت) بترعم  لملسما   لا2ق2د 
علملك2ن) فاس  لمللكي  للجيش  شارع 

من):)لاوالمة،)لاتسمية،)لألا2لن،)رمز)

علملوذلت) لألماكن  لازبناء،) لاشركة،)

لملستوملة الستغالل لألصل لاتجاري.))

-)مذ  ع ذ تسيير حر ألصل تجاري:)

غير محذد .

بم2جب هذل لاو ذ ت 2م لملكتروة)

لاسيذ  برلد  بذعي ح2رية باستغالل)

لملحل م2ض2ع ع ذ تسيير حر ألصل)

أن) كما  مسئ2ايته  تحت  تجاري 

م) ش.) لملغرب  بترعل  شركة  لاكاري 

أع) لالاتزلمات  مسؤعاية  وتحمل  ال 

لاذو2ن لملترتبة عن لاتسيير من طرف)

لاكاري األصل لاتجاري لاذي ال ومكن)

أن وك2ن م2ض2ع ضما ة أع رهن.

376I

aice compta

VEDADO INVEST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa( 3( bloc( d( n( 199( ،

20190،(casablanca(maroc

)شركة دلت) (VEDADO INVEST

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ

 13 لإلجتماعي) م رها  ععن2لن 

لالاب) جبال  إقامة  لملجاتي  أحمذ 

(- لملواريف) حي  (8 لاش ة) (1 لاطابق)

20370)لابيضاء)لملغرب

مسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ)

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري):)

461233

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (29

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. VEDADO INVEST

مط2ر) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع ارلت.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)13)أحمذ)

لاطابق) لالاب  جبال  إقامة  لملجاتي 

 20370 (- لملواريف) حي  (8 لاش ة) (1

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ مهذي أمل2):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() أمل2  مهذي  لاسيذ 

لاسالم)) حي  لاويا�شي  جبل  ز  ة  (10

20370)لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() أمل2  مهذي  لاسيذ 

لاسالم)) حي  لاويا�شي  جبل  ز  ة  (10

20370)لابيضاء)لملغرب
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735249.

377I

شركة برلنس لعط2

PRINCE AUTO
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

شركة برلنس لعط2

56)شارع للحسن لاثاني)،)

30000،)فاس لملغرب

PRINCE AUTO)شركة دلت)

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي)56 

شارع للحسن لاتاني))-)30000)فاس)

مغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري)

لاوام) للجمع  بم ت�شى 

ماي) (18 في) لملؤرخ  لإلستثنائي 

لاشركة) رأسمال  رفع  تم  (2020

درهم») (7.000.000» قذره) بمبلغ 

إلى) درهم») (9.000.000» من) أي 

((: طريق) عن  درهم») (16.000.000«

أرباح أع عالعلت) أع  إدماج لحتياطي 

إصذلر في رأس لملال.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (08 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1278/2020.

378I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

PHARMACIE EMILY KEENE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
إضافة تسمية تجارية أع شوار)

 AKESBI ALI CONSULTING SARL

AU

5 زت ة أبي لاذردلء لاطابق لألعل - 

طنجة ، 90020، طنجة لملغرب

 PHARMACIE EMILY KEENE

«شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: محج 
محمذ لاسادس،مركب لوريس ، رقم 

45 بل2ك أ1     - - طنجة لملغرب.
«إضافة تسمية تجارية أع شوار»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.54767
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
ت رر) (2020 فبرلور) (24 في) لملؤرخ 

إضافة شوار تجاري الشركة عه2:
PHARMACIE HOMRANI

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
مارس) (10 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2038.
379I

KDM COMPTA

حس اوج طرنس
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

KDM COMPTA
 BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ2 RDC

OUJDA maroc ،60000 ، 5/N 5
حس لعج طرنس  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 5 طريق 
عكاض علد لاناشف سيذي موافا - 

60000 عجذ  لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
32987

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2018 شتنبر) (12
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
حس) (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

لعج طرنس).
:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لابضائع خارج ع دلحل لابلذ).

طريق) (5 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

(- عكاض علد لاناشف سيذي موافا)

60000)عجذ  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: ( لاسيذ للحسن عجذي)

حصة ب يمة)100.000)درهم الحصة))

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

)عن2ل ه)ل() لاسيذ للحسن عجذي)

صادوق) محمذ  تجزئة  ب2دور  طريق 

رقم)07  60000)عجذ  لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

)عن2ل ه)ل() لاسيذ للحسن عجذي)

صادوق) محمذ  تجزئة  ب2دور  طريق 

رقم)07  60000)عجذ  لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

23) 2 بر) بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2018)تحت رقم)455.

380I

INVEST - DATA

كب سفن
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
قفل لاتصفية

INVEST - DATA

 Rue Ibnou Rifai ETAGE

 3 GAUCHE(MAARIF ’ 10

 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc

كب سفن شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي : 10 كم, 

طريق للجذوذ  رقم 202 ب, لاطابق 

لاثاني-اساسفة 10 كم, طريق 

للجذوذ  رقم 202 ب, لاطابق لاثاني-

اساسفة 20232 لاذلر لابيضاء 

لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.404145

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

لملؤرخ في)21) 2 بر)2019)ت رر حل كب)

سفن شركة دلت مسؤعاية محذعد )

دلت لاشريك لا2حيذ مبلغ رأسمااها)

م رها) ععن2لن  درهم  (100.000

للجذوذ ) طريق  كم,) (10 لإلجتماعي)

رقم)202)ب,)لاطابق لاثاني-اساسفة)

 202 رقم) للجذوذ   طريق  كم,) (10

 20232 لاثاني-اساسفة) لاطابق  ب,)

لملغرب  تيجة إلغالق) لاذلر لابيضاء)

لمليزل ية) تظهر  داك  عمع  لاتصفية:)

لاوم2مية أحذث ف ذلن:))40997,50 

درهم لمل ابلة إلجمالي لاعجز لملترلكم)

علاتي س2ف وتحملها) منذ لاذست2ر،)

في حين أن) لملساهم لا2حيذ عهكذل،)

علألصل) لملطل2بات لملتذلعاة أاغيت،)

م2قف) مع  أوضا  علملطل2بات  ه2 

إغالق) تصفية  يوكس  لاذي  لاصفر 

فارغة تماما.

لإلجرلءلت) من  لال تهاء) بوذ 

لا ا 2 ية ات ذومها في لاسجل،)عنشر)

إزلاة) التصفية؛) لاوم2مية  لمليزل ية 

طلب) عأخيرل  لاتجاري  لاسجل  من 

لاتجارية،) لاضرلئب  إلاغاء) شهاد  

عمهمتنا عنهاوتها.

ع عين:

ع) (imane  Regragui لاسيذ) ()

 villa NR 96 NASSIM عن2ل ه)ل()

 ISLANE CASABLANCA 20232

() ( كمصفي) لملغرب  لابيضاء) لاذلر 

الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

كم,) (10 عفي) (2019 21) 2 بر) بتاريخ)

لاطابق) 202)ب,) طريق للجذوذ  رقم)

لاذلر) (20232 (- لاثاني-اساسفة)

لابيضاء)لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 21 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

 2 بر)2019)تحت رقم)404145.

381I
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AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

YAZ ALUMINIUM SARL AU
إعالن حر

أقـــــصــبي عــلـــي كـــ2نــسـ2اــتــــين ش.م.م

مـكـتـب لاـخذمـات في لملـحاسبـة، 

لالستشـارلت

لاــ ــا ـ2 ـيـة، للجـبائـيـة ع تنـظيـم 

لاشـركـــات.

5، شارع أبي لاذردلء، لاطابق لألعل، 

طنجة

لاهاتف: 48 09 32 0539

طـــــــنـــــــجـــــــــة - لملــــــــــغـــــــــــرب

»   YAZ ALUMINIUM »

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

علاشريك لا2حيذ
رأسمااها  000.00 10 درهم

لمل ر لالجتماعي: تجزئة 

فاسينطا،رقم 413   طنجة لابااية 

-  طنجة

لاسجل لاتجاري : 61795

ت2سيع هذف لاشركة

تغيير لسم لاشركة

تحين لانظام لألسا�شي الشركة

)إن للجمع لاوام لاغير لاوادي) (- (I

(، (» (YAZ ALUMINIUM (» ( اشركة)

ع) لملحذعد ،) لملسؤعاية  دلت  شركة 

 07 لملـنـوـ ـذ بتاريخ) لاشريك لا2حيذ،)

وناور)2019،)قرر ما ولي):

-1)ت2سيع هذف لاشركة إلى ماولي:)

جميع أشغال لاصيا ة،)لاتجذوذ،)

ع لاتركيب لملتول ة بمجال لاو ار.

لاوامة) لمل اعاة  أشغال  جميع 

لملتول ة باملباني ع لابناء.)

من:) لاشركة  لسم  تغيير  (2-

لالسم) إلى  (YAZ ALUMINIUM

»YAZ PROFESSIONNELS«:لاتالي

لا ا 2ني) لانظام  مالئمة  (3-

الشركة فصال بفصل،)ثم في مجمله.
- II)إن لاتوذول بااسجل لاتجاري)

قذ تم إ جازه اـذى))لملـحـكمـة لاتجـاريـة)

بطنجة بتاريـخ))19فبرلور)2019))تحت)
رقم)1359.                                        

382I

compta jour

COMPTA JOUR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

compta jour
 azli  sud  n°434 marrakech ،

40000، Marrakech(maroc
COMPTA JOUR  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
 SUD AZLI ععن2لن م رها لإلجتماعي
N°434 - 40000 2 مرلكش لملغرب .

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.69197
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)10)فبرلور)2020)تم))تح2يل))
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
 SUD AZLI 2 N°434 - 40000«
 Résidence (» إلى) (» لملغرب) مرلكش 
 Ali , Imm B 2éme étage Appt
 A4( Camp( El( ghoul( Guéliz( -
مرلكش)) (Marrakech    - 40000

لملغرب)«.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (14 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)1788.
383I

General Authentic Consulting

 GENERAL AUTHENTIC
CONSULTING

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

General Authentic Consulting
 Hay tounsi avenue Tarik ben
 Ziad(Nº389 étage 1 ، 90000،

Tanger Maroc
 General Authentic Consulting
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
 Hay ععن2لن م رها لإلجتماعي

 tounssi(avenue(Tarik(ben(ziad
 n 389 étage 1  - 90000 Tanger

Maroc
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

104843

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.General Authentic Consulting

 Cabinet (: غرض لاشركة بإوجاز)

 de conseil en gestion des

. entreprises

 Hay (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 tounssi( avenue( Tarik( ben( ziad

 n 389 étage 1  - 90000 Tanger

.Maroc

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 mekkaoui Najoua لاسيذ )

  erac 2 181,oujeh arouss()عن2ل ه)ل

.50000(Meknès(maroc

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

 mekkaoui Najoua لاسيذ )

 Erac 2 181,oujeh arouss()عن2ل ه)ل

50000(meknès(Maroc

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (10 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)-.

384I

EUREXMA

 DÉVELOPPEMENT IA 

TECHNOLOGIE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

 DÉVELOPPEMENT IA 

TECHNOLOGIE  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 

ركرلكة إقامة الك2ر يش عمار  رقم 

2 لاطابق لألسفل ب2رك2ن  - 20000 

لاذلرلابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461223

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (16

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 DÉVELOPPEMENT IA   :

. TECHNOLOGIE

(: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملول2ميات.
ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

ركرلكة إقامة الك2ر يش عمار  رقم)

2)لاطابق لألسفل ب2رك2ن))-)20000 

لاذلرلابيضاء)لملغرب.
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أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)م سم كااتالي:

لاشركة)FACNOTE :  100)حصة)
ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل()) (FACNOTE لاشركة)
مرسيليا)) (13015 ( فياال) شارع  (73

فرنسا).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ  بشرى ت2فيق)
فرنسا)) ( (MONTLUÇON  13015

فرنسا
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 04 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735283.
385I

MOORISH

EMERAUDE Capital
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اال واق2ت لاطابق 5 ش ة د 

، 20080، لاذلر لابيضاء لملغرب
EMERAUDE Capital شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي زلعية 
شارع عبذ لمل2من ع ز  ة سمية، 

إقامة شهرزلد 3 لاطابق 4 لارقم 20 
لانخيل   - 20340 لاذلر لابيضاء  

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
461135

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (05
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.EMERAUDE Capital

بيع) :)شرلء) غرض لاشركة بإوجاز)

علستيرلد عتصذور جميع لملنتجات.
زلعية) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

سمية،) ز  ة  ع  لمل2من  عبذ  شارع 

لارقم) (4 لاطابق) (3 شهرزلد) إقامة 

20)لانخيل)))-)20340)لاذلر لابيضاء))

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاهزلم) واسين  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لاهزلم  واسين  لاسيذ 

 104 3)عمار  د ش ة) لقامة لاصفاء)

 80000 ( ( لملحمذي) لاحي  (1 لاطابق)

لكادور لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لاهزلم  واسين  لاسيذ 

 104 3)عمار  د ش ة) لقامة لاصفاء)

 80000 ( ( لملحمذي) لاحي  (1 لاطابق)

لكادور لملغرب)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 03 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735216.

386I

khbabez(services(compta

GOLD MINES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

khbabez(services(compta

 n172 amal  4 cym(rabat(CYM،

10053، RABAT(MAROC

GOLD MINES شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي لاش ة رقم 
1 شارع م2الي لدريس 1 حي لملسير  

تمار   - 12020 تمار   لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.126143

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تم) (2019 دجنبر) (12 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (1.000.000«
»8.000.000)درهم»)إلى)«9.000.000 
درهم»)عن طريق):))إدماج لحتياطي أع)
أرباح أع عالعلت إصذلر في رأس لملال.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (11 بتاريخ) ( بتمار ) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)3127.
387I

khbabez(services(compta

GOLD MINES
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

khbabez(services(compta
 n172 amal  4 cym(rabat(CYM،

10053، RABAT(MAROC
GOLD MINES شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي عمار  
رقم 170 لاطابق 1 ش ة رقم 1 

شارع م2الي لدريس 1 حي لملسير   - 
12020 تمار  لمغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.126143
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)12)دجنبر)2019)تم))تح2يل))
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
«عمار  رقم)170)لاطابق)1)ش ة رقم)
1)شارع م2الي لدريس)1)حي لملسير ))-)
12020)تمار  لمغرب»)إلى)«عمار  رقم)
تجزئة لالما ة) (8 لاش ة) (3 لاطابق) (1

تمار )) (12020 (- تمار ) (1 حي لملسير )

لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

فبرلور) (11 بتاريخ) ( بتمار ) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)3127.

388I

FSA TRAV SARL AU

FSA TRAV
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FSA TRAV SARL AU

 1RUE 4 PLAGE AREKMANE

 NADOR( NADOR،( 62000،

NADOR MAROC

FSA TRAV))شركة دلت مسؤعاية)

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

 1RUE(((ععن2لن م رها لإلجتماعي

 4 PLAGE AREKMANE NADOR  -

62000)لاناظ2ر لملغرب

مسؤعاية) دلت  شركة  تأسيس 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ)
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري):)

16121

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2017 فبرلور) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 FSA (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. TRAV
*م اعل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

بناء

*تأجير لآلالت عأعمال متن2عة.

 1RUE ( ( (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

 4 PLAGE AREKMANE NADOR  -

62000)لاناظ2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ علي كلم2ع):))1.000)حصة)
ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() كلم2ع  علي  لاسيذ 
 62000 لاناظ2ر) لملركز  لركمان 

لاناظ2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() كلم2ع  علي  لاسيذ 
 62000 لاناظ2ر) لملركز  لركمان 

لاناظ2ر لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)08)مارس)

2017)تحت رقم)275.

389I

LMC CONSEILS

LOGO TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

LMC CONSEILS
شارع محمذ للخامس قنطر  س2س 

عمار  لألزرق لاطابق لاثاني رقم 
19 لوت مل2ل ، 86150، لوت مل2ل 

لملغرب
LOGO TRANS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 9 ز  ة 
216 حي لملرس لاذشير  للجهادوة - 

86360 ل زكان لملغرب.
تف2يت حصص

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.13893

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تمت) (2020 فبرلور) (20 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
أمنتاک) مرلد  () ( لاسيذ) تف2يت 
أصل) من  لجتماعية  حصة  (1.000
() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000
لبرلهيم طلبي بتاريخ)20)فبرلور)2020.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

و2 ي2) (05 بتاريخ) ( لالبتذلئية با زكان)

2020)تحت رقم)550.

390I

LMC CONSEILS

PLOSOUSS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

LMC CONSEILS

شارع محمذ للخامس قنطر  س2س 

عمار  لألزرق لاطابق لاثاني رقم 
19 لوت مل2ل ، 86150، لوت مل2ل 

لملغرب

PLOSOUSS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي محل 
رقم 115 بل2ك 3 تجزئة بسيط حي 

للحرش لوت مل2ل - 86150 لوت 

مل2ل لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.3193

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

لملؤرخ في)16)دجنبر)2019)تم))تح2يل))

من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

«محل رقم)115)بل2ك)3)تجزئة بسيط)

86150)لوت) (- حي للحرش لوت مل2ل)
لاحي) (1033 «رقم) إلى) مل2ل لملغرب»)

لوت) (86150 (- مل2ل) لوت  لاصناعي 

مل2ل))لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

وناور) (16 بتاريخ) ( با زكان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)84.

391I

STREET BUSINESS CENTER

EVOLUXE CAR LOCATION
إعالن متوذد لا رلرلت

STREET BUSINESS CENTER

عمار  رقم 10، رقم 7، ز  ة للحرية، 

جليز، مرلكش ، 40000، مرلكش 

لملغرب

  EVOLUXE CAR LOCATION

«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ»

ععن2لن م رها لالجتماعي: عمار  

جاسم، لاطابق لألعل ، رقم 139، 

شارع محمذ للخامسـ جليز  - 40000 

مرلكش لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.3676

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)10)أبريل)2019

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

لاذي ونص على) قرلر رقم لألعل:)

ماولي:)تف2يت)500)حصة لجتماعية،)

من طرف لاسيذ عبذ لالطيف ط2يلع)

جبرلن) هشام  لاسيذ  ( افائذ ) ( (،

بم ت�شى ع ذ عرفي بتاريخ)05)أبريل)

2019،)عبااتالي أصبح هذل لألخير ه2)

لملااك لا2حيذ لجميع للحصص)

لاذي ونص على) قرلر رقم لاثاني:)

إقااة) لا2حيذ  لاشريك  قرر  ( ماولي:)

لاسيذ محمذ ط2يلع كمسير الشركة

لاذي ونص على) قرلر رقم لاثااث:)

تويين لاسيذ سفيان لاشاعي) ماولي:)

 1987 و2اي2ز) (30 بتاريخ) ( لملزدلد)

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

بورصة) علاساكن  (EE349263رقم

مرلكش) (38 رقم) لبرلهيم  بن  لهيري 

كمسير الشركة ملذ  ملذ  غير محذعد

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

على) ونص  لاذي  لألعل:) رقم  بنذ 

تم) لاساب ة  ال رلرلت  تبوا  ماولي:)

لعتماد  ظام أسا�شي جذوذ الشركة

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2019)تحت رقم)104569.

392I

لاوي2ن لستشارلت

LAHA TRANS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

لاوي2ن لستشارلت

رقم 31 شارع لالمير م2الي عبذ هللا ، 

70000، لاوي2ن لملغرب

LAHA TRANS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لالمل 02 رقم 81 لاوي2ن - 70000 

لاوي2ن لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

31675

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (03

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 LAHA (: لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRANS

ما) كل  (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

وتولق باان ل))با 2لعه عنشاطاته).

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 70000 (- لاوي2ن) (81 رقم) (02 لالمل)

لاوي2ن لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لكة) لحمذ  لاشريف  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

(: لكة) لحمذ  لاشريف  لاسيذ  (

1000)ب يمة)100)درهم.
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علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لكة) لحمذ  لاشريف  لاسيذ 
حم2) شارع  لا ذس  حي  عن2ل ه)ل()
زياني رقم)92)لاوي2ن))70000)لاوي2ن)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لكة) لحمذ  لاشريف  لاسيذ 
حم2) شارع  لا ذس  حي  عن2ل ه)ل()
زياني رقم)92)لاوي2ن))70000)لاوي2ن)

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (08 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)924.
393I

لاوي2ن لستشارلت

KOUIRHA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

لاوي2ن لستشارلت
رقم 31 شارع لالمير م2الي عبذ هللا ، 

70000، لاوي2ن لملغرب
KOUIRHA شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي عمار  
بريستيج رقم 132 تجزئة لا2كااة 
بل2ك E رقم 02 لاوي2ن - 70000 

لاوي2ن لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
31673

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (03
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.KOUIRHA

ما) كل  (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
وتولق باان ل با 2لعه علنشطته.

عمار ) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
لا2كااة) تجزئة  (132 رقم) بريستيج 
 70000 (- لاوي2ن) (02 رقم) (E بل2ك)

لاوي2ن لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: ( لاسيذ لملرلبط لبرلهيم)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 1000 (: لبرلهيم) لملرلبط  لاسيذ  (

ب يمة)100)درهم.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ لملرلبط لبرلهيم عن2ل ه)ل()
ز  ة لان2يج رقم) (02 حي خط لارملة)

14)لاوي2ن)70000)لاوي2ن لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لملرلبط لبرلهيم عن2ل ه)ل()
ز  ة لان2يج رقم) (02 حي خط لارملة)

14)لاوي2ن)70000)لاوي2ن لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (08 بتاريخ) ( لالبتذلئية بااوي2ن)

2020)تحت رقم)925.

394I

CONVINCE CONSULTING

CONVINCE CONSULTING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

CONVINCE CONSULTING
75 شارع 11 وناور طابق 1 لاش ة 
169 ، 20000، لاذل لابيضاء لملغرب
  CONVINCE CONSULTING

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 75,شارع 
11 وناور طابق 1 شفة رقم 169 - 

20000 لاذلرلابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

460563

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. CONVINCE CONSULTING

(: بإوجاز) لاشركة  غرض 

-لستشارلت لإلدلر .

-عكااة لات2ثيق علاتنظيم لاتجاري)

أع لافني.

-تجار ).

75,شارع) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

 -  169 رقم) شفة  (1 وناور طابق) (11

20000)لاذلرلابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ ل 2لر اش ر)):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ ل 2لر اش ر عن2ل ه)ل()تجزئة)

لاشرف)2)ج ه)26)عمار )02)ش ة)35 

لالافة)20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ ل 2لر اش ر عن2ل ه)ل()تجزئة)

لاشرف)2)ج ه)26)عمار )02)ش ة)35 

لالافة)20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 23 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

أبريل)2020)تحت رقم)-.

395I

FIDUGRA

 DOMAINE OUASSAM AGRI

SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محمذ للخامس عمار  لمنار 
رقم 24 لاطابق لاثااث ل زكان ، 

86150، لكادور لملغرب

 DOMAINE OUASSAM AGRI

SARL AU  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي «ضيوة 

لفريان»دعلر لفريان لنشادن بلفاع 

ل زكان - 87252 شت2كة لوت بها 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

20161

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (12

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 DOMAINE OUASSAM AGRI

. SARL AU

تسيير) (- (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لالستغالل لافالحي

-)ل تاج ع تس2يق لاف2لكه عللخضر)

في لاس2ق لا2طنية ع لاذعاية.

«ضيوة) (: .عن2لن لمل ر لالجتماعي)

بلفاع) لنشادن  لفريان  لفريان»دعلر 

بها) لوت  شت2كة  (87252 (- ل زكان)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

وة)) اسوذ ل لاسيذ )•)
لاشت2لني):))1.000)حصة ب يمة)100 

درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاشت2لني) ( لاسوذوة) لاسيذ  
لوت) (3 واسمينة) (54 رقم) عن2ل ه)ل()

مل2ل))86150)لوت مل2ل لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاشت2لني) ( لاسوذوة) لاسيذ  
لوت) (3 واسمينة) (54 رقم) عن2ل ه)ل()

مل2ل))86150)لوت مل2ل لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( با زكان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)501  .
396I

SOUHAL CONSULTING

 STE IMMO FRANCE
MAROC

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

  STE IMMO FRANCE MAROC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
 RUE ععن2لن م رها لإلجتماعي

 YOUGOSLAVIE(N°82-A  APT 14
 GUELIZ  - 40000 MARRAKECH

MAROC
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103919
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (29
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. IMMO FRANCE MAROC

غرض لاشركة بإوجاز):)-)للخذمات

-لابناء)ع لشغال مختلفة

-لاتصذور ع لالستيرلد.

 RUE (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 YOUGOSLAVIE N°82-A  APT 14

 GUELIZ  - 40000 MARRAKECH

.MAROC

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: لقن2ر) خذوجة  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ لالن لدعلرد لدريان برعس):))

500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  خذوجة لقن2ر عن2ل ه)ل()

مرلكش)40000)مرلكش لملغرب.

لاسيذ لالن لدعلرد لدريان برعس)

س2يسرل) (0 س2يسرل) عن2ل ه)ل()

س2يسرل.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  خذوجة لقن2ر عن2ل ه)ل()

مرلكش)40000)مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113323.

397I

excofi

 TRANSPORT MESSAGERIE
 CLIENT INTERNATIONAL

TMCI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

excofi

لاشق 3 عمار  لحبابي شارع للج2الن 

ايذع فاس ، 31000، فاس لملغرب

 TRANSPORT MESSAGERIE
 CLIENT INTERNATIONAL TMCI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي محل رقم 
3 رقم 54 جاد فاس عين قادعس - 

30000 فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62721

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (05
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 TRANSPORT MESSAGERIE
.CLIENT INTERNATIONAL TMCI
:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 
لابضائع)//)لألشغال لملختلفة)//)جمع)

ع ت2زيع لإلرساايات.
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)محل رقم)
(- جاد فاس عين قادعس) (54 رقم) (3

30000)فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ كبيش زهير):))1.000)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ كبيش زهير عن2ل ه)ل()ز  ة)
عين لا ادعس) (43 مكرر لارقم) (251

30000)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ كبيش زهير عن2ل ه)ل()ز  ة)
عين لا ادعس) (43 مكرر لارقم) (251

30000)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (05 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1269/020.

398I

EUREXMA

UBILINE MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة
EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187
 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
UBILINE MAROC شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 

ركرلكة إقامة الك2ر يش عمار  رقم 
2 لاطابق لألسفل ب2رك2ن 108 - 

20000 لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
461299

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.UBILINE MAROC
عل2م) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاكمبي2تر.
ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
ركرلكة إقامة الك2ر يش عمار  رقم)
 -  108 ب2رك2ن) لألسفل  لاطابق  (2

20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.
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أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 23 عن2ل ه)ل() (UBILINE لاشركة)

سترلسب2ك)) (67000 أعر جي) شارع 

فرنسا.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

زعجة) صغيري  م2نى  لاسيذ  
فيكت2ر) ز  ة  (1 عن2ل ه)ل() برعشار 

هيك2))67400)إالكيرش))فرنسا
ج2ن) فيكت2ر  لاسيذ  يك2ال 
فيكت2ر) ز  ة  (1 عن2ل ه)ل() برعشار 

هيك2))67400)إالكيرش))فرنسا

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 08 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735369.

399I

khbabez(services(compta

SOCIETE AGIWISE 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تف2يت حصص

khbabez(services(compta

 n172 amal  4 cym(rabat(CYM،

10053، RABAT(MAROC

 SOCIETE AGIWISE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قطاع 18 

ف 7 شارع عبذ لارحيم ب2عبيذ رقم 

63 حي لارياض لارباط - 10100 

لارباط لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.55819

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تمت) (2020 و2 ي2) (04 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

باح�شي) ) () ابيه  لاسيذ) تف2يت 

حصة لجتماعية من أصل) (10.000

() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000

و2 ي2) (04 بتاريخ) لارلحي  و2سف 

.2020

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)104911.

400I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ABK TRIMS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس لاطابق لألعل رقم 1 ، 

90000، طنجة لملغرب

ABK TRIMS  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي  

بذرعيين، قطوة 550، كز اوة  - 

90100 طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105245

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 ABK (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. TRIMS

صناعة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ا2لزم لانسيج).

حي)) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(- ( كز اوة) (،550 قطوة) بذرعيين،)

90100)طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ))) جم لاذون عبذ لاكريم):))
800)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
 200 ( (: لاكريم) عبذ  واسر  .لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
) جم لاذون عبذ لاكريم) ( لاسيذ)
 37 زت ة) دعريال،) تجزئة  عن2ل ه)ل()
رقم) (2 لاشهيذ لحبيب بن صالح ط)
Q           90000 168)طنجة لملغرب.

لاسيذ واسر عبذ لاكريم عن2ل ه)ل()
ز  ة) (،35 لا طوة) (،01 تجزئة لالمل)
 90000  5 ( رقم) ( (3 ( لاطابق) ب،) (46

طنجة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
) جم لاذون عبذ لاكريم) ( لاسيذ)
 37 زت ة) دعريال،) تجزئة  عن2ل ه)ل()
رقم) (2 لاشهيذ لحبيب بن صالح ط)

168 90000)طنجة لملغرب
لاسيذ واسر عبذ لاكريم عن2ل ه)ل()
ز  ة) (،35 لا طوة) (،01 تجزئة لالمل)
 90000  5 ( رقم) ( (3 ( لاطابق) ب،) (46

طنجة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (09 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231638.

401I

khbabez(services(compta

SOCIETE AGIWISE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تويين مسير جذوذ الشركة

khbabez(services(compta
 n172 amal  4 cym(rabat(CYM،

10053، RABAT(MAROC
SOCIETE AGIWISE   شركة دلت 
مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي قطاع 18 
ف 7 شارع عبذ لارحيم ب2عبيذ رقم 

63 حي لارياض لارباط - 10100 
لارباط لملغرب .

تويين مسير جذوذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.55819

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تم تويين) (2020 و2 ي2) (04 لملؤرخ في)
مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()لارلحي)

و2سف))كمسير آخر
تبوا إلقااة مسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (11 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)104911.

402I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

مور ستيفينس كازابالنكا
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تغيير تسمية لاشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
م2ر ستيفينس كازلبال كا شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لالجتماعي 34 شارع 
أزيالل لاذلر لابيضاء - 20000 لاذلر 

لابيضاء لملغرب.
تغيير تسمية لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
159701

)بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تغيير) تم  (2020 ماي) (15 في) لملؤرخ 
تسمية لاشركة من)«م2ر ستيفينس)

كازلبال كا»)إلى)«م2ر كازلبال كا»).
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735534.

403I

COMPTASTEL

MINITEC
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

COMPTASTEL
 Av(Prince(Heritier(ET.1 AP.1 194

، 90020، TANGER(MAROC
MINITEC شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
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ععن2لن م رها لإلجتماعي 89 شارع 

فاس لاطابق لالر�شي - 90000 

طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105257

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (24

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MINITEC

أعمال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاكهربائية) لملوذلت  عت2ريذ 

عللحاس2بية علمليكا يكية.

89)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)

فاس لاطابق لالر�شي)-)90000)طنجة)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ مزيان):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: لملت2كل) نومة  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() مزيان  محمذ  لاسيذ 
 293 رقم) ( لاشوبي) لابنك  تجزئة 

90000)طنجة لملغرب.

عن2ل ه)ل() لملت2كل  نومة  لاسيذ  

تجزئة لابنك لاشوبي حي لارياض رقم)

7 90000)طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لملت2كل  نومة  لاسيذ  

تجزئة لابنك لاشوبي حي لارياض رقم)

7 90000)طنجة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (09 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231644.
404I

لالستاد محمذ علمي م2ثق

KROANDJI
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

لالستاد محمذ علمي م2ثق
5 شارع لملسير  للخضرلء لملواريف ، 

20000، لاذلر لابيضاء لملغرب
KROANDJI شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي 

 Casablanca 61 AV(Lalla(Yacout
 Angle Mustapha EL Maani ETG
 4 N 16 - 20000 CASABLANCA

.MAROC
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.455397

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تم) (2020 فبرلور) (25 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (4.500.000«
 4.510.000» إلى) درهم») (10.000«
ت ذوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

  ذوة أع عينية.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 08 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735362.
405I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

ارشيتود ش د م م ب ش و
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
لرشيت2د ش د م م ب ش ع شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 42 ز  ة 

لملنص2ر لاذهبي لاطابق لاثااث رقم 

5 سطات - 26000 سطات لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5797

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (23

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

لرشيت2د ش د م م ب ش ع.

غرض لاشركة بإوجاز):)مهنذس.

ز  ة) (42 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لملنص2ر لاذهبي لاطابق لاثااث رقم)5 

سطات)-)26000)سطات لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 34.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

340)حصة) ( (: لاسيذ واسين كرلم)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ واسين كرلم عن2ل ه)ل()حي)

 5 2)ز  ة رلبوة لاوذعية لارفم) لافرح)

سطات)26000)سطات لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ واسين كرلم عن2ل ه)ل()حي)

 5 2)ز  ة رلبوة لاوذعية لارقم) لافرح)

سطات)26000)سطات لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

04)فبرلور) لالبتذلئية بسطات))بتاريخ)

2020)تحت رقم)97/20.

406I

شركة عين لابيضة كارب2 ات لاكااسي2م عللجير)

SAB2C

شركة عين البيضة كاربونات 

الكالسيوم والجير
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت2سيع نشاط لاشركة)

شركة عين لابيضة كارب2 ات 

SAB2C لاكااسي2م عللجير

درب لا�شي لحسن ز  ة لاغزللي رقم 

89 ، 26050، لبن لحمذ لملغرب

شركة عين لابيضة كارب2 ات 

لاكااسي2م عللجير شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لالجتماعي درب 

لا�شي لحسن ز  ة لاغزللي رقم 89  - 

26050 لبن لحمذ  لملغرب .

ت2سيع نشاط لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.849

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)11)ماي)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط لاشركة) لاتااية  لألنشطة 

للحالي):

إلى) لاشركة  نشاط  ت2سيع 

علستخرلج) حجري  م لع  لستغالل 

بنفس) عللجير  لاكااسي2م  كارب2 ات 
لاون2لن)-توذول لملاد )3)من لا ا 2ن)

لألسا�شي الشركة).

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

لالبتذلئية ببن لحمذ))بتاريخ)01)و2 ي2)

2020)تحت رقم)09.

407I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 LA  الطنخرين ديل كريستال 

TANGERINA DEL CRISTAL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع و2سف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طنجة لملغرب
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 LA  الطنخرين دول كريستال 

 TANGERINA DEL CRISTAL

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي محج، 

لاوربية لاسو2دوة،لقامة لاوزيزية، 

لاطابق لاثااث ، رقم 20 - 90000 

طنجة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

105253

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (03

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 LA ( كريستال) دول  الطنخرين  ( (:

.TANGERINA DEL CRISTAL

لستيرلد) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عتس2يق عت2زيع جميع أ 2لع لازجاج)

علملرلوا.

محج،) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاوزيزية،) لاسو2دوة،لقامة  لاوربية 
 90000  -  20 رقم) (، لاثااث) لاطابق 

طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 50.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

حصة) (50 ( (: فائق) لاسيذ أحمذ 

ب يمة)1.000)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() فائق  أحمذ  لاسيذ 
 90000  5 رقم) (،41 ز  ة) لاب2غاز،)

طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() فائق  أحمذ  لاسيذ 
 90000  5 رقم) (،41 ز  ة) لاب2غاز،)

طنجة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (09 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231642.
408I

Trefle(Conseil

MERCURE INDUSTRIE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت2سيع نشاط لاشركة 
Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
MERCURE INDUSTRIE شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لالجتماعي شارع أب2 

بكر لا ادوري ع شارع محمذ للحصلي 
سيذي مورعف  - 20000  لاذلر 

لابيضاء لملغرب .
ت2سيع نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.67159

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)11)ماي)2020)تمت إضافة)
إلى نشاط لاشركة) لاتااية  لألنشطة 

للحالي):
*)شرلء)عبيع عإ تاج مستحضرلت)
لانظافة) عمنتجات  لاتجميل 

لاشخصية.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (.
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735577.
409I

مكتب للخبر  في لملحاسبة

STE CONFRERIETRAV SARL.
AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

رفع رأسمال لاشركة

مكتب للخبر  في لملحاسبة
20 ز  ة لبن بط2طة ، 52000، 

لارلشيذوة لملغرب

 STE CONFRERIETRAV SARL.AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي لاز  ة 
02 رقم 62 حي لملسير  - 52000 

لارلشيذوة لملغرب.
رفع رأسمال لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.9855

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم) (2020 و2 ي2) (08 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
»350.000)درهم»)أي من)«150.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
أع) حصص   ذوة  ت ذوم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 08 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)138.
410I

MARCHICA CONSEIL

ZARRABI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت2سيع نشاط لاشركة)

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع ط2كي2، لاطابق 1، ش ة 

1، لاناظ2ر. ، 62000، لاناظ2ر 
لملغرب

ZARRABI  شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععن2لن م رها لالجتماعي بسم هللا 
17 لاكائنة  ب لولL268، 11 2، حي 
لملطار ،لاناظ2ر - 62010 لاناظ2ر 

لملغرب.
ت2سيع نشاط لاشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.16047

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)12)ماي)2020)تمت إضافة)
إلى نشاط لاشركة) لاتااية  لألنشطة 

للحالي):
)لستيرلد ع تصذور لابضائع لملواد)
،ف2لكه) غذلئية،قطاني) )م2لد  بيوها)

جافة،...................().

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)09)و2 ي2)

2020)تحت رقم)489.

411I

درعة لرشادلت ش.م.م

KIFLAS TRAVAUX SARL AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

درعة لرشادلت ش.م.م
شارع محمذ للخامس ص.ب رقم 10 

عرزلزلت ، 45000، عرزلزلت لملغرب
 KIFLAS TRAVAUX SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي دعلر 
لازياونة س2يهلة مرلكش - 40000 

مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
103735

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 KIFLAS(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX SARL AU
لشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

مختلفة علابناء.
دعلر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 40000 (- مرلكش) س2يهلة  لازياونة 

مرلكش لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ عبذلارحيم حافل):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
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علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

حافل) عبذلارحيم  لاسيذ 

س2يهلة)) لازياونة  دعلر  عن2ل ه)ل()

40000)مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

حافل) عبذلارحيم  لاسيذ 

س2يهلة)) لازياونة  دعلر  عن2ل ه)ل()

40000)مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113207.

412I

مكتب للخبر  في لملحاسبة

STE CONFRERIETRAV SARL.

AU
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لاشكل لا ا 2ني الشركة

مكتب للخبر  في لملحاسبة

20 ز  ة لبن بط2طة ، 52000، 

لارلشيذوة لملغرب

 STE CONFRERIETRAV SARL.AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ع عن2لن م رها لالجتماعي لاز  ة 

02 رقم 62 حي لملسير  - 52000 

لارلشيذوة .

تح2يل لاشكل لا ا 2ني الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.9855

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

2020)تم تح2يل) 08)و2 ي2) لملؤرخ في)

لاشكل لا ا 2ني الشركة من)«شركة)

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك)

«شركة دلت لملسؤعاية) إلى) لا2حيذ»)

لملحذعد ».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 08 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)138.

413I

لئتما ية لارلحة

عدني سكن
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

لئتما ية لارلحة

48 شارع محمذ للخامس تجزئة 

لاصافي برشيذ برشيذ، 26100، 

MAROC برشيذ

عذني سكن شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي عمار  4 

لاش ة رقم 84 لاطابق لاثااث جبرلن 

برشيذ برشيذ 26100 برشيذ لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13575

 05 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 مارس)

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

عذني) (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

سكن.

منوش) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع اري)_)بيع عشرلء)لالرل�شي)_)م اعاة)

لشغال مختلفة)_)لاتجار .

 4 عمار ) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لاش ة رقم)84)لاطابق لاثااث جبرلن)

برشيذ برشيذ)26100)برشيذ لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ بن عذني علي):))950)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

حصة) (50 ( (: لاسيذ  لدثنين زينة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

)لاسيذ بن عذني علي):)950)ب يمة)

100)درهم.

ب يمة) (50 (: زينة) لدثنين  لاسيذ  

100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() علي  عذني  بن  لاسيذ 
 2 تسير) لاثاني  للحسن  شارع  (165

برشيذ)26100)برشيذ لملغرب.
عن2ل ه)ل() زينة  لدثنين  لاسيذ  
 2 تسير) لاثاني  للحسن  شارع  (165

برشيذ)26100)برشيذ لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() علي  عذني  بن  لاسيذ 
 2 تسير) لاثاني  للحسن  شارع  (165

برشيذ)26100)برشيذ لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( لالبتذلئية ببرشيذ)

2020)تحت رقم)251.

414I

BDO

هولينجر مغرب
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

BDO
 Boulevard(Abdelmoumen , N°
 119, 4ème(étage(Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA(MAROC
ه2اينجر مغرب شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ)في ط2ر لاتصفية(

ععن2لن م رها لإلجتماعي 7 ز  ة 
سباتة، إقامة رلمي، رقم 8 - 20000 

لاذلر لابيضاء لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.9852

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
ت رر حل) (2020 ماي) (08 في) لملؤرخ 
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)
مغرب)) ه2اينجر  لا2حيذ  لاشريك 
درهم) (100.000 رأسمااها) مبلغ 
ز  ة) (7 لإلجتماعي) م رها  ععن2لن 
 20000 - 8 سباتة،)إقامة رلمي،)رقم)
(: ل) لملغرب  تيجة  لابيضاء) لاذلر 

خسار  ثالث أرباع لارأسمال.

ز  ة) (7 ع حذد م ر لاتصفية ب)
 21000 - 8 سباتة،)إقامة رلمي،)رقم)

لاذلر لابيضاء)لملغرب.)
ع عين:

ع) صغير  ( ( ) جيبة) لاسيذ) ()
8)شارع  ادي بن للحارس) ( عن2ل ه)ل()
،)بامليي)20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب)

كمصفي)) ()الشركة.
ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)
محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 
ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735549.
415I

مكتب ب2لاولف ع مكاعي

LC WAIKIKI RETAIL MA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
رفع رأسمال لاشركة

مكتب ب2لاولف ع مكاعي
 Forum(Bab(Abdelaziz(Forum

 Bab(Abdelaziz، 20020،
Casablanca لملغرب

LC WAIKIKI RETAIL MA شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

لملسير  للخضرلء، لاطابق 3، رقم 25 
- 20250 لاذلر لابيضاء لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.263877
لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
رفع) تم  (2020 ماي) (22 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال 
أي) درهم») (100.000.000,00«
إلى) درهم») (290.000.000» من)
((: عن طريق) درهم») (390.000.000«

ت ذوم حصص   ذوة أع عينية.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)9876.
416I
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CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

AVNES
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION
رقم 8 ز  ة 21 غشت لاس2ق 

لا ذوم خريبكة ، 25000، خريبكة 

لملغرب

AVNES شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لازلعية 

لاتجا ية رقم 34 علدي زم - 25020 

علدي زم لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.857

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

لملؤرخ في)12)فبرلور)2020)تم))تح2يل))

من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 

(- 34)علدي زم) «لازلعية لاتجا ية رقم)
25020)علدي زم لملغرب»)إلى)«رقم)69 

حي جميلة ت2سيع لاطابق)1)علدي زم)

- 25020)علدي زم))لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية ب2لدي زم))بتاريخ)13)فبرلور)

2020)تحت رقم)10/2020.

417I

malartci

STE BENI IMMOBILIA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

STE BENI IMMOBILIA شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي  يو 2ب 

لملنص2ر حي تط2لن لارقم 45 بني 

مالل - 23000 بني مالل لململكة 

لملغربية.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.2067
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تمت) (2020 مارس) (16 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
مسق) ( محمذ) () ( لاسيذ) تف2يت 
500)حصة لجتماعية من أصل)500 
لملهذي) () ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة 

ب2لارلحت بتاريخ)16)مارس)2020.
لاغني)) عبذ  () ( لاسيذ) تف2يت 
من) لجتماعية  حصة  (200 ب2غبة)
() ( لاسيذ) ( 200)حصة افائذ ) أصل)
مارس) (16 بتاريخ) ب2لارلحت  لملهذي 

.2020
تف2يت لاسيذ)) ()مصطفى))ب2غبة)
300)حصة لجتماعية من أصل)300 
لملهذي) () ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة 

ب2لارلحت بتاريخ)16)مارس)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
لالبتذلئية ببني مالل))بتاريخ)04)و2 ي2)

2020)تحت رقم)242.
418I

ساجيس ك2نساي

CLINIQUE MIMOSA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ساجيس ك2نساي
مكاتب لملنار  شارع عالل لبن عبذ 
هللا لاطابق لاثااث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس لملغرب
CLINIQUE MIMOSA شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 
محمذ لاسالعي، رقم 55، إقامة 
مكاتب للحذلئق، لاطابق لألعل، 

مكتب رقم 5 - 30000 فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62755
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (24
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.CLINIQUE MIMOSA
لستغالل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

مصحة.
شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
إقامة) (،55 رقم) لاسالعي،) محمذ 
لألعل،) لاطابق  للحذلئق،) مكاتب 
مكتب رقم)5 - 30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 
1.000.000)درهم،)م سم كااتالي:

حسني) سو2دي  مام2  لاسيذ 
درهم) (100 ب يمة) حصة  (8.000   :

الحصة).
ج2طي) طاهري  ايلى  لاسيذ  
 100 حصة ب يمة) (1.000 ( (: حسني)

درهم الحصة).
 1.000 ( (: هاشمي) غالي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
حسني) سو2دي  مام2  لاسيذ 
اطيفة) تجزئة  عايلي  ز  ة  عن2ل ه)ل()
فاس) (30000 لوم2زلر) طريق  فيال 

لملغرب.
لاسيذ ايلى طاهري ج2طي حسني)
 18 تجزئة) لأل اقة  إقامة  عن2ل ه)ل()

طريق إوم2زلر)30000)فاس لملغرب.
عن2ل ه)ل() هاشمي  غالي  لاسيذ 
م2الي) لاوسكري  لملستشفى 
مكناس) (50000 م) م  ق  لسماعيل 

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
حسني) سو2دي  مام2  لاسيذ 
اطيفة) تجزئة  عايلي  ز  ة  عن2ل ه)ل()
فاس) (30000 لوم2زلر) طريق  فيال 

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (10 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1288.
419I

malartci

STE BENI IMMOBILIA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذوذ الشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

STE BENI IMMOBILIA  شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي يو 2ب 

لملنص2ر  حي تط2لن لارقم 45 بني 

مالل - 23000 بني مالل لململكة 

لملغربية.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.2067

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تويين) (2020 مارس) (16 لملؤرخ في)

لاسيذ) ()) الشركة  جذوذ  مسير 

ب2لارلحت لملهذي كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية ببني مالل))بتاريخ)04)و2 ي2)

2020)تحت رقم)242.

420I

ABA GESTION SARLAU

société N.A.P.M
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

société N.A.P.M شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 38 

شارع محمذ للخامس لاطابق 3 

مكتب 10 لملذونة للجذوذ  - 3000 

فاس لملغرب 
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تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62753

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (30

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 société(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.N.A.P.M

غرض لاشركة بإوجاز):)تجار  آالت)

عأدعلت للخياطة بالجملة)

 38 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

 3 لاطابق) للخامس  محمذ  شارع 

 3000 (- لملذونة للجذوذ ) (10 مكتب)

فاس لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ  منال للحسناعي):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

للحسناعي) منال  لاسيذ  

لاياسمين) ز  ة  (22 رقم) عن2ل ه)ل()

لانرجس أ)30000)فاس لملغر ب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

للحسناعي) منال  لاسيذ  

لاياسمين) ز  ة  (22 رقم) عن2ل ه)ل()

لانرجس أ)30000)فاس لملغر ب)

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (10 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1300.

421I

LA COMPTACTIVE SARL AU

ATLAS GEOPHYSICS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU

عمار  رقم 52 مكتب 8ـــB لاطابق 

لاثاات شارع م2الي رشيذ كليز 

مرلكش ، 40000، مرلكش لملغرب

ATLAS GEOPHYSICS شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي ش ة 

بااطابق لألر�شي ت ع على رقم 174 

لاحي لملحمذي عحذ  4 لاذلعدوات 

مرلكش - 40070 مرلكش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103939

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (16

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 ATLAS(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GEOPHYSICS

مكتب) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاذرلسات علالستطالعات علألبحاث

م اعل إدلر  خذمات للجي2فيزواء.

ش ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 174 ت ع على رقم) بااطابق لألر�شي 

لاذلعدوات) (4 عحذ ) لملحمذي  لاحي 

مرلكش)-)40070)مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ لسماعيل لالدري�شي):))500 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

500)حصة) ( (: لاسيذ محمذ لماد)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لالدري�شي) لسماعيل  لاسيذ 

مك2 ة) قلوة  بومرلن  لوت  عن2ل ه)ل()

تنغير)45200)قلوة مك2 ة لملغرب.

عن2ل ه)ل() لماد  محمذ  لاسيذ 

 40000 مرلكش) (210 حي تاركة رقم)

مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لالدري�شي) لسماعيل  لاسيذ 

مك2 ة) قلوة  بومرلن  لوت  عن2ل ه)ل()

تنغير)45200)قلوة مك2 ة لملغرب

عن2ل ه)ل() لماد  محمذ  لاسيذ 

 40000 مرلكش) (210 حي تاركة رقم)

مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (05 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)3115.

422I

khbabez(services(compta

LINKDEVELLOP
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

khbabez(services(compta

 n172 amal  4 cym(rabat(CYM،

10053، RABAT(MAROC

LINKDEVELLOP  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة ب1 
رقم 23 عين عتيق تمار  - 12000 

تمار  لملورب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.64503

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 و2 ي2) (05 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

باح�شي) ) () بيه  لاسيذ) تف2يت 

حصة لجتماعية من أصل) (30.750

() ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (3.075

و2 ي2) (05 بتاريخ) لارلحي  و2سف 

.2020

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
و2 ي2) (11 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)104910.

423I

ste akassay transport sarl

AKASSAY TRANSPORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ste akassay transport sarl
 RUE 8 N°2 SIDI(BELKASS
 TAROUDANT ، 83000،

taroudant maroc
AKASSAY TRANSPORT شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 8 رقم 
2 سيذي بل اس تارعدل ت - 83000 

تارعدل ت لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

6705
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (22
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.AKASSAY TRANSPORT
:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 
تنظيم) (- لملستخذمين لحساب لاغير)

لارحالت)-)  ل لملستخذمين).
 8 ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
(- تارعدل ت) بل اس  سيذي  (2 رقم)

83000)تارعدل ت لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ لاوربي لكا�شي):))250)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
 250 ( (: ( لاسيذ ب2جموة لزطيط)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
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لاسيذ محماد درباك):))250)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ خااذ لمل2دن):))250)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ ب2جموة لزطيط عن2ل ه)ل()

دعلر لوت بن م2�شى مشرع لاوين لعالد)

تاومة))83000)تارعدل ت لملغرب.

عن2ل ه)ل() ( لكا�شي) لاوربي  لاسيذ 

لابارعد) دلر  رشيذ  م2الي  شارع  (22

تارعدل ت)83000)تارعدل ت لملغرب.

عن2ل ه)ل() درباك  محماد  لاسيذ 
مجم2عة)4)رقم)90)حي لسايس لزرع)

لوت مل2ل)80000)ل زكان))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لكا�شي  لاوربي  لاسيذ 

لابارعد) دلر  رشيذ  م2الي  شارع  (22

تارعدل ت))83000)تارعدل ت لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 09 بتاريخ) ( بتارعدل ت) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)233.

424I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 AIT OUARAB TRAVAUX

DIVERS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  AIT OUARAB TRAVAUX DIVERS

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 

ب2تنفيت غريس لاو2ا2ي - 52000 

لارشيذوة لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
13819

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (26
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 AIT (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. OUARAB TRAVAUX DIVERS
لالشغال) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لملختلفة.
قصر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 52000 (- لاو2ا2ي) ب2تنفيت غريس 

لارشيذوة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لرح2)) لا2حذ  عبذ  لاسيذ 
كلميمة) ب2تنفيت  قصر  عن2ل ه)ل()

52000)لارشيذوة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لرح2)) لا2حذ  عبذ  لاسيذ 
كلميمة) ب2تنفيت  قصر  عن2ل ه)ل()

52000)لارشيذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( لالبتذلئية باارشيذوة)

رقم)-.
425I

SANAM HOLDING

VCR LOGISTICS SARL
إعالن متوذد لا رلرلت

SANAM HOLDING
 RUE D’IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

VCR LOGISTICS SARL «شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد »

 KM 11 :ععن2لن م رها لالجتماعي
 RUE(L  ROUTES(DES(ZENATAS

AIN SEBAA - - لاذلر لابيضاء 
لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: -

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)25)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
تف2يت) على  لملصادقة  (•
من) ل88) (UNIMER SA شركة)
 INVESTIPAR أ صبتها افائذ  شركة)

.   SARL AU
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
قا 2ن) على  لملصادقة  (•

أسا�شي جذوذ
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
بنذ رقم)6:)لاذي ونص على ماولي:)

رأس لملال ع أ صبة لاشركة
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 09 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)9756.

426I

Les bons comptes

KB GROUPE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
KB GROUPE شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ)في 

ط2ر لاتصفية(
ععن2لن م رها لإلجتماعي لقامة 
سامي 180 رقم 2 زلعية شارع 
طا طان علاذكت2ر سجيلما�شي 
ب2رك2ن - 20000 لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.445277

بم ت�شى قرلر لاشريك لا2حيذ)

لملؤرخ في)01)و2 ي2)2020)ت رر حل)

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)

لاشريك لا2حيذ)KB GROUPE))مبلغ)

رأسمااها)100.000)درهم ععن2لن)

م رها لإلجتماعي لقامة سامي)180 
رقم)2)زلعية شارع طا طان علاذكت2ر)

سجيلما�شي ب2رك2ن)-)20000)لاذلر)

لابيضاء)لملغرب  تيجة ل):) تيجة ام

وح ق لي رقم مواملة.).

لقامة) ب  لاتصفية  م ر  حذد  ع 
سامي)180)رقم)2)زلعية شارع طا طان)

(- ب2رك2ن) سجيلما�شي  علاذكت2ر 

20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.)

ع عين:

لاسيذ) ()ك2تر)))بني2ب ع عن2ل ه)ل()

عبذ) لاس2ينية سيذي  دلر  (1 تجزئة)

لابيضاء) لاذلر  (20000 لارحمان)

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

ععنذ لإلقتضاء)للحذعد لملفرعضة)

محل) اهم  لملخ2اة  لاصالحيات  على 

ع) لاو 2د  تبليغ  محل  ع  لملخابر  

لا2ثائق لملتول ة بااتصفية):)-

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 05 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735300.

427I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

TEX NAYA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 45AVENUE MOHAMED V

 5EME(ETAGE(N°17 ، 90000،

TANGER MAROC

TEX NAYA شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملجذ 

حاتم 1 عمار  32 - 90000 طنجة 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

104625

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (13

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 TEX (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.NAYA

صنع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عتس2يق منتجات لانسيج.

لملجذ) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

طنجة) (90000  -  32 عمار ) (1 حاتم)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: باد ) لوت  رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: باد ) لوت  حمز   لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ رشيذ لوت باد  عن2ل ه)ل()

عاذ) ز  ة  لاغرفة  تجزئة  (2 لابرل ص)

 90000  4 لاركيك طابق) عاذ  عمرع 

طنجة لملغرب.

لاسيذ حمز  لوت باد  عن2ل ه)ل()

لقامة لازم2ري)2)عمار  عمر رقم)54 

90000)طنجة لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ رشيذ لوت باد  عن2ل ه)ل()

عاذ) ز  ة  لاغرفة  تجزئة  (2 لابرل ص)

 90000  4 لاركيك طابق) عاذ  عمرع 

طنجة لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (04 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231058.

428I

khbabez(services(compta

LINKDEVELLOP
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذوذ الشركة

khbabez(services(compta

 n172 amal  4 cym(rabat(CYM،

10053، RABAT(MAROC

LINKDEVELLOP  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي إقامة ب1 

رقم 23 عين عتيق تمار  - 12040 

تمار  لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.64503

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تويين) (2020 و2 ي2) (05 لملؤرخ في)

مسير جذوذ الشركة لاسيذ) ()لارلحي)

و2سف كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)104910.

429I

CFC AUDIT SYSTEMES

GARAGE AL AMAL
إعالن متوذد لا رلرلت

CFC AUDIT SYSTEMES

 BD(DE(PARIS 48 CASABLANCA،

20130، CASABLANCA(MAROC

GARAGE AL AMAL «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 

 RUE 47,TAMAAROUFT

 BOURGOGNE  CASABLANCA

.20130 CASABLANCA(MAROC

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.88901

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)10)فبرلور)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
لاسيذلن) لملسيرون  لست ااة  لعتماد 

عمر ع محمذ عنتري
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
كمسير) عنتري  حسن  لاسيذ  لب اء)

عحيذ الشركة
قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

تحذوث لا ا 2ن لالسا�شي الشركة
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
على) ونص  لاذي  (:14 رقم) بنذ 

ماولي:)مسيرون لاشركة
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735531.
430I

excofi

FERKNIZA
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

excofi
لاشق 3 عمار  لحبابي شارع للج2الن 

ايذع فاس ، 31000، فاس لملغرب
FERKNIZA شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي محل رقم 
1 رقم 78 حي باب لاغ2ل لظهر لملهرلز 

- 30000 فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62569

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (10
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.FERKNIZA

بيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
للحذوذ باات سيط)//)عرشة لالحام.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)محل رقم)
1)رقم)78)حي باب لاغ2ل لظهر لملهرلز)

- 30000)فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ غبا 2 عبذ لاوالي):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ غبا 2 عبذ لاوالي عن2ل ه)ل()
فيال لعسليم شارع لا ادسية لاليذع)

30000)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ غبا 2 عبذ لاوالي عن2ل ه)ل()
فيال لعسليم شارع لا ادسية لاليذع)

30000)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (25 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1139.
431I

M.A.I GROUPE SERVICE

LEBSSA.COM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
LEBSSA.COM شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 
ع بة رقم 46 ش ة رقم 2 لكذلل  - 

10090 لارباط  لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
133595

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2018 أكت2بر) (09
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مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.LEBSSA.COM
لاتسيير) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاتجاري
محل الخياطة لاوصرية).

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
(- ( لكذلل) (2 46)ش ة رقم) ع بة رقم)

10090)لارباط))لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: ( ( لاسيذ  نسرين واحي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() ( واحي) نسرين  لاسيذ  
161)شارع محمذ لاذو2ري عمار  ب))
14000)لا نيطر ) )لا نيطر ) (13 رقم)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ( واحي) نسرين  لاسيذ  
161)شارع محمذ لاذو2ري عمار  ب))
14000)لا نيطر ) )لا نيطر ) (13 رقم)

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
أكت2بر) (25 بتاريخ) ( لاتجارية باارباط)

2018)تحت رقم)-.

432I

Anacardier

ANACARDIER
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

Anacardier
 Secteur 21 Bloc(C(N°8 Hay(Riad

، 10100، Rabat(Maroc

ANACARDIER شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

 Secteur ععن2لن م رها لإلجتماعي

 21 Bloc(C(N°8 Hay(Riad(RABAT

10100 Rabat(Maroc

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

143677

 18 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 فبرلور)

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ANACARDIER

 Achat et (: غرض لاشركة بإوجاز)

 vente au détail de tous produits

.zéro(déchet

 Secteur (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

 21 Bloc C N°8 Hay Riad RABAT

.10100 Rabat Maroc

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 1.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

 Marine, Elise, Julia لاسيذ )

 1 ب يمة) حصة  (JACQUET :  500

درهم الحصة).

  Soufiane(GHANNAM(: لاسيذ)

500)حصة ب يمة)1)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 Marine, Elise, Julia لاشركة)

 Secteur 21 عن2ل ه)ل() (JACQUET

 Bloc C N°8 Hay Riad 10100

.Rabat Maroc

 Soufiane( GHANNAM لاسيذ)

 Secteur 21 Bloc C N°8 عن2ل ه)ل()

.Hay Riad 10100 Rabat Maroc

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

 Marine, Elise, Julia لاسيذ )

 Secteur 21 عن2ل ه)ل() (JACQUET

 Bloc C N°8 Hay Riad 10100

Rabat Maroc

 Soufiane( GHANNAM لاسيذ)

 Secteur 21 Bloc C N°8 عن2ل ه)ل()

Hay Riad 10100 Rabat  Maroc

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (10 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1604.

433I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

PRIAGRUS-SA
شركة لملساهمة

لستمرلر نشاط لاشركة

PRIAGRUS-SA

لستمرلر لاشركة رغم ف ذلن رأس 

لملال لالجتماعي 

تحيين لا ا 2ن لألسا�شي الشركة

بتاريخ)) مذلعالتها  إثر  على  (: أعال)

للجموية) قررت  (30/05/2020

لاوامة غير لاوادوة ملساهمي شركة

PRIAGRUS-SA   

بمجلس) لالسم  مجه2اة  شركة 

درهم،) (5.800.000 رأسمااها) لدلري،)

و2جذ م رها لالجتماعي باوت مل2ل،)

(،242 رقم) لاب وة  لاصناعي،) لاحي 

لوت) ل زكان  عمااة  بي2كرل،) طريق 
لاتجاري) بااسجل  م يذ   مل2ل،)

اذى لملحكمة لاتجارية) (5 تحت عذد)

بأكادور،)ما ولي):

لستمرلر لاشركة رغم ف ذلن) (1-

رأسمااها لالجتماعي،

-2)تكليف لملجلس لالدلري بت ذوم)

للى) ترمي  عحل2ل  اجوة  لقترلحات 

الشركة،) لملااية  لا2ضوية  تس2ية 

في) عليها  لملنص2ص  لآلجال  دلخل 

عن طريق لازياد  في) لا ا 2ن،)س2لء)

رلس لملال لالجتماعي لع تخفيضه.

لألسا�شي) لا ا 2ن  تحيين  (3-

الشركة.

تم إ جاز لإلوذلع لا ا 2ني) (: ثا يــــــا)
لملحكمة) اذى  لاضبط  بكتابة 
لاتجارية بأكادور بتاريخ)04/06/2020 

تحت عذد)90144. 
ملخص قصذ لانشر
رئيس لملجلس لإلدلري

عبذ لاكبير صبري

434I

Agent AFFAIRES

Bel Ami Café
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

Bel Ami Café
 شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
عن2لن م رها لالجتماعي 

مفترق شارع محمذ للخامس ع ز  ة 
فيكت2ر ه2ج2، لاطابق لألعل رقم 2، 

90000، طنجة
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
104983

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  بم ت�شى 
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (21
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
شكل لاشركة):

محذعد ) مسؤعاية  دلت  شركة  (
دلت لاشريك لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 Bel ( ( (: بمختصر تسميتها) لالقتضاء)

.Ami Café
شركة) ( ( بإوجاز:) لاشركة  غرض 
لستغالل لمل اهي ع لملطاعم عأماكن)

لإلقامة
مفترق) ( لالجتماعي:) لمل ر  عن2لن 
شارع محمذ للخامس ع ز  ة فيكت2ر)
ه2ج2،)لاطابق لألعل رقم)2،)90000،)

طنجة
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):))99)سنة).
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 100.000 مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ  سمير  أعالد ب طيط

 1000 درهم الحصة) (100 ب يمة)

حصة.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  سمير  أعالد ب طيط

لملنظر للجميل،)رقم) (12 )عن2لنها:)

لاذلر)6،)طنجة

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء)

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  سمير  أعالد ب طيط)

رقم) لملنظر للجميل،) (12 عن2لنها:)

لاذلر)6،)طنجة

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

مارس) (12 بتاريخ) بطنجة  لاتجارية 

2020)تحت رقم)231362.

435I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

M.A.H SARL AU

إعالن متوذد لا رلرلت

M.A.H

شركة محذعد  لملسؤعاية دلت 

لاشريك لا2حيذ 

رأسمااها. 10.000,00  درهم 

في ط2ر رفوه إلى 9.000.000,00 

درهم

م رها لالجتماعي: 67 ، شارع عبذ 

لاكريم للخطابي - للحسيمة

لاسجل لاتجاري رقم 2417 

للحسيمة.

لاشريك) بم ت�شى قرلرلت  ()1

لا2حيذ لملتخذ  بتاريخ)15)ماي)2020 

ت رر ما ولي:

رفع رأسمال لاشركة من خالل) (•

لاسن2لت) من  لملن 2اة  لألرباح  دمج 

  10.000,00 من) اينت ل  لافارطة 

درهم))إلى)9.000.000,00)درهم؛

•)تغيير لا ا 2ن لألسا�شي الشركة

بكتابة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  ()2

بمذونة) لالبتذلئية  لملحكمة  ضبط 

 12/06/2020 بتاريخ) للحسيمة،)

تحت عذد)57 .                                                     
من أجل لانشر لابيان)

436I

CRI MEKNES

 STE WORK MEK TRAVAUX

S.A.R.L
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE WORK MEK TRAVAUX

S.A.R.L  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 277  

تجزئة للحر   حي لاسلطان سيذي 

محمذ بن عبذ هللا زيت2ن  مكناس  

50000  مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49677.

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (06

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. WORK MEK TRAVAUX S.A.R.L

غرض لاشركة بإوجاز):)-بيع م2لد)

لابناء

-)أعمال مختلفة أع إنشاءلت..

  277 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاسلطان سيذي) حي  ( للحر ) تجزئة 

مكناس)) ( زيت2ن) بن عبذ هللا  محمذ 

50000))مكناس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: ( ب2قطيبة) أكرم  لاسيذ 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: ب2قطيبة) عذل  لاسيذ 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ( لاسيذ أكرم ب2قطيبة)
 50000 ( ت2الل) (2 لافتح) تجزئة  (51

مكناس لملغرب.
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ عذل ب2قطيبة)
 50000 ( ت2الل) (2 لافتح) تجزئة  (51

مكناس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ أكرم ب2قطيبة)
 50000 ( ت2الل) (2 لافتح) تجزئة  (51

مكناس لملغرب
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ عذل ب2قطيبة)
 50000 ( ت2الل) (2 لافتح) تجزئة  (51

مكناس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (13 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1360.

437I

CRI MEKNES

 STE  PIECES DETACHEES
FRERES SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE  PIECES(DETACHEES
FRERES SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي بحي 

لارياض رقم 1 مكرر رقم لاذلر 936 - 
14200  سيذي سليمان لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
2871

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (10
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
  STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 PIECES DETACHEES FRERES

.SARL
غرض لاشركة بإوجاز):)لستيرلد)–)

تصذور..
بحي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
لارياض رقم)1)مكرر رقم لاذلر)936 - 

14200))سيذي سليمان لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 330 ( (: لمل ريني) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
لاسيذ محمذ ملهرس):))330)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
 340 ( (: لاشاوب) لاتهامي  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() لمل ريني  محمذ  لاسيذ 
سيذي) (14200  267 لارياض) حي 

سليمان لملغرب.
لاسيذ محمذ ملهرس عن2ل ه)ل()حي)
لارياض)936 14200)سيذي سليمان)

لملغرب.
لاسيذ لاتهامي لاشاوب عن2ل ه)ل()
ايبرلدون ش ة) ايزب2ن لقامة  ز  ة  (2

118  47000)لجين فرنسا.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() لمل ريني  محمذ  لاسيذ 
سيذي) (14200  267 لارياض) حي 

سليمان لملغرب
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
بتاريخ) ( سليمان) بسيذي  لالبتذلئية 

03)مارس)2020)تحت رقم)25.

438I

CORPORATE AUDIT GROUP

AHEC CONSULTING
إعالن متوذد لا رلرلت

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبذ لمل2من، لاطابق 
للخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
AHEC CONSULTING «شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ»
ععن2لن م رها لالجتماعي: 445، 

شارع عبذ لمل2من، لاطابق للخامس، 
رقم 24 - 20000 لاذلر لابيضاء 

لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.460799

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)07)مارس)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
على) ونص  لاذي  (:1 رقم) قرلر 
الخبير) لملنهي  لانشاط  تح2يل  ماولي:)
للحيس2بي لاسيذ عز لاذون حذع للى)
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  دلت)

لاشريك لا2حيذ
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
شارع) (،445   ل لمل ر لالجتماعي إلى)
رقم) لاطابق للخامس،) عبذ لمل2من،)

24،)لاذلر لابيضاء
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
لملتولق) ( لابنذ) تغيير  (- رقم) بنذ 
على) ونص  لاذي  (: لالجتماعي) بامل ر 
بااذر) لالجتماعي  لمل ر  حذد  ماولي:)
شارع عبذ لمل2من،) (،445 ( لابيضاء،)

لاطابق للخامس،)رقم)24
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 12 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)734854.

439I

MON COMPTABLE SARL

MFD TRANSPORTS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

MFD TRANSPORTS  شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 95-97 
ز  ة لاذلر لابيضاء لاطابق 4 ش ة 

8 - 60000 عجذ  لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

34997
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (12
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 MFD (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

. TRANSPORTS
:)  ل) بإوجاز) لاشركة  غرض 
لابضائع لحساب لاغير-)  ل لالمتوة)

علاطرعد لاغير مصح2بة.
 97-95 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
ز  ة لاذلر لابيضاء)لاطابق)4)ش ة)8 

- 60000)عجذ  لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 500 ( (: لاسيذ م2ساعي مصطفى)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
لاسيذ مرعلن و2نس):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
مصطفى) م2ساعي  لاسيذ 
ز  ة مرلكش حي بابا عمر) عن2ل ه)ل()

فكيك)61004)فجيج لملغرب.
عن2ل ه)ل() و2نس  مرعلن  لاسيذ 

كلي�شي)93390)س.س ب2ل فرنسا.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

مصطفى) م2ساعي  لاسيذ 
ز  ة مرلكش حي بابا عمر) عن2ل ه)ل()

فكيك)61004)فجيج لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (12 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1088.

440I

STE CAC CONSEIL

NADR CONSULTING
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

NADR CONSULTING  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 
رقم14بل2ك 4 ز  ة 1 لسايس 

تيك2ين - 80000 لكادور لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

42831

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (09

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 NADR(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CONSULTING

-لملبرمجة) (: غرض لاشركة بإوجاز)

علاتصميم في لملول2ميات.

-خذمات لملول2ميات.

(: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
رقم14بل2ك)4)ز  ة)1)لسايس تيك2ين)

- 80000)لكادور لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: لقيس) للحسن  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() لقيس  للحسن  لاسيذ 
لكادور) (80000 ( حي لسايس تيك2ين)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() لقيس  للحسن  لاسيذ 
لكادور) (80000 ( حي لسايس تيك2ين)

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (25 بتاريخ) ( باكادور) لاتجارية 

2020)تحت رقم)89966.

441I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

NRG TUBE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سيذي عبذ لارحمان ، 
20200، لاذلر لابيضاء لملغرب

NRG TUBE شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 168 شارع 
لمل اعمة لاطابق لاثااث ش ة رقم 
 CASABLANCA 14 لاذلر لابيضاء

20000 لاذلر لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461327
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (18
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
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دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 NRG (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

.TUBE

تصنيع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عت2زيع قن2لت لاري بااتن يط عحماوة)

لاكابالت.).

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)168)شارع)

رقم) ش ة  لاثااث  لاطابق  لمل اعمة 

 CASABLANCA لابيضاء) لاذلر  (14

20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ  صنهاجي إاهام):))60)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 40 ( (: لاسيذ تكم2تي محمذ رضا)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

إاهام عن2ل ه)ل() لاسيذ  صنهاجي 

 20000 11)ز  ة جنجمبر حي لارلحة)

لاذلر لابيضاء)لملغرب.

رضا) محمذ  تكم2تي  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()سيتي لارلحة)3)ز  ة)8)رقم)

11 20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

إاهام عن2ل ه)ل() لاسيذ  صنهاجي 

 20000 11)ز  ة جنجمبر حي لارلحة)

لاذلر لابيضاء)لملغرب

رضا) محمذ  تكم2تي  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()سيتي لارلحة)3)ز  ة)8)رقم)

11 20000)لاذلر لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 09 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735411.

442I

JEM MAROC

JEM MAROC
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
إنشاء)فرع تابع الشركة

JEM MAROC

25 شارع و2سف لبن تاشفين، 

إقامة لبن بط2طة، لاطابق لاثاني، 

لملحل رقم ب2-02 ، 90000، طنجة 

لملغرب

JEM MAROC شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 25 شارع 

و2سف لبن تاشفين إقامة لبن 

بط2طة لاطابق لاثاني لملحل رقم 

ب2-02 - 90000 طنجة لملغرب.

إنشاء فرع تابع الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.54529

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

ت رر) (2020 فبرلور) (06 في) لملؤرخ 

تحت) ( الشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

زلعية) بااون2لن  لاكائن  ع  (- لاتسمية)

 62 ز  ة محمذ لا ري عز  ة مصر)

إقامة ب لملحل رقم)3)لاطابق لألر�شي)

عما بين لاطاب ين)-)14000)لا نيطر )

لملغرب ع لملسير من طرف لاسيذ) ()

علجذ  بيل.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 11 بتاريخ) ( باا نيطر ) لالبتذلئية 

مارس)2020)تحت رقم)74487.

443I

BUSINESS CENTER.COM

STADIUM HOUSE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبذ لمل2من رقم 236 إقامة 

ف 8 لاطابق لاثاني رقم 6 ، 20390، 

لاذلرلابيضاء لملغرب

STADIUM HOUSE  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 108 شارع 

لبرلهيم لانخاي لملواريف - 20000 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.444407

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 ماي) (13 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):

م2الي للحسن)) () ( تف2يت لاسيذ)

حصة لجتماعية من) (334 لافجرلني)

لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000 أصل)

 12 بتاريخ) ( عبذ لالطيف ب2زعبع) () (

ماي)2020.

م2الي للحسن)) () ( تف2يت لاسيذ)

حصة لجتماعية من) (334 لافجرلني)

لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000 أصل)

) ()عبذ لالاه))للخليل بتاريخ)12)ماي)

.2020

م2الي للحسن)) () ( تف2يت لاسيذ)

حصة لجتماعية من) (334 لافجرلني)

لاسيذ) ( افائذ ) حصة  (1.000 أصل)

 12 بتاريخ) جباري  ( محمذ  بيل) () (

ماي)2020.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (

 08 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735359.

444I

BUSINESS CENTER.COM

STADIUM HOUSE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذوذ الشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبذ لمل2من رقم 236 إقامة 

ف 8 لاطابق لاثاني رقم 6 ، 20390، 

لاذلرلابيضاء لملغرب

STADIUM HOUSE   شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 108 شارع 

لبرلهيم لانخاي لملواريف - 20000 

لاذلر لابيضاء لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.444407

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تويين) تم  (2020 ماي) (13 في) لملؤرخ 

لاسيذ) ()) الشركة  جذوذ  مسير 

ب2زعبع))عبذ لالطيف كمسير عحيذ

تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 08 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735359.

445I

BUSINESS CENTER.COM

STADIUM HOUSE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تح2يل لاشكل لا ا 2ني الشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبذ لمل2من رقم 236 إقامة 

ف 8 لاطابق لاثاني رقم 6 ، 20390، 

لاذلرلابيضاء لملغرب

STADIUM HOUSE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ع عن2لن م رها لالجتماعي 108 شارع 

لبرلهيم لانخاي لملواريف 108 شارع 

لبرلهيم لانخاي لملواريف 20000 

لاذلر لابيضاء .

تح2يل لاشكل لا ا 2ني الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.444407

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تح2يل) (2020 ماي) (13 لملؤرخ في)

لاشكل لا ا 2ني الشركة من)«شركة)

دلت مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك)

«شركة دلت لملسؤعاية) إلى) لا2حيذ»)

لملحذعد ».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 08 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735359.

446I
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س2ك2 دبال برعم2

سوكو دبال برومو
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

س2ك2 دبال برعم2

151 ز  ة أسامة بن زلوذ لاطابق 2 

لملذونة لايسرى ن ج حي لملواريف 

لاذلر لابيضاء أ فا ، 20100، لاذلر 

لابيضاء لملغرب

س2ك2 دبال برعم2 شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 151 ز  ة 

أسامة بن زلوذ لاطابق 2 لملذونة 

لايسرى ن ج حي لملواريف لاذلر 

لابيضاء أ فا - 20100 لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

459947

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (02

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

س2ك2) (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

دبال برعم2.

منوش) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع اري.

 151 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
ز  ة أسامة بن زلوذ لاطابق)2)لملذونة)

لاذلر) لملواريف  حي  ج  ن  لايسرى 

لابيضاء)أ فا)-)20100)لاذلر لابيضاء)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: لا ادر) لاسيذ دبالي عبذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ ب2غا م رشيذ):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ دبالي عبذ لا ادر عن2ل ه)ل()
ملكانسة)04)بل2ك د ز  ة))09)رقم)21 
لاذلرلابيضاء) (20480 ( لاشق) عين 

لملغرب.
عن2ل ه)ل() رشيذ  ب2غا م  لاسيذ 
رقم) (09 ( ز  ة) د  بل2ك  (04 ملكانسة)
22)عين لاشق))20480)لاذلرلابيضاء)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ دبالي عبذ لا ادر عن2ل ه)ل()
ملكانسة)04)بل2ك د ز  ة))09)رقم)21 
لاذلرلابيضاء) (20480 ( لاشق) عين 

لملغرب
عن2ل ه)ل() رشيذ  ب2غا م  لاسيذ 
رقم) (09 ( ز  ة) د  بل2ك  (04 ملكانسة)
22)عين لاشق))20480)لاذلرلابيضاء)

لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 11 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)-.

447I

FIGENA SARL

EAGLE PRO DISTRIBUTION
إعالن متوذد لا رلرلت

FIGENA SARL
 BD(MED 5 RES.MIMOUSA 149
 1 3 ETG(N 47.TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 EAGLE PRO DISTRIBUTION
«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد  

دلت لاشريك لا2حيذ»
ععن2لن م رها لالجتماعي: 

 AV.HASSAN(II 3EME(ETAGE
 AAPT 38.TANGER 149 BD(MED
 5 RES.MIMOUSA 1 3 ETG(N 47

.90000 TANGER(MAROC
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.82005

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)14)ماي)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

علفق لاشركاء)على تح2يل)500)سهم)

قام بها لاسيذ بن يويش جمال لاذون)

اصالح لاسيذ  سيسيل ج2بيرت.

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

تح2يل لاشكل لا ا 2ني الشركة من)

عتحذوث) (SARL إلى) لافريذ   (SARL

لانظام لألسا�شي.

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)

تحذوث لانظام لألسا�شي.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (01 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231558.

448I

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

 CONCEPT METAL BENI

MELLAL
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

  BD(HASSAN(II(N° 146 3émé   :

 ETAGE, BENI(MELLAL ، 23020،

BENI MELLAL MAROC

 CONCEPT METAL BENI

MELLAL شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لملوطاعي رقم 2 لاطابق لاسفلي بني 

مالل - 23000 بني مالل لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

10079

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (07

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 CONCEPT METAL BENI  :

.MELLAL

:) جار ) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لالا2مني2م

لالشغال لملختلفة

لاتجار .

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاطابق لاسفلي بني) (2 لملوطاعي رقم)

مالل)-)23000)بني مالل لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

لاطاهري) لملجيذ  عبذ  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاطاهري) لملجيذ  عبذ  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()01)مكرر تجزئة أوت للحاج)

للحيمر لبي للجوذ)25060)لبي للجوذ)

لملغرب).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاطاهري) لملجيذ  عبذ  لاسيذ 

عن2ل ه)ل()01)مكرر تجزئة أوت للحاج)

للحيمر لبي للجوذ)25060)لبي للجوذ)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية ببني مالل))بتاريخ)10)و2 ي2)

2020)تحت رقم)268.
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Audimi

THE BARNSEBURY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تغيير تسمية لاشركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

THE BARNSEBURY  شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لالجتماعي 180شارع 

م2الي إسماعيل, لاطابق 1 - 20000 

لاذلر لابيضاء لملغرب .

تغيير تسمية لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

393535

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

تم) (2020 مارس) (12 في) لملؤرخ 

 THE» من) لاشركة  تسمية  تغيير 

 SKY BISTRO»(إلى(»(BARNSEBURY

 «

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735536.

450I

EXPROX SARL AU

LAMIDORE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع لملغرب لاوربي عمار  لازبيري 

لاطابق لاثاني عين حرعد  لارقم 

لابروذي 98 لملحمذوة، 28630، 

لملحمذوة لملغرب

LAMIDORE شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لاسفلي رقم04 تجزئة لاوااية ج ش 

2رقم 99 سيذي م2من - 2040 لاذلر 

لابيضاء لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461325

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (27

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.LAMIDORE

مخبز ) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عحل2يات.

لاطابق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

تجزئة لاوااية ج ش) لاسفلي رقم04)
2رقم)99)سيذي م2من)-)2040)لاذلر)

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 600 ( (: لالدري�شي) ب2زيان  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 400 ( (: كريمة) لاب الي  لاسيذ  

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ ب2زيان لالدري�شي عن2ل ه)ل()
سيذي) (10 رقم) (1 عمار ) (4 لمال)

لابيضاء) لاذلر  (20400 لابر 2�شي)

لملغرب.

عن2ل ه)ل() كريمة  لاب الي  لاسيذ  
سيذي) (10 رقم) (1 عمار ) (4 لمال)

لابيضاء) لاذلر  (20400 لابر 2�شي)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ ب2زيان لالدري�شي عن2ل ه)ل()
سيذي) (10 رقم) (1 عمار ) (4 لمال)

لابيضاء) لاذلر  (20400 لابر 2�شي)

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 09 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735405.

451I

مكتب لاذرلسات كنت2س

اكستريم غاسينك
إعالن متوذد لا رلرلت

مكتب لاذرلسات كنت2س
13، ز  ة علد زيز، رقم 4، أكذلل 
لارباط ، 10090، لارباط لملغرب
لكستروم غاسينك «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد »
ععن2لن م رها لالجتماعي: حي 

يو 2ب لملنص2ر، شارع لملجذ، لاحي 
لاصناعي، رقم 20 - 10120 لارباط 

لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.127007

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)04)دجنبر)2019

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
على) ونص  لاذي  1ـ:) رقم) قرلر 
تف2يت) لملصادقة على عملية  ماولي:)
بيير) لاسيذ  باع  حيث  للحصص،)
في) حصصه  مجم2ع  بيتين2  ج2ن 
حصة الشركة) (50 لاشركة ععذدها)

ديسك2فري بريفات لكيتي أعفش2ر.))
على) ونص  لاذي  (:2- رقم) قرلر 
مسيري) لحذ  لست ااة  قب2ل  ماولي:)

لاشركة لاسيذ بيير ج2ن بيتين2.
على) ونص  لاذي  (:3- رقم) قرلر 
ماولي:)تغيير لاشكل لا ا 2ني الشركة)
دلت) ش.د.م.م  إلى  ش.د.م.م  من 

لاشريك لا2حيذ.
قرلر رقم)-4:)لاذي ونص على ماولي:)
تويين لاسيذ أعايفيي بيرترل ذ ج2زيف)
(،15FV09855للج2لز رقم  س2�شي،)

مذور الشركة.
على) ونص  لاذي  (:5- رقم) قرلر 
ماولي:)لقرلر لا ا 2ن لالسا�شي الشركة)

بصيغته للجذوذ .
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

بنذ رقم)-1:)لاذي ونص على ماولي:)

ش.د.م.م) (: لاشكل لا ا 2ني الشركة)

دلت لاشريك لا2حيذ.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)104874.

452I

مكتب لاذرلسات كنت2س

اكستريم كراج
إعالن متوذد لا رلرلت

مكتب لاذرلسات كنت2س

13، ز  ة علد زيز، رقم 4، أكذلل 

لارباط ، 10090، لارباط لملغرب

لكستروم كرلج «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: حي 

يو 2ب لملنص2ر، شارع لملجذ، لاحي 

لاصناعي، رقم 20 - 10120 لارباط 

لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.127305

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)04)دجنبر)2019

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (:1- رقم) قرلر 

تف2يت) لملصادقة على عملية  ماولي:)

للحصص،)حيث باع لاسيذ بيير ج2ن)

لاشركة) في  حصصه  مجم2ع  بيتين2 

الشركة) حصة  (5400 ععذدها)

ديسك2فري بريفاوت إكيتي أعفش2ر.)

على) ونص  لاذي  (:2- رقم) قرلر 

مسيري) لحذ  لست ااة  قب2ل  ماولي:)

لاشركة،)لاسيذ بيير ج2ن بيتين2.

على) ونص  لاذي  (:3- رقم) قرلر 

طرف) من  لاشركة  تسيير  ماولي:)

لاسيذ أعايفيي بيرترل ذ) مذور علحذ،)

ج2زيف س2�شي.

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
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على) ونص  لاذي  (:7- رقم) بنذ 
ماولي:)حذد مبلغ رأسمال لاشركة في)
م سم) درهم،) (2،400،000.00 مبلغ)
 100.00 ب يمة) حصة  (24000 إلى)
على) ت سيمها  حصة.) اكل  درهم 
ديسك2فري) شركة  (- لاتالي:) لانح2 
 22800 أعفش2ر) إكيتي  بريفاوت 
حصة،)علاسيذ وان ج2ايان خ2لكيم)

بغ2ا2 يي)1200)حصة.)
على) ونص  لاذي  (:14- رقم) بنذ 
غير) عملذ   لاشركة  تسيير  ماولي:)
أعايفيي) لاسيذ  طرف  من  محذعد  

بيرترل ذ ج2زيف س2�شي.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( باارباط) لاتجارية 

2020)تحت رقم)104875.

453I

CABINET RAMI EXPERTISE

RMAGRI
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

RMAGRI شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 33 
تجزئة برج طريق إوم2زلر فاس - 

30000  فاس  لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62565
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (13
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.RMAGRI

م اعل) (• (: غرض لاشركة بإوجاز)
لألعمال أع لإلنشاءلت لملختلفة

•)م اعل صيا ة أع صيا ة الحذلئق)
....

 33 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
(- فاس) إوم2زلر  طريق  برج  تجزئة 

30000))فاس))لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
حصة) (400 ( (: حميذ) زلز  لاسيذ 

ب يمة)100)درهم الحصة).
لاسيذ شريفي عل2ي رشيذ):))200 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 200 ( (: تازي شريتي سوذ) ( لاسيذ)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
((: لاذون) شريتي  2ر  تازي  لاسيذ 
200)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاذون) شريتي  2ر  تازي  لاسيذ 
علد لافجااين لابطحاء) (13 عن2ل ه)ل()

فاس)30000)فاس لملغرب.
رشيذ) عل2ي  شريفي  لاسيذ 
درب م2الي عبذ لملااك) (1 عن2ل ه)ل()
فاس) (30000 لاطااوة لاكبرى فاس)

لملغرب.
سوذ) شريتي  تازي  ( لاسيذ)
عن2ل ه)ل()15)تجزئة م2الي لدريس حي)
علد فاس فاس)30000)فاس لملغرب.

محج) لاسيذ زلز حميذ عن2ل ه)ل()
أ) إايت  إقامة  لاسجلما�شي  محمذ 
لاذلر) ب2رك2ن  (3 لاش ة) (2 لاطابق)
لابيضاء) لاذلر  ( (20000 لابيضاء)

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاذون) شريتي  2ر  تازي  لاسيذ 
علد لافجااين لابطحاء) (13 عن2ل ه)ل()

فاس)30000)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (25 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1137.

454I

شركة أاتيرفيذ ش.م.م

فاميطراك طرافو
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

شركة أاتيرفيذ ش.م.م

ز  ة 01 رقم 02 حي لانجاح 

خنيفر ، 54000، خنيفر  لملغرب

فاميطرلك طرلف2 شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

للحسن لاتاني حي لانهضة لا باب - 

54000 خنيفر  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

3285

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (28

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

فاميطرلك طرلف2.

لشغال) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

مختلفة،لاتصذور ع لالستيرلد.

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(- للحسن لاتاني حي لانهضة لا باب)

54000)خنيفر  لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: لاسيذ عبذ للحكيم عك2ر)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

500)حصة) ( (: لاسيذ خااذ طاابي)

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عك2ر) للحكيم  عبذ  لاسيذ 
حي) (108 رقم) (02 ز  ة) عن2ل ه)ل()

لافتح)54000)خنيفر  لملغرب.

لاسيذ خااذ طاابي عن2ل ه)ل()دعلر)
 62000 فرخا ة) ععمرع  لعلي  لعالد 

لاناظ2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عك2ر) للحكيم  عبذ  لاسيذ 
حي) (108 رقم) (02 ز  ة) عن2ل ه)ل()

لافتح)54000)خنيفر  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
10)و2 ي2) بتاريخ) ( لالبتذلئية بخنيفر )

2020)تحت رقم)94.
455I

شركة أاتيرفيذ ش.م.م

نوطام برومو
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

شركة أاتيرفيذ ش.م.م
ز  ة 01 رقم 02 حي لانجاح 

خنيفر ، 54000، خنيفر  لملغرب
 2طام برعم2 شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لاتاني رقم 88 حي لوت خاصة 02  - 
54000 خنيفر  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
3283

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (27
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
:) 2طام) بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

برعم2.
منوش) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
ع اري،لشغال مختلفة،بيع لالدعلت))

لاطبية لات نية.
لاطابق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 -   02 88)حي لوت خاصة) لاتاني رقم)

54000)خنيفر  لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ خليل فض2لي):))500)حصة)
ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: لاسيذ عبذ لا ادر ملييح)
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() فض2لي  خليل  لاسيذ 
 54000 29)حي لالمل) 05)رقم) لاز  ة)

خنيفر  لملغرب.
لاسيذ عبذ لا ادر ملييح عن2ل ه)ل()
11)زلعية ز  ة لمي2ط عالف2لزيي طابق)
04)رقم)06)حي لملستشفيات))20000 

لابيضاء)لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  خذوجة ملييح عن2ل ه)ل()
ش ة) (04 هاء) ج  درج  لانصر  لقامة 
 20000 ( لاسادس) شارع محمذ  (21

لابيضاء)لملغرب
عن2ل ه)ل() لعفي  رشيذ   لاسيذ  
رقم)98)ز  ة علد لم لاربيع حي حمرية)

54000)خنيفر  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
09)و2 ي2) بتاريخ) ( لالبتذلئية بخنيفر )

2020)تحت رقم)93.
456I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

DIAMANT GARDIENNAGE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI 44
 N°17 VN(FES ، 30000، FES

MAROC
 DIAMANT GARDIENNAGE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة رقم 
52 لاطب ة 2 زعغة فاس - 30020 

فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

61867

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 وناور) (17
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.DIAMANT GARDIENNAGE
خذمات) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

للحرلسة).
تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
(- فاس) زعغة  (2 لاطب ة) (52 رقم)

30020)فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ واسين لدرية)):))700)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
 300 ( (: لاسيذ عبذ لارزلق لصيل)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ واسين لدرية))عن2ل ه)ل()01 
فاس) كامبيني علد لافجااين لابطحاء)

30000)فاس لملغرب.
لصيل)) لارزلق  عبذ  لاسيذ 
للج2الن) شارع  (89 رقم) عن2ل ه)ل()

لاليذع فاس)30000)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ واسين لدرية))عن2ل ه)ل()01 
فاس) كامبيني علد لافجااين لابطحاء)

30000)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
فبرلور) (05 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)516.
457I

Audimi

CONSULTURE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme
 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc
CONSULTURE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 
لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 
رحال لملسكيني، برج لاياق2ت ،عمار  

ب، لاطابق لاثاني ،مكتب رقم 
4 لاذلر لابيضاء.  - 20000 لاذلر 

لابيضاء لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
461469

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (05
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.CONSULTURE
غرض) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاشركة في لملغرب عفي للخارج:
لملساعذ ) أنشطة  جميع  (-
لالسترلتيجية) في  علالستشارلت 

علاتنظيم علإلدلر )؛
جميع لاومليات) (، عبشكل عام) (-
أع) لملااية  أع  لاصناعية  أع  لاتجارية 
لملن 2اة أع لاو ارية لملرتبطة بشكل)
لاشركة) بهذف  أع غير مباشر  مباشر 

بطري ة مماثلة أع دلت صلة.
شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
رحال لملسكيني،)برج لاياق2ت)،عمار )
ب،)لاطابق لاثاني)،مكتب رقم)4)لاذلر)
لابيضاء) لاذلر  (20000 (- ( لابيضاء.)

لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاسيذ كريم لاضخش)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ كريم لاضخش عن2ل ه)ل()
2،)فيال رقم) 1)،)ز  ة) تجزئة لاليم2ن)

لابيضاء) لاذلر  (20000 لابيضاء) (،3

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ كريم لاضخش عن2ل ه)ل()
2،)فيال رقم) 1)،)ز  ة) تجزئة لاليم2ن)

لابيضاء) لاذلر  (20000 لابيضاء) (،3

لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 11 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735600.

458I

N2M CONSEIL-SARL

EURO CALIDAD INVEST
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

EURO CALIDAD INVEST شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لملطار  

شارع 80 لاطابق لاثااث رقم 18  

قرب  لملسجذ لاكبير لاناظ2ر للجذوذ 

لاناظ2ر 62000 لاناظ2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19939

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (11

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
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دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 EURO(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CALIDAD INVEST
صناعة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
علاتجميل)) لاتنظيف  م2لد  عت2زيع 

-لسترلد عتصذور).
عن2لن لمل ر لالجتماعي):)حي لملطار))
  18 رقم) لاثااث  لاطابق  (80 شارع)
قرب))لملسجذ لاكبير لاناظ2ر للجذوذ)

لاناظ2ر)62000)لاناظ2ر لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: محمذ) قري2ح  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ قري2ح محمذ عن2ل ه)ل()حي)
 62000 ( لاناظ2ر) (34 رقم) ( لوك2 اف)

لاناظ2ر لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ قري2ح محمذ عن2ل ه)ل()حي)
 62000 ( لاناظ2ر) (34 رقم) ( لوك2 اف)

لاناظ2ر لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)08)و2 ي2)

2020)تحت رقم)482.

459I

malartci

STE ISNAKY SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
STE ISNAKY SARL شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملحل 

لاتجاري لاكائن ب لقامة لملهذي1 
رقم 12  بني مالل - 23000  بني 

مالل لململكة لملغربية

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

10037

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (26

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ISNAKY SARL

(: بإوجاز) لاشركة  غرض 

مكتبة,عرلقة,عميل تجاري.

لملحل) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لملهذي1  لقامة  ب  لاكائن  لاتجاري 
رقم)12))بني مالل)-)23000))بني مالل)

لململكة لملغربية.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 950 ( (: ( لاسيذ عصام لاورل�شي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

حصة) (50 ( (: لاسيذ   ادوة زه2 )

ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ عصام لاورل�شي))عن2ل ه)ل()

شارع محمذ) (10 رقم) لاسالم  لقامة 

 23000 للخامس حي ت2تة بني مالل)

بني مالل لململكة لملغربية.

لاسيذ   ادوة زه2  عن2ل ه)ل()حي)

محمذ) شارع  لاسالم  لقامة  لات2تة 

للخامسرقم)10)بني مالل))23000)بني)

مالل لململكة لملغربية.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ عصام لاورل�شي عن2ل ه)ل()

محمذ) شارع  (10 رقم) لاسالم  قامة 

 23000 للخامس حي ت2تة بني مالل)

بني مالل لململكة لملغربية

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية ببني مالل))بتاريخ)04)و2 ي2)

2020)تحت رقم)247.

460I

eurest compta sarl

TG LIM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،

FES MAROC

TG LIM شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 

40 لاومار  2 لاطابق 2 شارع 

لاشفشاعني فاس - 30000 فاس 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62779

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (26

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 TG (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.LIM

:) جار ) بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاوامة،لاطاقة) لألشغال  (، لالملني2م)

لاشمسية ع لاه2لئية.

 40 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
لاومار )2)لاطابق)2)شارع لاشفشاعني)

فاس)-)30000)فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: لاسيذ لاتجري و2سف)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ لاتجري و2سف عن2ل ه)ل()
ظهر) البيطا  (3 بل2ك) ز  ة12) (6

للخميس فاس)FES 30000)لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لاتجري و2سف عن2ل ه)ل()
ظهر) البيطا  (3 بل2ك) ز  ة12) (6

للخميس فاس)FES 30000)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (11 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1324.

461I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE
 D›AMENAGEMENT ET
 DE VALORISATION DE

MEHDIA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ت2سيع نشاط لاشركة)

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

 SOCIETE D›AMENAGEMENT
 ET DE VALORISATION DE

MEHDIA شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد 

ععن2لن م رها لالجتماعي 2، شارع 
لازرقط2ني لاذلرلابيضاء - 20000 

لاذلرلابيضاء لملغرب .
ت2سيع نشاط لاشركة
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رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري -.
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)27)ماي)2020)تمت إضافة)
إلى نشاط لاشركة) لاتااية  لألنشطة 

للحالي):
لاترعيج لاو اري.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
 10 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735546.

462I

omnium management

NISKA SERVICE COMPANY
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
 NISKA SERVICE COMPANY

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 82 
لقامة 52 شارع للحسن لاثاني 

لملذونة للجذوذ   - 30000 فاس 
لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62773

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 أبريل) (10
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 NISKA(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICE COMPANY
منذعب) (- (: غرض لاشركة بإوجاز)

مبيوات.
-لالستيرلد علاتصذور.

-)لاتذلعل..

 82 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
لقامة)52)شارع للحسن لاثاني لملذونة)

للجذوذ ))-)30000)فاس لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ  مجذعاين لاتازي)):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاتازي) مجذعاين  لاسيذ  
حافظ) ز  ة  اغرلري  فيال  عن2ل ه)ل()
 40000 ( لاشت2ي) لاحي  لبرلهيم 

مرلكش فاس.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ مجذعاين لاتازي عن2ل ه)ل()
فيال اغرلري ز  ة حافظ لبرلهيم لاحي)

لاشت2ي))40000)مرلكش فاس
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (11 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1317/2020.
463I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

INTELCARE انتلكير
إعالن متوذد لا رلرلت

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE
104 مكرر شارع عبذ لمل2من لاطابق 

لارلبع ، 20000، لاذلر لابيضاء 
لملغرب

ل تلكير INTELCARE «شركة دلت 
لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 23 
ز  ة عبذ لاسالم للخطابي مرس 

لاسلطان - 20000 لابيضاء لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.378941

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)22)ماي)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (:1 رقم) قرلر 
ماولي:)تم رفع رأسمال لاشركة بمبلغ)
من) أي  درهم») (1.200.000» قذره)
 2.000.000» إلى) درهم») (800.000«
م اصة) إجرلء) (: طريق) عن  درهم»)
مع دو2ن لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع)

لملستح ة
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
نشاط) إلى  لاتااية  لألنشطة  إضافة 
لاشركة للحالي لسترلد تصذور عت2زيع)
لال2لزم لاطبية تصنيع لسترلد تصذور)
لسترلد) لاغذلئية  لملكمالت  عت2زيع 
لاكيماعية) لمل2لد  عت2زيع  تصذور 

عمستخرجات لالعشاب لاطبيوية
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
على) ونص  لاذي  (:3 رقم) بنذ 
تصنيع) ( ( لاشركة) غرض  (: ماولي:)
لملكمالت) عت2زيع  تصذور  لسترلد 
لانظافة) لاوط2رمنتجات  لاغذلئية 
مستلزمات) لاتجميل  مستحضرلت 
عت2زيع) تصذور  لسترلد  لملرحاض 
لال2لزم ع أجهز  طبية)))لسترلد تصذور)
عت2زيع لمل2لد لاكيماعية عمستخرجات)
لالعشاب لاطبيويةلملنتجات للحرفية)

منتجات لاطوام
بنذ رقم)6:)لاذي ونص على ماولي:)
:)لملساهمة في رأسمال لاشركة كااتالي))
 500000 ( ( ( ( ( ( ( لاسيذ لنس زهرلني)
لاسيذ) ( ( درهم() لاف  مئة  )خمس 
)خمس) (500000 ( ( ( زهرلني) لملهذي 
مئة لاف درهم()لاسيذ رشذي زهرلني))))))))
درهم()) لاف  مئة  )خمس  (500000
لاسيذ منصف زهرلني))))))))500000 

)خمس مئة لاف درهم()
بنذ رقم)7:)لاذي ونص على ماولي:))
((: كااتالي) لاشركة  رلسمال  ت سيم 
اسيذ لنس زهرلني))))))))5000))خمسة)
لاسيذ) ( ( لجتماعية) حصة  لالف()
لملهذي زهرلني))))5000))خمسة لالف()
رشذي) لاسيذ  لجتماعية  حصة 
)خمسة لالف() (5000 ( ( ( ( ( ( ( زهرلني)
منصف) لاسيذ  ( لجتماعية) حصة 
زهرلني))))))5000))خمسة لالف()حصة)

لجتماعية

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 11 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735611.

464I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

SOCIETE 535 SOURCING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SOCIETE 535 SOURCING شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي محل رقم 

1 قطوة رقم 13 ز  ة طنجة حي 

لطلس فاس - 30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62749

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (01

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOCIETE 535 SOURCING

تاجر) (- (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

جملة ملنتجات لاتجميل

-)لالستيرلد علاتصذور

مستحضرلت) عت2زيع  إ تاج  (-

لاتجميل

محل) (: لالجتماعي) لمل ر  .عن2لن 
رقم)1)قطوة رقم)13)ز  ة طنجة حي)

لطلس فاس)-)30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ عرلقي حسيني محمذ):))800 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ  لاذباغ ك2ثر):))200)حصة)
ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

محمذ) حسيني  عرلقي  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()تركيا)34290)تركيا تركيا.

عن2ل ه)ل() ك2ثر  لاذباغ  لاسيذ  
 03 ش ة) (11 رقم) لاشرلوبي  تجزئة 
طريق لوم2زلر))30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (
عم2لطن مسيري لاشركة:

محمذ) حسيني  عرلقي  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()تركيا)34290)تركيا تركيا

عن2ل ه)ل() ك2ثر  لاذباغ  لاسيذ  
 03 ش ة) (11 رقم) لاشرلوبي  تجزئة 

طريق لوم2زلر))30000)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (10 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1298/2020.
465I

SARL

 CENTRE DE RADIOLOGIE
AL KASBAH

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 CENTRE DE RADIOLOGIE AL
KASBAH  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 

19 ،إقامة إسماعيل، ز  ة آسفي 
لملحمذوة - 28800 لملحمذوة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
25427

 09 ع ذ حر مؤرخ في) ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2019 شتنبر)
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)
 CENTRE DE RADIOLOGIE AL

. KASBAH
إستغالل) (: غرض لاشركة بإوجاز)

مركز الفحص باالشوة.
رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
آسفي) ز  ة  إسماعيل،) ،إقامة  (19
لملحمذوة)-)28800)لملحمذوة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 800 ( (: كسيكس) حسن  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
200)حصة) ( (: لاسيذ  ثريا فاضل)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ حسن كسيكس عن2ل ه)ل()
 20230 ( 111ز  ة لفرلن حي لاسالم)

لاذلر لابيضاء)لملغرب.
عن2ل ه)ل() فاضل  ثريا  لاسيذ  
حية) عالاة  لفرلن  ز  ة  111زلعية 
لابيضاء) لاذلر  (20230 ( لاسالم) حي 

لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() فاضل  ثريا  لاسيذ  
111زلعية ز  ة لفرلن عالاة حية حي)
لاسالم))20230)لاذلر لابيضاء)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية باملحمذوة))بتاريخ)08)و2 ي2)

2020)تحت رقم)626.
466I

PRACOFOR SARL

M.I.M.A.N IMMOBILIER
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

PRACOFOR SARL
31 ، شارع لا ذس ، 60000، عجذ  

لملغرب

M.I.M.A.N IMMOBILIER   شركة 
دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي  35 شارع  
خرط2م  - 60000 عجذ  لملغرب .
تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.33261

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
لملؤرخ في)12)فبرلور)2020)تم))تح2يل))
لمل ر لالجتماعي للحالي الشركة من)«)
عجذ ) (60000 (- ( خرط2م) ( شارع) (35
إلى)«ز  ة لاب2عنا ية طريق) (» لملغرب)
عجذ )) (60000 (- إدريس) سيذي 

لملغرب)«.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (05 بتاريخ) ( ب2جذ ) لاتجارية 

2020)تحت رقم)911.
467I

MA GLOBAL CONSULTING

IM FINANCE
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، لاذلر 
لابيضاء لملغرب

IM FINANCE شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ)في 

ط2ر لاتصفية(
ععن2لن م رها لإلجتماعي 59، شارع 

لازرقط2ني، لاطابق لاسادس، 
لارقم 18 - 20000 لاذلرلابيضاء 

لملغرب.
حل شركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.434107

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
ت رر حل) (2020 31)مارس) لملؤرخ في)
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)
  IM FINANCE لا2حيذ) لاشريك 
درهم) (10.000,00 رأسمااها) مبلغ 
شارع) (،59 ععن2لن م رها لإلجتماعي)
لازرقط2ني،)لاطابق لاسادس،)لارقم)

لملغرب) لاذلرلابيضاء) (20000  -  18

 تيجة ل):)تصفية عدوة.

ع حذد م ر لاتصفية ب)59،)شارع)

لازرقط2ني،)لاطابق لاسادس،)لارقم)

18 - 20000)لاذلرلابيضاء)لملغرب.)

ع عين:

ع) محب2ب  ( ( إومان) لاسيذ) ()
بئر) شارع  (،2 رما ذي) عن2ل ه)ل()
(،71 رقم) لاسابع،) لاطابق  أ زرلن،)

20.000)لاذلر لابيضاء) ( ( برج لشبيليا)

لملغرب كمصفي)) ()الشركة.

للحذعد) لإلقتضاء) ععنذ  (

لملخ2اة) لاصالحيات  على  لملفرعضة 

تبليغ) محل  ع  لملخابر   محل  اهم 

لاو 2د ع لا2ثائق لملتول ة بااتصفية)

لاطابق) لازرقط2ني،) شارع  (،59  :

لاسادس،)لارقم)18،)لاذلرلابيضاء

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 05 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735320.

468I

LA DILIGENCE COMPTABLE

NSDA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذوذ الشركة

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 ز  ة عبذ لاوزيز لاثواابي شارع 

عالل بن عبذ هللا لاطابق لاثاني 

لملكتب رقم 14 فاس ، 30000، 

فاس لملغرب

NSDA  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 46 

شارع م2الي هشام طريف لوم2زلر - 

30000 فاس لملغرب.

تويين مسير جذوذ الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.55981

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم تويين) (2020 و2 ي2) (02 لملؤرخ في)

لاسيذ) () الشركة  جذوذ  مسير 

 HASBROUCK KIARA NOELLE

كمسير عحيذ
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تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (09 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)2020/1295.

469I

fiding(sarl

 RMBAH SOCCO BELLA
MARKET

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

fiding(sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 RMBAH SOCCO BELLA

MARKET  شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لاسفلي رقم 15 تجزئة زين لاوابذوين 

جبابر  - 50000 مكناس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49741

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 RMBAH SOCCO BELLA  :

. MARKET

تجار ) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لمل2لد لاغذلئية باات سيط).

لاطابق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

لاسفلي رقم)15)تجزئة زين لاوابذوين)

جبابر )-)50000)مكناس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ مرلني عل2ي للحسن):))550 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 450 لاسيذ مرلني عل2ي محمذ):))
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

للحسن) عل2ي  مرلني  لاسيذ 
عبذلال2ية) تجزئة  (87 عن2ل ه)ل()
سيذي سويذ)5000))مكناس لملغرب.
محمذ) عل2ي  مرلني  لاسيذ 
عبذلال2ية) تجزئة  (87 عن2ل ه)ل()
سيذي سويذ)5000))مكناس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
للحسن) عل2ي  مرلني  لاسيذ 
عبذلال2ية) تجزئة  (87 عن2ل ه)ل()
سيذي سويذ)5000))مكناس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
مارس) (08 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1464.

470I

omnium management

 SUBCONSCIOUS MIND
INSTITUTE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
 SUBCONSCIOUS MIND

INSTITUTE  شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 82 
لقامة 52 شارع للحسن لاثاني 
لملذوني للجذوذ  - 30000 فاس 

لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62775

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (25
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 SUBCONSCIOUS MIND

. INSTITUTE

غرض لاشركة بإوجاز):)لالستشار )

في لمل2لرد لابشرية)-)موهذ الذعم).

 82 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

لقامة)52)شارع للحسن لاثاني لملذوني)

للجذوذ )-)30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ أسامة بنش رعن بلوباس):))

500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

((: بلوباس) بنش رعن  علي  لاسيذ 

500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ أسامة بنش رعن بلوباس)

طريق) لا اهر   ز  ة  (52 عن2ل ه)ل()

عين لاش ف))30000)فاس لملغرب.

بلوباس) بنش رعن  علي  لاسيذ 

طريق) لا اهر   ز  ة  (52 عن2ل ه)ل()

عين لاش ف))30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

52)ز  ة) لاسيذ لملغرب عن2ل ه)ل()

لا اهر  طريق عين لاش ف))30000 

فاس لملغرب

بلوباس) بنش رعن  علي  لاسيذ 

طريق) لا اهر   ز  ة  (52 عن2ل ه)ل()

عين لاش ف))30000)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1318/2020.

471I

CRI MEKNES

   AGRICOLE ALI CONSERVE

S.A.R.L au
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

   AGRICOLE ALI CONSERVE

S.A.R.L au شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي متجر برقم 

76 حي عرد  سبع عي2ن   - 51000 

للحاجب لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

49739

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (23

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

   AGRICOLE ALI CONSERVE

.S.A.R.L au

بيع) (- (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملنت2جات لافالحية)-)لاتجار ..

متجر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(- ( ( عي2ن) سبع  عرد   حي  (76 برقم)

51000)للحاجب لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
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 1.000 ( (: ( غر يط) رشيذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() ( غر يط) رشيذ  لاسيذ 
رقم)76)حي عرد  سبع عي2ن))51000 

للحاجب لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() ( غر يط) رشيذ  لاسيذ 
رقم)76)حي عرد  سبع عي2ن))51000 

للحاجب لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (05 بتاريخ) ( لاتجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)1460.

472I

SAROUJI(SURVEILLANCE(&(GARDIENNAGE

 SAROUJI SURVEILLANCE &
GARDIENNAGE

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

 SAROUJI(SURVEILLANCE &

GARDIENNAGE

 IZIKI 2 IMM(D(N°14

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

 SAROUJI(SURVEILLANCE &

GARDIENNAGE شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لزكي 2 

عمار  د رقم 14  - 40150 مرلكش 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103953

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (27

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 SAROUJI( SURVEILLANCE( &

.GARDIENNAGE

شركة) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

علملرلقبة) للحرلسة  مجال  في  تجارية 

ع لانظافة ع تهيئة لملناطق للخضرلء.

 2 لزكي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

مرلكش) (40150  -   14 عمار  د رقم)

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 E لاسرعجي) خذوجة  لاسيذ  

1.000  : 551305)حصة ب يمة)100 

درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 E لاسرعجي) خذوجة  لاسيذ  

عمار  د) (2 لزكي) عن2ل ه)ل() (551305
رقم)14  40150)مرلكش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

 E لاسرعجي) خذوجة  لاسيذ  

عمار  د) (2 لزكي) عن2ل ه)ل() (551305
رقم)14  40150)مرلكش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (09 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113349.

473I

لألستاد بن عبذ للجليل

KINE FLACH
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

لألستاد بن عبذ للجليل

13 شارع ج2الن رقم 16 ع 17 

لاطابق لاثااث ، 30000، فاس 

لملغرب

KINE FLACH  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لألعل، قطوة رقم 1 س،  تجزئة 

رياض لازيت2ن، طريق عين لاش ف 

فاس 30050 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

61413

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2019 دجنبر) (18

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 KINE (: بمختصر تسميتها) لإلقتضاء)

. FLACH

أخصائي) (: غرض لاشركة بإوجاز)

عالج طبيعي.

لاطابق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

تجزئة) ( س،) (1 رقم) قطوة  لألعل،)

طريق عين لاش ف) رياض لازيت2ن،)

فاس)30050)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: ( لألملي) خ2اة  لاسيذ  

حصة ب يمة)1.000)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لالملي  خ2اة  لاسيذ  

لابذيع طريق) حذلئق  (،51 فيال رقم)

عين لاش ف)30050)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لالملي  خ2اة  لاسيذ  

لابذيع طريق) حذلئق  (،51 فيال رقم)

عين لاش ف)30050)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

دجنبر) (25 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2019)تحت رقم)4239.

474I

FIDUCIAIRE MOLIFID

FABRICASH

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

FABRICASH  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي زلعية 

شارع عمر لبن عبذ لاوزيز ع ز  ة 

عالل لافا�شي رقم 20 لملتجر رقم 02 

لاطابق لالر�شي - 92000 لاورلئش 

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5175

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (25

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. FABRICASH
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تح2يل) (- (: غرض لاشركة بإوجاز)

لالم2لل عغيرها من للخذمات لملااية;

لالستغالل,) لاتسيير,) لإلنشاء,) (-

لألص2ل) لجميع  لاشرلء,) لاكرلء,)

لاتجارية;

لاومليات) جميع  عم2ما  ع 

لاتجارية,)لاصناعية,)لملااية,)لاو ارية,)

أع غير لاو ارية لاتي اها عال قه مباشر )

باألهذلف أعاله ع لاتي بإمكانها تط2ير)

أهذلف لاشركة,)ع كذاك كل مساهمة)

مباشر  أع غير مباشر  تحت أي صفة)

في لاشركات لاتي اها أهذلف مماثلة.

زلعية) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

ز  ة) ع  لاوزيز  عبذ  لبن  عمر  شارع 

 02 20)لملتجر رقم) عالل لافا�شي رقم)

لاورلئش) (92000 (- لالر�شي) لاطابق 

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ محمذ لاسويذي):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ محمذ لاسويذي عن2ل ه)ل()

 92000   38 رقم) لا2فاء) تجزئة 

لاورلئش لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ محمذ لاسويذي عن2ل ه)ل()

 92000   38 رقم) لا2فاء) تجزئة 

لاورلئش لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااورلئش))بتاريخ)11)و2 ي2)

2020)تحت رقم)255.

475I

FIDUCIAIRE MOLIFID

ELEGANCIA TRANS
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

ELEGANCIA TRANS  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي تجزئة 

لالوذلع ع لاتذبير رقم 263 - 92000 

لاورلئش لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5173

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (28

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

. ELEGANCIA TRANS

-)  ل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لملستخذمين؛

لالستغالل,) لاتسيير,) لإلنشاء,)

لألص2ل) لجميع  لاشرلء,) لاكرلء,)

لاتجارية؛

لاومليات) جميع  عم2ما  ع 

لاتجارية,)لاصناعية,)لملااية,)لاو ارية,)

أع غير لاو ارية لاتي اها عال قه مباشر )

باألهذلف أعاله ع لاتي بإمكانها تط2ير)

أهذلف لاشركة,)ع كذاك كل مساهمة)

مباشر  أع غير مباشر  تحت أي صفة)

في لاشركات لاتي اها أهذلف مماثلة

تجزئة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 92000  -  263 لالوذلع ع لاتذبير رقم)

لاورلئش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  
لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)
درهم،)م سم كااتالي:

 500 ( (: ( لاصحيح) لاسيذ محمذ 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: ( لاصحيح) بالل  لاسيذ 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ محمذ لاصحيح))عن2ل ه)ل()
 92000   1036 رقم) لا2فاء) تجزئة 

لاورلئش لملغرب.
عن2ل ه)ل() ( لاسيذ بالل لاصحيح)
 92000   1036 رقم) لا2فاء) بتجزئة 

لاورلئش لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ محمذ لاصحيح))عن2ل ه)ل()
 92000   1036 رقم) لا2فاء) تجزئة 

لاورلئش لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااورلئش))بتاريخ)11)و2 ي2)

2020)تحت رقم)263.
476I

EXPROX SARL AU

QUALITE M
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع لملغرب لاوربي عمار  لازبيري 
لاطابق لاثاني عين حرعد  لارقم 
لابروذي 98 لملحمذوة، 28630، 

لملحمذوة لملغرب
QUALITE M شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

لملغرب لاوربي لاطابق لاثاني عمار  
لازبيري رقم لابروذ 98 عين حرعد   - 

28630 لملحمذوة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
25431

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (11
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.QUALITE M
غرض لاشركة بإوجاز):)تجار .

شارع) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
لاثاني عمار ) لاطابق  لاوربي  لملغرب 
لازبيري رقم لابروذ)98)عين حرعد ))-)

28630)لملحمذوة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: لاسيذ شرقاعي زكرياء)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() لاسيذ شرقاعي زكرياء)
رقم)8)ز  ة لإلمام للج2يني ش ة)3)م)

ج))20020)فاس لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() لاسيذ شرقاعي زكرياء)
رقم)8)ز  ة لإلمام للج2يني ش ة)3)م)

ج))20020)فاس لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية باملحمذوة))بتاريخ)08)و2 ي2)

2020)تحت رقم)545.
477I

FIDUBAC SARL

 JADDI FOOD IMPORT
EXPORT

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع و2سف لبن تاشفين 
 NADOR، لاش ة رقم 11 لاناض2ر

62000، nador(maroc
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 JADDI FOOD IMPORT EXPORT
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي حي 

لاريك2الريس رقم 05 لاناظ2ر  - 
62000  لاناظ2ر  لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 
لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
19943

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (04
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 JADDI(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOOD IMPORT EXPORT
-تجار ) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

للحب2ب علاب 2ايات
-لستيرلد ع تصذور لمل2لد لاغذلئية).
حي) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
(- ( لاناظ2ر) (05 رقم) لاريك2الريس 

62000))لاناظ2ر))لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ محمذ جذي):))800)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
 200 ( (: جذي) عزلاذون  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ محمذ جذي عن2ل ه)ل()حي)
لاريك2الريس رقم)05)لاناظ2ر))62000  

لاناظ2ر))لملغرب.
عن2ل ه)ل() عزلاذون جذي  لاسيذ 
لاناظ2ر)) (05 رقم) لاريك2الريس  حي 

62000))لاناظ2ر))لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ محمذ جذي عن2ل ه)ل()حي)
لاريك2الريس رقم)05)لاناظ2ر))62000  

لاناظ2ر))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)10)و2 ي2)

2020)تحت رقم)505.

478I

FIDUBAC SARL

ALMACENES RAISS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع و2سف لبن تاشفين 

 NADOR، لاش ة رقم 11 لاناض2ر

62000، nador(maroc

ALMACENES RAISS شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي  حي لعالد 
بنوي�شى بني ل صار - 62000 لاناظ2ر  

لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

19949

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (14

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ALMACENES RAISS

لستيرلد) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

عتصذور لملنتجات لاطبية.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):))حي لعالد)
بنوي�شى بني ل صار)-)62000)لاناظ2ر))

لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسامري) للحكيم  عبذ  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000   :

الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسامري) للحكيم  عبذ  لاسيذ 

بني) للحذوذوة  لاسكة  حي  عن2ل ه)ل()

ل صار)62000)لاناظ2ر))لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسامري) للحكيم  عبذ  لاسيذ 

بني) للحذوذوة  لاسكة  حي  عن2ل ه)ل()

ل صار)62000)لاناظ2ر))لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)11)و2 ي2)

2020)تحت رقم)525.

479I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

لي ثروا فرومبواز
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC

لي ثرعل فرعمب2لز  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لاطابق 

لاسفلي عمار  138 شارع زرقط2ني, 

حي سماعلة , سطات. - 26000 

سطات لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

5897

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (18

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

:)لي ثرعل) لإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

فرعمب2لز).

مشغل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
مخبز  بأجهز  ميكا يكية.

لاطابق) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
شارع زرقط2ني,) (138 لاسفلي عمار )
 26000 (- سطات.) (, سماعلة) حي 

سطات لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ خااذ حف�شي):))300)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
لاسيذ سمير حف�شي):))600)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
 50 ( (: حف�شي) هللا  عبذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
لاسيذ  سواد حف�شي):))50)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
عن2ل ه)ل() حف�شي  خااذ  لاسيذ 
لارقم)3)ز  ة حافظ لبرلهيم لافرح)1 

سطات)26000)سطات لملغرب.
عن2ل ه)ل() حف�شي  سمير  لاسيذ 
لابيضاء) (14 ز  ة لارع�شي ش ة) (28

26000)لابيضاء)لملغرب.
لاسيذ عبذ هللا حف�شي عن2ل ه)ل()
لبرلهيم) حافض  ز  ة  (1 لافرح) حي 
سطات) (26000 سطات) (3 لارقم)

لملغرب.
لاسيذ  سواد حف�شي عن2ل ه)ل()
ز  ة حافظ لبرلهيم رقم)03)لافرح)1 

سطات))26000)سطات))لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل() حف�شي  خااذ  لاسيذ 
لارقم)3)ز  ة حافظ لبرلهيم لافرح)1 

سطات)26000)سطات لملغرب
عن2ل ه)ل() حف�شي  سمير  لاسيذ 
لابيضاء) (14 ز  ة لارع�شي ش ة) (28

26000)لابيضاء)لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
ماي) (22 بتاريخ) ( لالبتذلئية بسطات)
2020)تحت رقم)20/167                        .

480I
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KAMA SERVICE

DITRALOS
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

KAMA SERVICE

ش ة رقم 2 إقامة أمير  سيذي بن2ر 

، 24350، سيذي بن2ر لملغرب

DITRALOS شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ش ة رقم 

2 إقامة أمير  سيذي بن2ر - 24350 

سيذي بن2ر لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

2727

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (02

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.DITRALOS

غرض لاشركة بإوجاز):)تهيئة عبيع)

لا طع لألرضية

لألشغال لاوامة عأشغال لابناء

لابستنة).

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)ش ة رقم)

 24350 (- إقامة أمير  سيذي بن2ر) (2

سيذي بن2ر لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

لاشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاصباغ) لاسيذ محمذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لاصباغ  محمذ  لاسيذ 
1)ز  ة سيذي علي لاطابق لألعل حي)

لانسيم)24030)للجذوذ  لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
عن2ل ه)ل()) لاصباغ  محمذ  لاسيذ 
حي) لألعل  لاطابق  علي  سيذي  ز  ة 

لانسيم)24030)للجذوذ  لملغرب
تم لإلوذلع لا ا 2ني ب-))بتاريخ)08 

و2 ي2)2020)تحت رقم)3530.
481I

KAMA SERVICE

AGRGOUR TRAVAUX
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
تجذوذ مذ  مزلعاة مهام لملسيرون

KAMA SERVICE
ش ة رقم 2 إقامة أمير  سيذي بن2ر 

، 24350، سيذي بن2ر لملغرب
AGRGOUR TRAVAUX «شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد »
ععن2لن م رها لالجتماعي: 454 

تجزئة لملسير  سيذي بن2ر - 24350 
سيذي بن2ر لملغرب.

«تجذوذ مذ  مزلعاة مهام لملسيرون»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.527
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)01)و2 ي2)2020
مهام) مزلعاة  مذ   تجذوذ  ت رر 

لملسيرون ملذ :)4)سن2لت.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 08 بتاريخ) ( بن2ر) بسيذي  لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)3531.
482I

FIDUCIAIRE MOLIFID

GRUA DE LEXUS
إعالن متوذد لا رلرلت

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
GRUA DE LEXUS «شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي: 136 
تجزئة لملغرب للجذوذ لقامة 

لايو 2بي لاطابق لالعل  لاش ة رقم 
1  - 92000 لاورلئش لملغرب.

«إعالن متوذد لا رلرلت»
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 

.2461
بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)

لملؤرخ في)09)ماي)2020
تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)

قرلر رقم)1:)لاذي ونص على ماولي:)
من) ممل2كة  حصة() (500( تف2يت)
طرف لاسيذ واسين لاوذ اني افائذ )

لاسيذ محمذ لاسو2دي
قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)
تويين لاسيذ))حسن لخريف كمسير)
عحيذ الشركة عداك ملذ  غير محذعد )
في) ( كما أن لاشركة ملزمة بإمضائه)

جميع لاو 2د لملتول ة بها)
قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)
من) ()43( ع) ()-7  6 (( ( تغيير لافص2ل)

لا ا 2ن لألسا�شي الشركة
قرلر رقم)4:)لاذي ونص على ماولي:)
صياغة قا 2ن أسا�شي جذوذ الشركة)

ع لملصادقة عليه
عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)
على) ونص  لاذي  (:6-7 رقم) بنذ 
لاشركة) مال  رأس  وبلغ  ماولي:)
100.000,00).درهم.)عهي م سمة إلى)
درهم اكل) حصة ب يمة.100) (1000
بااكامل عمخصصة) مذف2عة  (، منها)
الشركاء)كاالتي:)•)حسن لخريف)500 
حصة)•)محمذ لاسو2دي)500)حصة)
 1000) )لاف حصة) لي لن لملجم2ع)

حصة
بنذ رقم)43:)لاذي ونص على ماولي:)
عهذ تسيير لاشركة إلى لاسيذ حسن)
لخريف))عداك ملذ  غير محذعد  كما)
أن لاشركة ملزمة بإمضائه في جميع)

لاو 2د لملتول ة بها
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
لالبتذلئية بااورلئش))بتاريخ)11)و2 ي2)

2020)تحت رقم)259.

483I

لئتما ية زهير

 NETTOYAGE  WIRGANE«
«N.W

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

لئتما ية زهير
ز  ة لبن عائشة عمار  باريس 

لاطابق لاتاات مكتب رقم 11 كيليز 

مرلكش ، 40000، مرلكش لملغرب

 NETTOYAGE  WIRGANE «N.W«

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي للحسنى 

955 لسكج2ر عملية عرڭلن 2 

للحسنى 2 لاطابق لاسفلي رقم 2   - 

40000 مرلكش لملغرب 

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103949

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (16

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.NETTOYAGE  WIRGANE »N.W«

غرض لاشركة بإوجاز):)بيع ع شرلء)

أي منتج تنظيف باات سيط

لاتنظيف) منتجات  عبيع  ت2زيع 

عمنتجات لانظافة باات سيط.

للحسنى) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)

 2 عرڭلن) عملية  لسكج2ر  (955

 -   2 2)لاطابق لاسفلي رقم) للحسنى)

40000)مرلكش لملغرب).

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
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لاسيذ علي لاهمة لعن�شي)):))1.000 
حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (-
عصفات عم2لطن لاشركاء):

لعن�شي)) لاهمة  علي  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()لملحاميذ عملية عين لاسنة)
عمار  لعه)1)لاطابق)3)رقم)6  40000 

مرلكش لملغرب).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لعن�شي)) لاهمة  علي  لاسيذ 
عن2ل ه)ل()لملحاميذ عملية عين لاسنة)
عمار  لعه)1)لاطابق)3)رقم)6  40000 

مرلكش لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
بتاريخ) ( بمرلكش) لاتجارية 
رقم) تحت  (2020 و2 ي2) (04

.M06_20_2077502
484I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE TISSA GRAPHIQUE
شركة لاتضامن

رفع رأسمال لاشركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع لافذلء تجزئة سمير  تاع ات  
34000  لملغرب تاع ات، 34000، 

تاع ات لملغرب
STE TISSA GRAPHIQUE  شركة 

لاتضامن
ععن2لن م رها لإلجتماعي حي لاذخلة 

تيسة تاع ات - 34000 تاع ات 
لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.1249
بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم) (2020 وناور) (15 في) لملؤرخ 
قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 
»180.000)درهم»)أي من)«200.000 
((: عن طريق) درهم») (99» إلى) درهم»)

ت ذوم حصص   ذوة أع عينية.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
وناور) (17 بتاريخ) ( لالبتذلئية بتاع ات)

2020)تحت رقم)17.
485I

ECOCOMPTA

Y.A BUILDING
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
Y.A BUILDING شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 23 ز  ة 

ب2رد لاطابق لاتاات رقم 5 لاصخ2ر 
لاس2دلء  - 20290 لاذلرلابيضاء 

لملغرب 
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461485
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (04
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
 Y.A (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.BUILDING
جميع) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

أعمال لابناء)ع لاهنذسة لملذ ية.
ز  ة) (23 (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
5)لاصخ2ر) ب2رد لاطابق لاتاات رقم)
لاذلرلابيضاء) (20290 (- ( لاس2دلء)

لملغرب).
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 500 ( (: لاسيذ عبذلاهادي صيفي)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
 500 ( (: لملكاعي) ( و2سف) لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
صيفي) عبذلاهادي  لاسيذ 

 33 إقامة لملست بل م س) عن2ل ه)ل()
مورعف) سيذي  (1 رقم) (292 عمار )

20150)لاذلرلابيضاء)لملغرب).
)لملكاعي عن2ل ه)ل() لاسيذ و2سف)
ز  ة) للحامذوة  تجزئة  لا ذس  حي 
 20610 لابر 2�شي) (42 رقم) (5

لاذلرلابيضاء)لملغرب).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
صيفي) عبذلاهادي  لاسيذ 
 33 إقامة لملست بل م س) عن2ل ه)ل()
مورعف) سيذي  (1 رقم) (292 عمار )

20150)لاذلرلابيضاء)لملغرب)
)لملكاعي عن2ل ه)ل() لاسيذ و2سف)
ز  ة) للحامذوة  تجزئة  لا ذس  حي 
 20610 لابر 2�شي) (42 رقم) (5

لاذلرلابيضاء)لملغرب)
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 11 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735608.
486I

لاناظ2ر الحسابات

AXE NAD
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تح2يل لمل ر لالجتماعي الشركة

لاناظ2ر الحسابات
شارع لالمير سيذي محمذ لاحي 
لالدلري سيتي لملحمذوة بل2ك د 
لاطابق لاثاني رقم 5 ، 62000، 

لاناظ2ر لملغرب
AXE NAD شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 2 

رقم 09 بل2ك أ أعالد ب2طيب لاناظ2ر 
62000 لاناظ2ر لملغرب.

تح2يل  لمل ر لالجتماعي الشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.17765
لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 
تح2يل)) ( تم) (2020 ماي) (20 لملؤرخ في)
من) الشركة  للحالي  لالجتماعي  لمل ر 
«شارع)2)رقم)09)بل2ك أ أعالد ب2طيب)
لملغرب») لاناظ2ر  (62000 لاناظ2ر)
لاناظ2ر) ( ب2سردعن) لملطار  «حي  إلى)

62000)لاناظ2ر))لملغرب».

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

لالبتذلئية بااناض2ر))بتاريخ)10)و2 ي2)

2020)تحت رقم)504.

487I

FIDUHOUSE

 L›ENTREPRISE GENERALE

 SUP›STRUCTURE

 DES TRAVAUX  DE

CONSTRUCTION
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

قفل لاتصفية

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة ز  ة غسان 

كنفاني ، 30000، فاس لملغرب

 L›ENTREPRISE GENERALE

 SUP›STRUCTURE DES

 TRAVAUX  DE(CONSTRUCTION

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي : شارع 

فلسطين لقامة للح2رية عمار  8 

لاطابق 4 ش ة 8 - 30000 فاس 

لملغرب.

قفل لاتصفية

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

.52667

لا2حيذ) لاشريك  قرلر  بم ت�شى 

ت رر) (2020 و2 ي2) (04 في) لملؤرخ 

 L’ENTREPRISE GENERALE حل)

  SUP’STRUCTURE DES TRAVAUX

DE CONSTRUCTION)شركة دلت)

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

 60.000 رأسمااها) مبلغ  لا2حيذ 

درهم ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع)

 8 عمار ) للح2رية  لقامة  فلسطين 

فاس) (30000  -  8 ش ة) (4 لاطابق)

لملغرب  تيجة اوذم تح يق أي رقم)

لملوامالت).



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020)الجريدة الرسمية   6582

ع عين:

ع) ت2فيق  ( لاشيخي) لاسيذ) ()
حي) (56 رقم) (14 ز  ة) عن2ل ه)ل()

لا2فاق بلخياط))30100)فاس لملغرب)

كمصفي)) ()الشركة.

ع قذ تم لنو اد للجموية للختامية)

شارع) عفي  (2020 و2 ي2) (04 بتاريخ)

 8 عمار ) للح2رية  لقامة  فلسطين 

فاس) (30000 (- ( ش ة) (4 لاطابق)

لملغرب.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1320/020.

488I

cabinet jdaini

ENUOMIM
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

ENUOMIM شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 17 
ز  ة بني عتيق حي لال ذاس بركان - 

63300 بركان لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7155

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (11

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ENUOMIM

كرلء) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
لاسيارلت بذعن سائق).

 17 رقم) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
(- ز  ة بني عتيق حي لال ذاس بركان)

63300)بركان لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
 1.000 ( (: لاصغير ميم2ن) لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاصغير ميم2ن عن2ل ه)ل() لاسيذ 
ز  ة بني عتيق حي لال ذاس) (17 رقم)

بركان)63300))بركان لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ  ب2دالل جيهان))عن2ل ه)ل()
ز  ة) لا2حذ   تجزئة  لملحمذي  حي 
 109 رقم) لملطلب  عبذ  لبن  حمز  

عجذ )60030)عجذ  لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (02 بتاريخ) ( ببركان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)186/2020.
489I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE ALUMINIUM
 VERRES EL MAARIF «

ALVERMA » SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

رفع رأسمال لاشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE ALUMINIUM VERRES
 EL(MAARIF « ALVERMA » SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 

2 شارع 2 مارس لاحي لاصناعي  
لمسير ات لكادور - 80020 لكادور 

لملغرب.

رفع رأسمال لاشركة
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.5425

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تم) (2020 و2 ي2) (01 في) لملؤرخ 

قذره) بمبلغ  لاشركة  رأسمال  رفع 

»700.000)درهم»)أي من)«300.000 

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

دو2ن) مع  م اصة  إجرلء) ( (: طريق)

لاشركة لملحذد  لمل ذلر ع لملستح ة.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( باكادور) لاتجارية 

2020)تحت رقم)90191.
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FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

DRIVE MARKET SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

DRIVE MARKET SARL شركة 

دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي 183 شارع 

متنى لبن حارتة، لاطابق 1 سيذي 

لابر 2�شي. - 20600 لاذلر لابيضاء 

لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

461513

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (12

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 DRIVE(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MARKET SARL

دعم) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاتسيير،) في  لاشركات  مساعذ   ع 

لا2ساطة) لالستشار ،) ع  لالرشاد 

كل ماوتولق) ( لاتجارية،عبصفة عامة)

بصفة مباشر  أع غير مباشر  بااهذف)

لارئي�شي اشركة..

 183 (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 1 لاطابق) حارتة،) لبن  متنى  شارع 

لاذلر) (20600 (- لابر 2�شي.) سيذي 

لابيضاء)لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

500)حصة) ( (: لاسيذ خااذ ا2ايذ)

ب يمة)100)درهم الحصة).

((: لاسيذ محمذ عذ ان عبذ لاغني)

500)حصة ب يمة)100)درهم الحصة)

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ خااذ ا2ايذ عن2ل ه)ل()باب)

 7 طابق) لاناف2ر   عمار   كاايف2رني 

لاذلر) (20150 ( طريق مكة) (16 ش ة)

لابيضاء)لملغرب.

لاغني) لاسيذ محمذ عذ ان عبذ 

 155 عمار ) لا2فاء) حي  عن2ل ه)ل()

07 28810)لملحمذوة) مذخل أ لارقم)

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ خااذ ا2ايذ عن2ل ه)ل()باب)

 7 طابق) لاناف2ر   عمار   كاايف2رني 

لاذلر) (20150 ( طريق مكة) (16 ش ة)

لابيضاء)لملغرب

لاغني) لاسيذ محمذ عذ ان عبذ 

 155 عمار ) لا2فاء) حي  عن2ل ه)ل()

لاذلر) (28810  07 لارقم) أ  مذخل 

لابيضاء)لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 11 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735634.

491I
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مكتب محاسبة

SOMARA DIAGNOS SARL
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمار  41 ش ة 2 ز  ة عالل بن عبذ 

هللا ص.ب 200 لارشيذوة ، 52004، 

لارشيذوة لملغرب

 SOMARA DIAGNOS SARL

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي رقم 

505 تجزئة علدي لاذهب - 52000 

لارشيذوة لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13829

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (03

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.SOMARA DIAGNOS SARL

لصالح) (- (: غرض لاشركة بإوجاز)

لملوذلت ع لالالت لالاكترع ية

-)تركيب لالجهز  لاطبية

-)لالشغال لملختلفة.

رقم) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

 52000 (- تجزئة علدي لاذهب) (505

لارشيذوة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 700 ( (: سفيان) لغرعش  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

لاسيذ  هاشمي عل2ي سناء):))300 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ لغرعش سفيان عن2ل ه)ل()
رقم)505)تجزئة علدي لاذهب)52000 

لارشيذوة لملغرب.
سناء) عل2ي  هاشمي  لاسيذ  
عن2ل ه)ل()ز  ة)03)رقم)149)حي تاركة)

للجذوذ )52000)لارشيذوة لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ لغرعش سفيان عن2ل ه)ل()
رقم)505)تجزئة علدي لاذهب)52000 

لارشيذوة لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)460.
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STE MANAGEMENT OFFICE SNC

 STE SWEET NORTH FOOD
SARL AU

شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 
لاشريك لا2حيذ

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 STE SWEET NORTH FOOD
SARL AU  شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي حي  رجس 

برل ص 2 شارع قر فل رقم -36
طنجة - 90000 طنجة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
105289

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (03
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

 SWEET NORTH FOOD SARL AU

.

ع) لورلد  (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

تصذور لمل2لد لاغذلئية ع لاتجهيزلت ع)

قطع غيار لاسيارلت ع كل ما من شا ه)

لملساهمة))في ت ذم لاشركة).

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)حي  رجس)

برل ص)2)شارع قر فل رقم)-36طنجة)

- 90000)طنجة لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

((: ( لارحمان) عبذ  لا2للي  لاسيذ 

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).

(: ( لارحمان) عبذ  لا2للي  لاسيذ  (

1000)ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لارحمان)) عبذ  لا2للي  لاسيذ 

ه2ال ذل) (0000 ه2ال ذل) عن2ل ه)ل()

ه2ال ذل.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لارحمان)) عبذ  لا2للي  لاسيذ 

ه2ال ذل) (0000 ه2ال ذل) عن2ل ه)ل()

ه2ال ذل

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231680.

493I

cabinet(aux(services(des(affaires

OASIS DEL DESIERTO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

OASIS DEL DESIERTO شركة 

دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 

تاب2ميات لاطاعس لاريصاني - 

52450 لاريصاني لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

13831

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (05

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

 OASIS(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DEL DESIERTO

لاتصذور) (: غرض لاشركة بإوجاز)

لافالحي.

قصر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

(- لاريصاني) لاطاعس  تاب2ميات 

52450)لاريصاني لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: لاسيذ  لومان شخمان)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  لومان شخمان عن2ل ه)ل()
حي) (3 رقم) (29 عمار ) لسالن  لقامة 

لكادور) (80000 لكادور) لملحمذي 

لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  لومان شخمان عن2ل ه)ل()
حي) (3 رقم) (29 عمار ) لسالن  لقامة 

لكادور) (80000 لكادور) لملحمذي 

لملغرب
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 10 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)13831.
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cabinet(aux(services(des(affaires

ATTRACTIVE MAROCCO
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

ATTRACTIVE MAROCCO شركة 
دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
ععن2لن م رها لإلجتماعي قصر 
لخيت ملوب كلميمة - 52253 

كلميمة لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
13689

في) مؤرخ  م2ثق  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (17
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.ATTRACTIVE MAROCCO
لان ل) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

لاسياحي)
كرلء)للخيمات لملجهز .

قصر) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 
 52253 (- كلميمة) ملوب  لخيت 

كلميمة لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:
لاسيذ و2سف لوت حمي):))1.000 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
لاسيذ و2سف لوت حمي عن2ل ه)ل()
 52253 كلميمة) ملوب  لخيت  قصر 

كلمية لملغرب.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
لاسيذ و2سف لوت حمي عن2ل ه)ل()
 52253 كلميمة) ملوب  لخيت  قصر 

كلمية لملغرب
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
 16 بتاريخ) ( باارشيذوة) لالبتذلئية 

مارس)2020)تحت رقم)13689.
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ادم بناء
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
لدم بناء شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي 60 تجزئة 
لانخلة حي لاتازي فاس - 30000 

فاس لملغرب
تأسيس شركة دلت مسؤعاية 
محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 
62763

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 فبرلور) (28
مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 
لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 
لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
لدم) (: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

بناء.

منوش) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع اري)

لالعمال لملختلفة ع لابناء.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)60)تجزئة)

 30000 (- فاس) لاتازي  حي  لانخلة 

فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 1.000 ( (: قنيش) ج2لد  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() قنيش  ج2لد  لاسيذ 

مركز عالد لزباور)35000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() قنيش  ج2لد  لاسيذ 

مركز عالد لزباور)35000)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1312.

496I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اميكروس

شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

لميكرعس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي لملحل 12 

تواع ية عزيز  زعلغة لاوليا فاس - 

30000 فاس لملغرب

تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

62767

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)

لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (27

لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

لميكرعس.

غرض لاشركة بإوجاز):)ميكا ينكي

بائع لجزلء)لاسيارلت.

عن2لن لمل ر لالجتماعي):)لملحل)12 

(- فاس) لاوليا  زعلغة  تواع ية عزيز  

30000)فاس لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

لاسيذ عمر لاتلماني):))500)حصة)

ب يمة)100)درهم الحصة).

 500 ( (: لانميري) محمذ  لاسيذ 

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

عن2ل ه)ل() لاتلماني  عمر  لاسيذ 

حي الاة سكينة رقم)1)ز  ة)6)زعلغة)

لاوليا فاس)30000)فاس لملغرب.

عن2ل ه)ل() لانميري  محمذ  لاسيذ 

فاس) لملسير   حي  (15 ز  ة) (1031

30000)فاس لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

عن2ل ه)ل() لانميري  محمذ  لاسيذ 

فاس) لملسير   حي  (15 ز  ة) (1031

30000)فاس لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( بفاس) لاتجارية 

2020)تحت رقم)1314.

497I
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خبر ))لاشرق

IMMOTRABER
شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت 

لاشريك لا2حيذ
تأسيس شركة

خبر   لاشرق

49 شارع لابكاي اهبيل لقامة رياض 

لملذونة ش ة رقم 3 بركان 49 شارع 

لابكاي اهبيل لقامة رياض لملذونة 

ش ة رقم 3 بركان، 699، بركان 

لملغرب

IMMOTRABER شركة دلت 

مسؤعاية محذعد  دلت لاشريك 

لا2حيذ

ععن2لن م رها لإلجتماعي ز  ة 

لالم2يين حي لا ذس رقم 54 بركان - 

63300 بركان لملغرب

تأسيس شركة دلت مسؤعاية 

محذعد  دلت لاشريك لا2حيذ 
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

7177

في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 و2 ي2) (01

مسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لا2حيذ) لاشريك  دلت  محذعد  

باملميزلت لاتااية:

دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لاشريك) دلت  محذعد   مسؤعاية 

لا2حيذ.

عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.IMMOTRABER

منوش) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 

ع اري.
ز  ة) (: لالجتماعي) لمل ر  عن2لن 

54)بركان)-) لالم2يين حي لا ذس رقم)

63300)بركان لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

  IMMOTRABER : لاشركة)

درهم) (100 ب يمة) حصة  (1.000

الحصة).

 1000 (: لاسيذ  رمضاني فتيحة) (

ب يمة)100)درهم.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

لاسيذ  رمضاني فتيحة عن2ل ه)ل()

تجزئة لاومرلن فيال رقم)375)سل2لن)

لاناظ2ر)62602)لاناظ2ر لملغرب.

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

لاسيذ  رمضاني فتيحة عن2ل ه)ل()

تجزئة لاومرلن فيال رقم)375)سل2لن)

لاناظ2ر)62602)لاناظ2ر لملغرب

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (11 بتاريخ) ( ببركان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)201.

498I

خبر ))لاشرق

FONTANA-CAR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تف2يت حصص

خبر   لاشرق

49 شارع لابكاي اهبيل لقامة رياض 

لملذونة ش ة رقم 3 بركان 49 شارع 

لابكاي اهبيل لقامة رياض لملذونة 

ش ة رقم 3 بركان، 699، بركان 

لملغرب

FONTANA-CAR شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع 

محمذ للخامس ش ة ت2جذ في 

لاطابق لاثااث حي للحسني بركان - 

63300 بركان لملغرب.

تف2يت حصص
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 

.3361

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)

تمت) (2020 و2 ي2) (01 في) لملؤرخ 

لملصادقة على):
تف2يت لاسيذ)) ()لحبيب ملذغري)

100)حصة لجتماعية من أصل)500 

عفاف) () ( لاسيذ) ( افائذ ) حصة 

ب2لحرعز بتاريخ)01)و2 ي2)2020.

علضح) محمذ  () ( لاسيذ) تف2يت 
أصل) من  لجتماعية  حصة  (100
500)حصة افائذ ))لاسيذ)) ()عفاف)

ب2لحرعز بتاريخ)01)و2 ي2)2020.
باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم  (
و2 ي2) (09 بتاريخ) ( ببركان) لالبتذلئية 

2020)تحت رقم)195.
499I

BELGAZI ALI

GAZ  BUTSIR
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تويين مسير جذوذ الشركة

BELGAZI ALI
شارع لمير م2الي عبذ هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم لملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة لملغرب
GAZ  BUTSIR  شركة دلت 

لملسؤعاية لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي شارع لبي 
حسن شادلي لقامة واسين 2 طبق 5 

ش ة 49 - 90000 طنجة لملغرب.
تويين مسير جذوذ الشركة

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري 
.57121

بم ت�شى للجمع لاوام لإلستثنائي)
تم تويين) (2020 و2 ي2) (08 لملؤرخ في)
لاسيذ) () الشركة  جذوذ  مسير 

لاسلماني سويذ كمسير عحيذ
تبوا ا ب2ل لست ااة لملسير.

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (12 بتاريخ) ( بطنجة) لاتجارية 

2020)تحت رقم)231699.
500I

fidmanar

FBNA
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

fidmanar
113 شارع عبذ لاكريم للخطابي 
عمار  لملهنذز رقم د ش ة رقم 7 
لاطابق لاتاني مرلكش ، 40000، 

marrakech maroc
FBNA شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 

ععن2لن م رها لإلجتماعي مشرعع 
أعايفر باام جماعة لا2يذلن فيال رقم 

13 - 41103 مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103989
في) مؤرخ  حر  ع ذ  ( بم ت�شى)
لا ا 2ن) إعذلد  تم  (2020 ماي) (13
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
.FBNA(:(لإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تأجير) (: بإوجاز) لاشركة  غرض 
غرف مؤثثة.

مشرعع) (: عن2لن لمل ر لالجتماعي)
أعايفر باام جماعة لا2يذلن فيال رقم)

13 - 41103)مرلكش لملغرب.
أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).
 10.000 ( لاشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)م سم كااتالي:
 50 ( (: لاسيذ بل2ت فرل ك ميشيل)

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).
50)حصة) ( (: لاسيذ  أمادلر  جا )

ب يمة)100)درهم الحصة).
 50 (: )لاسيذ بل2ت فرل ك ميشيل)

ب يمة)5.000)درهم.
ب يمة) (50 (: أمادلر  جا ) لاسيذ  

5.000)درهم.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عصفات عم2لطن لاشركاء):
ميشيل) فرل ك  بل2ت  لاسيذ 
للجير) أشجار  شارع  (18 عن2ل ه)ل()

95600)آوب2ن)))فرنسا.
لاسيذ  أمادلر  جا  عن2ل ه)ل()18 
آوب2ن))) (95600 للجير) أشجار  شارع 

فرنسا.
علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:
ميشيل) فرل ك  بل2ت  لاسيذ 
للجير) أشجار  شارع  (18 عن2ل ه)ل()

95600)آوب2ن)))فرنسا
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باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 
و2 ي2) (11 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113371.
501I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

TIRE LAIT EXPRESS MAROC
إعالن متوذد لا رلرلت

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE
104 مكرر شارع عبذ لمل2من لاطابق 

لارلبع ، 20000، لاذلر لابيضاء 
لملغرب

 TIRE LAIT EXPRESS MAROC
«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد »

ععن2لن م رها لالجتماعي:  73 ز  ة 
عبذ هللا رلجي لملواريف - 20000 

لابيضاء لملغرب.
«إعالن متوذد لا رلرلت»

رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري: 
.378237

بم ت�شى للجمع لاوام لالستثنائي)
لملؤرخ في)17)مارس)2020

تم لتخاد لا رلرلت لاتااية:)
على) ونص  لاذي  (:1 رقم) قرلر 
ميذوك2في) لاشركة  تف2يت  ماولي:)
أصل) من  لجتماعية  حصة  (9.900
و2نس) ( حصة افائذ  لاسيذ) (9.900
 2020 مارس) (17 بتاريخ) للجم2دي 
تف2يت لاسيذ فرعنس2ل لعايفي ج2ن)
ك2لي)100)حصة لجتماعية من أصل)
و2نس) لاسيذ  افائذ   حصة  (100

للجم2دي بتاريخ)17)مارس)2020

قرلر رقم)2:)لاذي ونص على ماولي:)

لاسيذ) الشركة  جذوذ  مسير  تويين 

تبوا) عحيذ  كمسير  و2نس  للجم2دي 

ا ب2ل لست ااة لملسير)

قرلر رقم)3:)لاذي ونص على ماولي:)

تح2يل لاشكل لا ا 2ني الشركة من)

«شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد »)إلى)

«شركة دلت مسؤعاية محذعد  دلت)

لاشريك لا2حيذ»

عتبوا اذاك تم توذول م تضيات)

لانظام لألسا�شي لاتااية:)

على) ونص  لاذي  (:1 رقم) بنذ 

لملسؤعاية) شركة دلت  لنشاء) ماولي:)

محك2م) عحيذ  بشريك  لملحذعد  

باا 2ل ين علأل ظمة لانافذ  بما فيها)

صذعر) مع  (1-97-49 رقم) لاظهير 

لا ا 2ن رقم)5-96

على) ونص  لاذي  (:6 رقم) بنذ 

و2نس) للجم2دي  لاسيذ  ماولي:)

 200000 ب يمة) مساهمة   ذوة 

للحصص) ت2زيع  درهم() لاف  مئا  ((

للجم2دي) لاسيذ  لاتالي  لاشكل  على 

)عشر  لالف() (10000 ( ( ( ( ( ( ( و2نس)

درهم) (20 ب يمة) لجتماعية  حصة 

الحصة لا2لحذ )

على) ونص  لاذي  (:21 رقم) بنذ 

ماولي:)تويين لاسيذ للجم2دي و2نس)

كمسير عحيذ الشركة

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

 12 بتاريخ) ( بااذلر لابيضاء) لاتجارية 

و2 ي2)2020)تحت رقم)735711.

502I

OUED SIDE STORY

MANOTE
شركة دلت لملسؤعاية لملحذعد 

تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شارع محمذ للخامس عمار  

جاكار لاطابق للخامس لاش ة 33 
جليز مرلكش ، 40000، مرلكش 

لملغرب
MANOTE شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد 
ععن2لن م رها لإلجتماعي 55 شارع 
محمذ للخامس عمار  جكار لاطابق 
للخامس لاش ة 33 جليز - 40000 

مرلكش لملغرب
تأسيس شركة دلت لملسؤعاية 

لملحذعد  
رقم لات ييذ في لاسجل لاتجاري : 

103937
في) مؤرخ  عرفي  ع ذ  ( بم ت�شى)
تم إعذلد لا ا 2ن) (2020 مارس) (13
لملسؤعاية) دلت  اشركة  لألسا�شي 

لملحذعد  باملميزلت لاتااية:
دلت) شركة  (: لاشركة) شكل 

لملسؤعاية لملحذعد .
عنذ) متب2عة  لاشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  لإلقتضاء)

.MANOTE
غرض لاشركة بإوجاز):)لإلستيرلد ع)

لاتصذور))تاجر أع عسيط(
صف ات) ( لاو ارلت-) بيع ع شرلء)

ع ارية)
(( للخذمات) تسيير  م اعل 

لإلتصاالت ع لإلعالميات)(.

55)شارع) عن2لن لمل ر لالجتماعي):)

محمذ للخامس عمار  جكار لاطابق)

 40000 (- جليز) (33 للخامس لاش ة)

مرلكش لملغرب.

أجلها) من  تأسست  لاتي  لملذ  

لاشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال لاشركة:)

درهم،)م سم كااتالي:

 VINCENZA لاسيذ )

VARSALONA :  490)حصة ب يمة)

100)درهم الحصة).

 BRUNO TONDA :  510(لاسيذ

حصة ب يمة)100)درهم الحصة).

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (- (

عصفات عم2لطن لاشركاء):

 VINCENZA لاسيذ )

 RUE عن2ل ه)ل() (VARSALONA

 WACHE 3  7110 HOUDENG

.GEOGNIES BELGIQUE

 BRUNO TONDA لاسيذ)

 RUE WACHE 3  7110 عن2ل ه)ل()

 HOUDENG GEOGNIES

.BELGIQUE

علاوائلية) لاشخصية  لألسماء) (

عم2لطن مسيري لاشركة:

 VINCENZA لاسيذ )

 RUE عن2ل ه)ل() (VARSALONA

 WACHE 3  7110 HOUDENG

GEOGNIES BELGIQUE

باملحكمة) لا ا 2ني  لإلوذلع  تم 

و2 ي2) (05 بتاريخ) ( لاتجارية بمرلكش)

2020)تحت رقم)113341.

503I
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املحكمة االبتدائية بتارودانت

شوبة لاسجل لاتجاري

ملف رقم : 2020/02

يولن رئيس مصلحة كتابة لاضبط)

بتارعدل ت) لالبتذلئية  لملحكمة  اذى 

أ ه بم ت�شى ع ذ لابيع لاورفي ألصل)

 2020 فبرلور) (25 لاتجاري لملؤرخ في)

بن) بحذع  لارحمان  عبذ  لاسيذ  باع 

 MONDE للحسين المشتروة شركة)

TERROIRES SARL)لالصل لاتجاري)

لاذهبي) لملنص2ر  بشارع  لاكائن 

محل) عن  عبار   لاذي  تارعدل ت 

لانظارلت) زجاج  اتركيب  مخصص 

لاضبط) كتابة  اذى  لملسجل  عبيوها 

بتارعدل ت) لالبتذلئية  باملحكمة 

 15026 بااسجل لاتحليلي تحت رقم)

علملون2ية) لملادوة  عناصره  بجميع 

ت ذم) لاتورضات  جميع  فإن  ععليه 

اكتابة لاضبط بهذه لملحكمة شوبة)

لاسجل لاتجاري دلخل أجل)15)و2ما)

لمل2لاية النشر  لاثا ية.

لانشر  لاثا ية

4 مكرر

لملحكمة لالبتذلئية با زكان
شوبة لاسجل لاتجاري
ملف رقم 167/2020

حساب رقم 4702
تف2يت أصل تجاري

في  مؤرخ  ت2ثي ي  ع ذ  بم ت�شى 
طرف  من  علملنجز   2020 فبرلور   21
علمل2دع  لارلمي،  لاسويذ  د/  لمل2ثق 
بكتابة ضبط هذه لملحكمة بتاريخ 15 

ماي 2020.
لفي2اينا  ميرفت  لاسيذ   باعت 
لاتوريف  ابطاقة  للحاملة  لاولمي 

.J328214 لا2طنية رقم
للحامل  بنصغير  كمال  السيذ 
رقم  لا2طنية  لاتوريف  ابطاقة 

.JB193489
لألصل لاتجاري لملسمى «صيذاية 
لملحل  على  لملنصب  لسيا»   ASSIA
لاكائن ببل2ك س رقم 26 لاياسمين  
بااسجل  علملسجل  مل2ل.  لوت   2
في   37850 رقم  تحت  لاتجاري 
عناصره  بجميع  لاتحليلي  لاسجل 
بثمن إجمالي قذره  علملون2ية  لملادوة 

400.000 درهم.
رئيس  لاسيذ  يولن  عليه  عبناء 
دي  اكل  لاضبط  كتابة  مصلحة 
لابيع  على  لاتورضات  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتابة  ت2دع  لملذك2ر 
لملحكمة دلخل أجل أقصاه 15 و2ما 
لمل2لاية النشر  لاثا ية الماد  84 من 

مذع ة لاتجار .
لانشر  لألعلى

لإلمضاء):)رئيس مصلحة كتابة لاضبط

56 مكرر 

محكمة اإلستئناف بالرباط
عذد):)674)ك.ض

إعالن بتصفية للحسابات 
للخص2ضية لملت ادمة بم�شي 15 
سنة عتح2يلها لحساب للخزينة 

لاوامة برسم  سنة 2017
يولن لاسيذ رئيس كتابة لاضبط)

أ ه) باارباط  لإلستئناف  بمحكمة 

 1355 لآلخر) ربيع  (3 ظهير) على  بناء)

علافصلين) ()1936 و2 ي2) (23(

لإلاتزلمات) قا 2ن  من  ع382) (381

لملااية) لملبااغ  جميع  فإن  علاو 2د،)

للخص2صية) بالحسابات  لمل2دعة 

علملت ادمة بم�شي)15)سنة عن تاريخ)

أجريت) إوذلع  أع  عملية صرف  آخر 

في) عتضمينها  إحصائها  تم  قذ  عليها 

ق2لئم تفصيلية بلغت نسخة منها إلى)

لانيابة لاوامة بهذه لملحكمة علابااغ)

مجم2عها)487200.00)درهم.

على كل من اه للحق في سحب أع)

لاساافة) لملبااغ  من  مبلغ  إسترجاع 

كتابة) بمصلحة  وتصل  أن  لاذكر 

لاضبط بمحكمة لإلستئناف باارباط)

في أجل ال وتوذى ستة أشهر لبتذلء)

لألجل) مرعر  ععنذ  لانشر  تاريخ  من 

في) لمل2دعة  لملبااغ  تصير  لملذك2ر 

لملت ادمة) للخص2صية  للحسابات 

عسيومل) لاذعاة،) لخزينة  كسبا 

طب ا) لاوامة  الخزينة  تح2يلها  على 

ال ا 2ن،)علاسالم.
رئيس مصلحة كتابة لاضبط

بني2نس عيساعي
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محكمة لالستئناف باارباط

عذد):)675)ك ض

إعالن بتصفية للحسابات 
للخص2صية لملت ادمة بم�شي 15 
سنة عتح2يلها لحساب للخزينة 

لاوامة برسم سنة 2018
يولن لاسيذ رئيس كتابة لاضبط)

أ ه) باارباط  لالستئناف  بمحكمة 

 1355 لآلخر) ربيع  (3 ظهير) على  بناء)

علافصلين) ()1936 و2 ي2) (23(

لالاتزلمات) قا 2ن  من  ع382) (381

لملااية) لملبااغ  جميع  فإن  علاو 2د،)

للخص2صية) بالحسابات  لمل2دعة 

علملت ادمة بم�شي)15)سنة عن تاريخ)

أجريت) إوذلع  أع  عملية صرف  آخر 

في) عتضمينها  إحصائها  تم  قذ  عليها 

ق2لئم تفصيلية بلغت نسخة منها إلى)

لانيابة لاوامة بهذه لملحكمة علابااغ)

مجم2عها)452400)درهم.

على كل من اه للحق في سحب أع)

لاساافة) لملبااغ  من  مبلغ  لسترجاع 

كتابة) بمصلحة  وتصل  أن  لاذكر 

لاضبط بمحكمة لالستئناف باارباط)

في أجل ال وتوذى ستة أشهر لبتذلء)من)

تاريخ لانشر ععنذ مرعر لألجل لملذك2ر)

للحسابات) في  لمل2دعة  لملبااغ  تصير 

للخص2صية لملت ادمة كسبا لخزينة)

لاذعاة عسيومل على تح2يلها الخزينة)

لاوامة طب ا ال ا 2ن علاسالم.
رئيس مصلحة كتابة لاضبط

بني2نس عيساعي
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 II.  -  إعالنات قضائية
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 III.  -  إعالنات إدارية
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

عكااة للح2ض لملائي اسب2 رقم ح.ج)

 2020 ماي) (27 بتاريخ) (2020/2959

لملسمى) لاو ار  على  سيجري  لاذي 

 226 رقم) شرلء) ع ذ  دي  لحمى 

بالجماعة) لملت2لجذ  (230 صحيفة)

إقليم) دلئر  لملنزل،) لاترلبية لغزرلن،)

و2 ي2) (22 تاريخ) من  لبتذلء) صفرع،)

 2020 و2اي2) فاتح  غاوة  إلى  (2020

بحث علني في شأن))مشرعع لاترخيص)

من) منه  لملاء) ( عجلب) ث ب  بإ جاز 

هكتارل) (1.8693 أجل س ي مساحة)

إدريس) لاشبشالي  لاسيذ  افائذ  

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.CB30327

14

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

عكااة للح2ض لملائي اسب2 رقم ح.ج)

 2020 ماي) (29 بتاريخ) (2020/2972

لملسمى) لاو ار  على  سيجري  لاذي 

رقم) ملكية  ع ذ  دي  لاتهامي  فذلن 

22)صحيفة)222)لملت2لجذ بالجماعة)

لاترلبية آوت وذون،)دلئر  للخميسات،)

تاريخ) من  لبتذلء) للخميسات،) إقليم 

و2اي2) (6 غاوة) إلى  (2020 و2 ي2) (25

مشرعع) ( بحث علني في شأن) (2020

منه) لاترخيص بإ جاز بئر عجلب لملاء)

 0.8152 مساحة) س ي  أجل  من 

هكتارل افائذ  لاسيذ أعحذع إدريس)

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.X183069

15

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

عكااة للح2ض لملائي اسب2 رقم ح.ج)

 2020 ماي) (29 بتاريخ) (2020/2974

لملسمى) لاو ار  على  سيجري  لاذي 

لملت2لجذ) زم2ر  بال تصي2  ش2فيت 

بالجماعة لاترلبية آوت أعريبل،)دلئر )

للخميسات،) إقليم  للخميسات،)

إلى) (2020 و2 ي2) (25 من تاريخ) لبتذلء)

في) علني  بحث  (2020 و2اي2) (6 غاوة)

 4 بإ جاز) لاترخيص  مشرعع  ( شأن)

منه من أجل س ي) لملاء) آبار عجلب 

لاسيذ) افائذ   هكتارل  (35 مساحة)

للحامل) موه  عمن  رشيذي  بنسيتل 

.X15727(ابطاقة لاتوريف لا2طنية

16

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

 للح2ض اسب2 رقم)2020/2973)ح.ج)

لاذي سيجرى) (2020 ماي) (29 بتاريخ)

للجنان») «فذلن  لملسمى) لاو ار  على 

لملت2لجذ) (31 33)ص) دي ملكية رقم)

بالجماعة لاترلبية لوت ب2يحيى للحجامة،)

للخميسات،) إقليم  تيفلت،)  دلئر  

إلى) (2020 و2 ي2) (25 من تاريخ) لبتذلء)

في) علني  بحث  (2020 و2اي2) (6 غاوة)

بئر) بإ جاز  لاترخيص  مشرعع  شأن 

عجلب لملاء)منه من أجل س ي مساحة)

لاسيذ) افائذ   هكتارل  (0,0646

ابطاقة) للحامل  لحمذ  لملنص2ري 

.XA80186(لاتوريف لا2طنية

17

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

 للح2ض اسب2 رقم)2020/2970)ح.ج)

لاذي سيجرى) (2020 ماي) (28 بتاريخ)

على لاو ار لملسمى)«فذلن لرزلن ب2ر»)

أصلها) ضمن  م اسمة  نسخة  دي 

بوذد)186)لملت2لجذ بالجماعة لاترلبية)

لفرلن) إقليم  لفرلن،) باش2ية  تزكيت،)

لبتذلء)من تاريخ)22)و2 ي2)2020)إلى غاوة)

فاتح و2اي2)2020)بحث علني في شأن)

مشرعع لاترخيص بإ جاز ث ب عجلب)

مساحة) س ي  أجل  من  منه   لملاء)

4)هكتارلت افائذ  لاسيذ بير لحسن)

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.D89610

18

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

 للح2ض اسب2 رقم)2020/2968)ح.ج)

لاذي سيجرى) (2020 ماي) (28 بتاريخ)

دي) «ب2ي2رلر») لملسمى) لاو ار  على 

 41/47421 عذد) لمللكية  شهاد  

لملت2لجذ بالجماعة لاترلبية لاون2صر،)

لبتذلء) صفرع  إقليم  صفرع،) دلئر  

إلى غاوة) (2020 و2 ي2) (22 تاريخ) ( من)

فاتح و2اي2)2020)بحث علني في شأن)

مشرعع لاترخيص بإ جاز ث ب عجلب)

مساحة) س ي  أجل  من  منه  لملاء)

0,4409)هكتارل افائذ  لاسيذ حماني)

عبذ لاوالي للحامل ابطاقة لاتوريف)

.C162290(لا2طنية

19

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

ماي) (28 بتاريخ) ح.ج/2020/2967)

لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020

لمللكية) شهاد   دي  «مريا») لملسمى)
بالجماعة) لملت2لجذ  (81/2402 رقم)

لاترلبية عين للج2هر ،)دلئر  تيفلت،)

تاريخ) من  لبتذلء) للخميسات،) إقليم 

إلى غاوة فاتح و2اي2) (2020 22)و2 ي2)

مشرعع) شأن  في  علني  بحث  (2020

لاترخيص بإ جاز بئر عجلب لملاء)منه،)

هكتارلت) (2 أجل س ي مساحة) من 

عزيز ) لالخضري  لاسيذ   افائذ  

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحاملة 
.W159522(رقم

20

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

 28 بتاريخ) ح.ج/2020/2964)

على) سيجرى  لاذي  (2020 ماي)

دي) فتيحة») «ملك  لملسمى) لاو ار 

 81/7982 رقم) لمللكية  شهاد  

خميس) لاترلبية  بالجماعة  لملت2لجذ 

إقليم) تيفلت،) دلئر   وحيى،) سيذي 

 22 تاريخ) من  لبتذلء) للخميسات،)

و2اي2) فاتح  غاوة  إلى  (2020 و2 ي2)

مشرعع) شأن  في  علني  بحث  (2020

عجلب) ث ب  بإ جاز  لاترخيص 

مساحة) س ي  أجل  من  منه،) لملاء)

عبذ) لاسيذ  افائذ   هكتارل  (0,2099

لاري�شي) عسويذ   خريشفات  هللا 

للحاملين ابطاقتي لاتوريف لا2طنية)
.AB701938(عرقم(AB159145(رقم

21
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عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

ماي) (28 بتاريخ) ح.ج/2020/2963)

لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020

شهاد ) دي  فاطنة») «بالد  لملسمى)

لملت2لجذ) (81/45883 رقم) لمللكية 

للج2هر ،) عين  لاترلبية  بالجماعة 

للخميسات،) إقليم  تيفلت،) دلئر  

إلى) (2020 و2 ي2) (22 من تاريخ) لبتذلء)

علني) بحث  (2020 و2اي2) فاتح  غاوة 

بإ جاز) لاترخيص  مشرعع  شأن  في 

ث ب عجلب لملاء)منه،)من أجل س ي)

افائذ ) هكتارل  (0,8481 مساحة)

للحاملة) فاطنة  لاب2عزلعي  لاسيذ  

رقم) لا2طنية  لاتوريف  ابطاقة 

.XA81974

22

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

و2 ي2) (8 بتاريخ) ح.ج/2020/2924)

لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020

لارسم) دي  «لاياسمين») لملسمى)

لملت2لجذ) (16/43558 رقم) لاو اري 

بالجماعة لاترلبية أوت علي لعلحسن،)

للخميسات،) إقليم  تيفلت،) دلئر  

إلى) (2020 و2اي2) (2 تاريخ) من  لبتذلء)

علني) بحث  (2020 و2اي2) (13 غاوة)

بإ جاز) لاترخيص  مشرعع  شأن  في 

أجل) من  منهما،) لملاء) عجلب  بئرون 

9,05)هكتارلت افائذ ) س ي مساحة)

لاسيذ رش2ق م2�شى للحامل ابطاقة)

.A 267054(لاتوريف لا2طنية رقم

54

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

و2 ي2) (8 بتاريخ) ح.ج/2020/2986)

لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020

شهاد ) دي  («I  1 «سمنط2) لملسمى)

لملت2لجذ) (16/55690 رقم) لمللكية 

بالجماعة لاترلبية أوت علي لعلحسن،)

للخميسات،) إقليم  تيفلت،) دلئر  

إلى) (2020 و2اي2) (2 تاريخ) من  لبتذلء)

علني) بحث  (2020 و2اي2) (13 غاوة)

بإ جاز) لاترخيص  مشرعع  شأن  في 

من أجل س ي) منه،) بئر عجلب لملاء)

مساحة)2,30)هكتارلت افائذ  لاسيذ)

مرجان جمال أصااة عن  فسه ع يابة)

ابطاقة) للحامل  لا اصر،) لبنه  عن 

.AB148247(لاتوريف لا2طنية رقم

55

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

للح2ض اسب2 رقم ح.ج)2020/2977 

لاذي) (2020 و2 ي2) فاتح  بتاريخ 

«جنان) على لاو ار لملسمى) ( سيجري)

لارعيفي»)دي لارسم))شرلء)ض برقم)

296)ص)381)،))لملت2لجذ  بالجماعة)

لقليم) ( دلئر  زره2ن،) لاترلبية عايلي،)

و2 ي2) (25 من تاريخ) لبتذلء) مكناس،)

2020))للى غاوة)6)و2اي2)2020)بحث)

لاترخيص) مشرعع  شأن  في  علني 

با جاز ث ب عجلب لملاء)منه،)من أجل)

افائذ ) هكتارل  (0.78 مساحة) س ي 

لا ا�شي) مينة  ع  ب2دزل  عزيز  لاساد  

لا2طنية) لاتوـــــــــــريف  ابطاقة  للحامل 

.G375043(ع(LC31644(رقم

 35

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

للح2ض اسب2 رقم ح.ج)2020/2979 

لاذي) (2020 و2 ي2) فاتح  بتاريخ 

لملسمى) لاو ار  على  ( سيجري)

«شكا 2»)1)دي لارسم لاو اري عذد)

بالجماعة) لملت2لجذ   (،05/79300

عين) دلئر   للجموة،) عين  لاترلبية 

من) لبتذلء) مكناس،) لقليم  عرمة،)

 6 غاوة) للى  ( (2020 و2 ي2) (25 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2020 و2اي2)

مشرعع لاترخيص با جاز ث ب عجلب)

 4 من أجل س ي مساحة) منه،) لملاء)

علي) لشكا 2  لاسيذ  افائذ   هكتارل 

لا2طنية) لاتوـــــــــــريف  ابطاقة  للحامل 

.D 375874(رقم

 36

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

للح2ض اسب2 رقم ح.ج)2020/2937 

لاذي) (2020 و2 ي2) فاتح  بتاريخ 

«فذلن) على لاو ار لملسمى) ( سيجري)

رقم) لمللكية  شهاد   دي  (1 (« لاكبير)

بالجماعة) لملت2لجذ   (،05/139884

لقليم) زره2ن،) دلئر   لملغاصيين،)

و2 ي2) (25 من تاريخ) لبتذلء) مكناس،)

2020))للى غاوة)6)و2اي2)2020)بحث)

لاترخيص) مشرعع  شأن  في  علني 

من أجل) منه،) با جاز بئر عجلب لملاء)

لملاشية)) علرعلء) لملنزلي  لالستومال 

هكتارلت)) (4.72 مساحة) علاس ي 

افائذ  لاسيذ لابلويزي عبذ لافتاح)

عمن موه للحامل ابطاقة لاتوـــــــــــريف)

.D 505611(لا2طنية رقم
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عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني

بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

للح2ض اسب2 رقم ح.ج)2020/2975 

لاذي) (2020 و2 ي2) فاتح  بتاريخ 

«فذلن) على لاو ار لملسمى) ( سيجري)

ب2كوبي2ن»)دي ع ذ شرلء)ض برقم)

)لملت2لجذ  بالجماعة) (،206 169)ص)

للخميسات،)) دلئر   لاكنزر ،) لاترلبية 

تاريخ) من  لبتذلء) للخميسات،) لقليم 

و2اي2) (6 للى غاوة) ( (2020 و2 ي2) (25

مشرعع) شأن  في  علني  بحث  (2020

بهت) علد  من  لملاء) بجلب  لاترخيص 

افائذ  لاسيذ بل ائذ خشان لاساكن)

ب)122)ز  ة لبن بط2طة للخميسات.

 38

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني

بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

للح2ض اسب2 رقم ح.ج)2020/2976 

بتاريخ فاتح و2 ي2)2020)لاذي سيجري))

على لاو ار لملسمى)«فذلن للجوب2ب»)

دي شهادتي لمللكية رقم)16/34199 

لملت2لجذ ) ( ( (16/34479 ععذد)

دلئر ) لاترلبية لوت مااك،) بالجماعة 

لبتذلء) للخميسات،) لقليم  ( تيفلت،)

للى غاوة) ( (2020 و2 ي2) (25 من تاريخ)

في شأن) علني  بحث  (2020 و2اي2) (6

مشرعع لاترخيص با جاز ث ب عجلب)

مساحة) س ي  أجل  من  منه،) لملاء)

1.6538)هكتار))افائذ  لاسيذ لاو2ني)

لاتوريف) ابطاقة  للحامل  بنوي�شى 

.XA22743(لا2طنية رقم
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عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
بم2جب قرلر أصذرته مذور  عكااة)

للح2ض اسب2 رقم ح.ج)2020/2978 

لاذي) (2020 و2 ي2) فاتح  بتاريخ 

سيجري))على لاو ار لملسمى)«عزلوب)

دي شهاد  لمللكية رقم) (2 لملحمذي»)

بالجماعة) لملت2لجذ   ( (،F/27955

لحمذ،) بن  و2سف  سيذي  لاترلبية 

لبتذلء) لقليم صفرع،) ( دلئر  صفرع،)

للى غاوة) ( (2020 و2 ي2) (25 من تاريخ)

في شأن) علني  بحث  (2020 و2اي2) (6

مشرعع لاترخيص با جاز ث ب عجلب)

مساحة)) س ي  أجل  من  منه،) لملاء)

5.41)هكتارلت))افائذ  لاسيذ لاص2ير)

لملصطفى) علاص2ير  لاوزيز  عبذ 

لا2طنية) لاتوـــــــــــريف  ابطاقة  للحامل 

.CB56260(ع(CB18314(رقم
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عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور )) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

ح.ج/2020/2980)بتاريخ فاتح و2 ي2)

لاو ار) على  سيجري  لاذي  (2020

لمللكية) شهاد   دي  لاه2لتي  لملسمى 

بالجماعة) لملت2لجذ  (37/4675 عذد)

تيسة،) دلئر   لاكذح  عين  لاترلبية 

تاريخ) من  لبتذلء) تاع ات،) إقليم 

و2 ي2) (7 غاوة) إلى  (2020 و2 ي2) (25

2020))،)بحث علني في شأن مشرعع)

لملاء)) عجلب  ث ب  بإ جاز  لاترخيص 

منه من أجل لإلستومال لملنزلي عإرعلء)

 2,6086 مساحة) عس ي  لملاشية 

هكتارلت افائذ  لاسيذ منتصر قاسم)

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.C142278
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عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور )) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

ماي) (29 ج2020/2947بتاريخ)

لاو ار) على  سيجري  لاذي  (2020

لملسمى أرض سالاية دي ع ذ إوجار)

بالجماعة) 5079لملت2لجذ  رقم) ملف 

للحاجب،) دلئر   ( إقذلر،) لاترلبية 

 25 من تاريخ) إقليم للحاجب لبتذلء)

 2020 6)و2اي2) إلى غاوة) (2020 و2 ي2)

بحث علني في شأن مشرعع لاترخيص)

بإ جاز ث ب عجلب لملاء))منه من أجل)

مسااك) رش  لاصناعة() )أغرلض 

لمل لع باملاء)علاتنظيف افائذ  شركة)

 STE CARRIERES IQUADDAR

في شخص) (SIDI OMAR SARL TD

ممثلها لا ا 2ني.

42 

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور )) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

بتاريخ فاتح و2 ي2) ح.ج2020/2961)

لاو ار) على  سيجري  لاذي  (2020

لملسمى لزرى لزكاغ شهاد  إدلرية عذد)

21/2020)لملت2لجذ بالجماعة لاترلبية)

آوت حرز هللا،))دلئر  عين تاعجذلت،)

 25 لبتذلء)من تاريخ) إقليم للحاجب،)

 2020 6)و2اي2) إلى غاوة) (2020 و2 ي2)

بحث علني في شأن مشرعع لاترخيص)

بإ جاز ث ب عجلب لملاء))منه من أجل)

افائذ ) هكتارلت  (5 مساحة) س ي 

لاكريم) ععبذ  علحي  سليمان  لاسيذ 

لاتوريف) ابطاقة  للحاملي  لمل2ساعي 

.D161435(ع(D177956(لا2طنية
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عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور )) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

ماي) (28 بتاريخ) ح.ج/2020/2962)

لاو ار) على  سيجري  لاذي  (2020

لملسمى لابستا ية)1)دي شهاد  إدلرية)

بالجماعة) لملت2لجذ  (67/1337 عذد)

لاترلبية إقذلر،)دلئر  للحاجب،)إقليم)

و2 ي2) (22 لبتذلء)من تاريخ) للحاجب،)

(، ( (2020 إلى غاوة فاتح و2اي2) (2020

بحث علني في شأن مشرعع لاترخيص)

بإ جاز ث ب عجلب لملاء))منه من أجل)

س ي مساحة)4,8590 هكتارل افائذ )

لاكريم) ععبذ  عبي2ي  أحمذ  لاسيذ 

لاويساعي للحامل ابطاقة لاتوريف)

.D79081ع(D128250(لا2طنية

44

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور )) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

ماي) (28 بتاريخ) ح.ج/2020/2966)

لاو ار) على  سيجري  لاذي  (2020

لملسمى لكوب2ن دي لارسم لاو اري)

عذد)67/22750)لملت2لجذ بالجماعة)

عين) دلئر   ب2بيذمان،) آوت  لاترلبية 

تاعجذلت،)إقليم للحاجب،)لبتذلء)من)

إلى غاوة فاتح) (2020 و2 ي2) (22 تاريخ)

بحث علني في شأن) (، ( (2020 و2اي2)

مشرعع لاترخيص بإ جاز ث ب عجلب)

مساحة) س ي  أجل  من  منه  ( لملاء)

افائذ  لاسيذ مكركب) ( هكتارلت)  5

ابطاقة) للحاملة  موه  عمن  خااذ 

.D643504(لاتوريف لا2طنية

45

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

ماي) (28 بتاريخ) ح.ج  (2020/2960

لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020

لمللكية) شهاد   دي  ب2يذر  لملسمى 

عذد)67/22411)لملت2لجذ بالجماعة)

أك2رلي،) دلئر   يوزم،) أوت  لاترلبية 

تاريخ) من  لبتذلء) للحاجب،) إقليم 

إلى غاوة فاتح و2اي2) (2020 22)و2 ي2)

مشرعع) شأن  في  علني  بحث  (2020

منه،) لاترخيص بحفر بئر عجلب لملاء)

علرعلء) لملنزلي  لالستومال  أجل  من 

 1.9381 مساحة) عس ي  لملاشية 

حميذ) لزلوذ  لاسيذ  افائذ   هكتار 

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.M30670

46

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

و2 ي2) (5 بتاريخ) ح.ج  (2020/2982

لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020

دي) فالحية  أرضية  قطوة  لملسمى 

 4100 ص) (342 رقم) شرلء) ع ذ 

عين) لاترلبــــــــــــــــــــــية  بالجماعة  لملت2لجذ 

ب2 علي،)دلئر  أعالد جامع ملطة،)إقليم)

 24 من تاريخ) لبتذلء) م2الي يو 2ب،)

 2020 3)و2اي2) إلى غاوة) (2020 و2 ي2)

بحث علني في شأن مشرعع لاترخيص)

بإ جاز ث ب عجلب لملاء)منه،)من أجل)

1.8932)هكتار افائذ ) س ي مساحة)

موه) عمن  محمذ  فك2س  لاسيذ 

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.C911507
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عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر
لفتتاح لابحث لاولني

مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 
رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 
و2 ي2) (8 بتاريخ) ح.ج  (2020/2985
لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020
لألرض) من  (A رقم) قطوة  لملسمى 
6»)دي شهاد  لابيع) لافالحية)«هالل)
محرر  بتاريخ)4)مارس)2020)لملت2لجذ)
لاش ف،) عين  لاترلبية  بالجماعة 
إقليم م2الي) باش2ية عين لاش ف،)
و2اي2) (2 تاريخ) من  لبتذلء) يو 2ب،)
2020)إلى غاوة)13)و2اي2)2020)بحث)
لاترخيص) مشرعع  شأن  في  علني 
بإ جاز ث ب عجلب لملاء)منه،)من أجل)
افائذ ) هكتارلت  (4 مساحة) س ي 
ابطاقة) للحامل  لارحالي منير  لاسيذ 

.D612430(لاتوريف لا2طنية
48

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر
لفتتاح لابحث لاولني

مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 
رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 
و2 ي2) (2 بتاريخ) ح.ج/2020/2981)
لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020
باملكان) عريض  لملذع2  للجماعي 

لملسمى دعلر عريض لاتابع الجماعة)
دي) لاوناعنة  لاطناجة  لاسالاية 
 9 بتاريخ) (64 رقم) إدلرية  شهاد  
بالجماعة) لملت2لجذ  (2019 و2اي2)
دلئر ) قياد  لملكرن،) لاترلبية لملكرن،)
لبتذلء) لا نيطر ،) إقليم  بنمنص2ر،)
إلى غاوة) (2020 و2 ي2) (22 تاريخ) من 
في شأن) علني  بحث  (2020 و2اي2) (2
مشرعع لاترخيص بإ جاز ث ب عجلب)
مساحة) س ي  أجل  من  منه،) لملاء)
بحرلر) لاسيذ  افائذ   هكتارل  (0,64
لاتوريف) ابطاقة  للحامل  محمذ 

.G57684(لا2طنية رقم
23

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر
لفتتاح لابحث لاولني

مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 
رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 
و2 ي2) (2 بتاريخ) ح.ج/2020/2980)
لمللك) على  سيجرى  لاذي  (2020
لملسمى لارما ة لاكائن بذعلر لاشذعين)
سبتمبر) (12 بتاريخ) بيع  ع ذ  دي 
لاترلبية) بالجماعة  لملت2لجذ  (2005
عزلن،) إقليم  زعمي،) دلئر   زعمي،)
إلى) (2020 و2 ي2) (22 من تاريخ) لبتذلء)
في) علني  بحث  (2020 و2اي2) (2 غاوة)

شأن مشرعع لاترخيص بإ جاز ث ب)

عجلب لملاء)منه،)من أجل لالستومال)

لملنزلي افائذ  لاسيذ محمذ س2سان)

لا2طنية) لاتوريف  ابطاقة  للحامل 

.LC135128(رقم

24

عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

و2 ي2) (5 بتاريخ) ح.ج  (2020/2984
لاذي سيجرى بمذرسة طارق) (2020

لاترلبية) بالجماعة  لملت2لجذ  زياد  بن 

دلئر ) (،8 لمللح ة لإلدلرية) لا نيطر ،)

لبتذلء) لا نيطر ،) إقليم  لاساكنية،)

إلى غاوة) (2020 و2 ي2) (26 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (،2020 و2اي2) (7

مشرعع لاترخيص بإ جاز ث ب عجلب)

للحذو ة) س ي  أجل  من  منه،) لملاء)

هكتارل) (0.06 مساحتها) لملذرسية 

افائذ  مذرسة طارق بن زياد ممثلة)

في شخص مذورها لاسيذ لملصطفى)

لاتوريف) ابطاقة  للحامل  محيروكة 

.G134399(لا2طنية
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عكااة للح2ض لملائي اسب2

ملخص قرلر

لفتتاح لابحث لاولني
مذور ) أصذرته  قرلر  بم2جب 

رقم) اسب2  لملائي  للح2ض  عكااة 

و2 ي2) (5 بتاريخ) ح.ج  (2020/2983

لاو ار) على  سيجرى  لاذي  (2020

لملسمى حب2س سيذي محف2ظ دي)

 R/18852 عذد) لاو اري  لارسم 

 2019 ماي) (10 بتاريخ) كرلء) عع ذ 

لاكائن بذعلر لعجاجنة قبيلة سفيان)

محمذ) سيذي  لاترلبية  بالجماعة 

قياد  سيذي محمذ للحمر،) لحمر،)

إقليم) لاغرب،) لاثالثاء) س2ق  دلئر  

لا نيطر ،)لبتذلء)من))تاريخ)26)و2 ي2)

بحث) (2020 و2اي2) (7 إلى غاوة) (2020

لاترخيص) مشرعق  شأن  في  علني 

من) منهما،) با جاز ث بين عجلب لملاء)

هكتارل) (42.86 مساحة) س ي  أجل 

 TERRE ET UNIVERS افائذ  شركة)

لا ا 2ني) ممثلها  شخص  في  ممثلة 

للحامل) ت2رلبي  لاوزيز  عبذ  لاسيذ 

.R53236(ابطاقة لاتوريف لا2طنية
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عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6592  

8

إجمالي الحسابات اإلدارية بتاريخ 32 ديسمبر 229)



6595 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6596  



6597 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6598  

9



6599 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية - تاونات-



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6622  

10



6622 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية)662  



6623 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6622  

25



6625 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

املدرسة الوطنية للفالحة بمكناس



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6626  

11



6627 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

الوكالة الحضرية لطنجة



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6628  

26



6629 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

املؤسسة الوطنية للمتاحف

Annexe n°2



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6622  

27



6622 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية)662  



6623 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6622  



6625 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

28



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6626  



6627 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6628  



6629 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

29



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية2)66  



66(2 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية))66  



66(3 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

30



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية2)66  

لا2كااة للحضرية ابني مالل



66(5 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6)66  

51



66(7 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

الوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم - سيدي سليمان



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية8)66  



66(9 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6632  

52



6632 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

لا2كااة للحضرية الذلر لابيضاء



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية)663  



6633 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6632  

53



6635 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6636  



6637 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6638  

1



6639 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6622  



6622 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية)662  



6623 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6622  



6625 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6626  



6627 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

2



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6628  



6629 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

3



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6652  



6652 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية)665  

4



6653 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6652  



6655 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6656  

5



6657 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

6



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6658  

7



6659 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6662  

12



6662 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية)666  



6663 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

13



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6662  



6665 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6666  



6667 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6668  



6669 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6672  



6672 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية)667  



6673 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 



عذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) الجريدة الرسمية6672  

31



6675 الجريدة الرسميةعذد)5617 - 2)دع لا وذ )1441 )24)و2 ي2)2020) 

32


