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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

0لتزم دملعليون في ميددن دإلشهار دلقانوني إثبات هويتهم ودلسلطات دملسيد  إليهم.
وال تتحمل دإلادر  أ0ة مسؤولية فيما 0تعلق بمضمون دإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

D.M.M TRAVAUX شركة

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : حي دلحسني

رقم 431 دلددملة

تعد0الت في دلقانون دألسا�شي
دلعام دالستثيائي) دلجمع  بموخب 

للشركة) (2222 نوفمبر) (22 بتاريخ)

بشريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

(،D.M.M TRAVAUX وحيد دملسما )

مقرها) ارهم،) (122.222 (: رأسمالها)

بالددملة،)حي دلحسني،)رقم)431.

دلتي) دالختماعية  دلحصص  بيع 

كانت في حوز  دلسيد نازه عبد دالله)

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1222

للحصة دلودحد .

دلسيد نازه عبد دالله باع لفائد )

حصة) (1222 سعيد) دلزياني  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم للحصة دلودحد .

دستقالة دلسيد نازه عبد دالله من)

ميصبه كمسير للشركة مع تبرئة ذمته)

طيلة مد  دلتسيير.

تعيين دلسيد دلزياني سعيد كمسير)

خد0د للشركة ملد  غير محدوا .

و14  و7) (6 وبهذد سيتغير دلفصل)

للشركة) دألسا�شي  دلقانون  من  و16)

على أساس هذد دلتقسيم دلجد0د.

وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)

دالبتددئية بالددملة بتاريخ)8)ايسمبر)

2222،)تحت رقم)11614.

1 P

 ELAMINE GLOBAL شركة

TRADE

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : دلحي دلحسني

رقم 1222 دلطابق دألول دلددملة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموخب 

دملصااقة) تمت  (2222 أكتوبر) (22

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون  على 

مسؤولية محدوا  ذدت دلخصائص)

داتية):

 ELAMINE (: دلتجارية) دلتسمية 

GLOBAL TRADE

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا .

دلهدف):)دلتصد0ر ودالستيردا.

دلعمليات) خميع  عامة  بصفة 

دلتجارية دملرتبطة بصفة مباشر  أو)

غير مباشر  بنشاط دلشركة.

دلحسني) دلحي  (: دالختماعي) دملقر 

رقم)1222)دلطابق دألول دلددملة.

ارهم) (122.222 (: دملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد .

دملد ):)99)سية بعد دلتأسيس.

ملد  غير) حجاجي وفاء) (: دلتسيير)

محدوا .

وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)

دالبتددئية بالددملة بتاريخ)12)نوفمبر)

2222)تحت رقم س.ت)16641.

2 P

ATLAS BLUE FISH شركة

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : دلحي دلحسني

رقم 1222 دلطابق دألول دلددملة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموخب 

دملصااقة) تمت  (2222 نوفمبر) (24

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون  على 

وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

ذدت دلخصائص داتية):

 ATLAS BLUE(:(دلتسمية دلتجارية

FISH

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

دلهدف):)دلتصد0ر ودالستيردا.

دلعمليات) خميع  عامة  بصفة 

دلتجارية دملرتبطة بصفة مباشر  أو)

غير مباشر  بنشاط دلشركة.

دلحسني) دلحي  (: دالختماعي) دملقر 

رقم)1222)دلطابق دألول دلددملة.

ارهم) (122.222 (: دملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد .

دملد ):)99)سية بعد دلتأسيس.

دلتسيير):)دلسماللي فاضل ملد  غير)

محدوا .

وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)

دالبتددئية بالددملة بتاريخ)7)ايسمبر)

2222)تحت رقم س.ت)16839.

3 P

GAMME STEEL شركة

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : حي دلسالم

رقم 214 دلددملة

تأسيس
فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  بموخب 

دملصااقة) تمت  (2222 ايسمبر)

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون  على 

وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

ذدت دلخصائص داتية):

 GAMME (: دلتجارية) دلتسمية 

STEEL

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

دلهدف):)دألشغال دملختلفة للبياء.

دلعمليات) خميع  عامة  بصفة 

دلتجارية دملرتبطة بصفة مباشر  أو)

غير مباشر  بنشاط دلشركة.

حي دلسالم رقم) (: دملقر دالختماعي)

214)دلددملة.

ارهم) (122.222 (: دملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد .

دملد ):)99)سية بعد دلتأسيس.

غير) ملد   زبير  عمر  (: دلتسيير)

محدوا .

وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)

دالبتددئية بالددملة بتاريخ)4)ايسمبر)

2222)تحت رقم س.ت)16825.

4 P
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AVON BEAUTY PRODUCTS
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ذدت شريك وحيد
ذدت دلرأسمال : 16.598.122 ارهم

دملقر دالختماعي : تجزئة دلتوفيق
زنقة دبن قتية، دلحي دلصياعي 

عكاشة، عين دلسبع، دلددر دلبيضاء
دملسجلة بالسجل دلتجاري

للددر دلبيضاء تحت رقم 127295
للشركة) دلوحيد  دلشريك  قرر 
دإلحاطة) (،2222 سبتمبر) (23 بتاريخ)
علما باستقالة دلسيد 0اسين كعزوزي)
من ميصبه كمسير دعتبارد من تاريخ)

23)سبتمبر)2222.
تم دإل0ددع دلقانوني بقلم دملحكمة)
بتاريخ دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 
رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (28
دلتعد0لي) ودلتسجيل  (759349
دلبيضاء) بالددر  دلتجاري  بالسجل 
تحت رقم) (2222 ايسمبر) (28 بتاريخ)

.33529
لإل0ددع،)دملسير،

5 P

شمس دلحسابات دئتمانية دملحاسبة

SAMU AFRIQUE EUROPE
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
تأسيس) تم  بسال  (2222 نوفمبر) (2

شركة ذدت دلخصائص دلتالية):
 SAMU AFRIQUE (: دلتسمية)

EUROPE
ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 
دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد.
دستغالل) (: دالختماعي) دلهدف 

سيار  دإلسعاف،)دستيردا وتصد0ر.
رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)
مجزأ  إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم.
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي.
من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)
31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

دلرقم) سال،) (: دالختماعي) دملقر 
سال) بوقياال،) لبردهمة  زنقة  (1648

خد0د .
دلسيد) دلشركة  يسير  (: دلتسيير)

بلمير دنور ملد  غير محدا .
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلقانوني 

بسال.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.32623
دإلشار  ودلنشر

شمس دلحسابات دئتمانية دملحاسبة

6 P

صوكوويست ش.م.م

1)ملتقى شارع محمد دلد0وري وخمال دلد0ن)

دألفغاني،)شقة رقم)2،)دلقييطر 

سجل تجاري رقم)25983)دلقييطر 

RAYHANE TOP
SARL A AU

شركة محدوا  دملسؤولية
ذدت دلشريك دلوحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : ملتقى شارع 
محمد دلد0وري وخمال دلد0ن 
دألفغاني متجر رقم 3، دلقييطر 

حل مسبق للشركة
بمقت�شى قردردت دلشريك دلوحيد)
دملتخذ  بتاريخ)21)ايسمبر)2222،)تم)

تقرير ما 0لي):
من) دلحل دملسبق للشركة دبتددء)

تاريخه وتصفيتها وا0ا.
دلددواي،) محمد  دلسيد  تعيين 
رقم) دلوطيية  للبطاقة  دلحامل 
أكددل) بالرباط  ودلقاطن  (A72328
5،)كمصف) نونبر شقة) (16 12)شارع)
دألصول) لتحقيق  وذلك  للشركة 

وتصفية دلد0ون.
بالعيودن) دلتصفية  مقر  تحد0د 
دلتالي):)دلقييطر ،)ملتقى شارع محمد)
دألفغاني) دلد0ن  وخمال  دلد0وري 

متجر رقم)3. 
تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة ضبط)
بتاريخ بالرباط،) دلتجارية   دملحكمة 
رقم) تحت  (،2222 ايسمبر) (29

.82715
للخالصة ودلتذكير

دملسير

7 P

 AL GHARVE شركة

 PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL

0بلغ رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : س 63 دملغرب 

دلعربي، دلقييطر 

دلسجل دلتجاري رقم 32267

محضر دالنحالل دملسبق للشركة
في مؤرخ  محضر   بمقت�شى 

قرر دلجمع دلعام) (2222 سبتمبر) (15

 AL GHARVE لشركة) دالستثيائي 

 PROMOTION IMMOBILIERE

SARL

دلحل دملسبق للشركة دعتبارد من)

15)سبتمبر)2222.

شرداي) محسن  دلسيد  تعيين 

مقر) تحد0د  مع  للشركة  مصفيا 

دلتصفية في دملقر دالختماعي للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 

 2222 ايسمبر) (16 بالقييطر  بتاريخ)

تحت رقم)82558.

8 P

SOCIETE CAPITAL FIT
SARL AU

R.C. 144185

TP(N° 25705226 - IF. 45736153

مقرها دالختماعي : 32 شارع عقبة

إقامة دلييل شقة رقم 12 بيس 

أكددل دلرباط

تغيير دلعيودن دالختماعي
وفق قردر دملسير بتاريخ)24)نوفمبر)

ايسمبر) (14 بالرباط) مسجل  (2222

2222)قرر دملسير ما 0لي):

 32 (: تغيير دملقر دالختماعي دلكائن)

شارع عقبة إقامة دلييل شقة رقم)12 

بيس أكددل دلرباط.

مركز مكاتب) (: إلى دلعيودن دلكائن)

محج دلرياض دلطابق دلخامس مكتب)
(- دلرياض) حي  ( (P /22   21/P رقم)

دلرباط.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية بالرباط تحت رقم)129817 

بتاريخ)32)ايسمبر)2222.

9 P

FCP PRESCOLAIRE
رأسمالها : 1.222.222 ارهم

دلكائن مقره : دلددر دلبيضاء

55، شارع عبد دملومن

تأسيس صيدوق مشترك للتوظيف
بموخب عقد عرفي مؤرخ بالددر)

تم) (،2222 ايسمبر) (23 في) دلبيضاء)

وضع نظام دلتدبير لصيدوق مشترك)

للتوظيف مميزدته فيما 0لي):

مشترك) صيدوق  (: دلشكل)

للتوظيف.

FCP PRESCOLAIRE(:(دلتسمية

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دإل0ددع دلقانوني ليظام دلتدبير بكتابة)

دلتجارية،) دملحكمة  لد   دلضبط 

عدد حاالت دلحل دملسبق أو دلتمد0د)

دمليصوص عليها في دلقانون أو في نظام)

دلتدبير.

شارع) (،55 دلددر دلبيضاء،) (: دملقر)

عبد دملومن.

 1.222.222 (: دملساهمات دألولية)

سهم ذدت) (1222 دملقسم إلى) ارهم،)

ودحد،) سهم  لكل  ارهم  (1.222

دلقيمة) ودملدفوعة  بكاملها  دملكتتبة 

بكاملها نقدد.

 SOGECAPITAL(:(مؤسسة دلتدبير

GESTION،)شركة مساهمة ماضعة)

للقانون دملغربي،)دلكائن مقرها بالددر)

دملومن) عبد  شارع  (،55 دلبيضاء،)

ودملمثلة قانونا من طرف دلسيد كريم)

دلحيوط.

مؤسسة دلوايعة):)SGMB،)شركة)

دملغربي،) للقانون  ماضعة  مساهمة 

(،55 دلبيضاء،) بالددر  مقرها  دلكائن 

شارع عبد دملومن ودملمثلة قانونا من)

طرف دلسيد عمر صنهاجي.
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دلتعيين) تم  (: للحسابات) دمليتدب 
لحسابات) أوال  ميتدبا  بصفته 
ملد ) للتوظيف،) دملشترك  دلصيدوق 
 A.SAAIDI(ثالث سيودت مالية):)متب
بهاء) 0مثله دلسيد   (،ET ASSOCIES

دلسعيدي.
0مكن) ال  دلتي  دألصول  كمية 
 522.222 (: منها) دألسهم  دسترادا 

ارهم.
تم دعتماا نظام دلتدبير من طرف)
دلرساميل) لسوق  دملغربية  دلهيئة 
تحت رقم) (2222 ايسمبر) (15 بتاريخ)

.GP22226
تم دلقيام باإل0ددع دلقانوني بكتابة)
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية للددر)
 2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)762292.
عن دملستخلص ودلبيانات

10 P

STE ELNA AGRI
SARL
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
إنشاء) تم  (2222 ايسمبر) (16
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

بالخصائص دلتالية):
ELNA AGRI(:(دلتسمية

دلشركة) هدف  0تعلق  (: دلنشاط)
دلفالحة،) (: ب) وبالخارج  باملغرب 
وتوزيع وبيع) دستيردا وتصد0ر وشردء)
دمليتجات) وخميع  ودلخضر  دلفودكه 

دلفالحية...
 1 دلقسم) حي  (: دالختماعي) دملقر 

عمار  دلجماني دلرقم)56)دلددملة.
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.
رأس دملال):)حدا في مبلغ)122.222 
ارهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)ارهم للودحد .
توزيع رأس دملال):

 922 دملوساوي) دلودلي  دلسيد 
حصة.

دلجماني) دليعمة  سيدي  دلسيد 
122)حصة.

تم تعيين دلسيد دلودلي) (: دلتسيير)
دملوساوي كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 
فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
دلذهب) بودا  دالبتددئية  باملحكمة 
تحت رقم) (2222 ايسمبر) (32 بتاريخ)
دلتجاري) وبالسجل  (2222/1288

تحت رقم)17219.
11 P

ABMCO
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A.U

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N° 107 HAY

ABBADI TEMARA
دلعام) دلجمع  تأسيس  تم 

دالستثيائي للمصااقة على ما 0لي):
دالختماعية) دلحصص  تفويت 
بقيمة) حصة  (1222 ب) تقدر  ودلتي 
122)ارهم للحصة من طرف دلسيد)
كمال بيات لفائد  دلسيد سعيد ردبح)

ودلتي تساوي)122.222)ارهم.
من) بيات  كمال  دلسيد  دستقالة 

ميصبه كمسير للشركة.
دلحامل) ردبح  سعيد  دلسيد  أن 
 AB255271 رقم) دلوطيية  للبطاقة 
لشركة) دلجد0د  دملسير  أصبح 

.ABMCO(-(SARL(AU
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية بالرباط تحت رقم)9.
بمثابة مقتطف وبيان

12 P

 CENTRE D’INITIATIVE
 AFRICAIN POUR LE
DEVELOPPEMENT

Par(Abréviation : CIAPD
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : رقم 88 ميطقة 

دلنشاط سكيية، دلقييطر 
مؤرخ) عرفي،) عقد  بمقت�شى 
تم) (2222 ايسمبر) (15 0وم) بالرباط 
تفويت)322)حصة مملوكة من طرف)
حصة) و322) دلسيد رحال بولكوط،)
مملوكة من طرف دلسيد عزيز خبيلو)

لفائد  دلسيد عبد دلقاار دزريع.

مؤرخ) بمقت�شى عقد عرفي آمر،)
قرر دلجمع) بالرباط في نفس دليوم،)
دلعام دالستثيائي دملودفقة على ما 0لي):
وتحويل) أعاله  دملذكور  دلتفويت 
شركة) إلى  للشركة  دلقانوني  دلشكل 
بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد.
للشركة) دالختماعي  دملقر  تحويل 
من دلعيودن دملذكور أعاله إلى دلرباط،)
حي دلرياض،)قطاع)11،)زنقة عيابية،)

رقم)2.
دألسا�شي) دلقانون  بيوا  إصالح 

بموخب دلتعد0الت دملذكور .
دألسا�شي) دلقانون  على  دملصااقة 

دملعدل.
كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلضبط بالسجل دلتجاري باملحكمة)
0ومه بالقييطر ،)  دالبتددئية 
29)ايسمبر)2222،)تحت رقم)4753.

للخالصة ودلبيان

13 P

MEDOCEAN
شركة مساهمة

0بلغ رأسمالها : 7.222.222 ارهم
دملقر دالختماعي : 29 زنقة محمد 

عبدو حي دليخيل آنفا، دلددر دلبيضاء
دلسجل دلتجاري بالددر دلبيضاء

رقم 178229
تعيين مد0ر عام خد0د ميتدب

بمقت�شى مددوالت مجلس دإلادر )
بتاريخ)24)ايسمبر)2222،)تم):

تسجيل وفا  دلسيد حميد دلكمالي)
بتاريخ) دلعام دمليتدب للشركة  دملد0ر 
12)نوفمبر)2222)وبالتالي تأكيد نها0ة)

مد  مهامه.
تعيين عوض دلسيد حميد دلكمالي)
دملتوفى للمد  دملتبقية من مهامه إلى)
دلتي) دلعامة  دلجمعية  دنعقاا  غا0ة 
دملالية) دلسية  حسابات  في  ستبث 

دمليتهية في)31)ايسمبر)2222.
دملزادا ) هددن  سكيية  دلسيد  
مغربية) (،1989 0ونيو) (9 بتاريخ)
دلتعريف) لبطاقة  حاملة  دلجنسية،)
ودلقاطية) (BJ383211 رقم) دلوطيية 
 16 2)عمار ) بإقامة ا0ار دلياور م س)

شقة)9)دأللفة دلددر دلبيضاء.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلقانوني 

 2222 ايسمبر) بتاريخ31) دلبيضاء)

تحت رقم)762244.
من أخل دلتلخيص ودلنشر

مجلس دإلادر 

14 P

HYPERBOREE
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)17)ايسمبر)2222)تم):

دلزياا  في رأسمال دلشركة بقيمة)

 122.222 ارهم عوض) (4.222.222

حصة) (1222 على) مقسمة  ارهم 

بقيمة)122)ارهم للحصة موزعة على)

دلشكل دلتالي):

 28.722 مطيب) كوثر  دلسيد  

ارهم.

دلسيد علي مطيب)12.322)ارهم.

دألسا�شي) دلقانون  صياغة  إعاا  

للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (28 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

2222)تحت رقم)6622.

15 P

SCOLIMMO
SARL A.U

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بشريك وحيد

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)14)ايسمبر)2222)تم):

خمال) دحمد  دلسيد  دستقالة 

دلسيد) وتعيين  مهامه  من  دلد0ن 

وحيد) كمسير  دلد0ن  خمال  عثمان 

للشركة.

دألسا�شي) دلقانون  صياغة  إعاا  

للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 

28)ايسمبر)2222)تحت رقم)33527.

16 P
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رترمكس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

دملقر دالختماعي : 15، شارع دألبطال

شقة رقم 4، أكددل، دلرباط

دلرأسمال دالختماعي : 122.222 

ارهم

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

لشركة) دملسيردن  قرر  دلرباط  في 

دملسؤولية) ذدت  شركة  »رترمكس»)

دملحدوا  ما 0لي):

دملسبق) للحل  دلنهائية  دلتصفية 

للشركة.

داريس،) أعاند   دلسيد  تعيين 

مصفي للشركة.

(،15 (: ب) دلشركة  مقر  تحد0د 

4،)أكددل،) شارع دألبطال،)شقة رقم)

دلرباط.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم) (2222 سبتمبر) (21 بتاريخ)

.126548

17 P

مكتب دلطيب أعيس

138،)شارع يعقوب دمليصور،)دلددر دلبيضاء

دلهاتف):)222.23.23.32

دلفاكس):)222.23.23.27

شركة كمكال برتنرز مغرب
شركة مساهمة

رأسمالها : 1.222.222 ارهم

مقرها دالختماعي : تجزئة رقم 89

دلحي دلصياعي بوسكور 

دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري 188259

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ)16)ايسمبر)2222)تقرر ما 0لي):

دملجلس) رئيس  عهد   تجد0د 

خياتي) فؤدا  محمد  دلسيد  دإلادري 

دلبيضاء) بالددر  دملقيم  دإلاري�شي 

وإبن) زهر  عالء) أبو  زنقة  تقاطع  (87

دلوطيية للبطاقة  ودلحامل   خالل 

.X13267(رقم

تفويض دلسلط.

إنجازه) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  باملحكمة 
بتاريخ (،759279 رقم)  تحت 

25)ايسمبر)2222.
للخالصة ودلبيان

مكتب دلطيب أعيس

18 P

شركة سوبسوفت
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ذدت شريك وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : شارع عبد دلرحيم 
بوعبيد عمار  دملختار دلسو�شي 1 

دملحل رقم 9 أكاا0ر
بمقت�شى محضر دلجمع دلعام غير)
ايسمبر) (24 دلعااي دمليعقد بأكاا0ر)
ايسمبر) (25 بتاريخ) ودملسجل  (2222
على دملصااقة  تمت  بأكاا0ر  (2222 

ما 0لي):
(: دلشركة) رأسمال  في  دلزياا  
رأسمال) في  دلزياا   على  دملصااقة 
إلى) ارهم  (12.222 من) دلشركة 
 922 إحددث) مع  ارهم  (122.222
ارهم) (122 فئة) من  خد0د   حصة 
للودحد  دكتتبت كلها وحررت بكاملها)
عيد) مجموعها  في  وافعت  نقدد 

دالكتتاب كالتالي):
 922 دلخطاب) دلد0ن  عز  دلسيد 

حصة.
دلخيلية) سعيد   دلسيد   تبرئة 

مالل فتر  تسييرها للشركة):
تم تبرئة دلسيد  سعيد  دلخيلية)

مالل فتر  تسييرها للشركة.
عز) دلسيد  تعيين  تم  (: دلتسيير)
دلخيلية) وسعيد   دلخطاب  دلد0ن 

كمسيردن للشركة ملد  غير محدوا .
0تم دلتوقيع) (: دلتوقيع دالختماعي)
في خميع دلعقوا ودألوردق دلبيكية من)
طرف عز دلد0ن دلخطاب أو سعيد )

دلخيلية.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
تحت رقم) (2222 ايسمبر) (31 بتاريخ)

.97721
دملسير

19 P

SKCS شركة
رقم 1 تجزئة دلريحان 5 أوالا عبدون

مريبكة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
23)نوفمبر)2222)بخريبكة تم تأسيس)
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت)

دلخصائص دلتالية):
SKCS(:(دلتسمية

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 
دملسؤولية دملحدوا .

تجزئة) (1 رقم) (: دالختماعي) دملقر 
دلريحان)5)أوالا عبدون مريبكة.

دلرأسمال):)122.222)ارهم موزع)
على)1222)حصة قيمة دلحصة)122 

ارهم.
توزيع رأس دملال):

 522 دلسيد دلكصطلي دملصطفى)
حصة.

دللطيف) عبد  دلكصطلي  دلسيد 
522)حصة.

دلهدف دالختماعي):)عقاقير.
دلسقي) نظام  وتركيب  تجهيز 

ودلسقي بالتيقيط.
أشغال مختلفة.

دلكصطلي) دلسيد  (: دلتسيير)
دملصطفى ملد  غير محدوا .

دلسية دملالية):)تبتدئ في فاتح 0يا0ر)
إلى)31)ايسمبر باستثياء)دلسية دألولى)
دلسجل) في  دلتسجيل  بعد  تبدأ  دلتي 

دلتجاري.
دلشركة) تسجيل  تم  (: دلتسجيل)
باملحكمة) دلتجاري  بالسجل 
 6761 دالبتددئية بخريبكة تحت رقم)

بتاريخ)28)ايسمبر)2222.
موخز وبيان

20 P

TRANSPORT ABIMA
SARL AU

تفويت حصص
دلعام) دلجمع  محضر  بموخب 
من سبتمبر) (8 في) دملؤرخ  دالستثيائي 
أبيما) طردنسبور  لشركة  (2222
شركة ذدت) (TRANSPORT ABIMA
وحيد بشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

)وعيودن مقرها دالختماعي حي خوداي)
دلددر) مسيك  بن  (2 رقم) (7 دلزنقة)
دلسجل) في  دلتقييد  رقم  دلبيضاء.)

دلبيضاء،) دلددر  (182433 دلتجاري)

تقرر ما 0لي):

 1222 تفويت دلسيد عبيد أحمد)

حصة دختماعية لفائد  دلسيد دملاحي)

خمال بتاريخ)8)سبتمبر)2222)بقيمة)

122.222)ارهم محدا  في)122)ارهم)

للسهم دلودحد.)دستقالة دلسيد عبيد)

أحمد كمسير للشركة وتعيين دلسيد)

للشركة) وحيد  كمسير  خمال  دملاحي 

 TRANSPORT ومالك وحيد لشركة)

وبالتالي) ملد  غير محدوا .) (،ABIMA

دملتعلق) دألسا�شي  دليظام  تعد0ل  تم 

بالشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (29

.759595
لالستخالص ودإلشار 

21 P

 TESCA TEXTILES & SEAT

COMPONENTS MOROCCO
SARL

 Zone Franche d’exportation

Boukhalef, Illo 60 - Tanger

RC : 66787

دلعام) دلجمع  محضر  على  بياء)

بتاريخ) دلشركة  ملساهمي  دالستثيائي 

11)ايسمبر)2222،)قرر دملساهمون):
بمقددر) دملال  رأس  زياا  

دملال) رأس  لزياا   0ورو  (4.222.222

من)1.312.522)0ورو إلى)5.312.522 

0ورو.

في) دلزياا   باستكمال  دالعتردف 
0ورو) (4.222.222 دالبلغ) دملال  رأس 

إلى) 0ورو  (1.312.522 من) ليصبح 

5.312.522)0ورو.

و7  (6 للمااتين) دملقابل  دلتعد0ل 

من دليظام دألسا�شي للشركة

تعد0ل تعريف دلشركاء)في دليظام)

دألسا�شي للشركة.
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دألسا�شي) دليظام  على  دملودفقة 
دملحدث للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
ايسمبر) (29 دلتجارية بطيجة بتاريخ)

2222)برقم)237725.
22 P

SEHATI VILLAGE
SARL

رأسمالها : 122.222 ارهم
Casablanca, 13 : دملقر دالختماعي

Rue(Alkassar, Etg 5, N°10
Maarif

سجل دلتجاري : 363223
دلعام) دلجمع  محضر  بموخب 
دالستثيائي بتاريخ)25)ايسمبر)2222،)

قرر شركاء)دلشركة ما 0لي):
زياا  رأس دملال بمقددر)422.222 
عن) ارهم  (522.222 ليصبح) ارهم 
طريق دستحددث)4222)حصة خد0د )
نقدد) للحصة  ارهم  (122 بقيمة)
بالتعويض) دالكتتاب  عيد  ومدفوع 
دلسيولة) بعض  دلد0ون.) عن 
بها) 0حتفظ  دلتي  دلدفع  ودملستحقة 
في دلشركة وتحمل دلحقوق) دلشركاء)

دعتبارد من هذد دليوم.
دلشركة) رأسمال  تخفيض 
بمبلغ) دملتردكم  دلعجز  بامتصاص 
من) لييخفض  ارهم  (252.222

522.222)إلى)252.222)ارهم.
و7   (6 تم تعد0ل دملااتين) وبالتالي،)

من دليظام دألسا�شي.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

31)ايسمبر)2222،)برقم)762262.
23 P

PRINTAPORTER
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

22.222 ارهم
دملقر : زدوية عبد دملؤمن وشارع سمية 

شيرزدا دإلقامة 3 دلطابق 4
رقم 3، دلددر دلبيضاء
رقم س.ت : 484395

في مؤرخ  ماص  قانون   بموخب 
8)ايسمبر)2222)في دلددر دلبيضاء،)تم)
ذدت) لشركة  دألسا�شي  دليظام  وضع 
ودلخصائص) محدوا ،) مسؤولية 

دلتالية):

PRINTAPORTER(:(دالسم
ذدت دلصلة):

دملزادا) مردبط،) عثمان  دلسيد 
دلددر) في  (1982 ماي) (3 بتاريخ)
مغربية،) خنسية  ذو  دلبيضاء،)
شارع (،7 دلبيضاء،) دلددر  في   ويقيم 
دلطابق) دلكودكيبي  دلرحمن  عبد 

دلثالث دلشقة دلخمسة.
بتاريخ) ولد  دلسيد مهدي كتيري،)
دلبيضاء،) دلددر  في  (1981 ماي) (18
دلددر) في  ويقيم  ذو خنسية مغربية،)
ب) دلسكتاني  زنقة  (،4 دلبيضاء،)
دلسااسة) دلشقة  دلسابع  دلطابق 

عشر.
دملزادا ) إبردهيمي،) ليا  دلسيد  
باريس) في  (1986 فبرد0ر) (22 بتاريخ)
فرنسا،)ذو دلجنسية دملغربية،)تعيش)
اي) شارع  (،57 دلبيضاء،) دلددر  في 

بابيون.
دلكائن):

دلغرض من دلشركة هو في كل من)
دملغرب ودلخارج):

ميتجات) وتجهيز  دستيردا 
خميع) على  ودلطباعة  دملنسوخات 

دلوسائط بجميع أشكالها.
دملودا) خميع  وتصد0ر  دستيردا 
دملتعلقة) ودإلكسسودردت  ودملشتقات 
ودلخياطة) ودلتسامية  بالطباعة 

ودلتشكل.
صيع وتشكيل خميع دملودا.

ودلتصد0ر،) ودالستيردا،) دلتجار ،)
دلسلع) لجميع  دلجمركي  ودلتخليص 

دمليقولة بحرد أو برد أو خود.
ودملعددت) دمليتجات  خميع  بعي 
وداالت ودلسلع ودألشياء)دلقانونية من)
ودلتمثيل) ودألصول،) دلطبيعة  خميع 
ودلتخزين،) ودالستغالل،) دلتجاري،)
ودلسمسر ،) ودلشحن،) ودالسترهاب،)
ودلتوزيع،)ودلشردء،)ودليظام دلبر0دي،)
ودملعددت) دمليتجات  خميع  ونقل 
دلقانونية) ودألشياء) ودلسلع  وداالت 

من خميع دلطبيعة ودملنشأ.
ودلخدمات) دلسلع  وشردء) بيع 
أو) دلوسائط دإللكترونية  عن طريق 

دلرقمية أو دلحاسوبية.

أمذ حصة أو مصلحة في أي شركة)

إنشاؤها،) أو  إنشاؤها  تم  شركة  أو 

لغرض مماثل أو ذدت صلة.

أي معامالت مالية) وبشكل عام،)

وتجارية وصياعية ومدنية وسيددت)

مالية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)

دالختماعي، بالهدف  مباشر  غير   أو 

)أو من

دملرجح أن تعزز تيميتها.
زدوية عبد دملؤميين وشارع) (: دملقر)

 4 دلطابق) (3 سمية شيرزداه دإلقامة)
رقم)3)دلددر دلبيضاء.

دملد ):)تحدا عيد)99)سية من 0وم)

باستثياء) للشركة  دلنهائي  دلتأسيس 

دمليصوص) دلتمد0د  أو  دلحل  حاالت 

عليها في دلقانون أو دليظام دألسا�شي.
تعيين) تم  (: دملال دالختماعي) رأس 
 22.222 في) دالختماعي  دملال  رأس 

ارهم وتيقسم إلى)222)سهم من)122 

ارهم تم دالكتتاب فيها بالكامل من)

دملبالغ دملخصصة للشركاء)على دليحو)

دلتالي):

عثمان مردبط 0متلك)822)سهم.

مهدي كتيري 0متلك)622)سهم.

ليا إبردهيمي تمتلك)622)سهم.

هذد ما مجموعه)2222)سهم.

دلسية) تبدأ  (: دالختماعية) دلسية 

دالختماعية في دألول 0يا0ر وتنتهي في)

31)ايسمبر من كل عام.

دإل0ددع دلقانوني):)دإل0ددع دلقانوني)

سيتم في مركز دلددر دلبيضاء)دإلقليمي)

لالستثمار.

24 P

ATLAS OPTIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رأسمالها : 4.222.222 ارهم

دملقر : 8 شارع أسعد دبيو زردر 

معاريف - دلددر دلبيضاء

س.ت 72311
زياا  رأس دملال دالختماعي

دلجماعي) دلقردر  أحكام  بموخب 

 2222 نوفمبر) (25 دملؤرخ في) للشركاء)

في دلددر دلبيضاء،)تقرر ما 0لي):

زياا  رأس دملال دالختماعي بمبلغ)
6.222.222)ارهم من أخل زيااته من)
 12.222.222 إلى) ارهم  (4.222.222
 6.222.222 إنشاء) من مالل  ارهم 
ارهم خزء)دختماعي نقدد)1222)لكل)
بالكامل) تحررت  دسمية،) قيمة  منها 
رأس) في  دملباشر  دإلاماج  مالل  من 
عن) ارهم  (6.222.222 بمبلغ) دملال 
معيية) سودئل  مع  تعويض  طريق 
مجتمع) قبل  من  دلشركة  في  وتدفع 
دلشركاء)بما 0تياسب مع مساهماتهم.

من) دالنتهاء) تم  لذلك،) ونتيجة 
من دليظام) (7 وتعد0ل دملاا ) (6 دملاا )

دألسا�شي على دليحو دلتالي):
دالختماعي) دملال  رأس  تحد0د  تم 
بمبلغ)12.222.222)ارهم مقسمة إلى)
12.222.222)خزء)دختماعي)12.222 
تم) منها،) لكل  (1.222 دلدرهم) من 

إطالقها بالكامل.
دملحكمة) في  تم  دلقانوني  دإل0ددع 
بتاريخ دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 
رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (32

.759773
ملقتطفات ودإلشار 

25 P

DAR TADAMOUNE
SARLAU

SIEGE(SOCIAL : 131 BD(D’ANFA
 RESIDENCE ASUR BUREAU

N°11B CASABLANCA
R.C : 322611

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)
بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 
 Amine Sefroui و) (Khalil Kessar

من مهامهما كمسير0ن مشاركين.
 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.
من) و33) (15 دملااتين) تعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759645.
26 P
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AL ALIA BLANCA

SARLAU

SIEGE(SOCIAL : 131 BD(D’ANFA

 RESIDENCE(ASUR, BUREAU

N°11B CASABLANCA

R.C : 376929

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

 Amine Sefroui و) (Khalil Kessar

من مهامهما كمسير0ن مشاركين.

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) و33) (15 دملااتين) تعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759647.

27 P

STE AL ALIA AL ABAIDA

SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD

 D’ANFA, RESIDENCE(ASUR,

BUREAU N°11B CASABLANCA

RC : 338009

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

 AMINEو (KHALIL KESSAR

كمسير0ن) مهامهما  من  (SEFROUI

مشاركين.

 ANIS SEFRIOUI دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) و33) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759653.

28 P

STE ARENA BLANCA
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD

 D’ANFA, RESIDENCE(ASUR,

BUREAU(N°118, CASABLANCA

RC : 357257

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

 AMINEو (KHALIL KESSAR

كمسير0ن) مهامهما  من  (SEFROUI

مشاركين.

 ANIS SEFRIOUI دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) و33) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759646.

29 P

STE BASSATINE AL ALIA
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD

 D’ANFA, RESIDENCE(ASUR,

BUREAU(N°11B, CASABLANCA

RC : 412257

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

 AMINEو (KHALIL KESSAR

كمسير0ن) مهامهما  من  (SEFROUI

مشاركين.

 ANIS SEFRIOUI دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) و33) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759652.

30 P

STE DAMANE OULFA
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD

 D’ANFA, RESIDENCE(ASUR,

BUREAU(N°11B, CASABLANCA

RC : 324335

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

 AMINEو (KHALIL KESSAR

كمسير0ن) مهامهما  من  (SEFROUI

مشاركين.

 ANIS SEFRIOUI دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) و33) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759652.

31 P

STE HADAIK AL ALIA
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD

 D’ANFA, RESIDENCE(ASUR,

BUREAU N°11B CASABLANCA

RC : 438295

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

 AMINEو (KHALIL KESSAR

كمسير0ن) مهامهما  من  (SEFROUI

مشاركين.

 ANIS SEFRIOUI دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) و33) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759651.

32 P

STE MASKANE AL ALIA
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD

 D’ANFA, RESIDENCE(ASUR,

BUREAU(N°11B, CASABLANCA

RC : 394821

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

 AMINEو (KHALIL KESSAR

كمسير0ن) مهامهما  من  (SEFROUI

مشاركين.

 ANIS SEFRIOUI دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) و33) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759644.

33 P

STE OULED SALEH PARK
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD

 D’ANFA, RESIDENCE(ASUR,

BUREAU(N°11B, CASABLANCA

RC : 434279

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

 AMINEو (KHALIL KESSAR

كمسير0ن) مهامهما  من  (SEFROUI

مشاركين.

 ANIS SEFRIOUI دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) و33) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759648.

34 P
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STE JANAH AL ALIA
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD
 D’ANFA, RESIDENCE(ASUR,

BUREAU(N°11B, CASABLANCA
RC : 406697

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)
بتاريخ)2)ايسمبر)2222)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 
 AMINEو (KHALIL KESSAR
كمسير0ن) مهامهما  من  (SEFROUI

مشاركين.
 ANIS SEFRIOUI دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.
من) و33) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759643.
35 P

STE PETRO - ASID
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) قرر شركاء) (2219 0ونيو) (14  
تحت) (PETRO( -( ASID( SARL( AU
 439279 رقم) دلتجاري   دلسجل 

ما 0لي):
دلحصص) بيع  عقد  إبردم 
دألزهاري) دلسيد  فوت  (: دالختماعية)
بيدون) ودلسيد  حصة  (522 رشيد)
خودا)522)حصة للسيد صالح ناخيم)
1222)حصة أي خميع دلحصص دلتي)

0متلكونها في رأس مال دلشركة.
6)و7)من دلقانون) تعد0ل دليصين)

دألسا�شي):
دستقالة دملسير0ن دألزهاري رشيد)
دلسيد صالح) وتعيين  خودا  وبيدون 

ناخيم كمسير وحيد للشركة.
وحيد) بإمضاء) دلشركة  تلتزم 

للسيد صالح ناخيم.
تغيير دلشكل دلقانوني للشركة من)
دملحدوا ) دملسؤوليات  ذدت  شركة 
ذدت) شركة  إلى  دلشركاء) متعدا  
دلشريك) دملحدوا   دملسؤوليات 

دلوحيد.

تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

في) (728125 رقم) تحت   باملحمد0ة 

23)0يا0ر)2222.

36 P

STE  PACIFIC CARGO
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرر  (2222 0يا0ر) (7  

 STE  PACIFIC CARGO SARL AU

 تحت دلسجل دلتجاري رقم)426525 

ما 0لي):

تغيير دملقر دالختماعي للشركة من)
شارع حسن صغير إقامة بيرل) (149

ارب) (4 خاسم دلطابق دلثالث شقة)

شارع) (178 إلى) دلبيضاء) دلددر  عمار 

عبد) إقامة  عائشة  بن  دمباسااور 

 11 شقة) دلثاني  دلطابق  دلرحمان 

روش نودر دلددر دلبيضاء.
دلقانون) من  (4 دليص) تعد0ل 

دألسا�شي):

تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

728585)في)28)0يا0ر)2222.

37 P

STE  BOUCHRON CAR
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرر  (2222 0وليو) (8  

 STE  BOUCHRON CAR SARL AU 

 RC N° 133472ما 0لي):

تقرير دملصفي على خميع دلعمليات)

دملصفات.

فحص ومودفقة حساب دلتصفية)

وإصالح كل ما 0تعلق بالحساب.

إبردء) دلتصفية،) دنتهاء) إثبات 

دملصفي وإمالء)تفويضه.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

329)في)17)0ونيو)2222.

38 P

STE  BOUCHRON CAR
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة)) شركاء) قرر  (2222 0ونيو) (8  
 BOUCHRON CAR SARL AU RC

N°13347)ما 0لي):
 BOUCHRON CAR حل شركة)

.SARL AU
فاطمة) قيال  دلسيد   تحد0د 
دلتعريف) لبطاقة  دلحاملة  دلزهردء)
كمصفية) (BJ434821 رقم) دلوطيية 

للشركة).
تجزئة) (83 دلشركة) تصفية  مقر 

دلغالية دلكار  دلددر دلبيضاء.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

329)في)17)0ونيو)2222.
39 P

STE  ALFA REMORQUE
SARL AU

 21 ( بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي 
شركة)) شركاء) قرر  (2219 أكتوبر)
 ALFA REMORQUE SARL AU
تحت دلسجل دلتجاري رقم)252339 

ما 0لي):
للشركة) دالختماعي  دملقر  تغيير 
 1 من سيدي مومن تجزئة يسر  ب)
 82 49)دلددر دلبيضاء)إلى) 5)رقم) زنقة)
زنقة أبو بكر دلوهردني مليل)2)دلطابق)

دألول الفيليت دلددر دلبيضاء.
دلقانون) من  (4 دليص) تعد0ل 

دألسا�شي):
تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

725335)في)32)ايسمبر)2219.
40 P

STE  ABDER TRANS
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
2219)قرر شركاء)شركة))))  22)نوفمبر)
سجلها) (ABDER TRANS SARL AU

دلتجاري رقم)279557)ما 0لي):

من) دلشركة  مال  رأس  زياا  

122.222)إلى)622.222.
6)و7)من دلقانون) تعد0ل دليصين)

دألسا�شي):

تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

724723)في)25)ايسمبر)2219.

41 P

STE  ANATIS LOGISTIC
SARL AU

 7 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة)))))) شركاء) قرر  (2219 أكتوبر)

 ANATIS LOGISTIC SARL AU

سجلها دلتجاري رقم)322541)ما 0لي):
من) دلشركة  مال  رأس  زياا  

122.222)إلى)1.222.222.
6)و7)من دلقانون) تعد0ل دليصين)

دألسا�شي):

تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

718885)في فاتح نوفمبر)2219.

42 P

STE  IKALOG
SARL AU

 18 ( بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي 

شركة)) شركاء) قرر  (2219 أكتوبر)

دلسجل) تحت  (IKALOG SARL AU

دلتجاري رقم)279857)ما 0لي):

تغيير دملقر دالختماعي للشركة من)

 4 61)شارع موالي إسماعيل دلطابق)

دلشقة)421)روش نودر دلددر دلبيضاء)
دلطابق دلسفلي بلوك) (1 زنقة) (53 إلى)

22)دلددر دلبيضاء.
دلقانون) من  (4 دليص) تعد0ل 

دألسا�شي):

تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

721545)في)26)نوفمبر)2219.

43 P
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STE THE SNIPER
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) (2219 أكتوبر) (12

ذدت دملسؤولية دملحدوا .
 STE THE (: دالختماعي) دالسم 

.SNIPER SARL
(- ودلتصد0ر) دالستيردا  (: دلهدف)

دلتجار .
 5 رقم) (3 زنقة دلطابق) (12 (: دملقر)

دلددر دلبيضاء.
دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.
دلشركاء):

سياء)دلغرباوي):)1222)حصة.
دلتسيير):)سياء)دلغرباوي.
دإلمضاء):)سياء)دلغرباوي.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 
فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)
دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 
في) (446841 تحت سجل تجاري رقم)

28)أكتوبر)2219.
44 P

STE Y.BLJ
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) شركاء) قرر  (2222 0ونيو) (26
 Y.BLJ SARL AU RC N° 446527 

ما 0لي):
.STE Y.BLJ SARL AU(حل شركة

0اسين  بالعاجي  دلسيد  تحد0د 
دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

رقم BE 895623 كمصفي للشركة.
زنقة   12  : دلشركة  تصفية  مقر 
سيدي   5 دلشقة   3 دلطابق  دلحرية 

بليوط دلددر دلبيضاء.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
دلتجارية بالددر دلبيضاء)رقم)742529 

في)21)0وليو)2222.
45 P

 STE AL USTURA WAL

MAELAM
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

8)0يا0ر)2219)تم تأسيس شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا .

 STE AL (: دالختماعي) دالسم 

 USTURA WAL MAELAM SARL

.AU
بدون) دلسياردت  كردء) (: دلهدف)

سائق.

دلزرقطوني) شارع  (367 (: دملقر)

دلطابق)1)دملكتب)3)دلددر دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

سياء)دلغربي):)1222)حصة.

دلتسيير):)سياء)دلغربي.

دإلمضاء):)سياء)دلغربي.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (%5 تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (446517 تحت سجل تجاري رقم)

24)أكتوبر)2219.

46 P

STE HNST TRANS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

8)0يا0ر)2219)تم تأسيس شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا .

 STE HNST (: دالختماعي) دالسم 

.TRANS SARL AU

دلهدف):)نقل دلبضائع.

دلطابق  دلحرية  زنقة   12 (: دملقر)

دلددر  بليوط  سيدي   5 دلشقة   3

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.
دلشركاء):

حسن دلعبدالوي):)1222)حصة.
دلتسيير):)حسن دلعبدالوي.
دإلمضاء):)حسن دلعبدالوي.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 
فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)
دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 
في) (446525 تحت سجل تجاري رقم)

24)أكتوبر)2219.
47 P

 STE  GREAT WAY
TRANSPORT

SARL AU
 13 ( بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي 
شركة)))) شركاء) قرر  (2219 ايسمبر)
 GREAT WAY TRANSPORT SARL
AU)سجلها دلتجاري رقم)244159)ما)

0لي):
من) دلشركة  مال  رأس  زياا  

222.222)إلى)622.222.
تعد0ل دليصين)6)و7))من دلقانون)

دألسا�شي):
تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

725445)في)31)ايسمبر)2219.
48 P

STE SHARAD TRANS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
2219)تم تأسيس شركة) 25)سبتمبر)

ذدت دملسؤولية دملحدوا .
 STE SHARAD(:(دالسم دالختماعي

.TRANS SARL AU
دلهدف):)نقل دلبضائع.

دلطابق  دلحرية  زنقة   12 (: دملقر)
دلددر  بليوط  سيدي   5 دلشقة   3

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

شردر  رضودن):)1222)حصة.

دلتسيير):)شردر  رضودن.

دإلمضاء):)شردر  رضودن.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (444851 تحت سجل تجاري رقم)

8)أكتوبر)2219.

49 P

STE NAHA TRANS
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تأسيس) تم  (2219 أغسطس) (19

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا .

 STE NAHA (: دالختماعي) دالسم 

.TRANS SARL

دلهدف):)نقل دلبضائع.
دلطابق) دلحرية  زنقة  (12 (: دملقر)

دلددر) بليوط  سيدي  (5 دلشقة) (3

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

نبيل لفيون):)522)حصة.

برادا حمز ):)522)حصة.

وبرادا) لفيون  نبيل  (: دلتسيير)

حمز .

وبرادا) لفيون  نبيل  (: دإلمضاء)

حمز .

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.
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دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 
في) (442253 تحت سجل تجاري رقم)

12)سبتمبر)2219.
50 P

STE PETROSINE TRANS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تأسيس شركة) تم  (2222 0ونيو) (17

ذدت دملسؤولية دملحدوا .
 STE (: دالختماعي) دالسم 

.PETROSINE TRANS SARL
دلهدف):)نقل دلبضائع)-)دلتجار  في)

دملحروقات.
دملجموعة   2 دلهيا  إقامة   : دملقر)
دلكبر  1 عمار  3 شقة 13 دلبرنو�شي 

دلددر دلبيضاء.
دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.
دلشركاء):

بن دحسين مليفة):)1222)حصة.
دلتسيير):)بن دحسين مليفة.
دإلمضاء):)بن دحسين مليفة.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 
فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)
دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 
في) (464689 تحت سجل تجاري رقم)

7)0وليو)2222.
51 P

STE BR BATIMENT
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تأسيس شركة) تم  (2222 0ونيو) (14

ذدت دملسؤولية دملحدوا .
 STE BR (: دالختماعي) دالسم 

.BATIMENT SARL AU
دلعمومية) دألشغال  (: دلهدف)

وأشغال دلبياء.

دلطابق  دلحرية  زنقة   12 (: دملقر)
دلددر  بليوط  سيدي   5 دلشقة   3

دلبيضاء.
دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.
دلشركاء):

دلبربري زكرياء)):)1222)حصة.
دلتسيير):)دلبربري زكرياء.
دإلمضاء):)دلبربري زكرياء.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 
فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)
دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 
في) (463565 تحت سجل تجاري رقم)

32)0ونيو)2222.
52 P

STE  FETALOG TRANS
SARL AU

 23 ( بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي 
شركة)))) شركاء) قرر  (2222 0ونيو)
 FETALOG TRANS SARL AU
سجلها دلتجاري رقم)238525)ما 0لي):
من) دلشركة  مال  رأس  زياا  

1.222.222)إلى)1.522.222.
تعد0ل دليصين)6)و7))من دلقانون)

دألسا�شي):
تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
تحت رقم) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

737692)في)32)0ونيو)2222.
53 P

STE ASSALA AUTO SERVICE
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
2)0ونيو)2222)تم تأسيس شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا .
 STE ASSALA (: دالسم دالختماعي)

.AUTO SERVICE SARL
دلهدف):)ميكانيك)-)ا0بياج.

دملقر):)492 دلطابق دلسفلي شارع 

دلددر   - دلسبع  عين  دلكبير  دلحزدم 

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

دلردمي دلجرف):)522)حصة.
رشيد وهيل):)522)حصة.

دلجرف ورشيد) دلردمي  (: دلتسيير)

وهيل.

دلردمي دلجرف ورشيد) (: دإلمضاء)

وهيل.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (%5 تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (737821 تحت سجل تجاري رقم)

فاتح 0وليو)2222.

54 P

STE RACINE TRANS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة)) شركاء) قرر  (2222 مارس) (2

  STE RACINE TRANS SARL AU

تحت دلسجل دلتجاري رقم)292983 

ما 0لي):

دلحصص) بيع  عقد  إبردم 

محسن) دلسيد  فوت  (: دالختماعية)

محمد)1222)حصة.

خميع) رشيد  محسن  للسيد 

دلحصص دلتي 0متلكها في رأس مال)

دلشركة.
من دلقانون) و7) (6 تعيين دليصين)

دألسا�شي):

محمد) محسن  دملسير  دستقالة 

وتعيين دلسيد محسن رشيد دلحامل)

 BJ رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

161269)كمسير وحيد للشركة.

تبن قانون أسا�شي خد0د.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
باملحمد0ة تحت رقم)734214)في)12 

مارس)2222.
55 P

STE SANILOG TRANS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2222 0يا0ر) (31

ذدت دملسؤولية دملحدوا .
 STE SANILOG(:(دالسم دالختماعي

.TRANS SARL AU
دلهدف):)نقل دلبضائع.

دملقر):)شارع عبد دلقاار دلصحردوي)
حي) ( (2 دلطابق دألول رقم) (12 عمار )

موالي رشيد)-)دلددر دلبيضاء.
دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.
دلشركاء):

محمد دلسيددلي):)1222)حصة.
دلتسيير):)محمد دلسيددلي.
دإلمضاء):)محمد دلسيددلي.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 
فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)
دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 
في) (456751 تحت سجل تجاري رقم)

13)فبرد0ر)2222.
56 P

STE PETRODEL
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة)) قرر شركاء) (2222 فبرد0ر) (18
PETRODEL SARL))سجلها دلتجاري)

رقم)292869)ما 0لي):
من) دلشركة  مال  رأس  زياا  

122.222)إلى)1.222.222.
6)و7)من دلقانون) تعد0ل دليصين)

دألسا�شي.
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تبن قانون أسا�شي خد0د.

تغيير دألصل دلتجاري من دلتوطين)

إلى دلكردء.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

733642)في)9)مارس)2222.

57 P

STE RACIL TRANS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (2222 فبرد0ر) (19

ذدت دملسؤولية دملحدوا .

 STE RACIL (: دالختماعي) دالسم 

.TRANS SARL AU

دلهدف):)نقل دلبضائع.
دلطابق) دلحرية  زنقة  (12 (: دملقر)

دلددر) (- بليوط) سيدي  (25 شقة) (3

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

شهيد رمزي):)1222)حصة.

دلتسيير):)شهيد رمزي.

دإلمضاء):)شهيد رمزي.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (458529 تحت سجل تجاري رقم)

28)فبرد0ر)2222.

58 P

STE RIDAMAR
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 فبرد0ر) (4

ذدت دملسؤولية دملحدوا .

 STE (: دالختماعي) دالسم 

.RIDAMAR SARL AU

(- ودلتصد0ر) دالستيردا  (: دلهدف)

دلتجار .
دلطابق) دلحرية  زنقة  (12 (: دملقر)

دلددر) (- بليوط) سيدي  (25 شقة) (3

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

 522 (: دملصطفى مراي دلوليد0ن)

حصة.

شهم زوهير):)522)حصة.

مراي) دملصطفى  (: دلتسيير)

دلوليد0ن)-)شهم روهير.

مراي) دملصطفى  (: دإلمضاء)

دلوليد0ن)-)شهم روهير.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (457729 تحت سجل تجاري رقم)

21)فبرد0ر)2222.

59 P

 STE FIDUCIAIRE

EXEMPLAIRE

FIDUEX
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة)) شركاء) قرر  (2222 0يا0ر) (28

 STE FIDUCIAIRE EXEMPLAIRE

FIDUEX)تحت دلسجل دلتجاري رقم)

142239)ما 0لي):

تغيير دملقر دالختماعي للشركة من)
 2 مليل) دلوهردني  بكر  أبو  زنقة  (82

دلطابق دألول دلددر دلبيضاء)إلى شارع)

دبن تاشفين زدوية دبن غزدلة دلطابق)1 

إقامة فاطمة دلزهردء)7)حي الخونكيير)

حي دملحمدي)-)دلددر دلبيضاء.
دلقانون) من  ( (4 دليص) تعد0ل 

دألسا�شي.

تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

دلتجارية بالددر دلبيضاء)تحت سجل)

فبرد0ر) (25 في) (732144 رقم) تجاري 

.2222

60 P

BOUKHAL CAR
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

3)0يا0ر)2222)تم تأسيس شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا ):

 BOUKHAL (: دالختماعي) دالسم 

.CAR SARL AU
بدون) دلسياردت  كردء) (: دلهدف)

سائق.

دلجد0د،) مومن  سيدي  (: دملقر)
دلددر) (،3 رقم) (7 زنقة) (5 مجموعة)

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):)بومال عبد دلحق)1222 

حصة.

دلتسيير):)بومال رشيد .

دإلمضاء):)بومال رشيد .

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (453425 تحت سجل تجاري رقم)

17)0يا0ر)2222.

61 P

BRECAS TRAVAUX
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرر  (2222 فبرد0ر) (7

 BRECAS TRAVAUX SARL AU RC

N°388589)ما 0لي):

 BRECAS شركة) حل  (- (1

.TRAVAUX SARL AU

تحد0د دلسيد دكريم عباس،) (- (2

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

رقم)BJ173868)كمصفي للشركة.

82)زنقة) -)مقر تصفية دلشركة) (3

دلطابق) (،2 مليل) دلوهردني  بكر  دبو 

دألول،)الفيليت،)دلددر دلبيضاء.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

732153)بتاريخ)25)فبرد0ر)2222.

62 P

M.T.H.R TRANS
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 مارس) (9

ذدت دملسؤولية دملحدوا ):

 M.T.H.R (: دالختماعي) دالسم 

.TRANS SARL

تجار ) دلبضائع،) نقل  (: دلهدف)

دملحروقات.

26)شارع مرس دلسلطان،) (: دملقر)

دلطابق دألول،)شقة)3،)دلددر دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

دلجياللي دلطاهري)522)حصة)؛

محمد دلطاهري)522)حصة.

دلتسيير):)محمد دلطاهري.

دإلمضاء):)محمد دلطاهري.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (462681 تحت سجل تجاري رقم)

23)أبريل)2222.

63 P
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RENT DKHIRI CAR
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) قرر شركاء) (2222 سبتمبر) (9
 RENT DKHIRI CAR SARL AU
تحت دلسجل دلتجاري رقم)439247 

ما 0لي):
للشركة) دلقد0م  دملسير  دستقالة 
دلحسين) دلسيد  وتعيين  كريم  دابال 
للشركة) وحيد  كمسير  دلدميري 
للسيد) وحيد  بإمضاء) دلشركة  تلتزم 

دلحسين دلدميري.
دلقانون) من  (13 دليص) تعد0ل 

دألسا�شي):
للشركة) دالختماعي  دملقر  تغيير 
(،8 إقامة دليخيل رقم) (U5  138  من)
 دلطابق دألول،)دليودصر،)دلددر دلبيضاء)
(،4 دملجموعة ف ب) إلى حي دليخيل،)
عمار )1،)مكاز )137،)دليودصر،)دلددر)

دلبيضاء.
دلقانون) من  (4 دليص) تعد0ل 

دألسا�شي):
تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

742462)في)12)أغسطس)2222.
64 P

MAFTOUHI TRANS
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
تأسيس شركة) تم  (2222 0وليو) (21

ذدت دملسؤولية دملحدوا ):
 MAFTOUHI (: دالسم دالختماعي)

.TRANS SARL AU
دلهدف):)نقل دلبضائع.

 دملقر):)12)زنقة دلحرية،)دلطابق)3،)
دلشقة)5،)سيدي بليوط،)دلددر دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.
ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.
 1222 هشام) مفتوحي  (: دلشركاء)

حصة.

دلتسيير):)مفتوحي هشام.

دإلمضاء):)مفتوحي هشام.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (468253 تحت سجل تجاري رقم)

5)أغسطس)2222.

65 P

H.R MARBRE
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

تأسيس شركة) تم  (2222 0ونيو) (32

ذدت دملسؤولية دملحدوا ):

 H.R MARBRE(:(دالسم دالختماعي

.SARL

دلعمومية) دألشغال  (: دلهدف)

وأشغال دلبياء.
دملقر):)12)زنقة دلحرية،)دلطابق)3،)

شقة)5،)سيدي بليوط)2222،)دلددر)

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

مامون هشام)522)حصة)؛
رضودن مري)522)حصة.

مامون هشام ورضودن) (: دلتسيير)

مري.

:)مامون هشام ورضودن) دإلمضاء)

مري.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (466227 تحت سجل تجاري رقم)

17)0وليو)2222.

66 P

RAY CARGO
 SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
 RAY(4)مارس)2222)قرر شركاء)شركة
دلسجل) تحت  (CARGO SARL AU

دلتجاري رقم)455845)ما 0لي):
دلحصص) بيع  عقد  إبردم  (- (1
حماا ) دلسيد  فوت  (: دالختماعية)
طاهير) ودلسيد  حصة  (332 رشيد)
دلكيراي) للسيد  حصة  (332 د0وب)
د0وب خميع دلحصص دلتي 0متلكونها)

في رأسمال دلشركة.
من) و7) (6 دليصين) تعد0ل  (- (2

دلقانون دألسا�شي.
3)-)تبني قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
في) (734461 رقم) تحت   باملحمد0ة 

16)مارس)2222.
67 P

RAY CARGO
 SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) شركاء) قرر  (2222 0ونيو) (32
تحت) (RAY CARGO SARL AU

دلسجل دلتجاري رقم)455845)ما 0لي):
تغيير دملقر دالختماعي للشركة من)
دلشقة) (3 دلطابق) دلحرية،) زنقة  (12
إلى) دلددر دلبيضاء) سيدي بليوط،) (5
 4 عمار ) شارع دلحاج دحمد مكودر،)
رقم)22)دلطابق)7،)عين دلسبع،)دلددر)

دلبيضاء.
دلقانون) من  (4 دليص) تعد0ل 

دألسا�شي.
تبن قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

738844)في)9)0وليو)2222.
68 P

RAY CARGO
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2222 0يا0ر) (15

ذدت دملسؤولية دملحدوا ):

 RAY CARGO (: دالسم دالختماعي)

.SARL

دالستيردا) نقل دلبضائع،) (: دلهدف)

ودلتصد0ر.
دلطابق) زنقة دلحرية،) (12 (: دملقر)

دلددر) بليوط،) سيدي  (5 دلشقة) (3

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

دلشركاء):

دلكيراي د0وب)342)حصة)؛

حماا  رشيد)332)حصة)؛

طاهير د0وب)332)حصة.

دلتسيير):)دلكيراي د0وب.

دإلمضاء):)دلكيراي د0وب.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)

دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

في) (455845 تحت سجل تجاري رقم)

6)فبرد0ر)2222.

69 P

FK GLOBAL SOLUTION
 SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

قرر شركاء)شركة) (2222 فاتح 0وليو)

 FK GLOBAL SOLUTION SARL AU

 تحت دلسجل دلتجاري رقم)442587 

ما 0لي):

دستقالة دملسير عبد دلحميد قاسو)

كمسير) قاسو  فؤدا  دلسيد  وتعيين 

للشركة.

وحيد) بإمضاء) دلشركة  تلتزم 

للسيد فؤدا قاسو.

تبني قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

في) (442587 رقم) تحت   باملحمد0ة 

8)0وليو)2222.

70 P
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NAHA TRANS
 SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرر  (2222 0ونيو) (8

NAHA TRANS SARL)تحت دلسجل)

دلتجاري رقم)442253)ما 0لي):

دلحصص) بيع  عقد  إبردم  (- (1
دالختماعية):)فوت دلسيد نبيل لفيون)

522)حصة للسيد برادا حمز  خميع)

دلحصص دلتي 0متلكونها في رأسمال)

دلشركة.

من) و7) (6 دليصين) تعد0ل  (- (2

دلقانون دألسا�شي.

دستقالة دملسير لفيون نبيل وتعيين)

لبطاقة) دلحامل  حمز   بردا   دلسيد 

BE867996(دلتعريف دلوطيية رقم

3)-)تبني قانون أسا�شي خد0د.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

في) (738544 رقم) تحت   باملحمد0ة 

7)0وليو)2222.

71 P

BELGOUTA TRANS
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

8)0ونيو)2222)تم تأسيس شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا ):

 BELGOUTA (: دالختماعي) دالسم 

.TRANS SARL AU

دلهدف):)نقل دلبضائع.
 دملقر):)12)زنقة دلحرية،)دلطابق)3،)

دلددر) بليوط،) ( سيدي) (،5 دلشقة)

دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

حصة كل حصة) (1222 مقسمة إلى)

ب)122)ارهم.

 1222 بلكوطة دلحبيب) (: دلشركاء)

حصة.

دلتسيير):)بلكوطة دلحبيب.

دإلمضاء):)بلكوطة دلحبيب.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي)31)ايسمبر.

أخل) من  (5% تخصص) (: دألرباح)
دالحتياط دلقانوني.

دملركز) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 
في) (464697 تحت سجل تجاري رقم)

7)0وليو)2222.
72 P

MEDINA DEVELOPPEMENT
SARL

 Siège(social : N°3 BOUJLOUD
FES(MEDINA - FES

CAPITAL(SOCIALE : 300.000 DHS
I.F : 20680540 R.C : 51585 FES
T.P : 13995061 CNSS : 5345344

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تم) (،2219 0ونيو) (17 0وم) دمليعقد 

دالتفاق على ما 0لي):
قرر دلجمع دلعام دالستثيائي رفض)
عقد دلتفويت دملبرم بين دلسيد سمين)
حاليا دلسرغيني مصطفى) مصطفى،)

ودلسيد  بوعياا مونية.
عقد) رفض  دلعام  دلجمع  قرر 
دلهبة دملوقع بين دلسيد بوعياا زهير)

وبوعياا ليلى وبوعياا أا0بة.
مجموع دلشركاء)أمذود علما بتغيير)
دالسم دلعائلي للسيد سمين مصطفى)

دلذي أصبح دلسرغيني مصطفى.
رفضود دستقالة) مجموع دلشركاء)
من) مسير   دلشركة  وتبقى  دملسير0ن 
طرفهم طبقا للفصل)13)من دلقانون)

دلتأسي�شي للشركة.
تحد0ث) قررود  دلشركاء) مجموع 
وإامال) للشركة  دألسا�شي  دلقانون 
كل دلتغييردت دلتي طرأت ميذ تأسيس)

دلشركة إلى غا0ة دليوم.
دلقانون) فصول  قردء   بعد 
مجموع) قرر  دملحدث،) دألسا�شي 
نصوصه) مجموع  دعتماا  دلشركاء)
وسيرفق إلى هذد دلقردر نسخة أصلية)

من هذد دلقانون.
لكل) مخولة  دلصالحيات  خميع 
حامل لنسخة من هذد دلقردر للقيام)

باإلخردءدت دمليصوص عليها قانونيا.

خميع تكاليف هذد دلقردر تتحمله)
دلشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
ايسمبر) (24 بتاريخ) بفاس  دلتجارية 
دلسجل) (3742 دإل0ددع) رقم  (2222

دلتجاري رقم)51585)فاس.
73 P

دئتمانية تكييك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111،)شارع ولي دلعهد،)طيجة

STE VALUESQUE
 SARL

شركة فالويسك ش.ذ.م.م
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : طيجة، إقامة 
دملجد، رقم 845، دلطابق 2

س.ت : 94277
دلزياا  في رأسمال دلشركة

دلجمع) محضر  قردردت  بموخب 
دمليعقد) للشركاء) دالستثيائي  دلعام 
 2222 ايسمبر) (22 بتاريخ) بطيجة 
»فالويسك») دملسما ) للشركة 
ارهم،) (122.222 رأسمالها) ش.ذ.م.م 
مقرها دالختماعي بطيجة،)إقامة دملجد)

رقم)845،)دلطابق)2،)تقرر ما 0لي):
من) دلشركة  رأسمال  في  دلزياا  
 122.222)ارهم إلى)1.222.222)ارهم)
في) تدفع  نقدد  دملساهمة  طريق  عن 
في) وذلك  للشركة  دلبيكي  دلحساب 
ونتيجة) ارهم  (922.222 مجموع)
و8  (7 (،6 لذلك تم تعد0ل دلفصول)

من دليظام دألسا�شي للشركة.
تحيين دليظام دألسا�شي للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
ايسمبر) (32 دلتجارية بطيجة بتاريخ)

2222)تحت رقم)237782.
مقتطف وبيان دلنشر

دئتمانية تكييك أسيسطانس

74 P

دئتمانية تكييك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111،)شارع ولي دلعهد،)طيجة

STE A.M.S TRANS
 SARL

أ. إم. إس طردنس ش.ذ.م.م
رأسمالها دالختماعي : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : طيجة، 111 

شارع ولي دلعهد، دلطابق 5، رقم 19
س.ت : 18175
تصفية دلشركة

دلجمع) محضر  قردردت  بموخب 
دلعام دمليعقد دستثيائيا بطيجة بتاريخ)
للشركة دملسما ) (2222 ايسمبر) (15
»أ.إم.إس طردنس»)ش.ذ.م.م رأسمالها)
دالختماعي) مقرها  ارهم،) (122.222
بطيجة،)111)شارع ولي دلعهد،)دلطابق)

5،)رقم)19،)تقرر ما 0لي):
»أ.إم.إس) دلشركة) تصفية 

طردنس»)ش.ذ.م.م تصفية نهائية.
تعيين مصفي للشركة في شخص)

دلسيد محمد دلدسولي.
بالعيودن) دلتصفية  مقر  تحد0د 
دلتالي):)طيجة،)111)شارع ولي دلعهد،)

دلطابق)5،)رقم)19.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
ايسمبر) (24 دلتجارية بطيجة بتاريخ)

2222)تحت رقم)237562.
مقتطف وبيان دلنشر

دئتمانية تكييك أسيسطانس

75 P

دئتمانية تكييك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111،)شارع ولي دلعهد،)طيجة

 STE ISTANBUL
ALUMINIUM

 SARL
شركة إسطيبول ألومييوم ش.ذ.م.م

رأسمالها : 52.222 ارهم
مقرها دالختماعي : طيجة، شارع 

دإلمام مسلم، رقم 51
س.ت : 67665

دإلحاطة علما بوفا  مسير
دلجمع) محضر  قردردت  بموخب 
دمليعقد) للشركاء) دلعااي  دلغير  دلعام 
 2222 ايسمبر) (18 بتاريخ) بطيجة 
»إسطيبول) دملسما ) للشركة 
ألومييوم»)ش.ذ.م.م رأسمالها)52.222 
ارهم،)مقرها دالختماعي بطيجة،)شارع)

دإلمام مسلم،)رقم)51،)تقرر ما 0لي):
دملسير) بوفا   علما  دإلحاطة 
 دلردحل دلسيد نيازي سيفيك بتاريخ)

18)نوفمبر)2222.
با0كال) علي  دلسيد  مودصلة 
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مهامهما) في  با0كال  أحمد  ودلسيد 
غير) ملد   وذلك  للشركة  كمسير0ن 

محدوا .
علي) للسيد  دلوحيد  دلتوقيع 
با0كال ضروري إللزدم دلشركة بشكل)

صحيح دتجاه دألغيار.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
ايسمبر) (24 دلتجارية بطيجة بتاريخ)

2222)تحت رقم)237559.
مقتطف وبيان دلنشر

دئتمانية تكييك أسيسطانس

76 P

مكتب دألستاذ زين دلعابد0ن طاو�شي)-)موثق
شارع دلحسن دلثاني،)34-28)إقامة موالي)

داريس،)دلقييطر 
دلهاتف):)54 51 36 2537/ 52 51 36 2537

دلفاكس):)96 39 36 2537

فاديمارو
شركة محدوا  دملسؤولية
دلرأسمال : 22.222 ارهم

دملقر دالختماعي : دلقييطر ، شارع 
0وسف دبن تاشفين وزدوية شارع 
دالستقالل، إقامة أنس 1، دملكتب 13

محضر دلجمع دلعام
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
دألستاذ زين دلعابد0ن طاو�شي،)موثق)
بالقييطر  بتاريخ)23)0يا0ر)2219)قرر)
أكساب) دلسيد  تيحية  دلعام  دلجمع 
عبد هللا من ميصبه كمسير للشركة.

دلسيد) تيصيب  تم  لذلك  وتبعا 
عبد) زغلول  ودلسيد  عمر  د0ديشو 
دلرحمان كمسير0ن للشركة ملد  غير)

محدوا .
تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة دلضبط)
بالقييطر ) دالبتددئية  دملحكمة  لد  
بتاريخ)17)0يا0ر)2222)تحت رقم)73981.

ملخص من أخل دلنشر

77 P

AVICENA PROJECT SL
تغيير دملقر دالختماعي 

في) دملؤرخ  دلقردر  على   بياءد 
دلعام) دلجمع  تم  (2222 أكتوبر) (5
 AVICENA دألم) للشركة  دلعااي 
دملسؤولية) ذدت  (PROJECT SL
دلقانونية) دملمثلة  بصفتها  دملحدوا ،)

 AVICENA دملسمى) دلشركة  لفرع 
PROJECT)مسجلة بالسجل دلتجاري)

باملحكمة) (122925 رقم) تحت 

مقرها دالختماعي) بالرباط،) دلتجارية 

89)شارع موالي دسماعيل،)شقة رقم)

5،)حسان،)دلرباط.

دملقر) تغيير  دلجمع  في هذد  وتقرر 

 89 من) دلفرع  للشركة  دالختماعي 

 5  شارع موالي دسماعيل،)شقة رقم)

ودهردن،) زنقة  إلى  دلرباط  حسان،)
رقم)13)شقة رقم)1،)دلطابق دلثالث،)

حسان،)دلرباط.

وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)

 2222 نوفمبر) (2 بالرباط) دلتجارية 

تحت رقم)128122.

78 P

RLM EVENTS
SARL AU

تأسيس شركة
 RLM EVENTS (: دلشركة) دسم 

.SARL AU
ممون) (: دالختماعي) دلهدف 

أخل) من  دلقاعات  وتأخير  دلحفالت 

دالختماعات ودلحفالت.
شارع) (5 رقم) (: دالختماعي) دملقر 

دلطابق) دلعبااي،) حي  دألول،) حسن 

دألول،)تمار .
رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)
بوشر ) حصة  (1222 إلى) مقسمة 

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  بكاري 

دلودحد .

دلتسيير):)بوشر  بكاري.
(: دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.131623

79 P

RACINES PHYSIO
تأسيس شركة

.RACINES PHYSIO(:(دسم دلشركة

دلهدف دالختماعي):)دلترويض دلطبي.

 7 عمار ) (22 (: دالختماعي) دملقر 

دوالا هالل،)حسين،) إقامة معمور ،)

سال دلجد0د ،)سال.

ارهم) (12.222 (: رأسمال دلشركة)

حصة) (122 مقسمة عا0د  دوسوس)

من فئة)122)ارهم للحصة دلودحد .

دلتسيير):)هاخر صبري.
(: دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.32441

80 P

 ATLAS TECHNICAL

CONTRACTING ATECON
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 32.222 ارهم

دملقر دالختماعي : عمار  16، تجزئة 

دلهاشمية، شارع محمد دلخامس، 

دلطابق دألول، شقة رقم 3، تمار 

تصفية شركة 
دلجمعية) محضر  بمقت�شى 

 ATLAS لشركة) دالستثيائية  دلعامة 

 TECHNICAL CONTRACTING

دلتصفية) طور  في  شركة  (ATECON

 2222 أكتوبر) (31 بتاريخ) تم  دلذي 

تقرر ما 0لي):

دملصااقة على تقرير دملصفي)؛

تحد0د رصيد دلتصفية دلنهائية)؛

قردر إنهاء)دلتصفية)؛

إبردء)ذمة دملصفي وإلغاء)تفويضه)؛

دلتوكيل للقيام باإلخردءدت دلالزمة.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلقانوني 

 2222 ايسمبر) (32 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)129841.
من أخل دلتلخيص ودلنشر

دملصفي

81 P

 STE POINSARD ET VEYRET

AFRIQUE
SA

دلعااي) دلغير  دلعام  للجمع  تبعا 

بتاريخ)21)أكتوبر)2222)تمت دملودفقة)

على):

نقل دملقر دلرئي�شي للشركة إلى دلددر)
دلكريم) عبد  شارع  زدوية  دلبيضاء،)

دلخطابي،)رقم)42)وممر تيلول.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 

21)ايسمبر)2222)تحت رقم)758227.

82 P

CRAFT & STUFF
تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 

بمساهم ودحد
بالددر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2222 نوفمبر) (16 بتاريخ) دلبيضاء)

لشركة) دألسا�شي  دلقانون  وضع 

ودحد) بمساهم  دملسؤولية  محدوا  

لها دملميزدت دلتالية):

.CRAFT(&(STUFF(:(دلتسمية

دلهدف):)شردء،)بيع وتصد0ر خميع)

دملودا ودمليتجات دلتقليد0ة.

دملد ):)99)سية.
دملقر دالختماعي):)12)زنقة دلحرية،)

دلددر) (،5 شقة رقم) دلطابق دلثالث،)

دلبيضاء.

دلرأسمال):)122.222)ارهم.

بلخضر) دلسيد  (: دملساهمون)

دسماعيل)1222)حصة.

دلتسيير):)دلسيد بلخضر دسماعيل)

مسير وحيد للشركة ملد  غير محدا .

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

756292)بتاريخ)4)ايسمبر)2222.

83 P

 STE IMMOBILIERE

ALLOUCH MESSAOUD
 SARL

دلعااي) دلغير  دلعام  للجمع  تبعا 

تمت) (2222 أكتوبر) (21 بتاريخ)

دملودفقة على):

إلى) للشركة  دلرئي�شي  دملقر  نقل 

دلددر دلبيضاء)42،)شارع عبد دلكريم)

دلخطابي.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 

3)ايسمبر)2222)تحت رقم)756279.

84 P
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INARA FOOD
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

تبعا لقردر دملساهم دلوحيد بتاريخ)
9)مارس)2222)تمت):

دملصااقة على تقرير دملصفي حول)
خميع عمليات دلتصفية.

ذمة مصفي دلشركة دلسيد) إبردء)
صالوح عبد دلكريم.

إثبات دنتهاء)دلتصفية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 
3)ايسمبر)2222)تحت رقم)756255.
85 P

PANTHEALEO
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

دلوحيد ) دملساهمة  لقردر  تبعا 
2222)تمت دملودفقة) 22)0يا0ر) بتاريخ)

على):
دملصااقة على تقرير دملصفي حول)

خميع عمليات دلتصفية.
إبردء)ذمة مصفي دلشركة دلسيد )

أميمة حجامة.
إثبات دنتهاء)دلتصفية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 
3)سبتمبر)2222)تحت رقم)744789.
86 P

BELLA TAWZIAA
 SARL

تبعا ملقتضيات دلجمع دلعام دلغير)
32)ماي) بتاريخ) عااي بالددر دلبيضاء)

2212)تمت دملودفقة على):
للشركة) خد0د  مساهم  امول 

دلسيد محمد بلخضر.
35222)حصة في ملك دلسيد) بيع)
دلحسن بلخضر لفائد  دلسيد محمد)

بلخضر.
تحد0ث دلقانون دألسا�شي للشركة.

دألسا�شي) دلقانون  على  دملودفقة 
دلجد0د للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 

12)0وليو)2222)تحت رقم)523373.
87 P

BORAZIME
SARL AU

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  بشريك ودحد 

بموخب قردر دلشريك دلودحد تقرر)
دملسؤولية) محدوا   شركة  تأسيس 
فإنها) لذلك  وتبعا  ودحد،) بشريك 

تتكون من دلسيد محمد دلبهلي.
 BORAZIME (: دلشركة) تسمية 

.SARL AU
نشاط دلشركة):)

دلطرية) ودلفودكه  دلخضر  بائع 
بالتقسيط)؛

دستيردا وتصد0ر.
(،32 رقم) دإلقامة  (: دلشركة) مقر 
دحمد) موالي  زنقة  (،8 رقم) دلشقة 

دلوكيلي،)حسان،)دلرباط.
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

إحددثها دلفعلي.
رأس دملال):)122.222)ارهما مقسم)
ارهم) (122 حصة بقيمة) (1222 على)

للودحد .
محمد) دلسيد  (: دلتوقيع) دلتسيير 

دلبهلي.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
ايسمبر) (32 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

2222)تحت رقم)148667.
وهذد بمثابة مقتطف وبيان

88 P

STE NACHENET
دمليعقد) دلعام  دلجمع  إثر  على 
 STE لشركة) (2222 ايسمبر) (18 0وم)
NACHENET،)رأسمالها)12.222)ارهم)
ومقرها دالختماعي ب):)رقم)12،)زنقة)

عبد ،)حي محمد)5،)بطانة،)سال.
باع دلسيد):

دلتوبالي عبد هللا)52)حصة لفائد )
دلسيد بالوراي عاال.

لفائد ) حصة  (52 دلصافي خمال)
دلسيد دلسبيل طارق.

دستقالة دلسيد دلصافي خمال من)
تسيير دلشركة وتعيين دلساا  بالوراي)
كمسير0ن) طارق  ودلسبيل  عاال 

للشركة ملد  غير محدوا .

تحيين دليظام دألسا�شي للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بسال بتاريخ)

32)ايسمبر)2222)تحت رقم)35672.

89 P

 STE GOLDEN CERISE

FASHION
SARL AU

دلسجل دلتجاري رقم : 445221

بمقت�شى دملحضر دلرسمي دملؤرخ)

بمد0ية) (2222 نوفمبر) (26 0ومه) في 

دلشريك) قرر  لقد  دلبيضاء،) دلددر 

 STE GOLDEN لشركة) دلوحيد 

.CERISE FASHION SARL AU

دلسيد ) وتحد0د  دلشركة  حل 

معاا هللا سمير  بمهام دلفسخ دلنهائي)

للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

في) دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222)تحت رقم)759827 

رقم) للمحكمة  دلترتيبي  دلسجل  وفي 

.33999

90 P

دئتمانية تكييك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شارع ولي دلعهد،)طيجة

 STE ISTANBUL

ALUMINIUM
 SARL

شركة إسطيبول ألومييوم ش.ذ.م.م

رأسمالها دالختماعي : 52.222 ارهم

مقرها دالختماعي : طيجة، شارع 

دإلمام مسلم، رقم 51

س.ت : 67665

تفويت دلحصص دالختماعية
دلجمع) محضر  قردردت  بموخب 

دمليعقد) للشركاء) دلعااي  دلغير  دلعام 

 2222 ايسمبر) (18 بتاريخ) بطيجة 

للشركة دملسما )»إسطيبول ألومييوم»)

ارهم،) (52.222 رأسمالها) ش.ذ.م.م 

مقرها دالختماعي بطيجة،)شارع دإلمام)

مسلم،)رقم)51،)تقرر ما 0لي):

1)-)دملودفقة على تفويت)252)حصة)
دختماعية من فئة)122)ارهم للحصة)
مقابلها) ودملسدا   دملكتتبة  دلودحد  
دلردحل) ورثة  طرف  من  تمت  ودلتي 
في) ودملمثلة  سيفيك  نيازي  دلسيد 
شخص دلسيد كان سيفيك،)دلحامل)
 U15366752 رقم) دلسفر  لجودز 

لفائد  دلسيد أحمد با0كال.
با0كال) علي  دلسيد  مودصلة  (- (2
مهامهما) في  با0كال  أحمد  ودلسيد 
»إسطيبول) للشركة) كمسير0ن 
ش.ذ.م.م وذلك ملد  غير) ألومييوم»)
محدوا ،)دلتوقيع دلوحيد للسيد علي)
با0كال ضروري إللزدم دلشركة بشكل)

صحيح دتجاه دألغيار.
وبالتالي تعد0ل دلفصول)7)و8)من)
وتحيين) للشركة  دألسا�شي  دليظام 

دليظام دألسا�شي للشركة.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
ايسمبر) (25 دلتجارية بطيجة بتاريخ)

2222)تحت رقم)237632.
مقتطف وبيان دلنشر

دئتمانية تكييك أسيسطانس

91 P

دئتمانية تكييك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شارع ولي دلعهد،)طيجة

STE DINA ASSURANCES
 SARL

دلشركة ا0يا أسوردنس ش.ذ.م.م
رأسمالها دالختماعي : 1.226.222 ارهم
مقرها دالختماعي : طيجة، 6 أ، شارع 

فاس
س.ت : 12223

دإلحاطة علما بوفا  مسير
دلجمع) محضر  قردردت  بموخب 
بطيجة) دستثيائيا  دمليعقد  دلعام 
للشركة) (2222 ايسمبر) (18 بتاريخ)
ش.ذ.م.م) أسوردنس») »ا0يا  دملسما )
مقرها) ارهم،) (1.226.222 رأسمالها)
دالختماعي بطيجة،)6،)أ،)شارع فاس،)

تقرر ما 0لي):
دإلحاطة علما بوفا  دملسير دلردحل)
دلسيد رشيد دملدني بتاريخ)21)نوفمبر)

.2222



895 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

تعيين دلسيد 0اسين دملدني مسيرد)

للشركة وذلك ملد  غير محدوا .

0اسين) للسيد  دلوحيد  دلتوقيع 

دملدني ضروري إللزدم دلشركة بشكل)

صحيح دتجاه دألغيار.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

ايسمبر) (23 دلتجارية بطيجة بتاريخ)

2222)تحت رقم)237531.
مقتطف وبيان دلنشر

دئتمانية تكييك أسيسطانس

92 P

VENTANAS CARGO DHIBA

SARL AU

تعد0ل دلنشاط دلتجاري

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

دستقالة وتعيين مسير  خد0د  

للشركة 

قردر دلشريك دلوحيد لشركة 

 VENTANAS CARGO DHIBA

SARL AU

قرر) (2222 نوفمبر) (23 بتاريخ) (

 VENTANAS(دلشريك دلوحيد لشركة

دلسيد) (CARGO DHIBA SARL AU

رحال د0ت عبو ما 0لي):

دستقالة دلسيد رحال د0ت عبو من)

ميصبه كمسير للشركة وتعيين دلسيد )

فتيحة بزق،)مغربية دلجنسية،)مزادا )

باتروكوت) (1982 مارس) (9 بتاريخ)

دلوطيية) للبطاقة  دلحاملة  اريوش،)

رقم)K387896)مسير  خد0د  للشركة)

ملد  غير محدوا .

للشركة) دلتجاري  دلنشاط  تغيير 

ليصبح):

 ACTIVITA PRINCIPALE

COMMISSIONNAIRE DE 

TRANSPORT NATIONAL ET 

INTERNATIONAL DE MARC

ACTIVITE SECONDAIRE

TRANSPORT DE 

MARCHANDISES.

للشركة دالختماعي  دملقر  تحويل 
شارع (،3 رقم) دلحمد،) إقامة  (:  من)

طيجة دألول،) دلطابق   سجلماسة،)

بشارع دلكائن  دلجد0د  دملقر   إلى 
هللا عبد  زنقة  دلخامس،)  محمد 

دلشقة دلثالث،) دلطابق   دلهبطي،)
2،)طيجة 5،)من عمار  ملااردك) .رقم)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (16 دلتجارية بطيجة بتاريخ)

2222)تحت رقم)7535.

93 P

SCE IMMOBILIER
دلزياا  في رأسمال دلشركة
تعد0الت نظامية تالزمية

أ))إن دلجمعية دلعامة غير دلعاا0ة)

 2222 أغسطس) (24 في) دمليعقد  

 SCE« لتسمية) دلحاملة  للشركة 

مساهمة،) شركة  («IMMOBILIER

(،128 دلكائن مقرها بالددر دلبيضاء)-)

)دلسجل) عائشة) بن  دلسفير  شارع 

(،(411371 دلبيضاء) دلددر  دلتجاري 

قد):

رأسمال) في  دلزياا   قررت 

ارهم) (82.222.222 بمبلغ) دلشركة 

إلى) ارهم  (86.578.222 من) لرفعه 

طريق) عن  ارهم،) (166.578.222

 122 ذدت) سهم  (822.222 إحددث)

نضيا) تكتتب  إسمية،) كقيمة  ارهم 

وتدفع قيمتها كاملة عيد دالكتتاب.

دليظام) من  (6 دلفصل) عدلت 

دألسا�شي نتيجة لذلك تحت دلشرط)

دملوقف ملعا0ية دإلنجاز دلنهائي للزياا )

في دلرأسمال.

دإلادر ) مجلس  عا0ن  ب))

نوفمبر) (22 بتاريخ) دختماعه  مالل 

في) للزياا   دلنهائي  دإلنجاز  (،2222

ارهم) (86.578.222 من) دلرأسمال 

ودلتعد0ل) ارهم  (166.578.222 إلى)

دليظام) من  (6 للفصل) دلتالزمي 

دألسا�شي.

دلقانوني) باإل0ددع  دلقيام  تم  ج))

دملحكمة) لد   دلضبط  بكتابة 

 21 بتاريخ) دلبيضاء) للددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)758292.
مجلس دإلادر )

94 P

OMIC MARRAKECH 
دستمردر دلشركة

دملؤرمة) دلقردردت  بموخب  (- (I

دلشريك) فإن  (،2219 0ونيو) (28 في)

لتسمية) دلحاملة  للشركة  دلوحيد 

شركة) («OMIC MARRAKECH»

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

ارهم،) (122.222 رأسمالها) وحيد،)

دلكائن مقرها بالددر دلبيضاء))سيدي)

عمار ) »الكولين»،) تجزئة) (- معروف))

دلطابق) »أ»،) باب) »دألوقات دألربعة»،)

دلددر) دلتجاري  )دلسجل  دلخامس)

دلبيضاء)294657)،)قد قرر دستمردر)

من) (86 للماا ) تطبيقا  دلشركة 

دلقانون رقم)5-96.

دلقانوني) باإل0ددع  دلقيام  تم  (- (II

دملحكمة) لد   دلضبط  بكتابة 

 21 بتاريخ) دلبيضاء) للددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)758289.
دملدبر)

95 P

BAY DEVELOPPEMENT 
دستمردر دلشركة

دملؤرمة) دلقردردت  بموخب  (- (I

دلشريك) فإن  (،2219 0ونيو) (28 في)

لتسمية) دلحاملة  للشركة  دلوحيد 

شركة) («BAY DEVELOPPEMENT»

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

ارهم،) (12.222 رأسمالها) وحيد،)

(،265 دلكائن مقرها بالددر دلبيضاء)-)

)دلسجل) (92 رقم) دلزرقطوني  شارع 

(،(331545 دلبيضاء) دلددر  دلتجاري 

تطبيقا) دلشركة  دستمردر  قرر  قد 

للماا )86)من دلقانون رقم)5-96.

دلقانوني) باإل0ددع  دلقيام  تم  (- (II
دملحكمة) لد   دلضبط  بكتابة 
 21 بتاريخ) دلبيضاء) للددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)758292.
دملدبر)

96 P

 COOPERATION
 PHARMACEUTIQUE
D’AGADIR - COPHAG
دلزياا  في رأسمال دلشركة

مع ممارسة دلحق دلتفضيلي
 في دالكتتاب

تعد0الت نظامية تالزمية
أ))إن دلجمعية دلعامة غير دلعاا0ة)
دمليعقد  في)28)أكتوبر)2219)للشركة)
 COOPERATION«(دلحاملة لتسمية
 PHARMACEUTIQUE D’AGADIR
مساهمة،) شركة  («-( COPHAG
شارع) (،784 (- دلكائن مقرها بأكاا0ر)
عبد دلكريم دلخطابي وزنقة رقم)17،)
)دلسجل) ملول) أ0ت  دلصياعي  دلحي 

دلتجاري أكاا0ر)2.215)،)قد):
قررت دلزياا  في رأسمال دلشركة)
من) لرفعه  ارهم  (3.222.222 بمبلغ)
 12.522.222 إلى) ارهم  (7.522.222
 32.222 إحددث) طريق  عن  ارهم،)
سهم بالتكافؤ ذدت)122)ارهم كقيمة)
قيمتها) وتدفع  تكتتب نضيا  إسمية،)
ممارسة) مع  دالكتتاب  عيد  كاملة 

دلحق دلتفضيلي في دالكتتاب.
مالل) دلعامة  دلجمعية  إن  ب))
(،2222 سبتمبر) (12 دختماعها بتاريخ)

قد):
قررت حصر وتحد0د مبلغ دلزياا )
في رأسمال دلشركة في مبلغ دالكتتابات)
دملستلمة عيد إقفال مد  دالكتتاب،)
ارهم) (2.522.222 بمبلغ) بزياا   أي 
دلتي رفعت بذلك رأسمال دلشركة من)
 12.222.222 إلى) ارهم  (7.522.222

ارهم.
في) للزياا   دلنهائي  دإلنجاز  عا0نت 
 12.222.222 إلى) دلشركة  رأسمال 
 6 للفصل) دلتالزمي  ودلتعد0ل  ارهم 

من دليظام دألسا�شي.
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دلقانوني) باإل0ددع  دلقيام  تم  ج))
دملحكمة) لد   دلضبط  بكتابة 
ايسمبر) (22 بتاريخ) ألكاا0ر  دلتجارية 

2222)تحت رقم)97579.
مجلس دإلادر )

97 P

 LA CONTINENTALE DU
SERVICE

صدقة حصص
تفويت حصص
دنسحاب شريك

قبول شركاء خدا
تحويل دلشركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  إلى شركة مساهمة
نها0ة مهام دملدبر

تعيين متصرفين خدا
دمتيار طريقة ممارسة دملد0رية 

دلعامة
 تعيين رئيس مد0ر عام

I)-)0ترتب عن عقد عرفي مؤرخ في)
2222)أن دلسيد  مد0جة) 2)سبتمبر)
قد تصدقت بمجموع) بلغيثي علوي،)
476)حصة شركة دلتي كانت تمتلكها)
 LA CONTINENTALE« شركة) في 
DU SERVICE»)شركة ذدت مسؤولية)
 16.222.222 رأسمالها) محدوا ،)
دلكائن مقرها بالددر دلبيضاء) ارهم،)
82،)زدوية شارع عبد دملومن وزنقة) (-
دلددر) دلتجاري  )دلسجل  سمية)
دلسيد) لفائد   (،(43523 دلبيضاء)
بالددر) دلساكن  دملردك�شي،) داريس 
زدوية زنقتي) )عين دلذئاب)،) دلبيضاء)

مليج دلبيغال ودلباندول.
II)-)0ترتب عن عقد عرفي مؤرخ في)
2222)أن دلسيد  مد0جة) 2)سبتمبر)
 4 مجموع) فوتت  قد  علوي،) بلغيثي 
حصص دلتي كانت تمتلكها في دلشركة)

دملعيية لفائد ):
دلساكن) مكودر،) فيصل  دلسيد 
بالددر دلبيضاء))سيدي عبد دلرحمان) 
-)تجزئة دألصدقاء)دلثالثة،)فيال رقم)6.

دلساكن) دلكتاني،) علي  دلسيد 
(،31 (- )إ0رميتاج)) دلبيضاء) بالددر 

شارع دلثر0ا.

دلساكن) أكومي،) فاضل  دلسيد 
بالددر دلبيضاء))دليودصر)-)ادر بوعز ))

تجزئة دلكنز-)طماريس فيال رقم)15.
دلساكية) 0اروب،) مريم  دلسيد  
بالددر دلبيضاء))حي ردسين))-)8،)زنقة)
»ليفال»،) إقامة) دلسعدي،) دمليصور 

دلطابق دلردبع.
III)-)إن دلجمعية دلعامة غير دلعاا0ة)
دمليعقد  في)3)سبتمبر)2222،)للشركة)
 LA CONTINENTALE DU« دملعيية)

SERVICE»)قد):
ودلصدقة) دلتفويت  سجلت  أ))

دملشار إليهما أعاله.
وعدلت نتيجة لذلك دلفصل) ب))

دلسابع من دليظام دألسا�شي.
غير) دلعامة  دلجمعية  إن  (- (IV
دلعاا0ة دمليعقد  في)19)أكتوبر)2222 

للشركة دملعيية،)قد):
أ))قررت تحويل دلشركة إلى شركة)
دلتي) إادر   مجلس  ذدت  مساهمة 
دألساسية) دملميزدت  بيفس  تحتفط 
معاا) أسا�شي  نظام  ودعتمدت 

دلصياغة.
دملدبر) ملهام  نها0ة  وضعت  ب))
دلشركة) في  دملردك�شي  داريس  دلسيد 
مسؤولية) ذدت  شركة  شكل  تحت 

محدوا .
متصرفين) بصفتهم  عينت  ج))

أودئل ملد  ست سيودت):
دلسيد داريس دملردك�شي.

دلسيد فيصل مكودر.
دلسيد علي دلكتاني.

دلسيد فاضل أكومي.
دلسيد  مريم 0اروب.

مردقبا) بصفتها  أكدت  ا))
 DRIEB« شركة) للحسابات،)
بالددر) مقرها  دلكائن  (،«ASSOCIES
دلبيضاء)-)62،)شارع دملقاومة،)عمار )

»مركز دألعمال».
 19 بتاريخ) مددولة  بموخب  (- (V
إادر ) مجلس  فإن  (،2222 أكتوبر)

دلشركة دملعيية،)قد):)
من) (67 للماا ) تطبيقا  قرر  أ))
دملد0رية) أن  (،17.95 رقم) دلقانون 
رئيس) سيتوالها  للشركة  دلعامة 
صفة) دكتسابه  مع  دإلادر ،) مجلس 

رئيس مد0ر عام.

عين دلسيد داريس دملردك�شي) ب))
بصفته رئيسا مد0رد عاما.

تم دلقيام باإل0ددع دلقانوني) (- (VI
دملحكمة) لد   دلضبط  بكتابة 
 23 بتاريخ) دلبيضاء) للددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)758656.
مجلس دإلادر 

98 P

AUBERGE LES CERISIERS
SARL

 Siège(social : Azrou, Commune
 Ben(Smim, Route(du(Cèdre
Gourou, Villa(Coup(de(Cœur

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
تقرر) (2215 ماي) (22 بتاريخ) دمليعقد 

ما 0لي):
دملفضل) دلسيد  دستقالة 
دلحالي�شي من مهامه كمسير لشركة)
(«AUBERGE LES CERISIERS»

شركة ذدت مسؤولية محدوا .
تعيين دلسيد  كريستين طوماس)
غير) ملد   للشركة  خد0د   كمسير  

محدا .
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجاري) بالسجل  ودلتقييد  دلضبط 
بتاريخ) بمكياس  دلتجارية  للمحكمة 
دلسجل) تحت  (2215 0وليو) (17

دلتحليلي رقم)2242.
للنسخة ودلبيان

دألستاذ  وفاء)بيدي

99 P

STE CAFE BALANO
SARL

رأسمالها 2.422.222 ارهم
مقرها دالختماعي : بالددر دلبيضاء، 

59، شارع دلزرقطوني
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بالددر) موثقة  بيدي  وفاء) دألستاذ  
 2222 أكتوبر) (28 بتاريخ) دلبيضاء)
 %52 بويفالن) محمد  دلسيد  فوت 
 6222 من دلحصص دالختماعية أي)
حصة دختماعية دلتي 0ملكها في شركة)
شركة محدوا ) («CAFE BALANO»
 2.422.222 رأسمالها) دملسؤولية 
شارع) (،59 دالختماعي) مقرها  ارهم،)
لفائد ) دلبيضاء،) دلددر  دلزرقطوني،)

دلسيد محمد بولغودش.

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

تلقته) ودلذي  للشركة  دالستثيائي 

دلتاريخ،) بيدي بيفس  دألستاذ  وفاء)

قرر دلجمع دلعام ما 0لي):

تفويت) عقد  على  دملصااقة 

دلحصص دالختماعية.

وتعيين) دلجد0د  دلشريك  قبول 

دلسيد محمد بولغودش كمسير خد0د)

للشركة.

ملزمة) دلشركة  تصبح  وبالتالي 

دلتالي) دلشكل  على  مسيرها  بتوقيع 

دلسيد) مع  بويفالن  محمد  دلسيد  (:

دلسعيد) دلسيد  أو  بولغودش  محمد 

دلياصري مع دلسيد محمد بولغودش.

تعد0ل دليظام دألسا�شي للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة ضبط)

دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  دملحكمة 

2222)وتم تسجيل) 9)ايسمبر) بتاريخ)

رقم) تحت  دلتاريخ  بيفس  دلتعد0ل 

.756758
للنسخة ودلبيان

دألستاذ  وفاء)بيدي

100 P

FINESSE CONSEIL
SARL AU

فيييس كونساي ش.م.م بشريك 

ودحد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

8)ايسمبر)2222)بالرباط تم تأسيس)

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

بشريك ودحد وفق دملميزدت دلتالية):

كونساي) فيييس  (: دلتسمية)

ش.م.م بشريك ودحد.

في) دملساهمة  (: دلهدف دالختماعي)

دملشاريع في إطار دلبحث عن دملشاركة)

وكذلك) ودلعقارية،) دملالية  دلتجارية،)

تسيير دألمودل باألسودق دملالية ماصة)

وتسيير) دمليقولة  بالقيم  دالكتتابات 

دلد0ون لحساب دلغير.

 2 شقة) عقبة  شارع  (46 (: دملقر)

أكددل دلرباط.

دملد ):)99)سية.
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رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)
مقسمة على)1222)حصة بقيمة)122 
دلشكل) على  موزعة  للحصة  ارهم 
 1222 دحمد) دلد0ك  دلسيد  (: دلتالي)

حصة بقيمة)122.222)ارهم.
0تم تسيير دلشركة من) (: دلتسيير)
طرف دلسيد دلد0ك دحمد ملد  غير)

محدوا .
باملحكمة) دإل0ددع  تم  (: دإل0ددع)
ايسمبر) (24 0وم) بالرباط  دلتجارية 

2222)تحت رقم)148517.
101 P

SKIFI TRANS
SARL AU
تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2222)تم وضع دلقانون) فاتح أكتوبر)

دألسا�شي للشركة على دليحو دلتالي):
ذدت) (SKIFI TRANS (: دلتسمية)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
دملقر دالختماعي):)15)شارع دألبطال)

شقة رقم)4)دلرباط.
نقل) (: دالختماعي) دملوضوع 

دلبضائع.
رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)
مغاربة) طرف  من  ومحرر  مقسمة 
دلوحيد) دملسير  دحمد  بياني  ذدتيين 

للشركة ملد  غير محدوا .
من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر إلى)31)ايسمبر.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
ايسمبر) (7 بتاريخ) بالرباط  دلتجارية 

2222)تحت رقم)129123.
102 P

OUSSASSA
SARL AU
أوساسا

رأس دملال : 122.222 ارهم
دملقر دالختماعي : تجزئة دلريان رقم 

49 سيدي مومن دلددر دلبيضاء
في) حرر  دستثيائي  قردر  بمقت�شى 
دلوحيد) دلشريك  قرر  دلبيضاء) دلددر 

لشركة)»أوساسا»)ش.م.م ما 0لي):

تغيير دملقر دالختماعي للشركة من)

سيدي مومن) (49 تجزئة دلريان رقم)

دلددر دلبيضاء.

 5 رقم) شقة  دألول  دلطابق  إلى 

عمار )94)زنقة نابولي دملحيط دلرباط.

دلقانون) من  (5 دملاا ) تعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

 2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)759988.

103 P

TRANS LAADEM

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

لشريك ودحد

رأس دملال 122.222 ارهم

مجموعة دلهياء رقم 9 دلقييطر 

تصريح بالتأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

بتاريخ) ودملسجل  (2222 نوفمبر) (22  

تم تأسيس شركة) (2222 نوفمبر) (22

تحمل دلخصائص دلتالية):

.TRANS LAADEM(:(دلتسمية

دلهدف):)نقل دملستخدمين.

مجموعة دلهياء) (: دملقر دالختماعي)

رقم)9)دلقييطر .

 122.222 (: دلشركة) رأسمال 

ارهم.

سلمي) أنودر  دلسيد  (: دلتسيير)

.G542183(بطاقته دلوطيية رقم

دلسجل دلتجاري):)لقد تم دإل0ددع)

باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

 14 بتاريخ) بالقييطر   دالبتددئية 

 82515 رقم) تحت  (2222 ايسمبر)

ودلحصول على دلسجل دلتجاري رقم)

.57777

104 P

STE DOUAA DE SUCRE
SARL AU

RC(N°26863 SIDI(KACEM

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

لشريك ودحد

تفويت حصص وتغيير دإلطار 
دلقانوني للشركة ونقل دملقر 

دالختماعي
بمقر) دمليعقد  دلعام  للجمع  تبعا 

 2222 ايسمبر) (22 بتاريخ) دلشركة 

تم تحرير محضر مضمونه دن دلسيد)

رقم) دلوطيية  بطاقته  عالء) خردح 

GN143251،)صرح بتفويت نصيبه)

 45.222 في رأسمال دلشركة وقيمته)

ارهم ما يعاال)452)حصة دختماعية)

دللطيف) عبد  أرغن  دلسيد  لفائد  

.JB318287(بطاقته دلوطيية رقم

خردح) دلسيد  كذلك  صرح  كما 

 GN رقم) دلوطيية  بطاقته  فؤدا 

دإلخمالي) نصيبه  بتفويت  (177399

ارهم أي ما) (45.222 دلذي 0قدر ب)

452)حصة دختماعية لفائد ) يعاال)

بطاقته) دللطيف  عبد  درغن  دلسيد 

.JB318287(دلوطيية رقم

دللطيف) عبد  أرغن  دلسيد  إن 

أصبح مالكا لجميع دلحصص بمبلغ)

 922 يعاال) ما  أي  ارهم  (92.222

ودحد) وشريك  دختماعية  حصة 

دلتي) للشركة  دلقانوني  دإلطار  ادمل 

تغير إطارها دلقانوني من شركة ذدت)

ذدت) شركة  إلى  محدوا   مسؤولية 

ودحد) لشريك  محدوا   مسؤولية 

دالختماعي) دملقر  نقل  كذلك  تم  كما 

من شارع موالي داريس دألول مشرع)

دلحي) (21 رقم) دلزنقة  إلى  بلقصيري 

يسير) عمار   دألول  دلطابق  دلجد0د 

سيدي قاسم.

بكتابة) تم  دلقانوني  دإل0ددعه 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بسيدي)

تحت) (2222 ايسمبر) (25 قاسم 0وم)

رقم)625.

105 P

INFOSHORE
SARL AU

دنفو شور ش.م.م ش.ك
برأسمال 12.222 ارهم في دلتصفية
دلرباط أكددل بزنيس سيطر ملتقى 
شارع فال والا عمير وشارع بهت 32 

ب طابق 2 و 3 12.222
تصفية مسبقة وتعيين مصفي

قرر دلجمع دلعام دالستثيائي) (- (1
 2222 أكتوبر) فاتح  بتاريخ  دمليعقد 
ش.ك) ش.م.م  شور،) دنفو  لشركة 

ما 0لي):
ودلحبية) دملسبقة  دلتصفية 
أكتوبر) فاتح  من  دبتددء) للشركة 

.2222
تعيين دلسيد  الل ناخية دلقااري)
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحاملة 
 16 بقطاع) دلساكية  (A34316 رقم)
زنقة) (3 شقة) (9 إقامة دلبيدق عمار )
دلبيدق حي دلرياض دلرباط،)مصفية)
للشركة مع ميحها كافة دلصالحيات)
دلعمليات) إلتمام  للقانون  طبقا 
دألصول) وإنجاز  دلجارية  دالختماعية 
وتصفية دلخصوم وتقسيم دلباقي بين)

دلشركاء.
دملقر دالختماعي للتصفية): دلرباط 
شارع  ملتقى  سيطر  بزنيس  أكددل 
ب   32 بهت  وشارع  عمير  والا  فال 

طابق 2 و 3 12.222.
بكتابة  دلقانوني  دإل0ددع  تم   -  2
بالرباط  دلتجارية  للمحكمة  دلضبط 
رقم  تحت   2222 ايسمبر   32 0وم 

.129854
مقتطف وبيان لإلشهار

106 P

FIDUCIAIRE ROCHDI

«FIRCOFISC NEW»

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

STE FIKRALABS
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
تغيير

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
في) للمساهمين  دلعااي  غير  دلعام 
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  دلشركة 

بتاريخ)22)ايسمبر)2222)قرر ما 0لي):
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تفويت دلحصص):
دلسيد) حصص  من  حصة  (322
زهير) دلسيد  لفائد   دفارس  0ونس 

دلخدي�شي.
1322)حصة من حصص دلسيد)
0ونس دفارس لفائد  دلسيد محسن)

دلخدي�شي.
في) حدا  (: دالختماعي) دلرأسمال 
إلى) مقسم  ارهم  (122.222 مبلغ)
1222)حصة بثمن)122)ارهم للودحد)

موزع كالتالي):
دلسيد 0ونس دفارس):)422)حصة.

 322 (: دلخدي�شي) زهير  دلسيد 
حصة.

 322 (: دلخدي�شي) محسن  دلسيد 
حصة.

دملجموع):)1222)حصة.
تغيير) (: دلقانونية) دلصفة  تغيير 
دلصفة دلقانونية للشركة إلى شركة)

ذدت مسؤولية محدوا .
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دالبتددئية بإنزكان بتاريخ)32)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2382.
للخالصة ودلتذكير

107 P

FIDUCIAIRE ROCHDI
«FIRCOFISC NEW»

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

STE FIKRALABS
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
تعد0ل

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
في) للمساهمين  دلعااي  غير  دلعام 
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  دلشركة 
بتاريخ)22)ايسمبر)2222)قرر ما 0لي):

زياا  دلرأسمال دالختماعي):
زياا  دلرأسمال دالختماعي بنسبة)
ارهم) (122.222 من) ارهم  (62.222
162.222)ارهم بإضافة حصص) إلى)
بقيمة) دالختماعي  للرأسمال  خد0د  
62.222)ارهم مقسم إلى)622)حصة)
موزع) للودحد  ارهم  (122 بثمن)

كالتالي:)

دلسيد 0ونس دفارس):)242)حصة)
:)24.222)ارهم.

دلسيد زهير دلخدي�شي):)182)حصة)
:)18.222)ارهم.

 182 (: دلخدي�شي) محسن  دلسيد 
حصة):)18.222)ارهم.

 62.222 (: حصة) (622 (: دملجموع)
ارهم.

(: دلجد0د) دالختماعي  دلرأسمال 
 122 بثمن) حصة  (1622 إلى) مقسم 

ارهم للودحد موزع كالتالي):
دلسيد 0ونس دفارس):)642)حصة)

:)64.222)ارهم.
دلسيد زهير دلخدي�شي):)482)حصة)

:)48.222)ارهم.
 482 (: دلخدي�شي) محسن  دلسيد 

حصة):)48.222)ارهم.
دملجموع):)1622)حصة):)162.222 

ارهم.
تحيين دليظام دألسا�شي.

تم دإل0ددع) (: دإل0ددع دلقانوني) (- (2
باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دالبتددئية بإنزكان بتاريخ)32)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2382.
للخالصة ودلتذكير

107P مكرر

FIDUCIAIRE ROCHDI

«FIRCOFISC NEW»

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

STE SAL TRANSPORT
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
تعد0ل

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
في) للمساهمين  دلعااي  غير  دلعام 
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  دلشركة 

بتاريخ)4)ايسمبر)2222)قرر ما 0لي):
زياا  دلرأسمال دالختماعي):

من) دالختماعي  دلرأسمال  زياا  
ارهم) (322.222 ارهم إلى) (222.222
للرأسمال) خد0د   حصص  بإضافة 
ارهم) (122.222 بقيمة) دالختماعي 
 122 بثمن) حصة  (1222 إلى) مقسم 

ارهم للودحد موزع كالتالي):

دلسيد دحمد سا0كو):)522)حصة):)
52.222)ارهم.

 522 (: عليات) دبردهيم  دلسيد 
حصة):)52.222)ارهم.

دملجموع):)1222)حصة):)122.222 
ارهم.

(: دلجد0د) دالختماعي  دلرأسمال 
 122 بثمن) حصة  (3222 إلى) مقسم 

ارهم للودحد موزع كالتالي):
 1522 (: سا0كو) دحمد  دلسيد 

حصة):)152.222)ارهم.
 1522 (: عليات) دبردهيم  دلسيد 

حصة):)152.222)ارهم.
دملجموع):)3222)حصة):)322.222 

ارهم.
تحيين دليظام دألسا�شي.

تم دإل0ددع) (: دإل0ددع دلقانوني) (- (2
باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دالبتددئية بإنزكان بتاريخ)32)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2377.
للخالصة ودلتذكير
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FIDUCIAIRE ROCHDI
«FIRCOFISC NEW»

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

STE MAXI MAROC
SARL AU

دلفسخ دلنهائي للشركة
1)-)بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)21 
شركة) محضر  حرر  (2222 ايسمبر)
بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد ودلذي قرر ما 0لي):
لشركة) دلنهائي  ودلفسخ  تصفية 

بكاملها.
تحد0د مقر تصفية دلشركة):)تمت)
بتجزئة) للشركة  دلنهائية  دلتصفية 

دلرمل رقم)84)ه تردست دنزكان.
تعيين دلسيد بردا  خمال مصفي)

للشركة.
تقرير مصفي دلشركة.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دالبتددئية بإنزكان بتاريخ)32)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2379.
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FIDUCIAIRE ROCHDI

«FIRCOFISC NEW»

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

 STE ARGOUB DE

TRANSPORT
SARL AU

دلفسخ دلنهائي للشركة
1)-)بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)15 

0وليو)2222)حرر محضر شركة ذدت)

وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

ودلذي قرر ما 0لي):

لشركة) دلنهائي  ودلفسخ  تصفية 

بكاملها.

تحد0د مقر تصفية دلشركة):)تمت)

دلتصفية دلنهائية للشركة بحي سيدي)

سعيد دلشريف بيوكر  دشتوكة د0ت)

باها.

تعيين دلسيد عزيز فضيلي مصفي)

للشركة.

تقرير مصفي دلشركة.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

دالبتددئية بإنزكان بتاريخ)32)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2378.
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VENDÔME CONSULTING
شركة محدوا  دملسؤولية
رأسمالها 12.222 ارهم

مقرها دالختماعي : وخد ، عمار  12، 
زنقة تافوغالت دلطابق 5

دلسجل دلتجاري : 36289

دلتعريف دلضريبي : 47235672

تأسيس شركة
بتاريخ دلشركاء) قردر   بمقت�شى 
 26)أغسطس)2222)تم وضع دلقانون)

 VENDÔME لشركة) دألسا�شي 

محدوا   شركة   CONSULTING

دملسؤولية تتمثل مميزدتها في ما 0لي :

 VENDÔME  : دلشركة  تسمية 

CONSULTING)ش.ذ.م.م.

مجلب) (- (1 (: دلشركة) غرض 

دألعمال دلوطيية ودلدولية.

2)-)دالستيردا ودلتصد0ر.
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دلساا  لبصير حسين،) (: دلشركاء)
رحماني ردبح واوفييو ماتيو.

زنقة) (،12 عمار ) (: دلشركة) مقر 

تافوغالت دلطابق)5،)وخد .
مبلغ) حدا  (: دلشركة) رأسمال 
ارهم مقسمة) (12.222 في) رأسمالها 

ارهم) (122 حصة من فئة) (122 إلى)

دلحصة دلودحد  مقسمة كما 0لي):

دلسيد لبصير حسين):)34)حصة.

دلسيد رحماني ردبح):)33)حصة.

دلسيد اوفييو ماتيو):)33)حصة.

0تم تسيير دلشركة من) (: دلتسيير)
طرف دلساا  لبصير حسين،)رحماني)

ردبح واوفييو ماتيو.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بوخد ) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (29 بتاريخ)

.3162
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TEXLIFE
SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك ودحد
رأس دملال : 122.222 ارهم

دلسجل دلتجاري رقم 361229

بيع دلحصص
تحرير) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

غير) دلعام  دلجمع  دختماع  محضر 

(،2222 ايسمبر) (12 بتاريخ) دلعااي 

ومصائصه على دليحو دلتالي):

تفويت دلحصص):

بتفويت) أحمد  دلسيد خودا  قام 

حصة) (1222 أي) دلحصص  خميع 

إلى دلسيد  دلفيطرو�شي سمية ودلتي)

ودفقت.

تعد0ل) تم  دلتغيير  لهذد  وتبعا 

من دلقانون دألسا�شي) (7 و) (6 دملااتين)

للشركة.

دالستقالة وتعيين دملسير دلجد0د):

دستقالة دلسيد خودا أحمد من)

دلتسيير.

تعيين دلسيد  دلفيطرو�شي سمية)

كمسير  وحيد  لفتر  غير محدوا .

وتبعا لهذد دلتغيير تم تعد0ل دملاا )

14)من دلقانون دألسا�شي للشركة.

دلتوقيع):)

دلسيد ) بتوقيع  دلشركة  تلتزم 

دلفيطرو�شي سمية.

وتبعا لهذد دلتغيير تم تعد0ل دملاا )

15)من دلقانون دألسا�شي للشركة.

تعد0ل دلقانون دألسا�شي):

تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة)

حسب تغيير دملودا دلسالف ذكرها.

باملحكمة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

2)0يا0ر)2222)تحت رقم)725793.
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CORTELINA
SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك ودحد
رأس دملال : 1.222.222 ارهم

دلسجل دلتجاري رقم 344291

بيع دلحصص
تحرير) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

غير) دلعام  دلجمع  دختماع  محضر 

دلعااي بتاريخ فاتح أغسطس)2219،)

ومصائصه على دليحو دلتالي):

تفويت دلحصص):

بتفويت) أحمد  دلسيد خودا  قام 

حصة) (12.222 خميع دلحصص أي)

إلى دلسيد دلبهلول أعردب ودلذي ودفق.

تعد0ل) تم  دلتغيير  لهذد  وتبعا 

من دلقانون دألسا�شي) (7 و) (6 دملااتين)

للشركة.

دالستقالة وتعيين دملسير دلجد0د):

دستقالة دلسيد خودا أحمد من)

دلتسيير.

أعردب) دلبهلول  دلسيد  تعيين 

كمسير وحيد لفتر  غير محدوا .

وتبعا لهذد دلتغيير تم تعد0ل دملاا )

14)من دلقانون دألسا�شي للشركة.

دلتوقيع):)

دلسيد) بتوقيع  دلشركة  تلتزم 

دلبهلول أعردب.

وتبعا لهذد دلتغيير تم تعد0ل دملاا )
15)من دلقانون دألسا�شي للشركة.

تعد0ل دلقانون دألسا�شي):
تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة)

حسب تغيير دملودا دلسالف ذكرها.
باملحكمة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
 19 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

سبتمبر)2219)تحت رقم)714263.
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TEXLIFE
SARL AU

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  بشريك ودحد

بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي حرر 
في دلددر دلبيضاء،) (2216 أكتوبر) (13
لشركة) دألسا�شي  دلقانون  تحرير  تم 
ذدت دملسؤولية دملحدوا  دلتي تحمل)

دملميزدت دلتالية):
ذدت) شركة  (TEXLIFE (: دلتسمية)

مسؤولية محدوا .
دلهدف):)دالستيردا ودلتصد0ر.

أحمد) (13 زنقة) (: دملقر دالختماعي)
 8 دلشقة) دأللب  إقامة  دملجاطي 

دلطابق دألول دلددر دلبيضاء.
مد  قيام دلشركة):)99)سية دبتددء)

من تاريخ تأسيسها دلنهائي.
ب) 0قدر  (: دلشركة) رأسمال 
 1222 إلى) مقسم  ارهم  (122.222
للودحد ) ارهم  (122 حصة من فئة)

موزعة بالكامل على):
 1222 (: دمحمد) خودا  دلسيد 

حصة.
دلتسيير ودإلمضاء):

تسير دلشركة ملد  غير محدوا  من)
طرف دلسيد خودا دمحمد.

بتوقيع) ملزمة  دلشركة  تصبح 
دلسيد خودا دمحمد.

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)
31)ايسمبر من كل سية.

باملركز) دلتسجيل  تم  (: دلتسجيل)
دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 
تحت سجل) (2216 أكتوبر) (18 0وم)

تجاري رقم)361229.
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L - K TRAVAUX

SNC

En Liquidation

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

لشركة) ودلشركاء) دملسير  قردر  إثر 

 12.222 رأسمالها) (L( -(K(TRAVAUX

22،)إقامة) (: ارهم،)مقرها دالختماعي)

سال) زنقة سوق لخميس،) دلشريف،)

دلجد0د .

تمت) دملصفي  تقرير  قردء   وبعد 

دلتصفية) حسابات  على  دملصااقة 

ذمة دملصفي ودليطق بإقفال) وإمالء)

عمليات دلتصفية.

بكتابة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم)35666)بتاريخ)28)ايسمبر)

.2222
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 STE ACADEMIE

SCIENTIFIQUE

SARL AU

تصفية دلشركة
دلعام) دلجمع  قردر  إثر  على 

ايسمبر) (16 دالستثيائي دمليعقد 0وم)

 ACADEMIE« لشركة) (2222

SCIENTIFIQUE SARL AU» شركة 

بشريك  دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

وحيد،)رأسمالها)12.222)ارهم،)تقرر)

ما 0لي):

تصفية دلشركة.

لحسن) باطر  دلسيد  إعالن 

كمصفي للشركة.

شارع) (11 رقم) (: دلتصفية) مقر 

موالي عبد هللا حي دلبركة سال.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (16 بتاريخ)

.35653
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INTEXALU
S.A

رأسمالها 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : 19 زنقة ا0ترم 
)DES THERMES) الفيالت دلددر 

دلبيضاء
تأسيس شركة مساهمة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) (1995 أكتوبر) (16

.INTEXALU S.A(مساهمة
دلخشب  أعمال   : دلشركة  غرض 

ودألملييوم.
دملد  : 99 سية.

في  محدا   : دلشركة  رأسمال 
 1222 إلى  مقسمة  ارهم   122.222

سهم من فئة 122 ارهم للسهم.
دلسية دالختماعية : من فاتح 0يا0ر 

إلى 31 ايسمبر من كل سية.
 8 في) بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ 
نوفمبر)1995)تم تعيين أول متصرفين)

للشركة ملد )6)سيودت وهم):
دلسيد مصطفى بالعقد .

دلسيد محمد بالعقد .
رئيسا) بالعقد   مصطفى  وتعيين 

ملجلس دإلادر  ليفس دملد .
دالقتطاعات) بعد  (: دألرباح)
دلقانونية ودلتيظيمية،)تخصيص باقي)
تقريره من طرف) 0تم  دألرباح سوف 

دلجمع دلعام للمساهمين.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

نوفمبر)1995)تحت رقم)127796.
بالسجل) مقيمة  دلشركة  حيث 

دلتجاري تحت رقم)81615.
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 SPA DAR ESSALAM
GARDENS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رأسمالها 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : 17 شارع صومعة 
حسان دلرباط

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
 2222 نوفمبر) (13 بتاريخ) بالرباط 
لشركة) دألسا�شي  دليظام  إعددا  تم 
ذدت دملسؤولية دملحدوا  مصائصها)

كالتالي):

 SPA DAR ESSALAM (: دإلسم)
.GARDENS

وإادر  وتشغيل) إنشاء) (: دملوضوع)
ودلعيا0ة) دلبدنية  دللياقة  مردكز 

بالجسم.
دملقر دالختماعي):)17)شارع صومعة)

حسان دلرباط.
سية من 0وم تسجيل) (99 (: دملد )

دلشركة في دلسجل دلتجاري.
ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
قيمة) من  حصة  (1.222 إلى) مقسم 
ارهم للحصة دلودحد  موزعة) (122

على دلشكل دلتالي):
شركة) بحوز   حصة  (992
 MARITA IMMOBILIERE SARL

.AU
شركة) بحوز   حصص  (12
 DIFAF PARTICIPATIONS

.TOURISTIQUES SARL
غير) ملد   دلشركة  يسير  (: دإلادر )

محدوا  دلسيد بولكوط رحال.
فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.
دلقانوني) لالحتياط  (%5 (: دألرباح)
0روه) فيما  دلشركاء) 0وظفه  ودلباقي 

مياسبا.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  أنجز  (- (2
دلتجارية) دملحكمة  ضبط  كتابة 
 2222 ايسمبر) (21 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)6349.
لإلشار  ودلتيبيه
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STE DERMEDA
SARL AU

CAPITAL : 100.000 dhs
 SIEGE(SOCIAL : N°23 LOT
 ENNAZAHA ROUTE DE

 MEKNES KHENIFRA
RC(N° : 2659 KHENIFRA

تفويت دلحصص تعيين مسير خد0د 
تحويل دملقر دالختماعي

سجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بخييفر  بتاريخ)16)ايسمبر2222،)في)
 DERMA(خمع عام دستثيائي لشركة
دملسؤولية) ذدت  شركة  (،SARL AU

دملحدوا  تم ما 0لي):

بيع دلحصص دالختماعية):)تفويت)

حصة) (1222 دلسيد عدنان دلشرفي)

ميطش) دلسيد  لفائد   دختماعية 

0اسين.

0اسين) ميطش  دلسيد  تعيين 

أعاله) للشركة  خد0د  كمسير 

دلشرفي) عدنان  دلسيد  ودستقالة 

دلوطيية) دلتعريف  للبطاقة  دلحامل 

رقم)C728639)من دلشركة أعاله.

للشركة) دالختماعي  دملقر  تحويل 

دلنزدهة) تجزئة  (23 رقم) من  أعاله 

 68 رقم) دلى  مييفر   مكياس  طريق 

زنقة)3)حي أسكا مييفر .

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بخييفر )

2222،)تحت رقم) 28)ايسمبر) بتاريخ)

.22/358
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STE JIRARI HOUSE

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

ردسمالها : 562.222 ارهم

مقرها دالختماعي : بالقييطر  زنقة 

محمد غرنيط دقامة ردنيا رقم 7

بتاريخ) دملحرر  دملحضر  بمقت�شى 

دلشريك) قرر  (،2222 ايسمبر) (15

دلوحيد للشركة.

دالختماعي) دملقر  عيودن  تغيير 

للشركة دلى دلعيودن دلتالي):

ردنيا) دقامة  غرنيط  محمد  زنقة 

دلرقم)7)دلقييطر .

تحيين دلقانون دالسا�شي للشركة.

بالسجل) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دالبتددئية) للمحكمة  دلتجاري 

بالقييطر  بتاريخ)23)ايسمبر)2222،)

تحت رقم)82679.
بمثابة مقتطف وبيان

دملسير
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STE AVOMAB

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : متجر بزنقة 2 رقم 

29 حي معمور  دلقييطر 

تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقييطر  تم وضع دلقانون دالسا�شي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

دملودصفات) ذدت  وحيد  بشريك 

دلتالية):

 STE AVOMAB SARL(:(دلتسمية

.AU

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.

 2 متجر بزنقة) ( (: دملقر دالختماعي)

رقم)29)حي معمور  دلقييطر .

دالستغالل) (: دلشركة) موضوع 

دلفالحي ودالشغال دملختلفة.

ردسمال) حدا  (: دلشركة) ردسمال 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 

محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على دلشركاء)

كالتالي):

دلسيد عاال مبروك)1222)حصة.

دملد ):)99)سية.

:)أسيد دلى دلسيد عاال) دلتسيير) (

دلتعريف) للبطاقة  دلحامل  مبروك،)

.G266811(دلوطيية رقم

من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.

دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 

باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)

ايسمبر) (23 بتاريخ) (57939 رقم)

.2222

121 P
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STE TPNL TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 72 زدوية حمان 

   ،B9 دلفطودكي ودلدكالي دقامة زكرياء

دلطابق دلخامس دلقييطر 

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقييطر  تم وضع دلقانون دالسا�شي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

دملودصفات) ذدت  وحيد  بشريك 

دلتالية):

 STE TPNL TRANS (: دلتسمية)

.SARL

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

72 زدوية حمان  ( (: دملقر دالختماعي)

   ،B9 دلفطودكي ودلدكالي دقامة زكرياء

دلطابق دلخامس دلقييطر .

نقل) (: دلشركة) موضوع 

ونقل) دلسياحي  دليقل  دملستخدمين،)

دلبضائع.

ردسمال) حدا  (: دلشركة) ردسمال 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 

محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على دلشركاء)

كالتالي):

 522 بلخيري) دلد0ن  بدر  دلسيد 

حصة.

دلسيد))محمد تاجي))522)حصة.

دملد ):)99)سية.

بدر) دلسيد  دلى  أسيد  (: دلتسيير) (

دلد0ن بلخيري  دلسيد محمد تاجي.

من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.

دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 

باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)

ايسمبر) (23 بتاريخ) (57945 رقم)

.2222

122 P

FIDMAS
 CONSEILLER COMPTABLE FISCALE ET

JURIDIQUE
 AV MD V APPT 4 2 EME ETAGE  368

KENITRA
TEL(:(07.37.32.57.44
GSM(:(06.61.84.21.90

STE MISSTAREK TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد
تاسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2222 ايسمبر) (17 بالقييطر  بتاريخ)
لشركة) دالسا�شي  دلقانون  وضع  تم 
بالخصائص) (MISSTAREK TRANS

دلتالية):
 MISSTAREK شركة) ( (: دلتسمية)

.TRANS SARL  AU
ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.
هارون) زنقة  ( (: دالختماعي) دملقر 
 3 ( رقم) دلفراوس  دقامة  دلرشيد 
ميموزد،)دلقييطر  عيد شركة كازدرد0ا.
غرض) 0كون  ( (: دلشركة) ( غرض)
ودليقل) دالشخاص  نقل  (: دلشركة)

دملدر�شي ودلتجار  بصفة عامة.
دلعمليات) كل  عامة  وبصفة 
دلعقارية) دلصياعية،) دلتجارية،)
بنشاط) عالقة  لها  دلتي  ودملالية 
دلشركة ودلتي من شأنها دملساهمة في)

تيمية دلشركة.
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

تاسيسها دلنهائي.
من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.
 122.222 (: دالختماعي) دلردسمال 
ارهم مقسمة دلى)1222)حصة بقيمة)
122)ارهم للودحد  سدا تمنها كاملة)

من طرف دلسيد زوييو طارق.
دلسيد) دلشركة  يسير  ( (: دلتسيير)

زوييو طارق.
وقيدت دلشركة بالسجل دلتجاري)
باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)

رقم)57989.
بمثابة ومقت�شى)

دملسير

123 P

STE BLOG BUREAU
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : زدوية زنقة موالي 
عبد دلحفيظ وشارع موالي عبد 

دلعزيز، متجر رقم 2 دلقييطر 
رفع رأسمال دلشركة

وملق فرع تابع للشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
(،2222 12)نونبر) دلغير دلعااي بتاريخ)
((،BLOG BUREAU SARL AU(لشركة

تقرر ما 0لي):
دلشركة) ردسمال  في  دلزياا  
 422.222 دلى) ارهم  (122.222 من)
حصة) (3222 باصددر) وذلك  ارهم 
ارهم) (122 دختماعية خد0د  بقيمة)
للحصة،)مع تغيير دلفصول)6)و7)من)

دلقانون دالسا�شي للشركة.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)17)نونبر)

2222،)تحت رقم)82117.
بمقت�شى محضر دلجمع دلعام غير)
دلعااي بتاريخ)11)نونبر)2222)لشركة)
تقرر) (،BLOG BUREAU SARL AU

ما 0لي):
بالعيودن) للشركة  تابع  ملق فرع 

دلتالي):
44)زنقة أحمد شوقي،)دقامة رضا،)
متجر رقم)1،)دملد0ية دلعليا دلقييطر .
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
بتاريخ بالقييطر    دالبتددئية 
رقم) تحت  (،2222 ايسمبر) (22  

.82645
124 P

STE  ADELANTO FINANCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : 74 شارع 0وسف 
دبن تاشفين، دقامة بوعالم، دلطابق 

دلثاني شقة رقم 3 دلقييطر 
تاسيس شركة

بالقييطر ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (،2222 نونبر) (11 تم وضع بتاريخ)
وضع))دلقانون دالسا�شي لشركة ذدت)
دملسؤولية دملحدوا ))ذدت دملودصفات)

دلتالية):

 STE ADELANTO (: دلتسمية)

.FINANCE SARL

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

شارع) (74 ( ( (: دالختماعي) دملقر 

دقامة بوعالم،) 0وسف دبن تاشفين،)

دلطابق دلثاني شقة رقم)3)دلقييطر .

دملوضوع دلشركة):)ميعش عقاري،)

دملقاولة في دالشغال دملختلفة أو دلبياء)

وبصفة عامة كل ما له عالقة بنشاط)

دلشركة.
ردسمال) حدا  (: دلشركة) ردسمال 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 

محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على دلشركاء)

كالتالي):

دلسيد دالصفر سمير)522)حصة.

 522 ( عد0ل) دلزرودلي  ( دلسيد)

حصة.

دملد ):)99)سية.

)دلتسيير):)أسيد دلى دلسيد دالصفر)

سمير.

من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 

باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)
ايسمبر) (28 بتاريخ) (57973 رقم)

.2222

125 P

STE DECASTRAV
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بمسير وحيد

دلعام) دلجمع  محضر  بموخب 

نونبر) (13 غير دلعااي دمليعقد بتاريخ)

2222،)قرر دلشريك))دلوحيد لشركة)

DECASTRAV)شركة ذدت مسؤولية)
ردسمالها) وحيد،) بمسير  محدوا  

زنقة) مقرها  ارهم،) (122.222

 3 هارون دلرشيد دقامة فراوس رقم)

ميموزد،)دلقييطر  عيد شركة كازدرد0ا)

دلقييطر  ما 0لي):
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دلحسين) صموا  دلسيد  تعيين 
مسيرد خد0د للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
فاتح) بتاريخ  بالقييطر   دالبتددئية 

ايسمبر)2222،)تحت رقم)82192.
بمثابة ومقت�شى دملسير

126 P

STE  PARALYAUTEY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بشريك  وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : 3 تجزئة دلوحد ، 
 A-B 23 عمار  32، متجر رقم

دلقييطر 
دلسجل دلتجاري رقم : 46873 

دلقييطر 
دلحل دملبكر للشركة

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
 PARALYAUTEY(دلغير دلعااي لشركة

SARL AU)،))تقرر ما 0لي):
دملبكر) دلحل  على  دملصااقة 

للشركة.
دملسعواي،) د0مان  دالنسة  تعيين 

بصفتها مصفية للشركة.
دلشركة) تصفية  مقر  تحد0د 

بالعيودن دلتالي):
3)تجزئة دلوحد ،)عمار  رقم)32،)

متجر رقم)A-B23))دلقييطر .
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
 17 بتاريخ) بالقييطر   دالبتددئية 

ايسمبر)2222،)تحت رقم)82577.
127 P

STE BENTOUMI CAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي :  124 زنقة 
معمور  دقامة نور دملكتب رقم 6 

دلقييطر 
تاسيس شركة

بالقييطر )) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون دالسا�شي لشركة) ( تم وضع)
بشريك) ( دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت 

وحيد ذدت دملودصفات دلتالية):

 STE BENTOUMI (: دلتسمية)
.CAR  SARL AU

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 
دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.

زنقة) (124 ( (: دالختماعي) دملقر 
 6 رقم) دملكتب  نور  دقامة  معمور  

دلقييطر .
موضوع دلشركة):))كردء)دلسياردت)

بدون سائق.
ردسمال) حدا  (: دلشركة) ردسمال 
ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 
دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 
محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على دلشركاء)

كالتالي):
 1222 مبالة) صباح  دلسيد  

حصة.
دملد ):)99)سية.

)دلتسيير):)أسيد دلى دلسيد  صباح)
دلوطيية) للبطاقة  دلحاملة  مبالة،)

.GA17444(رقم
من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 
باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)
ايسمبر) (15 بتاريخ) (57829 رقم)

.2222
128 P

STE FIDCONET
SARL

 TRAVAUX COMPTABILITE
  CONSTITUTION DE SOCIETE CONSEILS

JURIDIQUE
CAPITAL(:(100.000(dhs

 STE MUSTAPHA GOURIH
  SARL AU
تاسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقييطر  بتاريخ فاتح))ايسمبر)2222 
دملسؤولية) ذدت  شركة  تاسيس  تم 
دلخصائص) تحمل  ودلتي  دملحدوا  

دلتالية):
 STE شركة) ( (: دلتسمية)
(، (MUSTAPHA GOURIEH

ش.ذ.م.م.ش.و.

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 
دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.

دملقر دالختماعي):)))59)دقامة موالي)
عبد دلعزيز شارع موالي عبد دلعزيز)

رقم)4)دلقييطر .
محل للحالقة) ( (: دلهدف دلشركة)

ودلتجميل.
دلعمليات) كل  عامة  وبصفة 
ودلعقارية ودملالية دلتي لها) دلتجارية،)
من) ودلتي  دلشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها دملساهمة في تيمية دلشركة.
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

تاسيسها دلنهائي.
دلتسيير أسيد دلى):)دلسيد مصطفى)

كوريح.
من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)
31)ايسمبر من كل سية ماعدد دلسية)

دالولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.
دلردسمال حدا في مبلغ))122.222 
ارهم مقسمة دلى)1222)حصة بقيمة)
دكتتابها) سدا  للودحد ،) ارهم  (122

وتوزيعها كالتالي):
 1222 كوريح) مصطفى  دلسيد 

حصة.
وقيدت دلشركة بالسجل دلتجاري)
باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)
ايسمبر) (21 بتاريخ) (82588 رقم)

.2222
من دخل دملستخرج ودالشار 

)فيدكونيط

129 P

STE AITRA KENITRA TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : زنقة سبو مركز 
دملعامالت »الشوب» مكتب رقم 1 

دلطابق دلخامس دلقييطر 
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) ( وضع) تم  ( بالقييطر ،)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دالسا�شي 
ذدت) وحيد  بشريك  ( دملحدوا )

دملودصفات دلتالية):

 STE AITRA KENITRA(:(دلتسمية

.TRANS SARLAU

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.
دملقر دالختماعي):))زنقة سبو مركز)

 1 رقم) مكتب  »الشوب») دملعامالت)

دلطابق دلخامس دلقييطر .

دملوضوع دلشركة):))دملقاولة في نقل)

دملستخدمين.
ردسمال) حدا  (: دلشركة) ردسمال 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 

محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على دلشركاء)

كالتالي):

دلسيد كمال عيطة)1222)حصة.

دملد ):)99)سية.

أسيد دلى دلسيد كمال) (: دلتسيير) (

دلوطيية) للبطاقة  دلحاملة  عيطة،)
.GA139228(رقم

من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 

باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)
ايسمبر) (28 بتاريخ) (57969 رقم)

.2222

130 P

STE  IMMO TOSKANIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : زدوية زنقة 21 

و23، رقم 66 دلقييطر 

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) ( وضع) تم  ( بالقييطر ،)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

ذدت) وحيد  بشريك  ( دملحدوا )

دملودصفات دلتالية):

 STE IMMO (: دلتسمية)

.TOSKANIA  SARLAU

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.
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 21 زدوية زنقة) ( ( (: دملقر دالختماعي)
و23،)رقم)66)دلقييطر .

دملوضوع دلشركة):)ميعش عقاري.
ردسمال) حدا  (: دلشركة) ردسمال 
ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 
دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 
محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على دلشركاء)

كالتالي):
 1222 كيوني) دليبي  عبد  دلسيد 

حصة.
دملد ):)99)سية.

أسيد دلى دلسيد عبد) (: دلتسيير) (
للبطاقة) دلحاملة  كيوني،) دليبي 

.A484455(دلوطيية رقم
من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 
باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)
ايسمبر) (28 بتاريخ) (57983 رقم)

.2222
131 P

 STE   BLACK WINGS
TRANSPORT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : شقة  رقم 1 ، 

تجزئة دلحزدم A2، زنقة 166 رقم 26 
دلقييطر 

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) ( وضع) تم  ( بالقييطر ،)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دالسا�شي 
ذدت) وحيد  بشريك  ( دملحدوا )

دملودصفات دلتالية):
 STE BLACK WINGS (: دلتسمية)

.TRANSPORT   SARLAU
ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.
(،(1 )رقم) ))شقة) (: دملقر دالختماعي)
تجزئة دلحزدم)A2،)زنقة)166)رقم)26 

دلقييطر .

نقل) (: دلشركة) دملوضوع 
دملستخدمين.

ردسمال) حدا  (: دلشركة) ردسمال 
ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 
دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 
محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على دلشركاء)

كالتالي):
 1222 دلهماز) أسامة  دلسيد 

حصة.
دملد ):)99)سية.

)دلتسيير):)أسيد دلى دلسيد أسامة)
دلوطيية) للبطاقة  دلحاملة  دلهماز،)

.G754356(رقم
من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 
باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)
ايسمبر) (23 بتاريخ) (57963 رقم)

.2222
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 STE TOUL AUDIT &
CONSEIL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
ذدت شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : زدوية شارع 

دلجيش دمللكي، زنقة سبو وزنقة 
حفيظ دبردهيم، دقامة ماخوريل 

11، مكتب رقم 6  دلقييطر 
تاسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم وضع دلقانون) (2222 ايسمبر) (21
دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)
ذدت دلشريك دلوحيد ذدت دملميزدت)

دلتالية):
دلشركة تسمى شركة) (: دلتسمية)
 TOUL(AUDIT(&(CONSEIL(SARL
AU)،)شركة محدوا  دملسؤولية ذدت)

دلشريك دلوحيد.
دملوضوع):)غرض دلشركة):

وتدبير) تسيير  في  دالستشاردت  (
دملقاوالت.

دالقتصاا0ة) دلدردسات  دخردء)

ودالادرية ودلقانونية ودملالية.

دلتدريب) مطط  وتيفيذ  تطوير 

ودليدودت.

ودملساعد ) دملشور   تقد0م 

للشركات ودمليظمات في دنشاء)أنظمة)

دملعلومات.

دلعامة) دلعالقات  دستشاردت 

ودالتصال.

دستشاردت دالعمال.

دلضريبية) دالقردردت  دنشاء)

ودالختماعية.

دادر  دالصول.

دملالية) دلقانونية،) (: دالستشاردت) (

ودالختماعية.

ومعالجة) مسك  باعمال  دلقيام 

ومردقبة وتحد0ث ودالشردف وتيظيم)

دملحاسبة.

دلعمليات) خميع  عامة،) وبصفة 

دلتجارية،)دملالية،)دلصياعية،)ميقولة)

أو) مباشر   ودملرتبطة  دمليقولة  وغير 

بشكل غير مباشر باالغردض دملشار )

إليها أعاله أو بامكانها تسهيل توسع)

وتطوير دلشركة.
شارع) زدوية  ( (: دالختماعي) مقرها 
وزنقة) سبو  زنقة  دمللكي،) دلجيش 

حفيظ دبردهيم،)دقامة ماخوريل)11،)

مكتب رقم)6))دلقييطر .

مد  دلشركة):)في)99)سية،)دبتددء)

من تقييدها بالسجل دلتجاري.
دلشركة) ردسمال  حدا  (: ردسمال)

مقسمة) ارهم  (122.222 مبلغ) في 

1222)حصة دختماعية من فئة) على)

122)ارهم في ملكية دلشريك دلوحيد)

دلسيد  سهام دلتول.
دلتول) سهام  دلسيد   (: دلتسيير)

رقم) دلوطيية  للبطاقة  دلحاملة 

مسير ) تيصيبها  تم  (، (GY6586

للشركة لفتر  غير محدوا .
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 

للمحكمة دالبتددئية بالقييطر  في)28 

ايسمبر)2222،)تحت رقم)57981.
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STE KHIFA BAT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ردسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : 47 زنقة عمرو 

بن دلعاص، دقامة دسماعيل، مكتب 
رقم 4 دلقييطر 

دلسجل دلتجاري رقم : 55819 
دلقييطر 

رفع ردسمال دلشركة
بمقت�شى محضر دلجمع دلعام غير)
(، (KHIFABAT SARL دلعااي لشركة)

تقرر ما 0لي):
دلشركة) ردسمال  في  دلزياا  
 522.222 دلى) ارهم  (122.222 من)
حصة) (4222 باصددر) وذلك  ارهم 
ارهم) (122 دختماعية خد0د  بقيمة)
دلشركة) رأسمال  ليصبح  للحصة،)

موزع كالتالي):
 1222 بوحسين) دبردهيم  دلسيد 
 122.222 مجموعه) ما  أي  حصة 

ارهم.
دلسيد فؤدا رمضان)1222)حصة)
أي ما مجموعه)122.222)ارهم.

دلسيد أحمد بولعالى)1222)حصة)
أي ما مجموعه)122.222)ارهم.

دلسيد حمز  بولعلى)1222)حصة)
أي ما مجموعه)122.222)ارهم.

 1222 دلدحماني) مالد  دلسيد 
 122.222 مجموعه) ما  أي  حصة 

ارهم.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دلسجل) بالقييطر ،) دالبتددئية 

دلتجاري رقم)55819.
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  STE KBIBCHI GROUPE
METALO
SARL AU

 SIEGE : N°11 DOHA(TIFLET(SIDI
ALLA EL BAHRAOUI

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
17)ايسمبر)2222،)تم دقردر ما 0لي):

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس 
دلخصائص) تحمل  ودلتي  دملحدوا  

دلتالية):



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   904

 KBIBICH GROUPE (: دلتسمية)

.METALO

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

دالشغال) (: دالختماعي) دلهدف 

تحويل) دلبياء،) دالشغال  أو  دملتيوعة 

تصنيع وتركيب دلهياكل دملعدنية من)

دالملييوم ودلفوالذ للهيدسة.
 122.222 (: دلشركة) ردسمال 

ارهم.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتاسيس دلنهائي.
دملقر دالختماعي):)رقم)11)دلضحى)1 

تيفلت،)سيدي عالل دلبحردوي.

دلتسيير):)دلسيد ربيع قبيب�شي.

بالسجل) دلشركة  تسجيل  تم 

دلتجاري باملحكمة دالبتددئية بتيفلت)

2222،)تحت رقم) 29)ايسمبر) بتاريخ)

.659
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STE  HARD BRICKS
SARL AU

 SIEGE : DOUAR(AIT(AISSA

TIFELET SIDI ABDERAZAK

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

17)ايسمبر)2222،)تم دقردر ما 0لي):

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس 

دلخصائص) تحمل  ودلتي  دملحدوا  

دلتالية):

.STE HARD BRICKS(:(دلتسمية

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

تصنيع) ( (: دالختماعي) دلهدف 

دلياخور،)دالشغال دملختلفة أو أشغال)

دلبياء.
 122.222 (: دلشركة) ردسمال 

ارهم.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتاسيس دلنهائي.

اودر د0ت عي�شى) (: دملقر دالختماعي)

بتيفلت سيدي عبد دلرزدق.

دلتسيير):)دلسيد سعيد دلحيان.

تم دال0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

0يا0ر) (24 بتاريخ) بتيفلت  دالبتددئية 

2221،))تحت رقم)1.

136 P

STE DIANA HOLDING
.S.A

CAPITAL : 160.000.000 dhs

 SIEGE(SOCIAL : BUREAU

 ADMINISTRATIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH EL

HAJEB

RC(N°: 17.893

دلعامة) دلجمعية  ملحضر  وفقا 

 DIANA HOLDING لشركة)

دمليعقد  بتاريخ)29)0ونيو)2222،)قرر)

دلشركاء)ما 0لي):

محمد) دلسيد  دستقالة  دستنتاج 

علي عبابو ودلسيد مليد حاتمي من)

ميصبيهما كمسير0ن دلشركة.

بوشارب،) سمية  دلسيد   تعيين 

دنيس) ريان  زنيبر،) نيل  ليث  دلساا  

هاشم) موالي  حاتمي،) مليد  زنيبر،)

وأنودر) روشدي  عثمان  بلغيتي،)

دالادر ) مجلس  كأعضاء) دلطاهري 

دختماع) عيد  تنتهي  سيودت  (6 ملد )

على) دملودفقة  دلعامة  دلجمعية 

في دمليتهية  دملالية  دلسية   حسابات 

 31)ايسمبر)2225.

دالادر ) مجلس  ملحضر  وفقا 

لشركة)DIANA HOLDING)دمليعقد)

قرر أعضاء) (،2222 0ونيو) (29 بتاريخ)

مجلس دالادر  تجد0د وال0ة دلسيد )

مجلس) كرئيسة  زنيبر  مارية  غيثة 

عيد) تنتهي  سيودت  (6 ملد ) دالادر  

على) دملودفقة  دلجمعية  دختماع 

حسابات دلسية دملالية دمليتهية في)31 

ايسمبر)2225.

دلسجل) في  دلقانوني  دال0ددع  تم 

نونبر) (2 بتاريخ) بمكياس  دلتجاري 

2222،)تحت رقم)3526.
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STE STAND UP CAFE
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد  على   بياء)
2222،)مسجل بالرباط)  23)سبتمبر)
بتاريخ)24)سبتمبر)2222،)أبرم قانون)
ودالتي) دملسؤولية  محدوا   شركة 

بيان وتفصيل مميزدتها.
.STE STAND UP CAFE(:(دالسم

شاي،) قاعة  دستغالل  (: دلهدف)
دلوخبات) لتياول  سياك  مقهى 
دلخفيفة دلتي تامذ في عين دملكان أو)
تيقل مثل دلسيدويشات ودلهمبوغر)

ودلشاورما ودملعجيات ودلحلويات.
دلشركات) حفالت  تيظيم 
دلعائلية) دالادرية،) ودملياسبات 

ودلجمعوية.
للشركات،) دلوخبات  تقد0م 
دلسفاردت،) دلجامعات،) دملددرس،)

دملستشفيات وغير ذلك.
دملعجيات،) تسويق  بيع،) شردء،)

دلحلويات ودلشوكوالته ودملثلجات.
دلشركاء):)

دملزادا) حمز ،) دلرشيدي  دلسيد 
بالرباط بتاريخ)2/25/1991،)دلساكن)
باقامة دلنسيم)3)عمار  ا شقة رقم)7 

دلوفاق،)تمار  من خنسية مغربية.
دلسيد  دلرشيدي خيهان،)دملزادا )
(،22/12/1996 بتاريخ) بالرباط 
 1125 رقم) دلوفاق  بتجزئة  دلساكن 

تمار ،)من خنسية مغربية.
دلطابق دالر�شي) (: دملقر دالختماعي)

قطعة)1125،)دلوفاق تمار .
0وم) من  دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتاسيس دلنهائي.
ردسمال):)122.222)ارهم مقسمة)
ودحد ) كل  قيمة  حصة  (1222 دلى)
122)ارهم مسجلة كلها نقدد ومحرر )
وموزعة) دلتقييد،) عيد  دملجموع  من 

كالتالي):
 952 (... حمز ) دلرشيدي  دلسيد 

حصة.
 52 (... خيهان) دلرشيدي  دلسيد  

حصة.

دلتسيير):)دلشركة مسير  من طرف)
دلسيد دلرشيدي حمز  بصفته دملسير)
دلتاسي�شي دلوحيد للشركة ملد  غير)

معيية.
دالرباح):)تقسم نسبيا بين دلشركاء)
دالقتطاعات) بعد  حصصهم  حسب 
من) تيقل  أو  ودلقانونية  دلشرعية 

خد0د.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دكتوبر) (7 بتاريخ) بتمار ،) دلتجارية 

2222،)تحت رقم)132893.
من دخل دالشهار ودلبيان
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STE ANOUAR LUM
SARL

ردسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : دقامة دلريحان 

دلشطر دلثاني بلوك ب عمار  6، كوم 
ب 6 س 1 ، محل رقم 1 تمار 

حل دلشركة
بمقت�شى عقد عرفي بتمار  بتاريخ)
18)ايسمبر)2222،)قرر شركاء)شركة)

»دنودر لوم»)ش.ذ.م.م.ش.و.،)ما 0لي):
لوم») »دنودر  لشركة) حل 

ش.ذ.م.م.ش.و.
عياا) سالم  دلسيد  وتعيين 
دلتصفية) وعيودن  للشركة  كمصفي 
هو دقامة دلريحان دلشطر دلثاني بلوك)
1)محل رقم) 6،)كوم ب س) ب عمار )

1)تمار .
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
 4635 رقم) تحت  بتمار   دالبتددئية 

بتاريخ)28)ايسمبر)2222.
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STE LA PYRAMIDE D 'OR 
TRANS 
SARL AU

ردسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي :حي دملعمور  س 

1164 تمار 
بمقت�شى عقد عرفي بتمار  بتاريخ)
21)ايسمبر)2222،)تم تاسيس شركة)
»لبيردميد اوغ طرونس») تحمل دسم)
تتوفر على دملميزدت) ش.ذ.م.م.ش.و.،)

دلتالية):



905 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

:)حي دملعمور  س) دملقر دالختماعي)
1164)تمار .

دلهدف دالختماعي):)حافالت لليقل)
دلحضري.

مد  دالستمردر):)99)سية.
رأسمالها):)122.222)ارهم مقسم)
ارهم) (122 1222)حصة من فئة) دلى)

موزع كما 0لي):
دلسيد دلطاهري محمد).....)1222 

حصة.
تم تعيين دلسيد طارق) (: دلتسيير)
غير) ملد   للشركة  كمسير  اويري 

محدوا .
من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.
دالرباح):)بعد دالقتطاع)5)%لتكوين)
0وزع دلباقي على) دالحتياط دلقانوني،)

دلشركاء)حسب حصصهم.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دلسجل) تحت  بتمار   دالبتددئية 

دلتجاري رقم)131647.
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STE MOTIONEXT
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد  (  بمقت�شى)
تأسيس) تم  (،2222 ايسمبر) (14  
من) محدوا   مسؤولية  ذدت  شركة 

شريك وحيد مميزدتها كالتالي):
مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)

محدوا  بشريك وحيد.
.STE MOTIONEXT(:(دلتسمية

دلغرض دالختماعي):)توفير مدمات)
)دلبرمجيات) دلتكيولوخيا) تطوير 
 HARDWARE ET ودالخهز )

SOFTWAR)))بشكل أسا�شي.
دالستشاردت) مدمات  تقد0م 
أسا�شي) بشكل  دلتكيولوخية 

للتصد0ر.
دملالية،) دلعمليات  عامة  وبصفة 
دلعقارية،) دلصياعية،) دلتجارية،)
مباشر ) عالقة  لها  دلتي  ودمليقوالت 
دالختماعي) بالغرض  مباشر  ( غير) أو 

وتمكن من تيمية أنشطة دلشركة.

دملقر دالختماعي):)15)شارع دالبطال)
دلشقة رقم)4)أكددل دلرباط.

دملد ):)99)عاما دبتددء)من تسجيل)
دلشركة في دلسجل دلتجاري.

فاتح) في  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 
كل) من  نونبر  (32 في) وتنتهي  ايسمبر 

سية.
0تحدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 
دلرأسمال دالختماعي في مبلغ)12.222 
حصة) (122 دلى) مقسم  ارهم،)
دختماعية بقيمة))122)ارهم للحصة)
ومحرر ) كليا  مسجلة  دلودحد ،)
دلسيد) دلوحيد  للشريك  ومخصصة 

عمر سبيل.
تم تعيين كمسير للشركة ملد  غير)

محدوا ):
مزادا بتاريخ) دلسيد عمر سبيل،)
للبطاقة) حامل  (،1989 مارس) (7
مغربي) (،BK354265 رقم) دلوطيية 
زنقة) (31 برقم) قاطن  دلجنسية،)

دلوروا حي دلردحة دلددردلبيضاء.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

دلرباط):)148671.
من أخل دلتخليص ودلنشر

دلتسيير
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 STE LES GRANDS MOULINS
 BELHAJJI

SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

رأسمالها : 8.522.222 ارهم
مقرها  دالختماعي :  رقم 59 عمار  1 
دلحي دلصياعي سيدي غانم مردكش

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
31)أكتوبر) دالستثيائي دمليعقد بتاريخ)
 STE LES شركة) قرر شركاء) (،2222
 GRANDS MOULINS BELHAJJI

SARL،)س.م.م ما 0لي):
دالختماعي) دلرأسمال  من  دلرفع 
 STE LES GRANDS لشركة)
 MOULINS BELHAJJI SARL
ارهم) (3.222.222 مبلغ) ش.م.م من 
ارهم أي زياا ) (8.522.222 دلى مبلغ)
مكتتبة ارهم  (5.522.222 بمبلغ)

ومحرر  بمقاصة دلحساب دلجاري) (
للشركاء)وذلك بانشاء)55.222)حصة)
ارهم) (122 دختماعية خد0د  بقيمة)

للحصة.
تغيير دلفصلين دلسااس ودلسابع)
للشركة) دالسا�شي  دلقانون   من 

كما 0لي):
تبعا) (: دلجد0د) دلسااس  دلفصل 
للرفع من دلرأسمال دالختماعي أصبح)

دلرأسمال دالختماعي كما 0لي):
(.... محمد) بالحاجي  دلسيد 

2.125.222)ارهم.
(.... سفيان) بالحاجي  دلسيد 

6.375.222)ارهم.
دملجموع).....)8.522.222)ارهم.

دلفصل دلسابع دلجد0د):
حدا دلرأسمال دالختماعي في مبلغ)
 85222 ارهم موزع دلى) (8.522.222
ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 
ومخصصة) كليا  محرر   للحصة،)

للشركاء)كما 0لي):
(..... محمد) بالحاجي  دلسيد 

21.252)حصة.
(..... سفيان) بالحاجي  دلسيد 

63.752)حصة.
دملجموع).............)85.222)حصة.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دلتجارية بمردكش بتاريخ)23)ايسمبر)

2222،)تحت رقم)2222/118785.
بالسجل دلتجاري رقم)82355

ملخص قصد دلنشر
دملسير
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STE ATLAS MID FOOD
شركة ذدت مسؤولية محدو 
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : رقم 14 تجزئة 
د0من 1 درومليل ميدلت

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2222 ايسمبر) (14 بتاريخ) ميدلت 
وضع دلقانون دالسا�شي لشركة ذدت)
 STE مسؤولية محدوا  تحمل دسم)
ATLAS MID FOOD SARL)ش.م.م)

مصائصها كالتالي):

دلتعبئة) (: دلشركة) غرض 
ودلتغليف.

تجزئة) (14 رقم) (: دلرئي�شي) دملقر 
د0من)1)درومليل ميدلت.

من 0وم) دبتددء) ( سية) (99 (: دملد )
تسجيلها في دلسجل دلتجاري.

 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة مبلغ) (1222 ارهم 0يقسم إلى)

كل حصة)122)ارهم.
إادر  دلشركة):)ستسير دلشركة من)

طرف دلسيد محمد دعالي.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية ميدلت بتاريخ)29)ايسمبر)
 221/2222 رقم) تحت  (،2222

بالسجل دلتجاري رقم)2571.
ملخص قصد دلنشر

دملسير
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 STE VOSEM DISTRIBUTION
 SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : كلم 1 طريق 
دلرشيد0ة ميدلت

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
 2222 23)ايسمبر) دالستثيائي بتاريخ)
 STE لشركة) دلوحيد  دلشريك  قرر 
 VOSEM DISTRIBUTION SARL
حصة) (1222 تفويت) على  ش.م.م  (،
ذو) دلسيد   طرف  من  دختماعية 
دلهام لفائد  دلسيد دلكسر) دلقرنين 

نجيب.
بعد دستقالة دلسيد  ذو دلقرنين)
دالستثيائي) دلعام  دلجمع  قرر  دلهام 
كمسير) نجيب  دلكسر  دلسيد  تعيين 
 STE VOSEM لشركة) وحيد 
غير) ملد   (،DISTRIBUTION SARL

محدوا .
بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
بميدلت) دالبتددئية  باملحكمة  ضبط 
2222،)تحت رقم) 29)ايسمبر) بتاريخ)
رقم) دلتجاري  بالسجل  (،2222/222

.2513
ملخص قصد دلنشر

دملسير

144 P
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 STE  BROTHERS BUSINESS

SHOPS
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : عمار  32 شقة 

رقم 8 زنقة موالي أحمد لوكيلي 

حسان دلرباط

دلسجل دلتجاري رقم 148545

تاسيس شركة
 11 بتاريخ) لعقد عرفي حرر  تبعا 

شركة) تاسيس  تم  (2222 ايسمبر)

مودصفتها) محدوا   مسؤولية  ذدت 

كالتالي):

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا .

 STE (: دالختماعية) دلتسمية 

.BROTHERS BUSINESS SHOPS

دلهدف دالختماعي):)دنشاء)وتشغيل)

دملتعلقة) دالعمال  وخميع  دملطاعم 

باملطعمة.

شقة) (32 عمار ) (: دملقر دالختماعي)

لوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان دلرباط.

دملد ):)حدات مد  دلشركة في)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  تبتدأ  سية،)

دلسجل دلتجاري.

 122.222 (: دالختماعي) دلردسمال 

ارهم.

ردسمال) حدا  (: دلردسمال) توزيع 

مقسما) ارهم  (122.222 في) دلشركة 

)من فئة) 1222)حصة دختماعية) دلى)

122)ارهم للحصة،)مرقمة من)1)دلى)

.1222

ووزعت هذه دلحصص كالتالي):

دلسيد بدر دلد0ن بوتخيل)....)342 

حصة.

 332 (... بوتخيل) سفيان  دلسيد 

حصة.

 332 (..... رضودن) 0اسين  دلسيد 

حصة.

دملجموع).......)1222)حصة.

دلد0ن) بدر  دلسيد  (: دلشركاء)
مزادا) دلجنسية،) مغربي  بوتخيل،)
(،1977 أكتوبر) (4 بتاريخ) بوزدن،)
دالمريكية،) دملتحد   بالوال0ات  قاطن 
حامل لبطاقة دلتعريف دلوطيية رقم)

.A727271
مغربي) بوتخيل،) سفيان  دلسيد 
دلجنسية،)مزادا بالسوي�شي دلرباط،)
قاطن) (،1991 أغسطس) (14 بتاريخ)
بفيال دلياسمين رقم)32)زنقة دلقلبين)
لبطاقة) حامل  دلرباط  دلطائردت 

.AA29621(دلتعريف دلوطيية رقم
مغربي) رضودن،) 0اسين  دلسيد 
بالخرطوم)) مزادا  دلجنسية،)
 1981 مارس) (12 بتاريخ) دلسوادن،)
 13 عمار ) دالندلس  برياض  قاطن 
حي دلرياض) (2 قصبة) (12 شقة رقم)
دلتعريف) للبطاقة  حامل  دلرباط،)

.A335896(دلوطيية رقم
دلد0ن) بدر  دلسيد  (: دلتسيير)
بوتخيل) سفيان  دلسيد  بوتخيل،)
عييود) رضودن،) 0اسين  ودلسيد 

كمسير0ن للشركة ملد  غير محدوا .
تسجيل) تم  (: دلقانوني) ( دإل0ددع)
بالرباط) دلتجاري  بالسجل  دلشركة 
بتاريخ (148545 رقم)  تحت 

 25)ايسمبر)2222.
من أخل دلنشر ودالشهار

دلتسيير
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MARBAH ACCOUNTING
SARL

STE FAR AGROS 
SARL

رأسمالها : 732.222 ارهم
دالستثيائي) دلعام  دلجمع  قرر 
للشركة،)ودمليعقد بتاريخ)32)ايسمبر)

2222)دلتغييردت دلتالية):
 12.222 رفع ردسمال دلشركة من)

ارهم دلى)732.222)ارهم.
دحالة حصص دلسيد معاا فارح)
دلسيد) حصة  دلى  سهم  (12 دلبالغة)

عبد دللطيف فارح.
فريد ) دلسيد   حصص  دحالة 
حصة) دلى  سهم  (13 دلبالغة) دلودلي 

دلسيد عبد دللطيف فارح.

توسيع نشاط دلشركة كالتالي):

دالشغال) دلدردسات،) مكتب 

دلعامة.

6)زنقة دزكزد شقة) تغيير دملقر دلى):)

رقم)9)دكددل دلرباط.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

ايسمبر) (32 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

2222،)تحت رقم)6735.
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STE TAMANI VERT
مقرها دالختماعي : مكتب دلطابق  

دالول من مركز دلخدمات رياض 

دليخيل دلكائن بالرباط حي دلرياض 

قطاع 11 زنقة دلرز رقم 35

للجمع) ( عرفي) عقد  بمقت�شى 

نونبر) (13 دلعام دالستثيائي دملؤرخ في)

2222)قرر دلشريك دلوحيد في شركة)

 11 قطاع) ش.م.م.) (TAMANI VERT

زنقة دلرز رقم)35)تقرر ما 0لي):

مكتب) دالختماعي  دملقر  نقل 

دلخدمات) ( دألول من مركز) ( دلطابق)

حي) بالرباط  دلكائن  دليخيل  رياض 

دلرياض قطاع)11)زنقة دلرز رقم)32.

من) (4 دملاا ) تعد0ل  تم  وبذلك 

دلقانون دالسا�شي للشركة.

تم دال0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

ايسمبر) (28 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

2222،)تحت رقم)129716.
قصد دلنشر ودالعالن
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شركة الجنوب 
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رفع ردسمال 
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمردكش) مسجل  (،1993 سبتمبر)

بتاريخ)13)أكتوبر)1993،)تحت دملردخع)

دالمر) (،23/153152 رقم) (: دلتالية)

باالستخالص رقم)474727/11944،))

39385،)كياش رقم دوه))  توصيل رقم)

ب)17 /   2772)قرردلشركاء):

مبلغ) من  دلشركة،) ردسمال  رفع 

222.222)ارهم دلى مبلغ)1.222.222 

 8222 ودصددر) بخلق  وذلك  ارهم 

ارهم) (122 بقيمة) خد0د   حصة 

وافعت) دكتتبت  دلودحد ،) للحصة 

بن) محمد  دلسيد  طرف  من  كلها،)

دليمني.
تغيير دلفصل دلسابع من دلقانون)

دلخاص برأسمال دلشركة) دالسا�شي،)

وكيفية تقسيمه بين دلشركاء.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بمردكش)

تحت رقم) (،1993 أكتوبر) (26 بتاريخ)

.995
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شركة الجنوب
شركة ذدت مسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة
مسجل) عرفي،) عقد  بمقت�شى 

(: دلتالية) دملردخع  تحت  بمردكش 
باالستخالص) دالمر  (،3975/16 رقم)
رقم) توصيل  (،313322/2287 رقم)

تم تحرير) 1768/أ15،) دوه) (367921

محدوا ) لشركة  دالسا�شي  دلقانون 

دملسؤولية تحت دملميزدت دلتالية):

دلتسمية):)شركة دلجيوب،)شركة)

محدوا  دملسؤولية.

بصفة) دلشركة  تهدف  (: دلهدف)

مباشر  أو غير مباشر ،)ادمل دملغرب)

أو مارخه دلى):

دالستيردا) دلتجار ،) بيع،) شردء،)

ودملودا) دملعددت  لجميع  ودلتصد0ر 

ذدت صلة بقطاع دلبالستيك.

دلتمثيل بجميع دنودعه للشركات)

دلخارخية أو دملغربية.

وعموما خميع دلعمليات دلتجارية)

ودلصياعية،)دلعقارية،)دملالية وكل ما)

0رتبط بصفة مباشر  أو غير مباشر )

بالعمليات دملذكور  دعاله.

بن) عمار   (3 (: دالختماعي) دملقر 

دليمني،)شارع دلثعلبي،)دلحي دلشتوي،)

مردكش.
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من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تسجيلها في دلسجل دلتجاري.

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

كل) من  ايسمبر  (31 في) وتنتهي  0يا0ر 

سية.
حدا رأسمال في مبلغ) (: رأسمالها)

 2222 دلى) مقسم  ارهم  (222.222

للحصة) ارهم  (122 بقيمة) حصة 

دلودحد  مقسمة كالتالي):

دلسيد محمد بن دليمني)....)1922 

حصة.

 122 (.... دلسيد 0وسف بن دليمني)

حصة.

محمد) دلسيد  عين  (: دلتسيير)

غير) للشركة ملد   دليمني كمسير  بن 

محدا .

لتكوين دالحتياطي) (% (5 (: دالرباح)

دلقانوني،)بعد مصم تعويضات مسير)

دلباقي 0قسم على دلشركاء،) دلشركة،)

كل حسب دلحصص دململوكة له في)

دلشركة.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بمردكش)

1991،)تحت رقم) 12)سبتمبر) بتاريخ)

.169836
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STE ALLIAGE JEWELRY
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

تأسيس شركة
 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

أكتوبر)2222

ذدت) شركة  تأسيس  تم  قد 

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلخصائص) تحمل  ودلتي  دلوحيد 

دلتالية):

 STE ALLIAGE (: دلتسمية)

.JEWELRY

متجر) (: دالختماعي) دلهدف 

مجوهردت،)تجار ،)دستيردا وتصد0ر.
 122.222 (: دلشركة) رأسمال 

ارهم.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي.

حي) دلرباط  (: دالختماعي) دملقر 

 19 رقم) (U بلوك) (14 دلرياض قطاع)

شارع دلدلب.

دلتسيير):)خميلة علوي.

دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

(: بالرباط) دلتجارية  باملحكمة 

.148627
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 STE JPB
SARL

CAPITAL : 100.000 dhs

RC(N° : 127707

بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمار )

في)23)نونبر)2222،)قرر دلجمع دلعام)

(، (JPB SARL لشركة) دالستثيائي 

ارهم،) (122.222 رأسمالها) ش.م.م،)

مقرها دلرئي�شي في تمار  سيدي 0حيى)

زعير)12152)خيان دمليصور ميطقة ا)

عمار )18)شقة)4)ما 0لي):

نقل)322)حصة دختماعية دلتي في)

حوز  دلسيد  مريم دلركي دلى دلسيد)

.BOQUELET JEANT PAUL RENE

بالتالي مجموع دلحصص) وأصبح 

دالختماعية دلجد0د  كالتالي):

 BOQUELET JEANT دلسيد)

حصة) (PAUL RENE  1222

دختماعية.

دلركي) مريم  دلسيد   دستقالة 

 BOQUELET JEANT PAUL ودصبح)

RENE)هو دملسير دلوحيد للشركة.

دلسيد) (: دالختماعي) توقيع 

.BOQUELET JEANT PAUL RENE

JPB SARL AU شركة) فان  وذلك 

دملسؤولية) ذدت  شركة  أصبحت 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد.

لد ) دلقانوني  دال0ددع  تم  وقد 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

(،2222 ايسمبر) (32 بتاريخ) بتمار  

تحت رقم)4656.
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STE ACI METAUX BTP
تحويل دملقر دالختماعي

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
دلعام) دلجمع  قرر  (،2222 0يا0ر) (9

:(ACI METAUX BTP(لشركة
دلى) دالختماعي  مقرها  تحويل 

دلعيودن دلتالي):
دليويفات عين عتيق تمار .

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دلتجارية بالرباط بتاريخ)16)أغسطس)

2222،)تحت رقم)125556.
152 P

STE OISMINE GROUP
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها : 315.222.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 139 شارع موالي 
دسماعيل دلددردلبيضاء

دلسجل دلتجاري رقم : 42.123
تعيين متصرف خد0د

دالستثيائية) دلعامة  دلجمعية 
(،2222 نونبر) (2 بتاريخ) دمليعقد  
(،OISMINE GROUP S.Aلشركة
قررت تعيين دلسيد دبردهيم دلفا�شي)

دلفهري كمتصرف خد0د.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
ايسمبر) (25 0وم) بالددردلبيضاء)

2222،)تحت رقم)759265.
من أخل دال0جاز ودلبيان
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 AKWA IMMO
DEVELOPPEMENT

S A
ردسمالها : 149.123.622 ارهم

مقرها دالختماعي : 139 شارع موالي 
دسماعيل )دلصخور دلسوادء)،

دلددر دلبيضاء
دلسجل دلتجاري رقم 167.223

دستمردر نشاط دلشركة
بتاريخ)32)نوفمبر)2222)دلجمعية)
 AKWA لشركة) دالستثيائية  دلعامة 
(،IMMO DEVELOPEMENT SA
بالددر) دالختماعي  مقرها  دلكائن 
139)شارع موالي دسماعيل دلبيضاء)

)دلصخور دلسوادء))قررت دستمردر) (
نشاط دلشركة بالرغم من دلخسائر)
رأسمال) من  (4/3 تجاوزت) دلتي 

دلشركة.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)
(،2222 ايسمبر) (32 0وم) دلبيضاء)

تحت رقم)759873.
154 P

 STE AFRIQUIA
LUBRIFIANTS-SALUB

SA
رأسمالها : 51.867.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 54 شارع دلحزدم 
دلكبير عين دلسبع، دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري رقم 34.861
تعيين متصرف خد0د

دالستثيائية) دلعامة  دلجمعية 
(،2222 نوفمبر) (2 بتاريخ) دمليعقد  
تعيين) قررت  (SALUB SA لشركة)
دلفهري) دلفا�شي  دبردهيم  دلسيد 

كمتصرف خد0د.
كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
(،2222 ايسمبر) (25 0وم) دلبيضاء)

تحت رقم)759262.
155 P

STE D Z TRANS
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد تم) بالقييطر ،) (2222 فبرد0ر) (27
وضع دلقانون دألسا�شي لشركة تحمل)

دلخصائص دلتالية):
.STE D Z TRANS(:(دلتسمية

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 
مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

نقل) (: دالختماعي) دلهدف 
دليقل) دلغير،) لحساب  دملستخدمين 

دلقروي.
ارهم) (122.222 (: دملال) ردس 
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
122)ارهم للحصة دلودحد  مقسمة)

كما 0لي):
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 1222 زربوح) داريس  دلسيد  

حصة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

لعمامر ) قرية  (: دالختماعي) دملقر 

دزعيتردت مكرن أقليم دلقييطر .

دلتسيير):)دلسيد داريس زربوح.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

(،2222 أكتوبر) (21 بالقييطر  بتاريخ)

تحت رقم)4325.

156 P

STE I9LIM TRANS
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

31)أغسطس)2222)بالقييطر  قد تم)

وضع دلقانون دألسا�شي لشركة تحمل)

دلخصائص دلتالية):

.STE I9LIM TRANS(:(دلتسمية

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا .

نقل) (: دالختماعي) دلهدف 

دملستخدمين لحساب دلغير.

نقل دلبضائع دلوطني ودلدولي.
ارهم) (122.222 (: دملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد  مقسمة)

كما 0لي):

 522 الماري) دلعالي  عبد  دلسيد 

حصة.

 522 الماري) دلقاار  عبد  دلسيد  

حصة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

سعد) تجزئة  (: دالختماعي) دملقر 
زغلول زنقة سعد زغلول إقامة)12)ب)

رقم)5)دلقييطر .

دلعالي) عبد  دلسيد  (: دلتسيير)

دلعماري.

عبد دلقاار دلعماري.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

(،2222 سبتمبر) (7 بتاريخ) بالقييطر  

تحت رقم)2791.

157 P

 STE BELKY’S MASTER

BUSINESS

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقييطر ،)قد تم) (2222 نوفمبر) (17

وضع دلقانون دألسا�شي لشركة تحمل)

دلخصائص دلتالية):

 STE BELK’S MASTER(:(دلتسمية

.BUSINESS SARL AU

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤوية محدوا  ذو شريك وحيد.

دالستيردا) (: دالختماعي) دلهدف 

ودلتصد0ر،)دلتجار  داللكترونية.

ارهم) (122.222 (: دملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد  مقسمة)

كالتالي):

هشام بلخيري)1222)حصة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

أنودل) زنقة  (23 (: دملقر دالختماعي)

إقامة فلوري)11)مكتب رقم)4)ميموزد)

دلقييطر .

دلتسيير):)فددء)دلوزدني.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

بالقييطر  بتاريخ)22)ايسمبر)2222،)

تحت رقم)57917.

158 P

VOYAGE NOUR MARIA
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°46 AVENUE

 ZERKTOUNI(APPART 6
CASABLANCA

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
 2222 سبتمبر) (28 بتاريخ) دمليعقد 
 NOUR VOYAGE MARIA لشركة)
شركة محدوا  دملسؤولية،)رأسمالها)

122.222)ارهم،)قرر ما 0لي):
دلتصفية دلنهائية للشركة.

شارع) (46 (: دلتصفية) مقر 
دلددر) (6 رقم) دلعمار   دلزرقطوني 

دلبيضاء.
إسماعيل) دلصيبري  دملصفي 

ودلصيبري محمد.
باملحكمة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
 28 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222.
159 P

CDG CAPITAL REAL ESTATE
SA

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH
RC N°48221

دلجمعية) محضر  بمقت�شى 
بتاريخ) دمليعقد   دلعاا0ة  غير  دلعامة 
دلشركاء) قرر  (،2222 16)نوفمبر)
 CDG CAPITAL REAL شركة) في 
رأسمالها) مجهولة،) شركة  (ESTATE
مقرها) دلكائن  ارهم  (1.222.222

بالرباط ما 0لي):
دملذكور ) دلشركة  رأسمال  زياا  
من) ليرتفع  (2.222.222 بمبلغ)
ارهم) (3.222.222 إلى) (1.222.222
حصة) (22.222 إصددر) طريق  عن 
للحصة) ارهم  (122 بقيمة) خد0د  
وافعت) نقدد  دكتتابها  تم  دلودحد ،)
طريق) عن  دالكتتاب  لد   بكاملها 
دألكيد ) دلد0ون  مع  دملقاصة  إخردء)
ودلسائلة ودملستوخبة تجاه دلشركة،)
دن دلحصص قد تم دكتتابها وافعها)
دملقاصة مع) كاملة عن طريق دخردء)
دلد0ون دالكيد  ودلسائلة ودملستوخبة)

تجاه دلشركة.

قامود) نتيجة لذلك فإن دلشركاء)
على دلخصوص بالتحقيق من دإلنجاز)
دلنهائي للزياا  في رأس دملال بتعد0ل)
دملاا )6)من دليظام دألسا�شي للشركة.

تعيين دليظام دألسا�شي للشركة.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

بتاريخ)4)0يا0ر)2221)تحت رقم)13.
160 P

STE SOTRACOUVAR
SARL

بمقت�شى قردر دلجمع دلعام دلغير)
دلعااي دمليعقد 0وم)23)أكتوبر)2222 
تم) (،SOTRACOUVAR SRL لشركة)

دالتفاق على ما 0لي):
تغيير دملقر دالختماعي من دلطابق)
 88 رقم) (24 زنقة) (992 دألر�شي رقم)
تجزئة دلرياض)23)طريق صفرو فاس)
إلى محل رقم)2)تجزئة فاطمة دلزهردء)

رقم)118)تاز .
دلسيد) من  حصة  (522 تفويت)
دلسيد) لصالح  محمد  دالاري�شي 
قدوري سعيد وبذلك أصبح دلسيددن)
حيدد وقدوري سعيد 0متلكان)2522 

حصة لكل ودحد منهما.
رفع رأسمال دلشركة من)122.222 

ارهم إلى)522.222)ارهم.
حيدد) للسيد  ودلتسيير  دإلمضاء)

محمد.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
تحت) بتاز   دالبتددئية  دملحكمة 
بتاريخ (22211122221391  رقم)

رقم) تحت  (،2222 ايسمبر) (21  
دلسجل دلتجاري)5697.

161 P

 SOUSS PERFORMANCE
TRAINING

SARL
دملقر دالختماعي : اودر دلعين سيدي 

بلقاسم دلتسمية أ0ت ملول
بتاريخ مددوالتها  إثر   على 
دلجمعية) قررت  (،2222 نوفمبر) (5  
لشركة دلعاا0ة  غير  دلعامة 
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 SOUSS PERFOURMANCE

TRAINING)ش م م مقرها دالختماعي)

اودر دلعين سيدي بلقاسم دلتسمية)
أ0ت ملول مسجلة بالسجل دلتجاري)

تحت) بانزكان  دالبتددئية  باملحكمة 
رقم)22245)ما 0لي):

بعد) دملصفي  تقرير  دعتماا 

دلفحص.

دلوا0ة) دلتصفية  دقفال  دعالن 

للشركة.

دبردء)ذمة دملصفي.

دلصالحيات) دملصفي  تخويل 

دألمير ) دإلخردءدت  النجاز  دلضرورية 

دلياتجة عن إقفال دلتصفية دلوا0ة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بانزكان)

في)4)ايسمبر)2222،)تحت رقم)2154.

162 P

POINT ALUMINUM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

في طور دلتصفية

وعيودن مقرها دالختماعي : شارع 

185 رقم 135 دلحي دلصياعي، 

دلقييطر 
رقم دلسجل دلتجاري 28797

 POINT شركة) في دختماع شركاء)

ايسمبر) (32 بتاريخ) (ALUMINIUM

للشركة) دلرئي�شي  دملكتب  في  (2222
 135 رقم) (185 بالعيودن دلتالي شارع)

دلحي دلصياعي دلقييطر .

قررنا ما 0لي دلحل دملبكر للشركة.

تعيين دلسيد بدر بلقا�شي عبا�شي)

من دلجنسية دملغربية حامل للبطاقة)

في) دملقيم  (G267417 رقم) دلوطيية 

دلعيودن دلتالي):

رقم) دلعاص  بن  عمر  شارع  (36

مقعد) تحد0د  كمصفي  دلقييطر   (3
دلحي) (135 رقم) (185 دلتصفية شارع)

دلصياعي دلقييطر .

دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلرقم) تحت  دلقييطر   في  دالبتددئية 

28797)في)32)ايسمبر)2222.

163 P

 SIGMA PRO PRIVE
SARL AU

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

بمقت�شى عقد مؤرخ في)15)مارس)
2222)بالقييطر .

تم تكوين شركة ذدت دملسؤولية)
دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملحدوا  

ماصياتها كالتالي):
 SIGMA PRO (: دلشركة) دسم 

.PRIVEE SARL AU
مصطفى) زدوية  (: دلشركة) مقر 
بيالزوير) إقامة  ردفعي وشارع طيجة 

دلطابق)1)رقم)8)دلقييطر .
اعم) مركز  (: دلشركة) موضوع 

دالمتحانات واوردت دإلصالح.
ودلدروس) دللغة  مركز 

دلخصوصية.
معهد دللغة ودملعلومات.

:)حدا في مبلغ) رأس مال دلشركة)
 1222 إلى) مقسم  ارهم  (122.222
حصة في قيمة دلشركة دلودحد  منها)

122)ارهم.
إ0مان) مانو   دلسيد   طرف  من 

1222)حصة بقيمة)122)ارهم.
دملجموع):)1222)حصة.

تسيير دلشركة تسير دلشركة وتددر)
دلسيد ) وهي  من طرف مسير وحيد 
دلجنسية) مغربية  إ0مان  مانو  
 G678127(دلحاملة للبطاقة دلوطيية

دملعييةملد  غير محدوا .
وقد قيدت بالسجل دلتجاري لد )
دملحكمة دالبتددئية بمد0ية دلقييطر )
فبرد0ر) (5 بتاريخ) (48723 رقم) تحت 

.2218
164 P

STE RIMCHA
SARL

إنشاء شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  (2222 ايسمبر) فاتح 

شركة)STE RIMCHA)ش م م.
بيع) (: دالختماعي) هدفها 

مستحضردت دلتجميل.

تجزئة) (25 (: دالختماعي) دملقر 
دألندلس حي دلسالم سال.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )
وضع) تاريخ  من  دلنهائي  دلتأسيس 

دلسجل دلتجاري.
ارهم) (122.222 رأسمال دلشركة)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
122)ارهم للحصة مقسمة كما 0لي):

دلسيد دسيا دزبانر)522)حصة.
 522 معامري) شيماء) دلسيد  

حصة.
دلسية دملالية من فاتح 0يا0ر إلى)31 
ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى.
شيماء) أو  دزبانر  دسيا  (: دلتسيير)

معامري.
رقم دلسجل دلتجاري):)32625.

165 P

LES PRESTATIONS 
DU MOYEN ATLAS

SARL AU
رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : 348 تجزئة دليخيل 
4 أحددف دزرو

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

طبقا للجمع دلعام دلعااي دمليعقد)
بتاريخ)29)ايسمبر)2222،)تقرر إنشاء)

شركة ذدت دلخاصيات دلتالية):
مغربي) مكاوي  عقى  (: دلشركاء)
دو) 0حيى  بأ0ت  دلساكن  دلجنسية 
لبطاقة) دلحامل  أزرو  تكريكر   علي 

.DA17192(دلتعريف دلوطيية رقم
ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .
 LES (: دلشركة) دسم 
 PRESTATIONS DU MOYEN

.ATLAS SARL AU
مقر دلشركة)):)348)تجزئة دليخيل)

4)دحددف دزرو.
موضوع دلشركة):)موضوع دلشركة)

في دملغرب كما هو في دلدول دألمر ):
غصالح) دلسياردت،) غسيل 

دلسياردت،)دستيردا وتصد0ر.

دلعمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) دلتي  ودلعقارية  ودملالية  دلتجارية 

مع) مباشر   غير  أو  مباشر   عالقة 

في) أعاله  دملصيفة  دملودضيع  إحد  

إطار تسهيل وتقدم نشاط دلشركة.

مد  دلشركة):)99)سية.

في) حدا  (: دلشركة) دملال  رأس 

 1222 إلى) مقسمة  ارهم  (122.222

حصة دختماعية من قيمة)122)ارهم)

للحصة دلودحد  مقسمة كما 0لي):

عقى مكاوي)1222)حصة.

دلتسيير):)عين دلسيد عقى مكاوي)

مسيرد للشركة ملد  غير محدوا .

تبدأ دلسية دملالية) (: دلسية دملالية)

من فاتح 0يا0ر وتنتهي بمتم ايسمبر)

من كل سية.

دالامار) سحب  بعد  (: دألرباح)

دلشركاء) على  دألرباح  توزع  دلقانوني 

حسب دلحصص.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (29 بتاريخ) بازرو  دلتجارية 

بالسجل) (275 رقم) تحت  (،2222

دلتجاري)1431.

166 P

 TIZZA CONSULT
SARL AU

رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : 725 تجزئة عين 

دغبال أحددف دزرو

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

دلعااي) دلعام  للجميع  طبقا 

(،2222 ايسمبر) (2 بتاريخ) دمليعقد 

دلخاصيات) ذدت  شركة  إنشاء) تقرر 

دلتالية):

دلشركاء):)دلعماري دلسعيد مغربي)

دلجنسية دلساكن ب)725)تجزئة عين)

أغبال دحددف أزرو دلحامل لبطاقة)

.U64212(دلتعريف دلوطيية رقم

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .
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 TIZZA CONSULT(:(دسم دلشركة
.SARL AU

تجزئة عين) (725 (: ( مقر دلشركة)
دغبال دحددف دزرو.

موضوع دلشركة):)موضوع دلشركة)
في دملغرب كما هو في دلدول دألمر ):

دلتجار ،) دملنزلية،) دملعددت  بيع 
أعمال مختلفة ودلبياء.

دلعمليات) كل  عامة  وبصفة 
لها) دلتي  ودلعقارية  ودملالية  دلتجارية 
مع) مباشر   غير  أو  مباشر   عالقة 
في) أعاله  دملصيفة  دملودضيع  إحد  

إطار تسهيل وتقدم نشاط دلشركة.
مد  دلشركة):)99)سية.

في) حدا  (: دلشركة) دملال  رأس 
 1222 إلى) مقسمة  ارهم  (122.222
حصة دختماعية من قيمة)122)ارهم)

للحصة دلودحد  مقسمة كما 0لي):
دلعماري دلسعيد)1222)حصة.

دلعماري) دلسيد  عين  (: دلتسيير)
غير) ملد   للشركة  مسيرد  دلسعيد 

محدوا .
تبدأ دلسية دملالية) (: دلسية دملالية)
من فاتح 0يا0ر وتنتهي بمتم ايسمبر)

من كل سية.
دالامار) سحب  بعد  (: دألرباح)
دلشركاء) على  دألرباح  توزع  دلقانوني 

حسب دلحصص.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
ايسمبر) (29 بتاريخ) بازرو  دالبتددئية 
بالسجل) (327 رقم) تحت  (،2222

دلتجاري)1429.
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SERVICE FAJR
SARL AU

دمليعقد 0وم) إثر قردر دإلادر   على 
 SERVICE لشركة) (2222 أكتوبر) (21

.FAJR SARL AU
قرر دلشريك دلوحيد للشركة ما)

0لي):
تصحيح عيودن مقر دلشركة):)قرر)
 SERVICE للشركة) دلوحيد  دلشريك 
FAJR SARL AU)تصحيح عيودن مقر)
بيتي) إقامة  (: دلعيودن) من  دلشركة 
سكن،)رقم)477،)لبردهمة عامر سال.

 23 رقم) (: دلجد0د) دلعيودن  إلى 
دلطابق دلسفلي إقامة بيتي سكن رقم)

477)لبردهمة عامر سال.
تغير في دلقانون دملؤسس للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 
تحت رقم) (2222 ايسمبر) (24 بتاريخ)

.35654
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MAISON DE SUNSINE
SARL AU

EN LIQUIDATION
 MAISON دلشريك) دملسير  قردر 
DE SUNSINE)شركة ذدت دملسؤولية)
رأسمالها) ودحد  بشريك  دملحدوا  
(: مقرها دالختماعي) ارهم،) (122.222
رقم)21)زنقة دلريش حي دلفرح دلقرية،)

سال.
تمت) دملصفي  تقرير  قردء   وبعد 
دلتصفية) حسابات  على  دملصااقة 
ذمة دملصفي ودليطق بإقفال) وإمالء)

عمليات دلتصفية.
بكتابة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 
بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 
تحت رقم)35669)بتاريخ)29)ايسمبر)

.2222
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SUPER BEAUTY
SARL AU

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 
برشيك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاريخ)
2222،)تم وضع دلقانون) 32)سبتمبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
ذدت) ودحد  بشريك  دملحدوا  

دلخصائص دلتالية):
 SUPER (: دالختماعية) دلتسمية 

.BEAUTY
تاخر) (: دالختماعي) دلهدف 

مستحضردت دلتجميل.
دستيردا وتصد0ر.

زنقة) (27 رقم) (: دالختماعي) دملقر 
زومي حي دلكفاح دلقرية سال.

دملد  دالختماعية):)99)سية.

في) حدا  (: دالختماعي) دلرأسمال 

على) موزع  ارهم  (122.222 مبلغ)

ارهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة وزعت كما 0لي):

 1222 حسن) حاتيمي  دلسيد 

حصة.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد حاتيمي)

غير) ملد   للشركة  كمسير  حسن،)

محدوا .

تم دلتسجيل في دلسجل دلتجاري)

باملحكمة) دلضبط  كتابة  لد  

دالبتددئية بسال تحت رقم)32553.
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عقد تسيري حر

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بالددر) بوبيان  حسنية  دألستاذ  

(،2222 فبرد0ر) (13 بتاريخ) دلبيضاء)

تم وضع عقد كردء)تسيير حر لألصل)

(: 0لي) ما  على  0يص  ودلذي  دلتجاري 

 LE CEDRE LOUNGE(قامت دلشركة

مسؤولية) ذدت  شركة  (SARL AU

محدوا  ذدت شريك ودحد،)ردسمالها)

(: مقرها دالختماعي) ارهم،) (122.222

5)مكرر زنقة قرطاج دلطابق دألر�شي)

مسجلة) ردسين  حي  دملعاريف،)

 273567 عدا) دلتجاري  بالسجل 

بكردء)تسيير حر ملطعم وقاعة شاي.....)

دلبددوي) سومية  دلسيد   لصالح 

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحاملة 

.BL63248(رقم

دلبيضاء) بالددر  دلكائن  للمحل 

دملقيد) ردسين،) حي  قرطاج  مكرر  (5

بالسجل دلتجاري عدا)273567)ملد )

23)شهر.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  سيتم 

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء.
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عقد تسيير حر
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بالددر) بوبيان  حسنية  دألستاذ  
(،2222 0وليو) فاتح  بتاريخ  دلبيضاء)
حر) تسيير  كردء) عقد  وضع  تم 
على) 0يص  ودلذي  دلتجاري  لألصل 
 GROUPE دلشركة) قامت  (: 0لي) ما 
 SCOLAIRE MOULAY DRISS
شركة ذدت مسؤولية) (PRIVE SARL
محدوا  ذدت شريك ودحد،)ردسمالها)
(: دالختماعي) مقرها  ارهم،) (12.222
14)زنقة بغددا مكرر دلددر دلبيضاء،)
عدا) دلتجاري  بالسجل  مسجلة 
مدرسة) حر  تسيير  بكردء) (364225
 GROUPE دلشركة) لصالح  ( حر )
شركة) (PYTHALES PRIVE 2 SARL
بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 
ودحد للمحل دلكائن بالددر دلبيضاء)
14)زنقة بغددا مكرر،)دملقيد بالسجل)
دلتجاري عدا)364225)ملد )12)سية.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  سيتم 

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء.
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EL JAWADA IMMOBILIERE
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) (،2222 نوفمبر) (11 بتاريخ)
رشيد ) دلسيد   دلوحيد  دلشريك 

دلرحموني ما 0لي):
1222)حصة) بيع خميع حصصه)
122)ارهم للحصة دلودحد ) من فئة)

إلى دلسيد  رشيد  دلرحموني.
دستقالة دلسيد  رشيد  دلرحموني)

من ميصبها كمسير للشركة.
رشيد ) للسيد   دلتام  دإلبردء)

دلرحموني على تسييرها.
تعيين دلسيد ر�شى بيبردهيم مسير)

للشركة لفتر  غير محدوا .
دلتوقيع للسيد رضا بيبردهيم.

دالسا�شي) دلقانون  تحد0ث 
للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نوفمبر) (19 بتاريخ) بتمار   دالبتددئية 

2222،)تحت رقم)4384.
173 P



911 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

CORAL AGRIMO
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) (،2222 نوفمبر) (11 بتاريخ)

رشيد ) دلسيد   دلوحيد  دلشريك 

دلرحموني ما 0لي):

1222)حصة) بيع خميع حصصه)

122)ارهم للحصة دلودحد ) من فئة)

إلى دلسيد  رشيد  دلرحموني.

دستقالة دلسيد  رشيد  دلرحموني)

من ميصبها كمسير للشركة.

رشيد ) للسيد   دلتام  دإلبردء)

دلرحموني على تسييرها.

تعيين دلسيد ر�شى بيبردهيم مسير)

للشركة لفتر  غير محدوا .

دلتوقيع للسيد رضا بيبردهيم.

دألسا�شي) دلقانون  تحد0ث 

للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نوفمبر) (19 بتاريخ) بتمار   دالبتددئية 

2222،)تحت رقم)4386.
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صوكوويست ش م م

1)ملتقى شارع محمد دلد0وري وخمال دلد0ن)

دألفغاني شقة رقم)2،)دلقييطر 

سجل تجاري رقم)25983،)دلقييطر 

EMACOTRA VRD
شركة محدوا  دملسؤولية

رأسمالها : 8.222.222 ارهم

مقرها دالختماعي : شارع محمد 

دلخامس زنقة وداي دلذهب طلعة 
رقم 18 شقة 1 تمار 

سجل تجاري رقم 125679 تمار 

بمقت�شى محضر دلجمع دلعام غير)

5)أكتوبر) بتاريخ) دمليعقد  دالعتيااي 

2222،)قرر دلشركاء)ما 0لي):

ارهم) (4.222.222 مبلغ) تحرير 

عن) وذلك  دالختماعي  دلرأسمال  من 
طريق دالقتطاع من دلحساب دلجاري)

للشركاء.

تحويل دملقر دالختماعي إلى دلعيودن)
دملحيط،) بلخير  حي  (2-1 رقم) (: داتي)

تمار .

تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتمار ) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

بتاريخ)4)0يا0ر)2221،)تحت رقم)13.
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STE LAMFATI
شركة محدوا  دملسؤولية
رأسمالها : 22.222 ارهم

مقرها دالختماعي : إقامة نسيم 
دلبحر 2 عمار  3 مرأب 24 طريق 

دملهد0ة، سال
تغيير نشاط ومقر دلشركة

بتاريخ) عرفي  محضر  بمقت�شى 
22)أكتوبر)2222،)تقرر ما 0لي):

دملقر) إلى  دالختماعي  دملقر  نقل 
رقم) حجي  سعيد  تجزئة  دلجد0د 

1298)دلطابق)1)شقة)1)سال.
ليصبح) دلشركة  نشاط  تغيير 

أعمال دلتشييد ودلبياء.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
بسال بتاريخ)28)ايسمبر)2222،)تحت)
ورقم دلسجل دلتجاري) (35667 رقم)

.21587
176 P

M PROVIDERS
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموخب 
تأسيس شركة) تم  (2222 2)ايسمبر)
بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

ودحد لها دملودصفات دلتالية):
 M PROVIDERS (: دلتسمية)

.SARL AU
دلهدف دالختماعي):)أعمال دلسباكة)
من) ودلحما0ة  ودلتدفئة  ودلتكييف 
وخميع) دملسابح  وأعمال  دلحردئق 
وأعمال) دملختلفة  ودلشبكات  دلطرق 
توريد مياه دلشرب ومقاولة دألشغال)
عامة) وبصفة  ودلبياء،) دملختلفة 
خميع دلعمليات دلتجارية ودلصياعية)
ودملالية ودلعقارية وغير دلعقارية دلتي)
لها عالقة مباشر  أو غير مباشر  دلتي)
من شأنها أن تؤاي إلى تيمية دفضل)

لغرض دلشركة.

دملقر دالختماعي):)رقم)4)عمار  باب)
بوحاخة إقامة باب سال بطانة سال.

دلرأسمال):)حدا في مبلغ)122.222 
ارهم.

تسير دلشركة):)عين دلسيد دملروني)
دلعلمي سيدي شكيب مسير للشركة)

مع خميع دلصالحيات.
في) دلشركة  مد   حدات  (: دملد )
تأسيسها) تاريخ  من  دبتددء) سية  (99

دلنهائي.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 
2222،)تحت رقم) 28)ايسمبر) بتاريخ)

.35628
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ASK PARAPHARMACIE
SARL AU

تأسيس شركة
 15 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
تقرر تأسيس شركة) (،2222 أكتوبر)

.ASK PARAPHARMACIE
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

لشريكة وحيد  مصائصها كالتالي):
ودلتي تحمل دلخصائص دلتالية):

دألاوية) (: دالختماعي) دلهدف 
دلصيدالنية.

ردسمال دلشركة):)122.222)ارهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
ذدت) دلودحد   للحصة  ارهم  (122

دلشكل دلتالي):
 1222 عهد بن بوعبيد) (: دلسيد )

حصة.
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )
دلتأسيس دلنهائي أي من تاريخ وضع)

دلسجل دلتجاري.
من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)
31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.
دملقر دالختماعي):)حي دملغرب دلعربي)

رقم)3926)تمار .
دملسير):)دلسيد  عهد بن بوعبيد.

(: دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 
.131637
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JO BATI DESIGN
ش م م

دلرأسمال دالختماعي : 122.222 

ارهم

دملقر دالختماعي : محل تجاري رقم 

11 عمار  رقم 4 دقامة معمور  2 

سال دلجد0د 

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

قد) (،2222 نوفمبر) (24 بتاريخ) سال 

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دملحدوا .

مدمات) (: دالختماعي) دلهدف 

دلتصميم.
ردسمال دلشركة):)122.222)ارهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد .

 222 هللا) عبد  دوعقى  دلسيد 

حصة.

دلسيد رضودني خودا)422)حصة.

دلسيد مكالع عمر)422)حصة.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي أي من تاريخ وضع)

دلسجل دلتجاري.

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

دملقر):)محل تجاري رقم)11)عمار )
رقم)4)إقامة معمور )2)سال دلجد0د .

دملسير):)دلسيد دوعقى عبد هللا.
(: دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.32621
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L’ATELIER DESIGN 

PAR SENHAJI
SARL AU

قررت) (2222 نوفمبر) (32 بتاريخ)

»أتوليي) لشركة) دلعامة  دلجمعية 

محدوا ) شركة  لصنهاجي») ا0زد0ن 

دملسؤولية رأسمالها)122.222)ارهم.

دحمد) قسارية  (25 رقم) ومقرها 

كريم زدوية زنقة عمر دلسالوي وعبد)

دلرحمان دلشيقيتي،)دلرباط ما 0لي):
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حل مسبق للشركة.

تم دلقيام باإل0ددع دلقانوني بكتابة)

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2222 ايسمبر) (32 0وم)

.6725
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STE HARIME TEXTIL
SARL

قفل فسخ دلشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

 2222 فبرد0ر) (28 بتاريخ) دالستثيائي 

ذدت) تيكستيل») »حريم  لشركة)
دلكائية) ارهم  (1.222.222 رأسمال)

بالددر دلبيضاء)تجزئة بيتوين دلساملية)

.LOT 12

تقرر ما 0لي):

دلنهائي) دلحساب  مصااقة 

للتصفية.

قفل دلتصفية.

باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

رقم) تحت  (،2222 أغسطس) (31

.744415
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ETDM
SARL

على دلجمع دلعام دالستثيائي) بياء)

 2222 نوفمبر) (12 بتاريخ) دمليعقد 

باملقر دلرئي�شي لشركة)ETDM)ش م م)

122.222)ارهم دلكائن) ذدت رأسمال)

 81 مقرها دالختماعي بالددر دلبيضاء)

شارع دملقاومة شقة)18)دلطابق دلردبع)

تقرر ما 0لي):

دستقالة دلسيد شبار دلحسن من)
تسيير دلشركة وبقي دلسيد بلكميري)

دلوحيد) دملسير  هو  دلفتاح  عبد 

للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 16 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222،)تحت رقم)757722.
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دستيثاقية ميموزد

مكتب قانوني للمحاسبة

دلتحكيم دلتجاري دلدولي ودلوساطة دلطابق)

دألول إقامة بال روزد رقم)3)دلقييطر 

دلهاتف):)237376592

شركة راشتا ترانس
تعد0الت قانونية

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2222 مارس) (18 بتاريخ) بالقييطر  

(،2222 أبريل) (16 بتاريخ) ودملسجل 

قرر مساهم شركة ردشتا تردنس نقل)

ما 0لي):

تغيير دملقر دالختماعي للشركة.

قانون) من  (4 دلبيد) تعد0ل 

دلشركات.

باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

بتاريخ) بالقييطر   دالبتددئية 

31)ايسمبر)2222،)تحت رقم)355.

183 P

دستيثاقية ميموزد

مكتب قانوني للمحاسبة

دلتحكيم دلتجاري دلدولي ودلوساطة دلطابق)

دألول إقامة بال روزد رقم)3)دلقييطر 

دلهاتف):)237376592

شركة بغداد لوجيستيك 

الكترونيك
تعد0الت قانونية

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2222 نوفمبر) (3 بتاريخ) بالقييطر  

(،2222 نوفمبر) (3 بتاريخ) ودملسجل 

قرر مساهم شركة بغددا لوخيستيك)

دلكترونيك نقل ما 0لي):

ودلد0كور) دلستائر  حدف 

دألخهز ) وإصالح  ببيع  دستبددلها 

داللكترونية للشركة.

قانون) من  (3 دلبيد) تعد0ل 

دلشركات.

باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

بتاريخ) بالقييطر   دالبتددئية 

رقم) تحت  (،2222 23)نوفمبر)

.82.161

184 P

CUBE IMMO
SARL

تأسيس
طبقا ملقتضيات دلقانون دألسا�شي)

(،2222 ايسمبر) (7 بتاريخ) دملؤرخ 

تقرر تأسيس شركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا  لها دلخصائص دلتالية):

.CUBE IMMO SARL(:(دلتسمية

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

ميعش) (: دالختماعي) دلغرض 

عقاري.
دلعيودن):)عمار )32)شقة)28)زنقة)

موالي دحمد لوكيلي حسان دلرباط.
رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم للحصة دلودحد .

 322 دملختار) ماماا  (: دلشركاء)

حصة.

ماماا محمد)322)حصة.

زكرياء)عاال)222)حصة.

بحسون عبد هللا)222)حصة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

وضع دلسجل دلتجاري.

دلتسيير):)عين دلسيد زكرياء)عاال)

مد0رين) هللا  عبد  بحسون  ودلسيد 

للشركة ملد  غير محدوا .
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 

باملحكمة دلتجارية بالرباط تحت رقم)

148673)بتاريخ)4)0يا0ر)2221.

185 P

 STE PEDAGOGY

INNOVATION LAB
SARL AU

دلرأسمال : 122.222 ارهم

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  بشريك وحيد

بمكياس) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  (2222 نوفمبر) (22 بتاريخ)

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 

وحيد) بشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

ذدت دلخصائص دلتالية):

 STE (: دالختماعية) دلتسمية 

 PEDAGOGY INNOVATION LAB

.SARL AU

دالستشاردت) (: دالختماعي) دلهدف 

دإلادرية.
رياض) (487 رقم) (: دملقر دالختماعي)

(،26 دلشقة) (،E شطر) (1 دالسماعلية)

دلطابق دلثاني،)مكياس.

دملد  دالختماعية):)99)سية دبتددء)

من تاريخ تأسيسها.

حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 
 122.222 مبلغ) في  دلشركة  رأسمال 

حصة) (1222 على) موزعة  ارهم 

وزعت) للحصة  ارهم  (122 فئة) من 

كما 0لي):

دلسيد محمد دبو تاج دلد0ن)1222 

حصة.

دلسية دالختماعية):)تبدأ من فاتح)

0يا0ر إلى)31)ايسمبر من كل سية.

تم تعيين دلسيد محمد) (: دلتسيير)

دبو تاج دلد0ن كمسير لشركة ملد  غير)

محدوا .

تم إ0ددع دلسجل دلتجاري بمكتب))

دلضبط باملحكمة دلتجارية بمكياس)

2222،)تحت رقم) 15)ايسمبر) بتاريخ)

.4284

186 P

HADSOU TRAV
SARL AU

DISSOLUTION ANTICIPEE

RC: 30515

تبعا لقردردت دلجمع دلعام للشريك)

 2222 أكتوبر) (22 بتاريخ) دلوحيد 

.HADSOU TRAV SARL AU(لشركة

بردهيم) اودر  (: دلتجاري) عيودنها 

عامر بوقياال سال.

تقرر ما 0لي):

حل دلشركة.

سفيان) حدفان  دلسيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

اودر) دلتصفية  مكان  تحد0د 

بارهيم عامر بوقياال سال.
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كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 
2222،)تحت رقم) 21)ايسمبر) بتاريخ)

.35619
187 P

STE KAMAL BUILDING
SARL AU

وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 
وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

بالخصائص دلتالية):
شركة كمال بويلد0يغ) (: دلتسمية)

ش م م بشريك وحيد.
مسؤولية) (: دلقانوني) دلشكل 

محدوا  ذدت شريك وحيد.
دألشغال) (: دالختماعي) دلهدف 

دملختلفة أو دلبياء.
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تسجيلها بالسجل دلتجاري.
دملسير):)دلسيد كمال دلفرياخ ملد )

غير محدوا .
دلتوقيع):)دلسيد كمال دلفرياخ.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
موزعة على دلشكل دلتالي):

كمال دلفرياخ):)1222)حصة.
زنقة) (234 (: دالختماعي) دلعيودن 
دلنهضة) قطاع  دالتحاا  تجزئة  دلخير 

لعيا0د  سال.
من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.
باملحكمة) دلتجاري  دلسجل  رقم 
بتاريخ) (32597 بسال) دالبتددئية 

24)ايسمبر)2222.
188 P

STE MAMDOUH LLBNA
SARL AU

ردسمالها : 122.222 ارهم
 ANGLE AV MED : دملقر دالختماعي
 DIOURI ET MED ABDOU RCE
 KAMILIA 2ETAGE(BUR(N°24

KENITRA
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد ماص بتاريخ فاتح)
دلقانون) وضع  تم  (،2222 ايسمبر)
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
تحمل) وحيد  لشريك  محدوا  

دلخصائص دلتالية):

 STE MAMDOUH (: دلتسمية)
.LLBNA SARL AU

دملوضوع):)دليقل دلشخ�شي.
 ANGLE AV (: دالختماعي) دملقر 
 MED DIOURI ET MED ABDOU
 RCE KAMILIA 2ETAGE BUR

.N°24 KENITRA
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتاسيس دلكامل للشركة.
 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 على) مقسومة  ارهم 
بقيمة)122)ارهم للحصة موزعة على)

دلشكل دلتالي):
 1222 (: ممدوح) دحمد  دلسيد 

حصة.
دلسيد) عين  (: دملسؤول) تعيين 
دحمد ممدوح مسيرد للشركة ملد  غير)

محدا .
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) بالقييطر   دالبتددئية 
رقم) تحت  (،2222 22)ايسمبر)

.57913
189 P

شركة لير بالستيك ماروك
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : شارع 91 رقم 
127 حي دلشباب، دلطابق دألول، 

دلقييطر 
تأسيس شركة 

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم وضع دلقانون) (2222 نوفمبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
ذدت) وحيد  بشريك  محدوا  

دلخصائص دلتالية):
دلتسمية):)»لير بالستيك ماروك».

دملوضوع):
صانع دلغال0ات،)دليحاس)؛

أعمال مختلفة.
 دملقر دالختماعي):)شارع)91)رقم)127 
حي دلشباب،)دلطابق دألول،)دلقييطر .
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلكامل للشركة.

 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 على) مقسومة  ارهم 
بقيمة)122)ارهم للحصة موزعة على)

دلشكل دلتالي):
دلسيد مستور خودا)1222)حصة)؛

دملجموع)1222)حصة.
دلسيد) عن  دملسؤول  تعيين 
للشركة) وحيد  مسير  خودا  بمستور 

ملد  غير محدا .
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)31)ايسمبر)

2222)تحت رقم)82691.
190 P

 SCHOOLS AMRAOUI
FORMATION

SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

لشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

 ANGLE AV MED : دملقر دالختماعي
 DIOURI ET MED ABDOU RCE

 KAMILIA 2ETAGE(BUR °24
KENITRA

تأسيس شركة 
بتاريخ) ماص  عقد   بمقت�شى 
تم وضع دلقانون) (2222 نوفمبر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
تحمل) وحيد  لشريك  محدوا  

دلخصائص دلتالية):
 SCHOOLS (: دلتسمية)

.AMRAOUI FORMATION
دملوضوع):

تدريب مستمر)؛
أعمال مختلفة.

 ANGLE AV (: دالختماعي) دملقر 
 MED DIOURI ET MED ABDOU
 RCE(KAMILIA 2ETAGE(BUR °24

.KENITRA
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلكامل للشركة.
 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 على) مقسومة  ارهم 
بقيمة)122)ارهم للحصة موزعة على)

دلشكل دلتالي):

 1222 عمردوي) 0اسين  دلسيد 
حصة.

دلسيد) عن  دملسؤول  تعيين 
ملد ) للشركة  مسيرد  0اسين  عمردوي 

غير محدا .
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)22)ايسمبر)

2222)تحت رقم)57915.
191 P

STE ANADDAM TRANS
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
لشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم
 ANGLE AV MED : دملقر دالختماعي
 DIOURI ET MED ABDOU RCE

 KAMILIA 2ETAGE(BUR °24
KENITRA

تأسيس شركة 
بتاريخ) ماص  عقد   بمقت�شى 
تم وضع دلقانون) (2222 ايسمبر) (16
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
تحمل) وحيد  لشريك  محدوا  

دلخصائص دلتالية):
 STE ANADDAM (: دلتسمية)

.TRANS SARL AU
دألمتعة) نقل  مقاول  (: دملوضوع)

نيابة عن دلغير.
 ANGLE AV (: دالختماعي) دملقر 
 MED DIOURI ET MED ABDOU
 RCE(KAMILIA 2ETAGE(BUR °24

.KENITRA
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلكامل للشركة.
 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 على) مقسومة  ارهم 
بقيمة)122)ارهم للحصة موزعة على)

دلشكل دلتالي):
دلسيد محمد دنضام)1222)حصة.
تعيين دملسؤول عن دلسيد محمد)
دنضام مسيرد للشركة ملد  غير محدا .
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)23)ايسمبر)

2222)تحت رقم)57941.
192 P
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TO CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
لشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم
 ANGLE AV MED : دملقر دالختماعي
 DIOURI ET MED ABDOU RCE

 KAMILIA 2ETAGE(BUR °24
KENITRA

تأسيس شركة 
بتاريخ) ماص  عقد   بمقت�شى 
دلقانون) تم وضع  (2222 أكتوبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
تحمل) وحيد  لشريك  محدوا  

دلخصائص دلتالية):
 TO CONSTRUCTION(:(دلتسمية

.SARL AU
دملوضوع):)ميعش عقاري.

 ANGLE AV (: دالختماعي) دملقر 
 MED DIOURI ET MED ABDOU
 RCE(KAMILIA 2ETAGE(BUR °24

.KENITRA
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلكامل للشركة.
 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 على) مقسومة  ارهم 
بقيمة)122)ارهم للحصة موزعة على)

دلشكل دلتالي):
دلسيد عاال بيا0م)1222)حصة.

تعيين دملسؤول عن دلسيد عاال)
بيا0م مسيرد للشركة ملد  غير محدا .
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)21)أكتوبر)

2222)تحت رقم)57867.
193 P

SOULMIRBAT
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
لشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم
 ANGLE AV MED : دملقر دالختماعي
 DIOURI ET MED ABDOU RCE

 KAMILIA 2ETAGE(BUR °24
KENITRA

تأسيس شركة 
بتاريخ) ماص  عقد   بمقت�شى 
دلقانون) وضع  تم  (2222 أكتوبر) (2
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
تحمل) وحيد  لشريك  محدوا  

دلخصائص دلتالية):

 SOULMIRBAT SARL(:(دلتسمية

.AU

دملوضوع):)ميعش عقاري.

 ANGLE AV (: دالختماعي) دملقر 

 MED DIOURI ET MED ABDOU

 RCE(KAMILIA 2ETAGE(BUR °24

.KENITRA

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلكامل للشركة.

 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 

حصة) (122 على) مقسومة  ارهم 

بقيمة)122)ارهم للحصة موزعة على)

دلشكل دلتالي):

دلسيد 0وسف دملير)122)حصة.

تعيين دملسؤول عن دلسيد 0وسف)

دملير مسيرد للشركة ملد  غير محدا .

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)23)أكتوبر)

2222)تحت رقم)56791.

194 P

شركة اوس ب ر

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 22.222 ارهم

 دملقر دالختماعي : قصبة مهد0ة، 

رقم 1711، قطاع رقم 12، دلقييطر  

تصفية دلشركة
تبعا للجمع دلعام دلعااي دمليعقد)

فإن دلشركاء) (2222 سبتمبر) (24 0وم)

قررود ما 0لي):

تصفية دلشركة.

تعيين دملصفي دلسيد عثمان حمو)

سعيد.

قصبة) (: دلتصفية) مقر  تعيين 

(،12 رقم) قطاع  (1711 رقم) مهد0ة 

دلقييطر .

تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة دلضبط)

 باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)

5)نوفمبر)2222)تحت رقم)79943.

195 P

STE R.R EXPRESS
 SARL

دلعام) دلجمع  محاضر  بمقت�شى 

دالستثيائي دمليعقد 0وم)25)أغسطس)

2222)تقرر ما 0لي):

دلحل دملبكر للشركة.

دلرباطي،) حكيم  دلسيد  تعيين 

دملستقبل،) بيت  (1 عمار ) دلقاطن 
دبودب دليصر،)رقم)18،)سال كمصفي)

للشركة.

مقر دلتصفية سكتور د رقم)592،)

حي دلرحمة،)سال.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 دالبتددئية بسال بتاريخ)3)ايسمبر)2222 

تحت رقم)335492.

196 P

STE TIFANE
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رأسمالها : 122.222 ارهم

دلتعد0الت دلتي تم إخردؤها على 
دلشركة 

دستثيائي) عام  عقد  بمقت�شى 

تم دإلقردر) (2219 ماي) (31 مؤرخ في)

باإلخماع بمقر دلشركة على ما 0لي):

دودلشيخ) تعز   دلسيد   تعيين 

دملسير) وفا   بعد  للشركة  كمسير  

حدوش د0ت بهي.

نقل وتوزيع حصص دلورثة دلسيد)

د0ت) مليكة  دلسيد   بهي،) هللا  عبد 

بهي،)دلسيد  0امية د0ت بهي،)دلسيد )

فاطمة د0ت بهي لفائد  دلسيد مبارك)

غير) دلحصص  لتفااي  بهي  د0ت 

في) عليها  دمليصوص  للتجزئة  دلقابلة 

عقد دإلرث.

إخمال قائمة ورثة دلسيد):

دلسيد  تعز  دودلشيخ)؛

دلسيد عبد هللا د0ت بهي)؛

دلسيد مبارك د0ت بهي)؛

دلسيد  مليكة د0ت بهي)؛

دلسيد  0امية د0ت بهي)؛

دلسيد  فاطمة د0ت بهي.

تم إ0ددع دلسجل دلتجاري للشركة)

بكتابة دلضبط لد  دملحكمة دالبتددئية)

تحت) (2222 ايسمبر) (16 بسال بتاريخ)
رقم)35584.

197 P

MAFATIH AL OULOUM
SARL AU

 شركة ذدت مسؤولية محدوا  

وذدت شريك وحيد

0قدر أسمالها ب : 12.222 ارهم

دملقر دالختماعي : شارع عالل بن عبد 

هللا، إقامة دلبستان، دلشقة رقم 4، 

دلطابق دألول، دلعردئش

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

في) ومسجل  (،2219 0ونيو) (18 

في) دلشريك  قرر  (2219 0وليو) (11

دلشركة ما 0لي):

وذلك) للشركة  دملسبق  دلفسخ 

بسبب توقيف نشاط دلشركة.

دلكتاني،) عبلة  (: دلسيد ) تعيين 

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحاملة 
رقم)A629952)كمصفية للشركة.

تعيين دملكان لتصفية دلشركة.

شارع عالل بن) (: دملقر دالختماعي)

دلشقة) دلبستان،) إقامة  هللا،)  عبد 
رقم)4،)دلطابق دألول،)دلعردئش.

تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة دلضبط)

في) بالعردئش  دالبتددئية   باملحكمة 

17)0وليو)2219)تحت رقم)479.

دلسجل دلتجاري رقم):)1539.

198 P

STONEHENGE
 SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

0قدر رأسمالها ب : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : دلرقم 38، تقاطع 

شارع باستور وزنقة دبو شعيب 

دلدكالي، دلبرتقال، دلرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

في) ومسجل  (2222 ايسمبر) (15 

18)ايسمبر)2222،)تم تأسيس شركة)

تحمل دلخصائص دلتالية):
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.STONEHENGE(:(دلتسمية
ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا .
دلهدف دالختماعي):
مستغل للمقالع)؛

مقاول في دألشغال دملختلفة أو دلبياء)؛
تاخر مصدر ومستورا.

ارهم) (122.222 (: دملال) رأس 
مقسمة إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم للحصة.
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي.
0يا0ر) فاتح  من  (: دملالية) دلسية 
ايسمبر من كل سية ما عدد) (31 إلى)
دلسية دألولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

دلشركة إلى)31)ايسمبر.
دملقر دالختماعي):)دلرقم)38،)تقاطع)
شعيب) دبو  وزنقة  باستور  شارع 

دلدكالي،)دلبرتقال،)دلرباط.
كل) محدوا   غير  ملد   (: دلتسيير)
من دلسيد غيام محمد مردا،)دلحامل)
رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.A567237
توزيع دألرباح):)من دألرباح دلصافية)
دالحتياط) لتكوين  (%5 تؤرمذ)

دلقانوني ودلباقي 0وزع بين دلشركاء.
تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة دلضبط)
بتاريخ) بالرباط  دلتجارية  باملحكمة 
 112225 رقم) تحت  (2221 0يا0ر) (4

.(RC:148681(
199 P

STE OTHMANE BEN CAR
SARL AU

في) دلوحيد  دلشريك  قرر  (- (I 
32)نوفمبر)2222.

تغيير دلهدف دالختماعي للشركة.
من):)تأخير دلسياردت بدون سائق.

دلبياء،) أو  دألشغال دملختلفة  (: إلى)
تاخر مودا دلبياء،)دالستيردا ودلتصد0ر.
دلضبط) بكتابة  دإل0ددع  تم  (- (II
تحت) بتيفلت  دالبتددئية  باملحكمة 

رقم)241.
للنسخ ودلبيان

دلوكيل

200 P

STE EL ATKI SERVICES
تأسيس شركة

بموخب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

تأسيس شركة) تم  (2222 0وليو) (22

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد لها دملودصفات دلتالية):

 STE EL ATKI (: دلتسمية)

.SERVICES

دألشغال) (: دالختماعي) دلهدف 

دالستيردا) بقالة،) دلبياء،) دملختلفة أو 

ودلتصد0ر.

(،2 دلنهضة) حي  (: دملقر دالختماعي)

رقم)72،)تيفلت.

دملد ):)99)سية من تاريخ دلتأسيس.

دلرأسمال):)حدا رأسمال دلشركة)

في)122.222)ارهم مقسمة إلى)1222 

ارهم) (122 من) دختماعية  حصة 

للحصة دالختماعية):

دلسيد عزيز دلعاتقي)1222)حصة)

دختماعية.

:)عين دلسيد عزيز) تسيير دلشركة)

خميع) مع  للشركة  مسير  دلعاتقي 

دلصالحيات.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (II

تيفلت) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم)651.
للنسخ ودلبيان

دلوكيل

201 P

STE MERZ RED TRANS
تأسيس شركة

بموخب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

17)ايسمبر)2222)تم تأسيس شركة)

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد لها دملودصفات دلتالية):

.STE MERZ RED TRANS(:(دلتسمية

نقل دلبضائع) (: دلهدف دالختماعي)

لحساب دلغير،)دليقل دلوطني ودلدولي.

حي دلرشاا م7،) (: دملقر دالختماعي)

رقم)7196،)تيفلت.

دملد ):)99)سية من تاريخ دلتأسيس.

دلرأسمال):)حدا رأسمال دلشركة)

في)122.222)ارهم مقسمة إلى)1222 

ارهم) (122 من) دختماعية  حصة 

للحصة دالختماعية):

دلسيد رضودن مرزوك)1222)حصة)

دختماعية.

دلسيد) عين  (: دلشركة) تسيير 
مع) للشركة  مسير  مرزوك  رضودن 

خميع دلصالحيات.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (II

تيفلت) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم)671)بتاريخ)31)ايسمبر)2222.
للنسخ ودلبيان

دلوكيل

202 P

STE DRISS LGHOLA TRANS
تأسيس شركة

بموخب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

تم تأسيس شركة) (2222 ايسمبر) (9

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد لها دملودصفات دلتالية):

 STE DRISS LGHOLA(:(دلتسمية

.TRANS

نقل دلبضائع) (: دلهدف دالختماعي)

لحساب دلغير،)دليقل دلوطني ودلدولي.

حي دلرشاا م2،) (: دملقر دالختماعي)
رقم)461،)تيفلت.

دملد ):)99)سية من تاريخ دلتأسيس.

دلرأسمال):)حدا رأسمال دلشركة)

في)122.222)ارهم مقسمة إلى)1222 

ارهم) (122 من) دختماعية  حصة 

للحصة دالختماعية):

دلسيد داريس كروا)1222)حصة)

دختماعية.

دلسيد) عين  (: دلشركة) تسيير 

داريس كروا مسير للشركة مع خميع)

دلصالحيات.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (II

تيفلت) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم)661)بتاريخ)29)ايسمبر)2222.
للنسخ ودلبيان

دلوكيل

203 P

 LE PONT VERS DES ETUDES
SUR

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رأسمال دلشركة : 12.222 ارهم

دملقر دالختماعي : 47 مكرر، شارع 
عالل بن عبد هللا، شقة رقم 1، 

دلرباط
رقم دلسجل دلتجاري : 128775

1)-)بمقت�شى محضر دلجمع دلعام)
ايسمبر) (2 دالستثيائي دمليعقد بتاريخ)
 LE PONT VERS DES(2222)لشركة
ETUDES SUR)شركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا  قرر ما 0لي):
بيع حصص دختماعية):

دلتي) دختماعية  حصة  (52 بيع)
دلعلمي،) دلسيد محمد  بحوز   كانت 
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 
A578621)لصالح دلسيد  مردم) رقم)
دلتعريف) بطاقة  دلحاملة  دلعلمي،)
 122 بقيمة) (AE77894 دلوطيية رقم)

ارهم للحصة دلودحد .
دلتسيير):

دلعلمي،) مردم  دلسيد   تعيين 
دلوطيية) دلتعريف  بطاقة  دلحاملة 
AE77894)كمسير ثانية للشركة) رقم)
 وبالتالي تسير دلشركة من طرف دلسيد):)
لبطاقة) دلحامل  دلعلمي،) محمد 
 A578621 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
ودلسيد  مردم دلعلمي،)دلحاملة بطاقة)
 AE77894 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

كمسير0ن للشركة ملد  غير محدا .
تحد0ث دلقانون دألسا�شي للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة) (- (2
ايسمبر) (32 بتاريخ) بالرباط  دلتجارية 

2222)تحت رقم)128876.
للنشر ودإلعالن

204 P

STE CHAIBI CAR
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 4RES(BAB(AL(FATH(MAG 11

SIDI(MOUSSA- SALE
دلعام) دلجمع  تأسيس  تم 

دالستثيائي للمصااقة على ما 0لي):
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دلحاملة) هيد شعبي،) دلسيد   أن 

دملسير ) (AE68827 دلوطيية) للبطاقة 

.CHAIBI CAR SARL(دلجد0د  لشركة

دستقالة دلسيد سعد شعيبي من)

ميصب دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بسال تحت رقم)622)بتاريخ)

28)ايسمبر)2222.
بمثابة مقتطف وبيان

205 P

STE ANWAR CERAM
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 500.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 7IMM 2859

 SIDI LAARBI AIN AOUDA

TEMARA

تفويت دلحصص
رفع من رأسمال دلشركة
تغيير دملقر دالختماعي 

بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمار )

وضع) تم  (2222 ايسمبر) (32 بتاريخ)

محدوا ) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 

دملسؤولية بالشريك دلوحيد ماصيتها)

كالتالي):

تفويت دلحصص):

دلسيد دملوان سعيد قام بتفويت)

322)حصة من دلشركة للسيد دملوان)

لحسن.

سعيد) دملوان  دلسيد  دستقالة 

كمسير للشركة.

دملسير دلوحيد للشركة هو دلسيد)

دملوان لحسن.

من) دلشركة  رأسمال  من  رفع 

62.222)ارهم إلى)522.222)ارهم.

من عمار ) (: تغيير دملقر دالختماعي)

رقم)1483)بلوك أ،)حي دملغربي دلعربي)

تمار ،)إلى عمار )7)رقم)2859)سيدي)

دلعربي،)عين دلعوا ،)تمار .

من) (: دلقانوني) دلشكل  تغيير 

شركة محدوا  دملسؤولية إلى شركة)

محدوا  دملسؤولية بالشريك دلوحيد.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
دلتجارية بالرباط تحت رقم)129835 
للسجل) (2222 ايسمبر) (32 بتاريخ)

دلتجاري رقم)87821.
206 P

STE MARIMALI SERVICE
إعالن عن دلتأسيس 

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
قودنين) حررت  (2222 ايسمبر) (7
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

مصائصها كالتالي):
 STE MARIMALI(1)-)دالسم):)شركة

.SERVICE
2)-)دألهددف):)أعمال دليظافة.

3)-)دملقر دالختماعي):)شقة)1)عمار )
62،)خيت سكن)3،)بنسركاو،)أكاا0ر.
4)-)دملد ):)99)سية دبتددء)من تاريخ)

دلتأسيس دلنهائي.
حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال  (- (5
إلى) ارهم مقسم  (122.222 مبلغ) في 
1222)حصة بثمن)122)ارهم للودحد)

موزع كالتالي):
 1222 مريم) أمسروي  دلسيد  

حصة.
6)-)دلسية دملالية):)تبتدئ من فاتح)
كل) من  ايسمبر  (31 في) وتنتهي  0يا0ر 

سية.
7)-)دلتسيير):)0قوم بتسيير دلشركة)
وملد  غير محدوا  دلسيد  أمسروي)

مريم.
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دلتجارية 0وم)4)0يا0ر)2221)تحت رقم)

.97757
207 P

SIDI KECH
ش.م.م ذدت شريك وحيد

دلرأسمال دالختماعي : 12.222 ارهم
دملقر دالختماعي : مردكش دمليار ، 

تجزئة دملصمواي لرقم 371
تأسيس شركة

سجل) موثق  عقد  بمقت�شى 
(،2222 ايسمبر) (28 بمردكش بتاريخ)
لشركة) دألسا�شي  دلقانون  وضع  تم 
شريك) ذدت  ش.م.م  (SIDI KECH

وحيد على دلشكل دلتالي):

 SIDI شركة) (: دلشركة) تسمية 

KECH)ش.م.م ذدت شريك وحيد.

دلهدف دالختماعي للشركة):)ميعش)

عقاري.

:)مردكش) دملقر دالختماعي للشركة)

دمليار ،)تجزئة دملصمواي،)رقم)371.

رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 

ارهم) (12.222 مبلغ) في  دلشركة 

مقسمة إلى)122)حصة دختماعية من)

فئة)122)ارهم للحصة دلودحد ،)من)

قبل دلشريك دلوحيد وبشكل كامل.

 122 دلد0ن) بدر  يسر   دلسيد  

حصة دختماعية)؛

دملجموع)122)حصة دختماعية.

في) دلشركة  مد   حدات  (: دملد )

تقييدها) تاريخ  من  دبتددء) سية  (99

بالسجل دلتجاري بمردكش.

دلشركة) تسير  (: دلشركة) تسيير 

من طرف دلسيد  يسر  بدر دلد0ن)

ملد ) للشركة  وحيد   شريكة  مسير  

غير محدوا .

دلسية دالختماعية):)تبتدئ دلسية)

دالختماعية من فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

31)ايسمبر من كل سية.

وقد تم دإل0ددع دلقانوني للشركة)

(- مردكش) لالستثمار  دلجهوي  باملركز 

أسفي بتاريخ)31)ايسمبر)2222)تحت)

رقم)119111.

208 P

STE TBL CONSULTING
 SARL

دختماع) (2222 0وليو) (2 تم بتاريخ)

ليقاط) بموخبها  دستثيائي حدا  عام 

داتية):

قام دلسيد تاشفين محمد) (: أوال)

للسيد) حصة  (1222 ببيع) عصام 

حصة) و1222) دلرحيم  عبد  لبياني 

للسيد بعيو محمد بقيمة)125)ارهم)

للحصة.

دلحصص) ترتيب  0صبح  وبالتالي 

على دلشكل دلتالي):

عبد) لبياني  للسيد  حصة  (3222

دلرحيم)؛

3222)حصة للسيد بعيو محمد.

تاشفين) دلسيد  دستقالة  (: ثانيا)

محمد عصام من ميصبه كمسير ثاني)

للشركة.

قبل دلجمع دلعام دستقالته.

(: دلشركة) تسيير  في  تغيير  (: ثالثا)

دلسيد) طرف  من  دلشركة  ستسير 

بعيو) ودلسيد  دلرحيم  عبد  لبياني 

محمد معا.

تعيييه) محمد  بعيو  دلسيد  0قبل 

دلجد0د.

(: دلشركة) إمضاء) تغيير  (: ردبعا)

ستلزم دلشركة بإمضاء)دلسيد لبياني)

عبد دلرحيم ودلسيد بعيو محمد معا.

دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 دلتجارية في مردكش)14)سبتمبر)2222 

تحت رقم)115365.

209 P

 STE MORCHID MINARA

LOGISTIQUE
SARL AU

2222)دختماع) 5)فبرد0ر) تم بتاريخ)

دليقط) عام دستثيائي حدا بموخبه 

دلتالية):

دالختماعي) دلهدف  تقليص  (- (1

مودا) نقل  (: دلتالي) دلعيصر  بحذف 

دلبياء.

توسيع دلهدف دالختماعي إلى) (- (2

دلعيصر دلتالي):

نقل دلبضائع لآلمرين.

لتصبح دألنشطة على دليحو دلتالي):

نقل دلبضائع لآلمرين)؛

تاخر لودزم دلبياء)بالجملة)؛

دالستيردا) في  وسيط  أو  تاخر 

ودلتصد0ر.

3)-)وقد تم دإل0ددع دلقانوني لد )

 دملحكمة دلتجارية في مردكش)24)فبرد0ر)

2222)تحت رقم)112543.

210 P
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DAYA INVEST
SARL AU

تم بتاريخ)12)0وليو)2222)دختماع)
دليقط) عام دستثيائي حدا بموخبه 

دلتالية):
تقليص دلهدف دالختماعي بحذف)

دلعيصر دلتالي):
دستغالل ادر دلضيافة أو دلرياض.

ليصبح نشاط دلشركة كالتالي):
دملختلفة) دألعمال  في   مقاول 

أو دلبياء.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  وقد 
دملحكمة دلتجارية في مردكش)14)سبتمبر)

2222)تحت رقم)115388.
211 P

STE VINCINI
SARL

 2219 ايسمبر) (18 بتاريخ) تم 
دختماع عام دستثيائي حدا بموخبه)

دليقط دلتالية):
دلكائن سابقا) دلرئي�شي  دملقر  نقل 
 34 رقم) (525 تجزئة) غانم  بسيدي 
دلعيودن) إلى  مردكش  دلصياعي  دلحي 
سيدي) اودر  (1 رقم) دملكتب  دلجد0د 
بوزكية سيدي عبد هللا غيات دلرسم)

دلعقاري رقم)4765/65)مردكش.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  وقد 
دملحكمة دلتجارية في مردكش)22)0يا0ر)

2222)تحت رقم)111474.
212 P

 STE BARITE AND TRADING
COMPANY

SARL
دختماع) (2222 0يا0ر) (7 تم بتاريخ)
عام دستثيائي حدا بموخبه دليقاط)

داتية):
بتاريخ) دلشركة  تصفية  (:  أوال)

7)0يا0ر)2222.
مريم) دلسيد   ذمة  إبردم  (: ثانيا)
د0ت مالك،)دلحاملة لبطاقة دلتعريف)
كمحللة) (EE458628 رقم) دلوطيية 

للشركة.

دلشركة) على  دلتشطيب  (: ثالثا)
بتاريخ)7)0يا0ر)2222.

0وليو) (2 تم دإل0ددع دلقانوني 0وم)
2222)لد  دملحكمة دلتجارية بمردكش)

تحت رقم)113846.
213 P

BETOSAHA
شركة مساهمة

شارع شهيد بوشرد0ة، عمار  دلفتح، 
دلطابق دلثالث، دلعيون

دلسجل دلتجاري رقم : 32239
تعد0ل قانوني

بمقت�شى محضر مددوالت مجلس)
دإلادر  دمليعقد بتاريخ)24)0ونيو)2222 

تمت دملصااقة على ما 0لي):
دلعيودن) إلى  دملقر دالختماعي  نقل 
ولد) عمار   دملردبطين،) زنقة  (: داتي)

دلرشيد،)دلحي دلحسني،)دلعيون.
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
بتاريخ) بالعيون  دالبتددئية  باملحكمة 

4)0يا0ر)2221)تحت رقم)2221/23.
214 P

 LES CIMENTERIES
MAROCAINE DU SUD

شركة مساهمة
 22PK-1 دلطريق دلوطيية رقم

دلعيون
دلسجل دلتجاري رقم 15343

تعد0الت قانونية
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
 2222 ايسمبر) (24 بتاريخ) دمليعقد 
تمت دملصااقة من طرف دملساهمين)

على ما 0لي):
دإلاماج) مشروع  على  دملصااقة 
 LES شركة) ضم  طريق  عن 
 CIMENTERIES MAROCAINE DU
من طرف شركة) ((SUD (CIMSUD
 INDUSTRIE SAKIA EL HAMRA

.(INDUSAHA((ش.م
 LES CIMENTERIES حل شركة)
ش.م) (MAROCAINE DU SUD

)CIMSUD))بدون تصفية قضائية.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

بتاريخ) بالعيون  دالبتددئية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (32

.2222/3245

215 P

 INDUSTRIE SAKIA 

EL HAMRA
INDUSAHA

مقرها دالختماعي : كيلومتر 18 طريق 
ميياء، دلعيون

دلسجل دلتجاري رقم 1521

تعد0الت قانونية
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

 2222 ايسمبر) (24 بتاريخ) دمليعقد 

تمت دملصااقة من طرف دملساهمين)

على ما 0لي):

دإلاماج) مشروع  على  دملصااقة 

 LES شركة) ضم  طريق  عن 

 CIMENTERIES MAROCAINE DU

من طرف شركة) ((SUD (CIMSUD

 INDUSTRIE SAKIA EL HAMRA

.(INDUSAHA((ش.م

شركة) رأسمال  في  دلزياا  

بمبلغ) ش.م  (INDUSAHA

بخلق) وذلك  ارهم  (42.222.222

ارهم) (122 بقيمة) سهم  (422.222

ليرتفع) بالكامل  مدفوعة  للودحد 
 81.682.222 من) دلشركة  رأسمال 

ارهم إلى)121.682.222)ارهم.

تحيين دليظام دألسا�شي للشركة.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

بتاريخ) بالعيون  دالبتددئية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (32

.2222/3246

216 P

AMENAGEMENT TISSA
SARL

بتاريخ)21)ايسمبر)2222)وبموخب)

عقد دلجمع دلعام دالستثيائي دملسجل)
بالرباط بتاريخ)31)ايسمبر)2222)قرر)

دلشركاء)ما 0لي):

رفع دلرأس دملال دالختماعي للشركة)

ليصبح حسب داتي):

في) دلشركة  رأسمال  حدا 

2.622.222)ارهم مقسمة إلى)26222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة.
دلقانون) من  و7) (6 دلبيد) تعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة دلضبط)

لد  دملحكمة دالبتددئية بالخميسات)

بتاريخ)4)0يا0ر)2221)تحت رقم)1.

217 P

بالنت بروطكشن كومباني 

مروكو
 شركة محدوا  دملسؤولية 

ذدت دلشريك دلوحيد
رأسمالها : 33.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 11، زنقة 

دلوحد ، إقامة دإلمام علي، شقة 
رقم 2، دلددر دلبيضاء

 دلسجل دلتجاري بالددردلبيضاء 
رقم 333347

تصفية دلشركة
دلشريك) قردر  محضر  بمقت�شى 

بروطكشن) بالنت  لشركة  دلودحد 

محدوا ) شركة  مروكو  كومباني 

 Plant دملسؤولية ذدت شريك وحيد)

 Protection Company Morocco

(،2222 سبتمبر) (32 بتاريخ) دلصاار 

تقرر ما 0لي):

فحص دلحسابات ودملصااقة على)

تقرير مصفي دلشركة.

وإبردء) للشركة  دلنهائية  دلتصفية 

ذمة مصفيها.

دلتشطيب على دلشركة من دلسجل)

دلتجاري.

تفويت دلسلط.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ضبط دملحكمة دلتجارية للددر دلبيضاء)

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (29 بتاريخ)

.759612
للخالصة ودلبيان

دملصفي

218 P
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سايسا ماروك
 شركة محدوا  دملسؤولية 

ذدت شريك وحيد 
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : زنقة دلوحد ، 
 إقامة دإلمام علي، دلطابق 2، 

دلددر دلبيضاء
 دلسجل دلتجاري : دلددر دلبيضاء 

رقم 393427
تحيين دمللف دلقانوني

دلشريك) قردر  محضر  بمقت�شى 
دلوحيد لشركة سايسا ماروك شركة)
 SAISA MAROC(محدوا  دملسؤولية
(،2222 أكتوبر) (28 بتاريخ) دلصاار 

تقرر ما 0لي):
لشركة) دلقانوني  دمللف  تحيين 
 SAISA MAROC ماروك) سايسا 
تبعا للتغيير في دلتسمية دالختماعية)

للشركة دألم.
دلتعد0ل دملالزم للقودنين دألساسية)

للشركة.
تفويت دلسلط.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بالددر) دلتجارية  دملحكمة  ضبط 
 2222 ايسمبر) (29 بتاريخ)  دلبيضاء)

تحت رقم)759625. 
للخالصة ودلبيان

دملصفي

219 P

لوبيز سيرج كونسيبت
 شركة محدوا  دملسؤولية 

ذدت شريك وحيد 
رأسمالها : 12.222 ارهم

مقرها دالختماعي : إقامة دلردمي، 
 زنقة سبتة، مكتب رقم 8، 

دلددر دلبيضاء
دلسجل دلتجاري رقم : 291571

دلحل دملسبق للشركة
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
لشركة لوبيز سيرج كونسيبت شركة)
محدوا  دملسؤولية ذدت شريك وحيد)
(،2222 نوفمبر) (12 بتاريخ)  دلصاار 

تقرر ما 0لي):

دلحل دملسبق للشركة.

لوبيز) سيرج  دلسيد  تعيين 

كمصفي للشركة) (M.Serge LOPEZ

وباليتيجة إنهاء)وظيفته كمسير.

تحد0د مقر دلتصفية بمقر دلشركة)
زنقة) إقامة دلردمي،) (: بالعيودن دلتالي)

سبتة،)مكتب رقم)8،)دلددر دلبيضاء.

تفويت دلسلط.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددر) دلتجارية  دملحكمة  ضبط 

 2222 ايسمبر) (14 بتاريخ)  دلبيضاء)

تحت رقم)757352. 
للخالصة ودلبيان

دملصفي

220 P

كونساي وريستريكتورسيون 

أندوسترييل
شركة محدوا  دملسؤولية  
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : ب 75، شارع 

مسير  دلخضردء، دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري رقم 87583

تصفية دلشركة
بمقت�شى دلقردر دلصاار عن دلجمع)

»كونساي) لشركة) دالستثيائي  دلعام 

أندوستر0يل») وريستر0كتورسيون 

دلصاار) دملسؤولية  محدوا   شركة 

بتاريخ)32)أكتوبر)2222)تقرر ما 0لي):

فحص دلحسابات ودملصااقة على)

تقرير مصفي دلشركة.

وإبردء) للشركة  دلنهائية  دلتصفية 

ذمة مصفيها.

من) دلشركة  على  دلتشطيب 

دلسجل دلتجاري.

تفويت دلسلط.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددر) دلتجارية  دملحكمة  ضبط 

 2222 ايسمبر) (16 بتاريخ)  دلبيضاء)

تحت رقم)757739. 
للخالصة ودلبيان

دملصفي

221 P

كونيكران مغرب

 شركة محدوا  دملسؤولية 

ذدت شريك وحيد 

رأسمالها : 552.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 241 شارع إميل 

زوال، دلطابق دلثالث، شقة رقم 5، 

بيلفيد0ر - دلددر دلبيضاء

 دلسجل دلتجاري : دلددر دلبيضاء 

رقم 252371

تغيير دلتسمية وتحويل دملقر 
دالختماعي

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

كونيكردن) لشركة  دالستثيائي 

دملسؤولية) محدوا   شركة  مغرب 

 MAGHREB KONECRANES

(،2222 ايسمبر) (22 بتاريخ) دمليعقد 

تقرر ما 0لي):

دملحدوا ) دلشركة  تسمية  تغيير 

إلى) مغرب  بورإكبمانت  دملسؤولية 

 KONECRANES مغرب) كونيكردن 

.MAGHREB

تحويل دملقر دالختماعي للشركة):

من):)241)شارع إميل زوال،)دلطابق)

بيلفيد0ر،) (،13 رقم) شقة  دلسابع،)

دلددر دلبيضاء.

إلى):)241)شارع إميل زوال،)دلطابق)

دلثالث،)شقة رقم)5،)بيلفيد0ر،)دلددر)

دلبيضاء.

دلتعد0ل دملالزم للقودنين دألساسية)

للشركة.

تحيين دلقودنين دألساسية))للشركة.

تفويت دلسلط.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددر) دلتجارية  دملحكمة  ضبط 

 2222 ايسمبر) (9 بتاريخ)  دلبيضاء)

تحت رقم)7568112. 
للخالصة ودلبيان

دملصفي

222 P

كوما كامبس املغرب
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

Goma-Camps(Maroc

 SARL
رأسمالها : 6.246.662 ارهم

دملقر دالختماعي : مركز دألعمال، 

دلطابق دألول، رقم 27، زنقة دلروز، 

قطاع 11، حي دلرياض، دلرباط

دلسجل دلتجاري رقم 127595

تحويل دملقر دالختماعي للشركة
وتحيين دلقودنين دألساسية

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

كامبس) »كوما  لشركة) دالستثيائي 

 Goma-Camps ش.م.م) دملغرب»)

Maroc SARL دلصاار بمقر دلشركة 

بتاريخ 12 0ونيو 2222 تقرر ما 0لي :

للشركة  دالختماعي  دملقر  تحويل 

ادمل مد0ية دلرباط :

 ،1 ب  بلوك  أفيان،  زنقة   :  من 

 دلشقة 1، رياض دلعطور، حي دلرياض، 

دلرباط.

إلى : دملكتب دلكائن بمركز دألعمال، 

دلطابق دألول، رقم 27، زنقة دلروز، 

مجال 11، حي دلرياض، دلرباط.
دلقانون  من   5 دملاا   تعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

تحيين دلقودنين دألساسية للشركة.

تفويت دلسلط.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددر) دلتجارية  دملحكمة  ضبط 

 2222 بتاريخ فاتح ايسمبر)  دلبيضاء)

تحت رقم)128961. 
للخالصة ودلبيان

دملسير

223 P

EXTRAV SOLUTION
ش.م.م ش.و

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بسال)

بتاريخ)14)ايسمبر)2222)تم تأسيس)

شركة ذدت دلخصائص دلتالية :

 EXTRAV شركة   : دلتسمية 

.SOLUTION
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دلصفة دلقانونية : شركة محدوا  
دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد.

دلهدف دالختماعي :
مقاول في دألشغال دملتيوعة للبياء ؛

ميعش عقاري.
حدا   : دالختماعي  دلرأسمال 
ارهم   122.222 في  دلشركة  رأسمال 
بقيمة 1222 سهم من فئة 122 ارهم 

للسهم، في ملك دلسيد دخا نوفيل.
فال  شارع   48  : دالختماعي  دملقر 

ولد عمير، أكددل، دلرباط.
دلتسيير : عين دلسيد دخا نوفيل 

مسير دلشركة للمد  غير محدوا .
دملد  : 99 سية دبتددء من تاريخ 
دلتسجيل في دلسجل دلتجاري إال إذد 

حصل فسخ أو دمتددا.
دلسية دملالية : من فاتح 0يا0ر إلى 
31 ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية 
في  دلتسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  دألولى 
دلسجل دلتجاري وتنتهي في 31 ايسمبر 

.2222
للشركة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
باملحكمة دلتجارية بتاريخ)32)ايسمبر)

2222)تحت رقم)129863. 
دلسجل) في  دلشركة  تسجيل  وتم 
دلتجاري لد  دملحكمة دلتجارية بالرباط)

تحت رقم)148657)من نفس دليوم.

224 P

مغرب سياحة فوند
ش.م

MAGHREB SIYAHA FUND SA
شركة مساهمة 

ذدت رأسمال : 822.522.222 ارهم
مقرها دالختماعي : 32، شارع موالي 

0وسف، دلددر دلبيضاء
 دلسجل دلتجاري بالددر دلبيضاء 

رقم 169775
دلتعريف دلضريبي : 1126827

دلجمع) محضر  بمقت�شى  (- (1
 دلعام دلعااي للشركة دمليعقد بتاريخ)
27)نوفمبر)2222،)تقرر تجد0د وكالة)
ملد ) دإلادر   مجلس  أعضاء)  بعض 
6)سيودت،)إلى غا0ة دستدعاء)دلجمع)
دلعام دلعااي للتددول حول حسابات)
بتاريخ) دملختتم  دملالي   دلنشاط 

32)0ونيو)2226 :

ش.م  بروموت  سياحة  شركة 

مريم  ليلى  دلسيد   بودسطة  ممثلة 

حددوي ؛

ش.م  أنفيست  أكتيف  شركة 

ممثلة بودسطة دلسيد خميل سقوط.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2

دلتجارية) دملحكمة  ضبط  كتابة 

 2221 0يا0ر) (5 بتاريخ)  بالددر دلبيضاء)

تحت رقم)762362. 
للمقتطف ودلبيان

دإلادر 

225 P

NETENERGY
شركة محدوا  دملسؤولية 

دلرأسمال دالختماعي : 522.222 ارهم

دملقر دالختماعي : زدوية زنقة دلغرب 

وبئر إنزردن، عمار  إنصاف، دلطابق 

دلثالث، دملحمد0ة

س.ت : 14953 دملحمد0ة

دملسجل) دلعرفي  دلعقد  بموخب 

 2219 أغسطس) (2 باملحمد0ة بتاريخ)

قرر دلجمع دلعام غير دلعااي ما 0لي :

إحسان  دلسيد   دستقالة  قبول 

خابري.

دلسيد  إلى  دلشركة  تسيير  تسليم 

محمد ميصف دلصنهاجي دلغازي.

تحيين دليظام دألسا�شي للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية باملحمد0ة)

تحت رقم) (2219 أغسطس) (5 بتاريخ)

 .1298
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STE ISTANBUL EVENT
SARL

تأسس شركة 
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

إنشاء) تم  (2222 ايسمبر) (22

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

بالخصائص دلتالية :

.ISTANBUL EVENT(:(دلتسمية

دلشركة) هدف  0تعلق  (: دلنشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

دستغالل وتسيير دملقاهي ودملطاعم)

مع مدمة دلتوصيل دملنزلي.

شارع باحييني،) (: دملقر دالختماعي)

دلرقم)13،)دلددملة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.
رأس دملال):)حدا في مبلغ)122.222 

ارهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)ارهم للودحد .

توزيع رأس دملال):)

دلسيد محمد خياا)252)حصة)؛

دلسيد دنس دلعموري)752)حصة.

تم تعيين دلسيد محمد) (: دلتسيير)

خياا كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلذهب) بوداي  دالبتددئية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2221 0يا0ر) (4 بتاريخ)

تحت) دلتجاري  وبالسجل  (2221/22
رقم)17231. 
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STE LAGRINI FROID
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  وذدت دلشريك دلوحيد

2222)تم وضع) 13)نوفمبر) بتاريخ)

قانون ميظم لشركة ذدت دملسؤولية)

دلوحيد) دلشريك  وذدت  دملحدوا  

وذدت دملميزدت دلتالية):

 STE LAGRINI FROID(:(دلتسمية

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

وذدت دلشريك دلوحيد.

دلهدف):)إنتاج وإصالح دلثالخات،)

عامة،) تجار   ومدمات،) أشغال 

دالستيردا ودلتصد0ر،)أشغال عامة...

دلرأسمال):)حدا في مبلغ)122.222 

حصة من) (1.222 ارهم مقسمة إلى)

موزعة) للودحد   ارهم  (122 فئة)

كااتي)):

 1.222 (: محمد) لكريني  دلسيد 

حصة.

دملقر دالختماعي):)تجزئة)25)مارس)

تجزئة رقم)1942)دلعيون.

دلسيد) طرف  من  تسير  (: دإلادر )

لكريني محمد ملد  غير محدا .)

بكتابة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
دلضبط باملحكمة دالبتددئية بالعيون)

رقم) تحت  (2222 نوفمبر) (16 بتاريخ)

.33861
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PLATEAU BUREAU
شركة محدوا  دملسؤولية لشريك 

وحيد
رأسمالها 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي 121-123 شارع 

محمد دلخامس آسفي

دالستثيائي) دلقردر  بمقت�شى 

ايسمبر) (14 بتاريخ) للشريك دلوحيد 

2222)قرر ما 0لي):

دألنصبة) خميع  على  دملودفقة 

دلتابعة) أنصبة  (712 عداها) دلبالغ 

دلسيد ) (- دلصالح) مد0جة  للسيد  

خيهان) دلسيد   (- دلبعثماني) حيان 

دلبعثماني) دمين  ودلسيد  دلبعثماني 

لصالح دلسيد حسن دلبعثماني بتاريخ)

 3 بتاريخ) مسجل  (2222 نوفمبر) (25

2222)تسجيل دلدمول رقم) ايسمبر)
رقم نسخة) (- (222222182829222

دالرشيف)17883.

دالنصبة) خميع  المتالك  ونظرد 

دلبعثماني) حسن  دلسيد  لدن  من 

دستمردر) دألمير  هذد  0قرر  بمفراه 

ذدت) شركة  بتسمية  دلشركة 

مسؤولية محدوا  من شريك وحيد)

نفس) (- دلقانونية) دلتسمية  بيفس 

نفس) (- دملوضوع دالختماعي للشركة)

دلشخصية) ونفس  دالختماعي  دملقر 

دلقانونية.

دلشركة) تلتزم  (: دلرسمي) دلتوقع 

دلسيد) دلوحيد  دملساهم  بتوقيع 

حسن دلبعثماني.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بآسفي)

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (28 في)

.2351
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شركة أورزياكري
ش.م.م

رأسمالها دالختماعي : 6.425.222 
ارهم

دملقر دالختماعي : دلجماعة دلقروية 
نزدلة دلعظم خماعة سيدي 

بوعثمان - رحامية
تحويل دلحصص دالختماعية

مالءمة دلقانون دألسا�شي للشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
 18 0وم) دمليعقد  دالستثيائي للشركة 

ايسمبر)2222)ما 0لي):
1)-)تحويل دلحصص دالختماعي):

للشركة) دلعام  دلجمع  قرر 
دملصااقة على تحويل كل دلحصص)
 ARGOS»« لشركة) دالختماعية 
شركة) في  تملكها  ودلتي  (-( S.P.A
شركة) لفائد   ش.م.م  أورزياكري 

.«ACROSS FIDUCIARIA S.R.L»
تم) فإنه  دلتغيير  هذد  إثر  وعلى 
دلقانون) من  (7 و) (6 دلفصل) تعد0ل 
دملتعلقان) للشركة  دألسا�شي 

بالرأسمال دالختماعي للشركة.
دألسا�شي) دلقانون  مالئمة  (- (2

للشركة):
قرر) دلتعد0الت  هذه  إثر  وعلى 
للشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 
لشركة) دألسا�شي  دلقانون  مالءمة 

.ORIZIAGRI» SARL»
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلقانوني 
 2222 ايسمبر) (29 بتاريخ) بمردكش 

تحت رقم)119214.
ملخص قصد دلنشر

مردكش
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SBAA DE LEVURE
SOSDEL« SARL(AU»

192 تجزئة دليعيم 4/3 مكياس
محضر دلجمع دلعام دالستثيائي

بتاريخ 22 نوفمبر 2222
تبعا للجمع دلعام دالستثيائي) (- (1
(«SBAA DE LEVURE« لشركة)
مكياس) في  وحيد  بشريك  ش.ذ.م.م 
أفرزت) (،2222 نوفمبر) (22 بتاريخ)

دلقردردت دلتالية):

دلزياا  في رأسمال دلشركة عن) أ))

دملرحلة) لألرباح  خزئي  إاماج  طريق 

رأس) ليرتفع  ارهم  (482.222 بقيمة)

دملال من)22.222)ارهم إلى)522.222 

ارهم.

2)-)تم دإل0ددع دلقانوني لد  كتابة)

دلضبط باملحكمة دلتجارية بمكياس)

 2221 0يا0ر) (4 بتاريخ) (11 تحت رقم)

دلسجل دلتجاري رقم)28217.
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ROSIMAY FLAVOUR
I.C.E. N°001640118000030

بيع حصص شركة محدوا  
دملسؤولية

 32 بتاريخ) مؤرخ  عرفي  بعقد 

بالرباط) ومسجل  (2222 نوفمبر)

بيع) تم  (2222 ايسمبر) (3 بتاريخ)
فالفور) روزيماي  دلشركة  حصص 

طرف) من  (ROSIMAY FLAVOUR

بطاقة) بنسعيد  محمد  دلسيد 

ودلسيد فؤدا) (AA13767 وطيية رقم)

 A8446 بنسعيد بطاقة وطيية رقم)

بطاقة) بنسعيد  هللا  عبد  ودلسيد 

ودلسيد ) (A745628 رقم) وطيية 
رقم) وطيية  بطاقة  دلزدكي  رئيفة 

ودلسيد  سلو  بنسعيد) (A162593

 A639224 رقم) وطيية  بطاقة 

بنسعيد) دلزهردء) فاطمة  ودلسيد  

إلى) (A392927 رقم) وطيية  بطاقة 

بطاقة) دلقطيبي  محمد  دلسيد 

ودلسيد) (AB122577 رقم) وطيية 

وطيية) بطاقة  مريبش  دلرزدق  عبد 
كل) دستقالة  مع  (AB 722218 رقم)

من سلو  بنسعيد ومحمد بنسعيد)

دلرزدق مريبش) عبد  دلسيد  وتعيين 

دلشركة) وتسيير  لتمثيل  مسيرد 

تحد0ث) تم  وقد  محدا   غير  ملد  
دلشركة) رأسمال  دألسا�شي.) دلقانون 

 19.222 إلى) مقسمة  (1.922.222 (:

حصة من فئة)122)ارهم 0متلك منها)

 13682 دلسيد عبد دلرزدق مريبش)

دلقطيبي) محمد  دلسيد  أما  حصة 

فيمتلك)5322)حصة.

دلسجل دلتجاري رقم)99395):)تم)
دلتجاري) بالسجل  دلشركة  تسجيل 

 129327 رقم) تحت  دلرباط  ملد0ية 

بتاريخ)14)ايسمبر)2222.
مقتطف وبيان لإلشهار
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FOUR A SOL
I.C.E. N°002646953000026

بيع حصص شركة محدوا  
دملسؤولية

تم بيع حصص شركة فورد صول)

مؤرخ) عرفي  بعقد  (FOUR A SOL

ومسجل) (2222 أكتوبر) (26 بتاريخ)

(،2222 نوفمبر) (13 بتاريخ) بالرباط 

طرف) من  دلشركة  حصص  بيع  تم 

دلسيد مصطفى فريية بطاقة وطيية)

خامع) دلسيد  إلى  (D36325 رقم)

 JB382522(دلد0ب بطاقة وطيية رقم

فريية) دلسيد مصطفى  دستقالة  مع 

مسيرد) دلد0ب  خامع  دلسيد  وتعيين 

غير) ملد   دلشركة  وتسيير  لتمثيل 
دلقانون) تحد0ث  تم  وقد  محدا  

 122.222 (: دلرأسمال) أما  دألسا�شي.)

فئة) من  حصة  (1.222 إلى) مقسمة 

ارهم 0متلكها دلشريك دلوحيد) (122

دلسيد خامع دلد0ب.

تسجيل) تم  (: دلتجاري) دلسجل 

دلشركة بالسجل دلتجاري رقم)8961 

ملد0ية سال تحت رقم)593)بتاريخ)24 

ايسمبر)2222.
مقتطف وبيان لإلشهار
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 RIF ORIENTAL TRAVAUX &

SERVICES
ش.م.م بشريك أوحد

تأسيس
بالياضور) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم)) (،2222 نوفمبر) (25 وبتاريخ)

لشركة) دألسا�شي  دلقانون  تأسيس 

بشريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

أوحد ودلتي لها دملميزدت دلتالية):)

 RIF ORIENTAL (: دلتسمية)

  .TRAVAUX(&(SERVICES

دملوضوع):)دلشركة ذدت هدف):

كردء)داليات.

نقل دلبضائع لحساب دلغير.

دلبياء)ودألشغال دملختلفة.

دلعمليات) خميع  عامة  وبصفة 

ودملالية) ودلصياعية  دلتجارية 

درتباط) لها  دلتي  ودلعقارية  ودمليقولة 

مباشر أو غير مباشر بأحد دألهددف)

شأنها) من  ودلتي  أعاله  دملذكور  

دملساهمة في إنماء)دلشركة.

شارع) (: دالختماعي) مقرها 
أوالا) حي  (،89 رقم) دلثاني،) دلحسن 

بويفاقوسن،)بني دنصار،)دلياضور.

دملد ):)99)سية.

ارهم)) (122.222 (: دلرأسمال)

 122 ب) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

ارهم للودحد .

 1.222 (: أ0وب) دلكرزدزي  دلسيد 

حصة.

دلسيد دلكرزدزي أ0وب) (: دلتسيير)

عين كمسير ملد  غير محدوا .

لالحتياط دلقانوني) (% (5 (: دألرباح)

ودلباقي 0خصص للشريك.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 

(،2222 27)نوفمبر) بالياضور وبتاريخ)

تحت رقم)3662.
مقتطف من أخل دإلشهار

دملسير)
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SMART BUYING
ش.م.م 

تأسيس
1)-)بمقت�شى عقد عرفي بالياضور)

تم)) (،2222 نوفمبر) (17 وبتاريخ)

لشركة) دألسا�شي  دلقانون  تأسيس 

لها) ودلتي  دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

دملميزدت دلتالية):)

 SMART BUYING (: دلتسمية)

ش.م.م.))

دملوضوع):)دلشركة ذدت هدف):
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دستيردا دمليتجات دإللكترونية.
دستيردا ميتجات دلزيية ودلتجميل.
دلعمليات) خميع  عامة  وبصفة 
ودملالية) ودلصياعية  دلتجارية 
درتباط) لها  دلتي  ودلعقارية  ودمليقولة 
مباشر أو غير مباشر بأحد دألهددف)
شأنها) من  ودلتي  أعاله  دملذكور  

دملساهمة في إنماء)دلشركة.
أوالا) حي  (: دالختماعي) مقرها 

إبردهيم،)زنقة)8)رقم)14،)دلياضور.
دملد ):)99)سية.

ارهم)) (122.222 (: دلرأسمال)
 122 ب) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

ارهم للودحد .
دلسيد دلعثماني عبد دلحق):)522 

حصة.
 522 (: عمر) دلعثماني  دلسيد 

حصة.
عبد) دلعثماني  دلسيد  (: دلتسيير)
ودلسيد دلعثماني عمر كمسير0ن ملد )

غير محدوا .
لالحتياط دلقانوني) (% (5 (: دألرباح)

ودلباقي 0وزع بين دلشركاء.
كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 
(،2222 22)نوفمبر) بالياضور وبتاريخ)

تحت رقم)2222/3595.
مقتطف من أخل دإلشهار

دملسير)
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شهيد عبد دإلله
محاسب معتمد من طرف دلدولة

سيدي بيور
دلهاتف):)2523369137

RADIOLOGIE HASSAN II
SARL AU

دلكائن مقرها ب : ودا سبو دلوفاق 1 
رقم 972-972 تجزئة 72 حي دأللفة 

دلددر دلبيضاء
بمقت�شى محضر دلقردر دالستثيائي)
بتاريخ) دمليعقد  دلوحيد  للشريك 
دلشريك) قرر  (2222 ايسمبر) (2
من) دلشركة  تسمية  تغيير  دلوحيد 
إلى) (RADIOLOGIE EL HASSANI
RADIOLOGIE HASSAN II)وبالتالي)

تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني للشركة لد )

دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  دملحكمة 

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (31 بتاريخ)

.762218
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PARA TROCADERO

SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ) (: أوال)

22)ايسمبر)2222.)تم))تأسيس شركة)

محدوا  دملسؤولية دلشريك دلوحيد)

ذدت دلخصائص دلتالية):)

 PARA TROCADERO(:(دلتسمية

SARL AU)شركة محدوا  دملسؤولية)

دلشريك دلوحيد.)

شبه) دمليتجات  بيع  (: دلهدف)

دلصيدلية وشبه دلطبية.

دملركز) بوا0يار  (: دالختماعي) دملقر 

دلدريوش ريف بوا0يار.

دملد ):)مد  دلشركة محدا  في)99 

سية.

في) محدا  (: دالختماعي) دلرأسمال 

 1.222 قسمت إلى) ( ارهم) (122.222

 122 فئة) من  دختماعية  حصة 

 ارهم للودحد  كلها مكتتبة ومحرر )

كما 0لي):

دلسيد خعفر أحمد):)1222)حصة.

دلسية) (: دالختماعية) دلسية 

من) دلفاتح  من  تبتدئ  دالختماعية 

0يا0ر لتنتهي في)31)ايسمبر.

دلشركة) لتسيير  عين  (: دلتسيير)

وملد  غير محدواو):

بطاقة) أحمد  خعفر  دلسيد 

. (S282858((دلتعريف دلوطيية

دلقانوني) دإل0ددع  تم  (: ثانيا)

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 

(،2222 23)ايسمبر) بالياصور بتاريخ)

تحت رقم)2.
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ATLAS BATIMAR
SARL AU

دملقر دلجتماعي : طريق دوالا زيان حي 
الخيروند ارج - ن دلطابق 4 رقم 7 

دقامة دلسالم دلددر دلبيضاء
رفع رأسمال دلشركة

بمقتضيات عقد عرفي مؤرخ) (- (1
رفع) تم  (2222 نوفمبر) (16 بتاريخ)
 1.122.222 من) دلشركة  رأسمال 
بزياا ) ارهم  (4.122.222 إلى) ارهم 
ارهم مجزأ على دلشكل) (3.222.222

دلتالي):
 41.222 توشنت) محمد  دلسيد 
للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد .
2)-)تحيين دليظام دألسا�شي.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلقانوني 
بتاريخ) (756977 تحت رقم) دلبيضاء)

12)ايسمبر)2222.
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X MOTO AUTO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

لشريك وحيد
رأسمال دلشركة : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي تجزئة دلحاج 
سليمان رقم 215 ح ي م دلرباط
رقم دلسجل دلتجاري : 88123

حل شركة
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تقرر حل) (،2222 ماي) (27 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية مبلغ رأسمالها)
ارهم نتيجة عدم تحقيق) (122.222
أهددف دلشركة وحدا مقر دلتصفية)

بالرباط.
تجزئة) (: عيودن مقرها دالختماعي)
م) ي  ح  (215 رقم) سليمان  دلحاج 

دلرباط.
دلسيد كاللي عبد دلرحمان مصفي)

للشركة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أغسطس) (4 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

2222)تحت رقم)125948.
239 P

STE SOUN

SARL

شركة محدوا  دملسؤولية

رأسمالها 1.222.222 ارهم

دملقر دالختماعي : رقم 285 تمد0د 

عين دلعاطي 2 دلردشد0ة

بيع حصص دختماعية
تغيير دلشكل دلقانوني للشركة
إقالة مسير وتعيين مسير خد0د

نقل دملقر دالختماعي
إبردء ذمة

بمقت�شى محضر دلجمع دلعام غير)

دلعااي دمليعقد بالردشد0ة بتاريخ)22 

دلشركاء باسم  تقرر  (2222  نوفمبر)

)ما 0لي):

دختماعية) حصة  (12.222 بيع)

دلشيخ) بن  دلد0ن  نور  للسيد  عائد  

بن) رشيد  ودلسيد  حصة،) (5222

للسيد) وذلك  حصة  (5222 دلشيخ)

مالد دزوكاغ.

تغيير دلشكل دلقانوني للشركة من)

شركة محدوا  دملسؤولية إلى شركة)

محدوا  دملسؤولية بمساهم وحيد.

دقالة دلسيد نور دلد0ن بن دلشيخ)

ودلسيد رشيد بن دلشيخ من مهامهما)

دلسيد) وتعيين  للشركة  كمسير0ن 

مالد دزوكاغ كمسير خد0د ملد  غير)

محدوا .

(: نقل دملقر دالختماعي للشركة إلى)

رقم)242)زنقة)3)وخه عروس مكياس.

تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة.

بن) دلد0ن  نور  دلسيد  ذمة  إبردء)

دلشيخ ودلسيد رشيد بن دلشيخ من)

مهامهما كمسير0ن سابقين.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 

 2222 ايسمبر) (16 بالردشد0ة بتاريخ)

وتم تسجيله تحت رقم)2222/378.

240 P
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YARMOOR TRANS
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

وضع) بمكياس  (2222 0وليو) (16  

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 

بمساهم وحيد) دملحدوا   دملسؤولية 

ودلتي تحمل دلخصائص دلتالية):

 YARMOOR (: دلشركة) تسمية 

.TRANS

نقل دلبضائع) (: دلهدف دالختماعي)

لحساب دلغير.

دسية) إقامة  (: دالختماعي) دملقر 

دلخير)128)شقة)16)دلطابق)3)ب.م.ع)

-)مكياس.

مد  دلشركة):)99)سية دبتددء)من)

تاريخ دلتكوين دلنهائي.

رأس دملال):)حدا في مبلغ)122.222 

1222)حصة بمبلغ) ارهم ومجزأ  إلى)

كلها) دكتتبت  للودحد   ارهم  (122

نقدد.

دلشكل) على  موزعة  دلحصص 

دلتالي):

 1222 (: 0ونس) خوهري  دلسيد 

حصة.

دلسيد خوهري) (: دلتسيير ودإلادر )

0ونس ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

ايسمبر من) (31 فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

كل سية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

17)سبتمبر) دلتجارية بمكياس بتاريخ)

دلسجل) في  تسجيله  وتم  (2222

دلتجاري تحت رقم)52663.

241 P

BM TRADIV
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) بمكياس  (2222 ايسمبر) (12

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 

بمساهم وحيد) دملحدوا   دملسؤولية 

ودلتي تحمل دلخصائص دلتالية):

.BM TRADIV(:(تسمية دلشركة

دلهدف دالختماعي):)أشغال دلطرق.

أشغال مختلفة.

أشغال دليظافة.
دقامة) (326 رقم) (: دملقر دالختماعي)

دليسر سيدي بوزكري-)مكياس.

مد  دلشركة):)99)سية دبتددء)من)

تاريخ دلتكوين دلنهائي.
رأس دملال):)حدا في مبلغ)122.222 

1222)حصة بمبلغ) ارهم ومجزأ  إلى)

كلها) دكتتبت  للودحد   ارهم  (122

نقدد.

دلشكل) على  موزعة  دلحصص 

دلتالي):

 1222 (: بوقطى) مجيد  دلسيد 

حصة.

مجيد) دلسيد  (: ودإلادر ) دلتسيير 

بوقطى ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

ايسمبر من) (31 فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

كل سية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية بمكياس بتاريخ)18)ايسمبر)

4341)وتم تسجيله) 2222)تحت رقم)

رقم) تحت  دلتجاري  دلسجل  في 

.51741

242 P

ORBITE TRAVAUX
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
بفاس وضع دلقانون) (2222 ايسمبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  بمساهم وحيد ودلتي تحمل)

دلخصائص دلتالية):

 ORBITE (: دلشركة) تسمية 

.TRAVAUX

دلهدف دالختماعي):)أشغال دلطرق.

أشغال مختلفة.

دملتاخر .

دلطابق دألر�شي) (: دملقر دالختماعي)

شارع سوسة زنقة دالسكيدرية دقامة)

 2 دلزهور) (16 رقم) تجزئة  مبروكة 

فاس.

مد  دلشركة):)99)سية دبتددء)من)

تاريخ دلتكوين دلنهائي.
رأس دملال):)حدا في مبلغ)122.222 

1222)حصة بمبلغ) ارهم ومجزأ  إلى)

كلها) دكتتبت  للودحد   ارهم  (122

نقدد.

دلشكل) على  موزعة  دلحصص 

دلتالي):

 1222 (: محمد) معطاوي  دلسيد 

حصة.
دلتسيير ودإلادر ):)دلسيد معطاوي)

محمد ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

ايسمبر من) (31 فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

كل سية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (22 بتاريخ) بفاس  دلتجارية 

3686)وتم تسجيله) 2222)تحت رقم)

رقم) تحت  دلتجاري  دلسجل  في 

.65425

243 P

BENARI TRAVAUX
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمكياس وضع) (2222 ايسمبر) فاتح 

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 

بمساهم وحيد) دملحدوا   دملسؤولية 

ودلتي تحمل دلخصائص دلتالية):

 BENARI (: دلشركة) تسمية 

.TRAVAUX

أشغال) (: دالختماعي) دلهدف 

مختلفة.

تربية دألبقار.

دملتاخر .
193)تجزئة) :)رقم) دملقر دالختماعي)

دلجد0د ) دملد0ية  معز   عين  دلزهو  

مكياس.

مد  دلشركة):)99)سية دبتددء)من)

تاريخ دلتكوين دلنهائي.
رأس دملال):)حدا في مبلغ)122.222 

1222)حصة بمبلغ) ارهم ومجزأ  إلى)

كلها) دكتتبت  للودحد   ارهم  (122

نقدد.

دلشكل) على  موزعة  دلحصص 

دلتالي):

(: عاري) بن  دلعالي  عبد  دلسيد 

1222)حصة.

دلسيد) (: ودإلادر ) دلتسيير 

عبد دلعالي بن عاري ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

ايسمبر من) (31 فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

كل سية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (9 بتاريخ) دلتجارية بمكياس 

4156)وتم تسجيله) 2222)تحت رقم)

رقم) تحت  دلتجاري  دلسجل  في 

.51641
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FAHIM PHARM
تأسيس شركة

 25 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

نوفمبر)2222)بمكياس وضع دلقانون)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  بمساهم وحيد ودلتي تحمل)

دلخصائص دلتالية):

 FAHIM (: دلشركة) تسمية 

.PHARM

تسويق) (: دالختماعي) دلهدف 

دألخهز  دلطبية.

تمثيل أي شركة أو عالمة تجارية)

مغربية أو أخيبية.

دملتاخر .

دلشكل دلقانوني):

ارب) (75 رقم) (: دالختماعي) دملقر 

دلحفيان حي سيدي محمد بن عبد)

هللا مكياس.

مد  دلشركة):)99)سية دبتددء)من)

تاريخ دلتكوين دلنهائي.

رأس دملال):)حدا في مبلغ)52.222 

حصة بمبلغ) (522 إلى) ارهم ومجزأ  

كلها) دكتتبت  للودحد   ارهم  (122

نقدد.

دلشكل) على  موزعة  دلحصص 

دلتالي):
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دلسيد عدنان فاهيم):)522)حصة.

عدنان) دلسيد  (: ودإلادر ) دلتسيير 

فاهيم ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

ايسمبر من) (31 فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

كل سية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية بمكياس بتاريخ)25)ايسمبر)

4447)وتم تسجيله) 2222)تحت رقم)

رقم) تحت  دلتجاري  دلسجل  في 

.51793
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SMART BROKERS
SARL AU

 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 ايسمبر)

بشريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

وحيد ودلتي تحمل دلخصائص دلتالية):

.SMART BROKERS(:(دلتسمية

SARL AU(:(دلصفة دلقانونية

صرف) (: دالختماعي) دلهدف 

دلعمالت.
رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

ارهم للحصة دلودحد  موزعة) (122

بين دلشركاء)على دلشكل دلتالي):

(: دلعمردني) نبيل  دحمد  دلسيد 

1222)حصة.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي أي من تاريخ وضع)

دلسجل دلتجاري.

من فاتح 0يا0ر إلى)) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

دلرقم) (5 أمال) (: دالختماعي) دملقر 

دمليصور) يعقوب  دملسير   حي  (416

دلرباط.

نبيل) دحمد  دلسيد  (: دملسير)

دلعمردني.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.148617

246 P

SOCIETE COP MAROC
SARL

دمليعقد) دلعام  دلجمع  من  بقردر 

تم دالتفاق) (2222 ايسمبر) (8 بتاريخ)

على ما 0لي):

دملصااقة على دتفاقية دملساهمة.

دلخبير) تقرير  على  دملصااقة 

دلحيسوبي.

دملساهمة) دلنهائية على  دملصااقة 

رقم) دلعقاري  للرسم  دلعينية 

.172595/28

دالختماعي) دلرأسمال  من  دلرفع 

للشركة من مبلغ)122.222)ارهم إلى)

1.524.222)ارهم.

من دلقانون) (8 و) (7 تعد0ل دملاا )

دألسا�شي للشركة.

دلقانون) تحيين  على  دملصااقة 

دألسا�شي للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

 2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)762278.

247 P

CFG GESTION
بموخب مددولة بتاريخ)15)أكتوبر)

دلتدبير) شركة  إادر   ملجلس  (2218

«CFG GESTION»)تقرر ما 0لي):

دلوايعة) دملؤسسة  تغيير 

 CFG« للصيدوق دملشترك للتوظيف)

.«RENTABILITE

تعد0ل عموالت دالكتتاب وإعاا )

دلشردء)للصيدوق دملشترك للتوظيف)

.«CFG RENTABILITE»

تعد0ل كيفيات دالكتتاب وإعاا )

دلشردء)للصيدوق دملشترك للتوظيف)

.«CFG RENTABILITE»

موضوع) دلتعد0الت  هذه  وكانت 

تجد0د دلرمصة دملميوحة من طرف)

دلرساميل) لسوق  دملغربية  دلهيأ  

 2222 25)سبتمبر) بتاريخ) («AMMC»

.GP22125(تحت رقم

تم دلقيام باإل0ددع دلقانوني بكتابة)
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية للددر)
 2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)759954.
248 P

TRAVEL EARTH
SARL AU
تردفل أ0رت

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  (2222 ايسمبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  أسا�شي 
وحيد) شريك  ذدت  دملحدوا  

مصائصها كالتالي):
 TRAVEL(«دلتسمية):)»تردفل أ0رت

.EARTH
دلهدف):)تمارس دلشركة دألهددف)

دلتالية):
دليقل دلسياحي.
نقل دألشخاص.

دألول) دلطابق  (: دالختماعي) دملقر 
نابولي) زنقة  (94 عمار ) (5 رقم) شقة 

دملحيط دلرباط.
 122.222 (: رأس دملال دالختماعي)
حصة قيمة) (1222 ارهم مقسم إلى)

كل ودحد )122)ارهم.
تم تعيين دلسيد هشام) (: دلتسيير)
دلتعريف) لبطاقة  دلحاملة  دلقموس 
كمسير ) (A785574 رقم) دلوطيية 

للشركة وملد  غير محدوا .
وضع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
دلضبط) كتابة  لد   دلقانوني  دمللف 
باملحكمة دلتجارية بالرباط تحت رقم)

دلسجل دلتجاري)148691.
249 P

 HEPPNER TRANSPORT
GMBH

SARL AU
هبيير ترونسبور ج م ب ش

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  (2222 ايسمبر) (4
دملسؤولية) ذدت  لشركة  أسا�شي 
وحيد) شريك  ذدت  دملحدوا  

مصائصها كالتالي):

دلتسمية):)هبيير ترونسبور ج م ب ش)

.HEPPNER TRANSPORT GMBH

دلهدف):)تمارس دلشركة دألهددف)

دلتالية):

نقل دلبضائع.

دستيردا وتصد0ر.

دملتاخر .

دملنزه) حي  (313 (: دالختماعي) دملقر 

يعقوب دمليصور دلرباط.
 122.222 (: رأس دملال دالختماعي)

حصة قيمة) (1222 ارهم مقسم إلى)

كل ودحد )122)ارهم.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد  وسيلة)

د0ت ملول دلحاملة لبطاقة دلتعريف)

كمسير ) (K478272 رقم) دلوطيية 

للشركة وملد  غير محدوا .

وضع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلضبط) كتابة  لد   دلقانوني  دمللف 

باملحكمة دلتجارية بالرباط تحت رقم)

دلسجل دلتجاري)148689.

250 P

LIFEMOZ
SARL AU

ليفموز

بمقت�شى خمع عام دستثيائي حرر)

قرر) (2222 ايسمبر) (22 دلرباط) في 

 LIFEMOZ ليفموز) دلشركة  شركاء)

ش.م.م ما 0لي):

تحويل دملقر دالختماعي):)من عمار )

إقامة بييس دلوفاق) (6 12)شقة رقم)

تمار  إلى دلشقة بالطابق دألول دلودقع)
نابولي) زنقة  (94 دلعمار ) (5 رقم) ب 

دملحيط دلرباط.

تفويت دلحصص):

طرف) من  حصة  (1222 تفويت)

دلسيد زكرياء)وهبي إلى دلسيد 0وسف)

دلغزدلي.

تعد0ل دإلادر ):

دلغزدلي) 0وسف  دلسيد  تعيين 

غير) وملد   للشركة  وحيد  كمسير 

زكرياء) دلسيد  دستقالة  مع  محدوا  

وهبي من ميصبه كمسير للشركة.
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13)من) 7)و) 6)و) 4)و) تعد0ل دملودا)

دلقانون دألسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

0يا0ر) (5 بتاريخ) (112219 رقم) تحت 

.2221

251 P

 FAURECIA AUTOMOTIVE

INDUSTRIES MOROCCO
«FAIM»

SARL 

دلزياا  وتخفيض في رأسمال دلشركة
دملؤرخ) للمحضر  وفقا  (- (I

للجمع) (2222 ايسمبر) (7 في)

ذدت) للشركة  دالستثيائي  دلعام 

 FAURECIA« دملحدوا ) دملسؤولية 

 AUTOMOTIVE INDUSTRIES
رأسمالها) (،«MOROCCO

للتحويل) قابلة  ارهم  (32.796.922

بالقييطر ،) دالختماعي  ومقرها 

دمليطقة دلحر  دطليتيك،)تجزئة)8 13 

PK،)تقرر ما 0لي):

دلزياا  في رأسمال دلشركة لرفعه)

إلى)142.796.222)ارهم باملقاصة مع)

ا0ون على دلشركة.

إلى) دملال  رأس  من  دلتخفيض 

67.224.222)ارهم،)معلال بالخسائر.
تعد0ل دلفصلين)6)و)7)من دلقانون)

دألسا�شي للشركة.

دلقانوني) دإل0ددع  إنجاز  تم  (- (II

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 

بالقييطر  في)6)0يا0ر)2221)تحت رقم)

.82753
دلتسيير

252 P

CHEP MAROC
SARL AU 

دلزياا  في رأسمال دلشركة
دملؤرخ) للمحضر  بموخب  (- (I

دلشريك) قرر  (2222 ايسمبر) بفاتح 

(«CHEP MAROC« دلوحيد للشركة)

دملحدوا ، دملسؤولية  ذدت  شركة 

)رأسمالها)27.822.222)ارهم ومقرها)

دلبيضاء) بالددر  متودخد  دالختماعي 

22112،)مركز دالعمال كونتمبو،)71،)

وزنقة) دلخامس  محمد  شارع  زدوية 

دزيالل،)دلطابق)3،)ما 0لي):

دلزياا  في رأسمال دلشركة لرفعه)

ارهم باملقاصة مع) (55.822.222 إلى)

دلد0ون.

تعد0ل دلفصلين)6)و)7)من دلقانون)

دألسا�شي للشركة.

دلقانوني) دإل0ددع  إنجاز  تم  (- (II

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 

بالددر دلبيضاء)في)4)0يا0ر)2221)تحت)

رقم)762169.
دلتسيير

253 P

 SENSIENT TECHNOLOGIES

MOROCCO
SARL 

س.ت. دلددر دلبيضاء رقم 381255

دلزياا  في رأسمال دلشركة
دلقردردت) محضر  بموخب  (- (I

 23 ب) دملؤرخ  للشركاء) دملشتركة 

 SENSIENT« للشركة) (2222 نوفمبر)

 TECHNOLOGIES MOROCCO

دملسؤولية) ذدت  شركة  («SARL

ارهم) (9.222 رأسمالها) دملحدوا ،)

بالددر) متودخد  دالختماعي  ومقرها 

تقرر (،1 كريستال) مبنى   دلبيضاء،)

)ما 0لي):

دلزياا  في رأسمال دلشركة لرفعه)

مع) باملقاصة  ارهم  (2.722.425 إلى)

دلد0ون.

تعد0ل دلفصلين)6)و)7)من دلقانون)

دألسا�شي للشركة.

دلقانوني) دإل0ددع  إنجاز  تم  (- (II

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 

بالددر دلبيضاء)في)5)0يا0ر)2221)تحت)

رقم)762322.
دلتسيير

254 P

2HO INVEST
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

دلرأسمال دالختماعي : 522.222 

ارهم

دملقر دالختماعي : 4 زنقة نوبالي تجزئة 

4 سكتور 17 بلوك 1 حي دلرياض 

دلرباط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) بالرباط،) (2222 أكتوبر) (27 في)

 2HO« شركة) تأسيس  قانون  وضع 

ذدت) شركة   «INVEST SARL AU

وحيد،) بشريك  محدوا   مسؤولية 

تحمل دلخصائص دلتالية):

 2HO INVEST SARL«(:(دلتسمية

.«AU

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلوضع 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

دالستيردا) (: دالختماعي) دلهدف 

دلوسيط) أو  )دلتاخر  ودلتصد0ر)

دلتاخر)/دألعمال دملختلفة دو) دمليفذ/)
دلبياء))رخل أعمال).

نوبالي) زنقة  (4 (: دالختماعي) دملقر 

حي) (1 بلوك) (17 سكتور) (4 تجزئة)

دلرياض،)دلرباط.

حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 

في) للشركة  دالختماعي  دلرأسمال 

 522 إلى) مقسمة  ارهم  (522.222

ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 
للودحد )52%)محرر  حسب دلقانون)

وموزعةعلى دلشكل دلتالي):

تسيير) مهمة  أسيدت  (: دلتسيير)

دلشركة للسيد حمز  حودص ملد  غير)

محدوا .

في) دلشركة  مد   حدات  (: دملد )

تسجيلها) تاريخ  من  دبتددء) سية  (99

بالسجل دلتجاري.

دإل0ددع) تم  عليه  وبياء) (: دإل0ددع)

دلقانوني للشركة باملحكمة دلتجارية)

تحت) (2221 0يا0ر) (6 بالرباط بتاريخ)
رقم)112258.

255 P

 STE QUICK
DEMENAGEMENT

تفويت حصص
على إثر دلجمع دلعام غير دلعااي)
سبتمبر) (23 للشركة ودمليعقد بتاريخ)

2222)دلذي من مالله تقرر ما 0لي):
تفويت دلحصص دالختماعي):

باع دلسيد طارق دلزهودني مجموع)
حصة) (1222 في) ودملتمثلة  حصصه 
دلحامل) دلحددا  دلطيب  للسيد 

لبطاقة دلتعريف دلوطيية)258326.
دلزهودني) طارق  دلسيد  دستقالة 
وتعيين دلسيد دلطيب دلحددا كمسير)
خد0د ملد  غير محدوا  مع تمكييه)

من دلتوقيع دالختماعي.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
2222)تحت) 24)ايسمبر) بسال بتاريخ)

رقم)35471.
256 P

PROJECT AKAR
SARL AU

رأسمالها 622.222 ارهم
سجل تجاري 148699

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت شريك ودحد

تمت) (2222 نوفمبر) (21 بتاريخ)
لشركة) دألسا�شي  دليظام  صياغة 
(،«PROJECT AKAR SARL AU»
ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة 
 622.222 رأسمالها) ودحد،) شريك 
زنقة) (،6 دالختماعي،) مقرها  ارهم،)
(،16 دلشقة) (،4 دلطابق) ضا0ة عو ،)

أكددل،)دلرباط.
دلسيد محمد) (: دلوحيد) دلشريك 
دلوطيية) للبطاقة  دلحامل  سجاري،)

رقم)A568567،)ب)622)حصة.
كردء) شردء،) (: دلتجاري) دلنشاط 
وبيع دألرد�شي وخميع أنودع دلعقاردت.
غير) ملد   دلشركة،) تسيير  فوض 
سجاري) محمد  للسيد  محدا ،)
رقم) دلوطيية  للبطاقة  دلحامل 

.A568567
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بالسجل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلتجاري 

بالرباط.
257 P

GHOURYB IMMOBILIER
SARL

رأسمالها 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : 12 زنقة ليبرتي 
Liberté دلطابق دلثالث عمار  5 

دلددر دلبيضاء
تأسيس

بالددر) مؤرخ  عقد  بمقت�شى 
2222)تم) 12)نوفمبر) بتاريخ) دلبيضاء)
دملسؤولية) محدوا   شركة  تأسيس 

ذدت دلخصائص دلتالية):
 GHOURYB (: دلتسمية)

.IMMOBILIER SARL
دلغرض):)ميعش عقاري.

دألشغال دملختلفة ودلبياء.
زنقة ليبرتي) (12 (: دملقر دالختماعي)
Liberté)دلطابق دلثالث عمار )5)دلددر)

دلبيضاء.
دملد ):)99)سية.

حدا رأسمال دلشركة) (: رأسمالها)
مقسمة) ارهم  (122.222 مبلغ) في 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1222 إلى)
0تملكها) ومحرر   مكتتبة  للحصة 

بالكامل):
 522 دلسيد بلفقيه صالح دلد0ن)

حصة بقيمة)52.222)ارهم.
 522 مصطفى) بلفقيه  دلسيد 

حصة بقيمة)52.222)ارهم.
دلتعيين):)تم تعيين دلساا  بلفقيه)
مصطفى) وبلفقيه  دلد0ن  صالح 
وتخويلهما) وحيد0ن  كمسير0ن 
دالمضاءدت دملشتركة في خميع دلعقوا)

ملد  غير محدا .
من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

متم ايسمبر.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  لقد 
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
ايسمبر) (18 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر 
ودلسجل) (758251 تحت رقم) (2222

دلتجاري تحت رقم)483391.
258 P

DIGITAL SPRING
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

دلشريك دلوحيد

مقرها دالختماعي دلطابق دلردبع 

دلشقة 44 عمار  بليما 5 بيس 12 

شارع دألمير موالي عبد هللا حسان 

دلرباط
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 8

تحويل دملقر دالختماعي للشركة
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

في) دملؤرخ  محمد  بوصفيحة  دلسيد 

تم تحويل دملقر) (2222 فاتح سبتمبر)

شارع) (46 من) للشركة  دالختماعي 

إلى) دلرباط  أكددل  (2 دلشقة) عقبة 

دلطابق دلردبع دلشقة)44)عمار  بليما)

5)بيس)12)شارع دألمير موالي عبد هللا)

حسان دلرباط.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (4 بتاريخ) بالرباط  دلتجارية 

2221)تحت رقم)129892.

259 P

LANDIGITAL
SARL AU

4، زنقة خبل تزكا، رقم 6، أكددل، 

دلرباط

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (،2222 4)ايسمبر) بالرباط بتاريخ)

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دليظام  وضع 

دملسؤولية دملحدوا  لشريك دلوحيد.

 LANDIGITAL SARL (: دلتسمية)

.AU

في) مستشار  (: دالختماعي) دلهدف 

دلتسيير.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي أي من تاريخ وضع)

دلسجل دلتجاري.

بفاتح) تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

ايسمبر من كل سية ما) (31 0يا0ر إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  دألولى  دلسية  عدد 

دلتسجيل.

رأس دملال):)إن رأسمال دلشركة قد)

حدا في مبلغ)122.222)ارهم مقسمة)

122)ارهم) 1222)حصة من فئة) إلى)

للحصة دلودحد ):

خودا) للسيد  حصة  (1222

دملوساوي.

دملسير):)دلسيد خودا دملوساوي.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.148679

260 P

BIM STORES
SARL

AVIS(DE(NOMINATION(DE(CO-
GERANT

دلوحيد لشركة) دلشريك  قرر  (- (I

BIM STORES)شركة ذدت مسؤولية)

محدوا  ذدت شريك وحيد رأسمالها)

1.162.222.222)ارهم،)مقرها ببارك)

C9- بلوك) لوخيستيكا،) لوخيستيك 

C12)شارع دلشفشاوني،)عين حروا )

 2222 محمد0ة،)بتاريخ فاتح سبتمبر)

ما 0لي):

 YAZICI DINCER دلسيد) تعيين 

دلحامل) (1973 0وليو) (22 دملزادا 0وم)

للبطاقة)B-J08891A)دبتددء)من فاتح)

سبتمبر)2222)ملد  غير محدا .

II)-)تم دإل0ددع دلقانوني لد  كاتبة)

دلضبط باملحكمة دالبتددئية))دلسجل)

دلتجاري))للمحمد0ة 0وم)24)ايسمبر)

2222)تحت رقم)1768.
بمقت�شى مقتطف وبيان دملسير

261 P

SOCIETE JOIE D’OFFRIR
SARL

دمتتام دلتصفية
دلجمع) محضر  ملقتضيات  تبعا 

 JOIE لشركة) دالستثيائي  دلعام 

بتاريخ) دمليعقد  (،D’OFFRIR 

2222)تم دمتتام تصفية) 16)نوفمبر)

دلشركة.

دلسيد ) (: دلشركة) مصفية  تبرئة 

لزرق مليكة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
0يا0ر) (6 بتاريخ) (112272 رقم) تحت 

.2221
262 P

CECOGEC KHEMISSET
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد
رأسمالها 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : غرفة دلصياعة 
ودلتجار  ودلخدمات دلخميسات زنقة 
حمان دلفطودكي صيدوق دلبر0د 226

تصفية دلشركة
تبعا ملا خاء)في محضر دلجمع دلعام)
دالختماعي) باملقر  دمليعقد  دالستثيائي 
بتاريخ)12)نوفمبر)2219)تقرر ما 0لي):

 12 من) دبتددء) دلشركة  تصفية 
نوفمبر)2219.

دبردء) دلسيد نوحي مصطفى  ميح 
بدد0ة) تاريخ  من  تحفظ  واون  تاما 

نشاط دلشركة حتى 0وميا هذد.
بالعيودن) دلتصفية  مكان  تعيين 
ودلتجار ) دلصياعة  غرفة  (: دلتالي)
حمان) زنقة  دلخميسات  ودلخدمات 

دلفطودكي صيدوق دلبر0د)226.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
دالبتددئية بالخميسات في)32)ايسمبر)

2222)تحت رقم)1331.
وهذد بمثابة مقتطف وبيان

263 P

J-DER BOIS
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  بشريك ودحد
دلودحد) دلشريك  قردر  بموخب 
تقرر) (،2222 نوفمبر) (32 بتاريخ)
مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس 
وتبعا لذلك) محدوا  بشريك ودحد.)
لحسن) دلسيد  من  تتكون  فإنها 

خغيدر):
 J-DER( BOIS (: دلشركة) تسمية 

.SARL AU
دألعمال) خميع  (: دلشركة) نشاط 

دملتعلقة باليجار .
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دلتجار  دلعامة.

دستيردا وتصد0ر.

زنقة) مكرر  (12 (: دلشركة) مقر 

لبيان،)رقم)3،)حي دملحيط،)دلرباط.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

إحددثها دلفعلي.

 122.222 في) حدا  (: دملال) رأس 

ارهم مقسم على)1222)حصة بقيمة)

122)ارهم للودحد .

دلسيد لحسن) (: دلتسيير ودلتوقيع)

خغيدر.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

0يا0ر) (5 بتاريخ) بالرباط  دلتجارية 

2221)تحت رقم)148725.
وهذد بمثابة مقتطف وبيان

264 P

ا0ودن دألستاذ محمد رشيد دلتدالوي

موثق بالددر دلبيضاء

69/67)شارع موالي داريس دألول،)دلطابق)

دألول،)دلشقة رقم)3

دلهاتف):)88 25 82 2522/ 99 18 82 2522

دلفاكس):)42 15 82 2522

DYAR WAMANAZIL REDA
شركة محدوا  دملسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمال دختماعي : 122.222 ارهم

13 زنقة دحمد دملجاطي إقامة دأللب 

 دلطابق دألول رقم 8 دملعاريف -  

دلددر دلبيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

دألستاذ محمد رشيد دلتدالوي،)موثق)

ايسمبر) (7 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر 

دألسا�شي) دليظام  وضع  تم  (2222

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  للشركة 

بالخصائص دلتالية):

 DYAR WAMANAZIL(:(دلتسمية

مسؤولية) ذدت  شركة  (REDA

محدوا .

دلهدف دالختماعي):)تهدف دلشركة)

إلى دلقيام ادمل ومارج دملغرب ب):

دإلنعاش دلعقاري.

دلتصد0ر ودالستيردا.

دلوساطة.

دلعمليات) كل  عامة  وبصفة 

دملالية) دلصياعية  ودلتجارية  دلتقيية 

لها) دلتي  دمليقولة  دلغير  أو  دمليقولة 

عالقة مباشر  أو غير مباشر  بالهدف)

دالختماعي دلهاافة إلى تطويره.

زنقة) (13 (: دالختماعي) دملقر 

دأللب) إقامة  دملجاطي  دحمد 

((- دملعاريف) (8 رقم) دألول   دلطابق 

دلددر دلبيضاء.

من) دبتددءد  سية  (99 (: دملد )

تسجيلها بالسجل دلتجاري.

0حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 

 122.222 مبلغ) في  دلشركة  رأسمال 

حصة قيمة) (1222 ارهم مقسم إلى)

كل ودحد )122)ارهم محرر  خميعها)

على دلشكل دلتالي):

(: دلكرمواي) رضا  محمد  دلسيد 

122.222)ارهم.

دملجموع):)122.222)ارهم.

في) دلحصص  تحدا  (: دلحصص)

كل) قيمة  دختماعية  حصة  (1.222

ارهم محرر  خميعها) (1222 حصة)

على دلشكل دلتالي):

(: دلكرمواي) رضا  محمد  دلسيد 

1222)حصة دختماعية.

دملجموع):)1222)حصة.

دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر.

تسير دلشركة ملد  غير) (: دلتسيير)

محدا  من طرف دلسيد محمد رضا)

دلكرمواي.

وتلتزم دلشركة في خميع عقواها)

دلسيد محمد رضا) دمليفرا  بالتوقيع 

دلكرمواي.

تم دإل0ددع دلقانوني دملركز دلجهوي)

 21 بتاريخ) لالستثمار بالددر دلبيضاء)

ايسمبر)2222)تحت رقم)483537.
للخالصة ودلبيان

دألستاذ محمد رشيد دلتدالوي

265 P

STE IMPULS CONSULTING
 SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

مقرها دالختماعي : زنقة دحمد بن 

عبوا دلرقم 47 زدوية دلطابق دلثاني 

باب دملريسة سال

تعد0ل
دلغير) دلعام  دلجمع  بمقت�شى 

نونبر) (26 بتاريخ) دمليعقد  دلعااي 

 IMPULS شركة) قرر شركاء) (،2222

CONSULTING)ما 0لي):

حل دلشركة مسبقا):)دلجمع دلعام)

دلغير دلعااي قرر حل دلشركة مسبقا)

IMPULS CONSULTING)ما 0لي):

دلجمع) (: دلشركة) بحل  دملكلف 

دلعام دلغير دلعااي قرر تكليف دلسيد)

محمد 0اسين محمدي بحل دلشركة)

مسبقا.

دلعام) دلجمع  (: دلشركة) مقر حل 

دلغير دلعااي قرر حل دلشركة مسبقا)
بالعيودن):)زنقة دحمد بن عبوا دلرقم)
زدوية دلطابق دلثاني باب دملريسة) (47

سال.

للشركة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

 28 باملحكمة دالبتددئية بسال بتاريخ)

ايسمبر)2222،)تحت رقم)35663.

266 P

STE AOUNI METAL
SARL AU

دلتصفية دلنهائية
بمقت�شى محضر دلجمع دلعام غير)

ايسمبر) (24 بتاريخ) دمليعقد  دلعااي 

لشركة) دالختماعي  باملقر  (2219

تقرر (AOUNI METAL SARL AU 

)ما 0لي):

دلتصفية دلنهائية للشركة.

دلسيد ) دلشركة  ملصفية  دالبردء)

ماما بوحميد.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

ايسمبر) (28 بتاريخ) بسال  دالبتددئية 

2222،)تحت رقم)35559.

267 P

FIDUCIAIRE LEGAFISC 

مقرها دالختماعي):)رياض والا مطاع سكتور)2 

رقم)18)تمار 

 STE AUTO ECOLE AHMED

ET MOHAMED
SARL

تاسيس شركة
 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) تحرير  تم  (،2222 دكتوبر)

دالسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية))

مميزدتها كما 0لي):

 AUTO ECOLE (: دلتسمية)

.AHMED ET MOHAMED

دلهدف دالختماعي):)مدرسة تعليم)

دلسياردت) سياقة  وتعليم  دلسياقة 

ذدت محرك.
دالول) دلطابق  (: دالختماعي) دملقر 

صباح) دلسالم  بقعة  (54 س) رقم 

دلصخيردت.)

ارهم) (122.222 (: دلردسمال)

مقسم دلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم موزعة كما 0لي):

دلسيد أحمد بيعية)522)حصة.

دلسيد محمد كيون)522)حصة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دنشائها.

دلتسيير):)تسير دلشركة من دلسيد)

دحمد بيعية ملد  غير محدوا .

فاتح) من  تبدأ  (: دلتجارية) دلسية 

0يا0ر دلى)31)ايسمبر.

تم دال0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

دالبتددئية بتمار  تحت رقم)1713.
قصد دلنشر ودالعالن

268 P

SSTE SAFCOTEC
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

مقرها دالختماعي : 46 شارع 

دلزرقطوني دلطابق 3 رقم 6 

دلددردلبيضاء

بالبيضاء) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2222،)قرر دلشريك) 23)نونبر) بتاريخ)

دلوحيد لشركة)SOFCOTEC))ما 0لي):
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من) دبتددء) مقدما  دلشركة  حل 

0ومه وفقا للقانون ودليظام دالسا�شي،)

وكذلك حذفها من قودئم دلضردئب)

لد ) دلتجاري  دلسجل  ومن  دملهيية 

دملحكمة دلتجارية بالددردلبيضاء.

فصودت) محمد  دلسيد  تكليف 

بوظائف مصفي.

بمقر) دلتصفية  مقر  تثبيت 

دلشركة.

للشركة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 

 756664 رقم) تحت  بالددردلبيضاء)

بتاريخ)8)ايسمبر)2222.
للمستخلص ودلبيان

269 P

مكتب محمد بوزبع

تمار 

STE ABOUELAZIZ
دلسجل دلتجاري رقم : 145241

دلرباط

تحويل مقر دلشركة
تحيين دلقودنين دالساسية للشركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

قرر) (،2222 ايسمبر) (12 بالرباط في)

لشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 

ش.ذ.م.م.،) (، (STE ABOUELAZIZ

مقرها) ارهم،) (222.222 ردسمالها)

دالختماعي بالرباط أكددل رقم)4)زنقة)

ودا زيز شقة رقم)7)ما 0لي):

دقليم) دلى  دلشركة  مقر  تحويل 

دلخميسات،)وملاس خماعة حواردن،)

كلم)8،)اودر آ0ت عبد دمللك.

دالساسية) دلقودنين  تحيين 

للشركة.

من) (4 دملاا ) تعد0ل  تم  وبذلك 

دلقودنين دالساسية للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

2222،)تحت رقم) 25)ايسمبر) بتاريخ)

.129727
من دخل دالستخالص ودلبيان

270 P

مكتب محمد بوزبع

تمار 

 STE EKO TECHNOLOGIE
 DE L'AUTOMOBILE AU

MAROC
«EKAUTO»

دلسجل دلتجاري رقم : 89281
دلرباط

زياا  ردسمال دلشركة
تحيين دلقودنين دالساسية للشركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) (،2222 ايسمبر) (21 بالرباط في)
لشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 
 STE EKO TECHNOLOGIE DE
 L’AUTOMOBILE AU MAROC
ردسمالها) ش.ذ.م.م.،) (، (««EKAUTO
5.122.222)ارهم،)مقرها دالختماعي)
بالرباط،)دمليطقة دلصياعية دلقامر ،)
زنقة دلهياء،) شارع دلفضيلة،) (3 رقم)

ما 0لي):
في) ارهم  (1.422.222 زياا )
 6.522.222 ردسمال دلشركة ليصبح)
ارهم) (5.122.222 عوض) ارهم 
وذلك باملقاصة مع دلحساب دلجاري)

للشركاء)لفائد  خميع دلشركاء.
دالساسية) دلقودنين  تحيين 

للشركة.
6)و7)من) وبذلك تم تعد0ل دملاا )

دلقانون))دالساسية للشركة.
كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 
بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
2222،)تحت رقم) 29)ايسمبر) بتاريخ)

.129796
من دخل دالستخالص ودلبيان

271 P

مكتب محمد بوزبع

تمار 

 STE IMMOBILIERE LA
PEPINIERE

دلسجل دلتجاري رقم : 6243 سال
تحيين دلقودنين دالساسية للشركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) (،2222 سبتمبر) (28 في) بسال 
لشركة دالستثيائي  دلعام  دلجمع 

 STE IMMOBILIERE LA  
ردسمالها) ش.ذ.م.م.،) (،PEPINIERE

1.282.222)ارهم،)مقرها دالختماعي)

دالطلس) شارع  تابريكت،) بسال 

دلصغير،)حي دمليبت،)دقامة دلبستان،)

(،E1 رقم) شقة  دالر�شي،)  دلطابق 

ما 0لي:)

داريس) دملرحوم  وفا   معا0ية 

دلدويبي.

أ0لولة حصص دملرحوم للورثة.

دلدويبي) غيثة  دلسيدتين  دضافة 

وصورية داري�شي قيطوني كمسيرتين)

للشركة ملد  غير محدوا .

تعد0ل دلتوقيع.

دالساسية) دلقودنين  تحيين 

للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 

بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2222 نونبر) (2 بتاريخ)

.35262
من دخل دالستخالص ودلبيان

272 P

مكتب محمد بوزبع

تمار 

 STE LAMRISSA

IMMOBILIER
دلسجل دلتجاري رقم : 3991

سال
تعد0الت دلقودنين دالساسية للشركة
بمقت�شى عقد عرفي حرر بسال في)

28)سبتمبر)2222،)قرر دلجمع دلعام)

 STE LAMRISSA دالستثيائي لشركة)
IMMOBILIER،)ش.ذ.م.م.،)ردسمالها))

1.222.222)ارهم،)مقرها دالختماعي)

دالطلس) شارع  تابريكت،) بسال 

دمليبت،) دلبستان،) دقامة  دلصغير،)

عمار )E)،)شقة رقم)1،)ما 0لي):

داريس) دملرحوم  وفا   معا0ية 

دلدويبي.

أ0لولة حصص دملرحوم للورثة.

دلدويبي) غيثة  دلسيدتين  دضافة 

وصورية داري�شي قيطوني كمسيرتين)

للشركة ملد  غير محدوا .

تعد0ل دلتوقيع.

دالساسية) دلقودنين  تحيين 

للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 

بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2222 نونبر) (2 بتاريخ)

.35259
من دخل دالستخالص ودلبيان

273 P

مكتب محمد بوزبع

تمار 

STE EDIFICES DOUIBI
دلسجل دلتجاري رقم : 5471

سال
معا0ية وفا  شريك

أ0لولة حصص دملرحوم للورثة
تحيين دلقودنين دالساسية للشركة

بمقت�شى عقد عرفي حرر بسال في)

28)سبتمبر)2222،)قرر دلجمع دلعام)

 STE EDIFICES لشركة) دالستثيائي 
ردسمالها) ش.ذ.م.م.،) (DOUIBI

9.222.222)ارهم،)مقرها دالختماعي)

دملسير ) شارع  بطانة،) بسال،)
دلخضردء،)رقم)77،)ما 0لي):

داريس) دملرحوم  وفا   معا0ية 

دلدويبي.

أ0لولة حصص دملرحوم للورثة.

دالساسية) دلقودنين  تحيين 

للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 

بسال) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2222 نونبر) (2 بتاريخ)

.35262
من دخل دالستخالص ودلبيان

274 P

مكتب محمد بوزبع

تمار 

STE COUVDINDE
تحويل مقر دلشركة

تحيين دلقودنين دالساسية للشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) (،2222 فبرد0ر) (19 في) ( ببوزنيقة)

لشركة دالستثيائي  دلعام  دلجمع 
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ش.ذ.م.م.،) (STE COUVDINDE  
مقرها) ارهم،) (7.222.222 ردسمالها)
دالحردر،) اودر  ببوزنيقة  ( دالختماعي)
(،176 رقم) ص.ب  دلشردط،) خماعة 

ما 0لي):
تحويل مقر دلشركة دلى دلصخيردت)

عين دلروز اودر دلحجر.
دالساسية) دلقودنين  تحيين 

للشركة.
من) (4 دملاا ) تعد0ل  تم  بذلك 

دلقودنين دالساسية للشركة.
لد ) دالول  دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية)) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
أكتوبر) (13 بتاريخ) سليمان  بابن 

2222،)تحت رقم)323.
لد ) دلثاني  دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
(،2222 ايسمبر) (21 بتاريخ) بتمار  

تحت رقم)4594.
مصلحة) لد   دلشركة  تقييد  تم 
دلسجل دلتجاري باملحكمة دالبتددئية)
بتاريخ (131557 رقم) تحت   بتمار  

 21)ايسمبر)2222.
من دخل دالستخالص ودلبيان

275 P

مكتب محمد بوزبع

تمار 

STE ADDIAR AL AKKARIA
دلسجل دلتجاري رقم : 68233

بالرباط
تحويل مقر دلشركة

تحيين دلقودنين دالساسية للشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالصخيردت في)19)فبرد0ر)2222،)قرر)
 STE دلجمع دلعام دالستثيائي لشركة)
ADDIAR AL AKKARIA،)ش.ذ.م.م.،)
مقرها) ارهم،) (328.222 ردسمالها)
خماعة) بالصخيردت  دالختماعي 
دلصباح،)سوق دالحد،)مسجد هد ،)

متجر رقم)4،)ص.ب)4421،))ما 0لي):
عمالة) دلى  دلشركة  مقر  تحويل 
تمار  دلصباح دلرمومة) دلصخيردت،)
مسون،) أوالا  اودر  بوعبيد  سيدي 

ص.ب)4599.

دالساسية) دلقودنين  تحيين 
للشركة.

من) (4 دملاا ) تعد0ل  تم  وبذلك 
دلقودنين دالساسية للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 
بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
2222،)تحت رقم) 24)ايسمبر) بتاريخ)

.129695
من دخل دالستخالص ودلبيان

276 P

 STE AMCO
SARL AU

0وم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
19)أغسطس)2222،)باملركز دلرئي�شي)
لشركة)STAMCO)تم دالتفاق على ما)

0لي):
 252 دالسهم) نصفي  ملكية  نقل 
عبد) دالزهري  دلسيد  لصالح  حصة 

دلعزيز.
تعيين مسير شريك للشركة لفتر )
عبد) دالزهري  دلسيد  (: محدا ) غير 

دلعزيز.
تعد0ل دلشكل دلقانوني من شركة)
بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 
ذدت) شركة  دلى  (SARL AU وحيد)

.SARL( مسؤولية محدوا
توسيع نشاطات دلشركة.

تم دال0ددع دلقانوني لد  ميدوب)
 6 بتاريخ) بالرباط  دلتجارية  دملحكمة 

أكتوبر)2222،)تحت رقم)127432.
277 P

 STE AFRIQUE MATERIEL
TECHNIQUE INDUSTRIE

A.M.T.I
شركة ذدت مسؤولية محدوا 
رأسمالها : 2.222.222 ارهم

مقرها دالختماعي : تجزئة حليل رقم 
22 طيط مليل دلددردلبيضاء

تمد0د دلهدف دالختماعي
دلعام) دلجمع  قردر  بمقت�شى 
 26 في) دمليعقد  للشركاء) دالستثيائي 
شركاء) طرف  من  (،2222 أكتوبر)
دلتقيية) دالالت  »دفريك  شركة)
ذدت) شركة  »آمتي») دلصياعية»)
دلشركاء) قرر  محدوا    مسؤولية 

ما 0لي):

تمد0د دلهدف دالختماعي للشركة)

باضافة فقردت خد0د  وهي كالتالي):

ودلصرف) ودلطرق  دلبياء) أعمال 

دلصحي.

مودا دلبياء.

من) (2 دلفصل) مقتضيات  تغيير 

دلقانون دالسا�شي.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

بالددردلبيضاء)بتاريخ)26)نونبر)2222،)

تحت رقم)755223.
مقتطف من أخل دالشهار

دملسير دلوحيد

278 P

STE CONTRADEC

SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلودحد

مقرها دالختماعي : رقم 424 دقامة 

دليصر زنقة أبو هرير  حي دمليصور 

دلذهبي تمار 

دلسجل دلتجاري رقم : 53831 

باملحكمة دلتجارية بالرباط

دملؤرخ) دلعام  دلجمع  بمقت�شى 

دملسير) قرر  (2222 نونبر) (32 بتاريخ)

دلتعد0الت دلتالية):

فسخ دلشركة دلسابق الودنه.

وبلوك) محمد  دلسيد  تعيين 

كمصفي دلشركة.

دقامة) (424 رقم) (: دلتصفية) مقر 

دمليصور) حي  هرير   أبو  زنقة  دليصر 

دلذهبي تمار .

محمد) دلسيد  دملصفي  بردء  

وبلوك.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

0يا0ر) (5 بتاريخ) (112214 رقم) تحت 

.2221
عن دلنسخة ودليص

279 P

 STE CUISINE MONDIALE

SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) قد  (،2222 ايسمبر) (15 بتاريخ)

وضع دلقانون دالسا�شي لشركة تحمل)

دلخصائص دلتالية):

 STE CUISINE (: دلتسمية)

.MONDIALE

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا .

دليجار ،) (: دالختماعي) دلهدف 

دلبياء) أشغال  دلد0كور،) دالملييوم،)

دملختلفة،)دلتجار .

ردسمال):)122.222)ارهم مقسمة)

ارهم) (122 1222)حصة من فئة) دلى)

للحصة دلودحد  موزعة على دلشكل)

دلتالي):

دلسيد رشيد دلشاوي عزيز)...)422 

حصة.

 422 (... دلسيد أ0وب عبد دلكامل)

حصة.

(... عزيز) دلشاوي  سعيد  دلسيد 

222)حصة.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتاسيس دلنهائي.

من فاتح 0ياي دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية ماعدد دلسية)

دالولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

اودر عين دلروز) (: دملقر دالختماعي)

دلشرقية دلصخيردت.

دملسير):)دلسيد أ0وب عبد دلكامل)،)

دلسيد سعيد دلشاوي عزيز.

(: دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.131633

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلسجل) قسم  بتمار   دالبتددئية 

 32 بتاريخ) (4662 دلتجاري تحت رقم)

ايسمبر)2222.

280 P
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 STE DALAL DIAM IMPORT

EXPORT
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

تاسيس شركة
تم تاسيس شركة ذدت مسؤولية)

محدوا  ذدت دملودصفات دلتالية):

 DALAL  DIAM (: دلتسمية)

.IMPORT EXPORT SARL

دبو) ساحة  (21 (: دالختماعي) دملقر 

دكددل) (،8 رقم) شقة  دلصد0ق،) بكر 

دلرباط.

دلنشاط دلتجاري):)تاخر،)دلتصد0ر)

ودالستيردا ونقل دلبضائع.

دملد ):)99)سية.

122.222)ارهم مقسم) (: ردسمال)

دلى)1222)حصة من فئة)122)ارهم،)

مؤادت كاملة ومقسمة):

222)حصة للسيد بالد عمر.

دلحاج) نيبالي  للسيد  حصة  (222

سيد0ا.

222)حصة للسيد ا0الو دوسمان.

ا0اميتي) للسيد   حصة  (222

غيوما.

222)حصة للسيد ا0وب ملين.

للسيد بتهيلي غاي ملد ) (: دلتسيير)

غير محدوا .

بالسجل) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجاري باملحكمة دلتجارية بالرباط)

تحت رقم)148683.

281 P

شركة بيست بيرفورمنس 

سيستيم
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

تاسيس شركة
طبقا ملقتضيات عقد عرفي محرر)

بتاريخ)7)سبتمبر)2226.

دلتاسي�شي) دلقانون  دال0ددع  تم 

لشركة بيست بيرفورمنس سيستيم)

ش.م.م.)ودلذي 0تميز بما 0لي):

بيرفورمنس) بيست  (: دلتسمية)
سيستم.

دليات) في  دلتجار   (: دلهدف)
دالعالميات.

72)شارع لواد0ة) دملقر دالختماعي):)
دلددردلبيضاء.

 122.222 (: دلشركة) ردسمال 
1222)حصة بسعر) ارهم مكونة من)
ارهم للحصة دلودحد  في ملك) (122

دلسيد  دلفقير مدوخة.
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتاسيس.
:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)
دلحاملة) مدوخة  دلفقير  دلسيد  

.I5253354(للبطاقة دلوطيية رقم
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
نونبر) (7 بتاريخ) بالبيضاء) دلتجارية 

2226،)تحت رقم)284227.
282 P

شركة بيست بيرفورمنس 
سيستيم

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
تحويل دملقر دالختماعي

دملسير) قردر  ملقتضيات  طبقا 
 17 بتاريخ) دملحرر  للشركة  دلوحيد 

0وليو)2218.
تم تحويل دملقر دالختماعي دلشركة)
من)72)شارع لواد0ة دلددردلبيضاء)دلى)
62)شارع دملقاومة دلطابق دلردبع رقم)

7)بيفس دملد0ية.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية بالبيضاء.
283 P

 STE IMPORT EXPORT
MEDI-ATLANTIC

SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ردسمالها : 222.222 ارهم
مقرها دالختماعي : زنقة 221 بوخددر 

حي دلجد0د دلعروي
دقليم دلياظور

دلجمع) محضر  ( بمقت�شى)
بتاريخ دمليعقد  دلعااي  دلغير   دلعام 

 IMPORT(21)ايسمبر)2222،)لشركة 
  EXPORT( MEDI-ATLANTIC

ش.م.م.

حل دلشركة قبل أنهاء)مدتها.
كريم) دلعزوزي  دلسيد  دستقالة 
لها) وتعيينها مصفيا  للشركة  كمسير 
بوخددر حي دلجد0د) (221 تعيين زنقة)

دلعروي حي دلقدس دلعروي.
بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
(،2222 ايسمبر) (21 بالياظور بتاريخ)

تحت رقم)3842.
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 STE IMPORT EXPORT
MEDI-ATLANTIC

SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ردسمالها : 222.222 ارهم
مقرها دالختماعي : زنقة 221 بوخددر 

حي دلجد0د دلعروي
دقليم دلياظور

دلعام) دلجمع  محضر  ( بمقت�شى)
 22 بتاريخ) دمليعقد  دلعااي  دلغير 
 IMPORT لشركة) (،2222 ايسمبر)
  EXPORT( MEDI-ATLANTIC

ش.م.م.
دلتصفية) دقفال  بموخبه  تم 

ودعفاء)دملصفي من مهامه.
بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
(،2222 ايسمبر) (28 بالياظور بتاريخ)

تحت رقم)3841.
285 P

STE YAKAMILA
SARL

ردسمالها : 52.222 ارهم
مقرها دالختماعي : 1185 رقم 1 

دلوفاق تمار 
حل دلشركة

بمقت�شى عقد عرفي بتمار  بتاريخ)
14)ايسمبر)2222،)قرر شركاء)شركة)

»شركة 0اكاميال»)ش.ذ.م.م.،)ما 0لي):
حل دلشركة 0اكاميال ش.ذ.م.م.

حجي) ليلى  دلسيد   وتعيين 
كمصفية للشركة وعيودن دلتصفية)

هو)1185)رقم)1)دلوفاق تمار .

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية بالرباط تحت رقم)129879 

بتاريخ)32)ايسمبر)2222.

286 P

STE OR -CHIC
SARL AU

مقرها دالختماعي : شارع عمر دبن 

دلخطاب رقم 11 دملسير  2 تمار 

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرر  (،2222 ايسمبر)

ش.ذ.م.م.ش.و،) دورشيك») »شركة 

ما 0لي):

»غسل) دلتجاري) دلنشاط  دلغاء)

وصيانة دلسياردت».

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية بالرباط تحت رقم دلسجل)

0يا0ر) (5 في) (112229 رقم) دلتجاري 

.2221

287 P

مزدر أوا0ت ودستشاردت

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ردسمالها):)6.441.522)ارهم

مقرها دالختماعي):)121)شارع عبد دملومن)

دلددردلبيضاء

 STE LINCOLN ELECTRIC

MOROCCO SUCC
دغالق فرع دلشركة باملغرب

دملجلس) محضر  بمقت�شى 

(،2222 دكتوبر) (22 بتاريخ) دالادري 

 LINCOLN شركة) متصرفود  قرر 

ELECTRIC IBERIA،)شركة دسبانية،)

مقرها دالختماعي باسبانيا،)برشلونة،)

ما 0لي):

باملغرب) دلشركة  فرع  دغالق 

 LINCOLN ELECTRIC دملسمى)

ودلكائن) (MOROCCO

عبد) شارع  زدوية  بالددردلبيضاء،)

دملومن وزنقة سومية،)دقامة شهرزدا)

3،)دلطابق دلخامس،)دلرقم)22.

دلسيد) دملسير  لوال0ة  حد  وضع 

.BASSEL MAHMOUD
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دلتشطيب على دلفرع من دلسجل)
دلتجاري.

دخل) من  دلصالحيات  دعطاء)
دلقيام باالخردءدت دلقانونية.

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 
ملد0ية) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
ايسمبر) (32 بتاريخ) دلددردلبيضاء)

2222،)تحت رقم)759755.
بمقت�شى مقتطف وبيان

مزدر دوا0ت ودستشاردت

288 P

STE YOUBA ONE
تاسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بموخب)
تاسيس) تم  (،2222 ايسمبر) (11
لها) محدوا   مسؤولية  شركةذدت 

دملودصفات دلتالية):
.STE YOUBA ONE(:(دلتسمية

دالشغال) (: دالختماعي) دلهدف 
دالشخاص) نقل  دلبياء،) أو  دملختلفة 

لفائد  دلغير.
وادا0ة) (422 (: دالختماعي) دملقر 

دلعيا�شي تيفلت.
دلردسمال):)حدا رأسمال دلشركة)

في)122.222)ارهم.
دلسيد) عين  (: دلشركة) تسيير 
دلقاللي بوشعيب مسيرد للشركة مع)

خميع دلصالحيات.
بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
دلضبط باملحكمة دالبتددئية بتيفلت)

تحت دلسجل دلتجاري رقم)697.
للنسخ ودلبيان

دلوكيل

289 P

 STE STASA TRANSPORT
SARL

دلسجل دلتجاري رقم : 123837 
تمار 

وفا  شريك
بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمار )
بتاريخ)28)ايسمبر)2222،)قرر دلجمع)
 STASA لشركة) دالستثيائي  دلعام 
ش.ذ.م.م.،) (TRANSPORT SARL
مقرها) ارهم،) (122.222 ردسمالها)
علي) موالي  شارع  (4 رقم) بتمار  

دلشريف شقة رقم)1)ما 0لي):

وفا ) عن  دالعالن  (: شريك) وفا  
دملرحوم دلسيد دمليس داريس بصفته)
 52 شريك بالشركة وتقسيم حصته)

%)من ردسمال على ورثته.
دلشركة) ردسمال  0صبح  وبهذد 
ارهم مقسما على دلشكل) (122.222

دلتالي):
(.. دلعالي) عبد  معتمد  دلسيد 

52.222)ارهم.
 .8.322 (... دلسيد  دبويه مد0جة)

ارهم.
دلسيد  دخمالي دمليلوا0ة)...)6.322 

ارهم.
 23.622 (... دمليس) حمز   دالبن 

ارهم.
 11.822 (... دمليس) لبنى  دلبنت 

ارهم.
دلعام) دلجمع  تاكيد  (: دلتسيير)
دالستثيائي على أن دلسيد معتمد عبد)
دلعالي مسيرد قانونيا للشركة ملد  غير)

محدوا .
دالمضاء):)تسيد مهمة دلتوقيع مع)
دملؤسسات) وخميع  دلبيكية  دلوكالة 
دلوحيد) دلتوقيع  مالل  من  دملالية 

للسيد معتمد عبد دلعالي.
تم دال0ددع دلقانوني لد  مصلحة)
دلسجل دلتجاري باملحكمة دالبتددئية)
تحت) (،2221 0يا0ر) (4 بتاريخ) بتمار  

رقم)4664.
من أخل دالستخالص ودلبيان
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 STE APT SERVICES
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
بشريك وحيد

مقرها دالختماعي : 31 زدوية شارع 
دنودل وشارع محمد قري، عمار  

دمليار  مكتب 5 دلقييطر  
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
32)نونبر)2222)ومصحح دالمضاءدت)
بمصالح تصحيح دالمضاءدت ملد0ية)
دلقييطر  تم دعددا دلقانون دالسا�شي)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

بشريك وحيد باملودصفات دلتالية):

 STE APT (: دلشركة) تسمية 
.SERVICES SARL AU

شركة) (: دلشكل دلقانوني للشركة)
بشريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

وحيد.
زدوية) (: للشركة) دالختماعي  دملقر 
قري،) محمد  وشارع  أنودل  شارع 

عمار  دمليار ،)مكتب)5،)دلقييطر .
من) دلغرض  (: دالختماعي) دلهدف 
بشكل) دلشركة في دملغرب أو مارخه،)
مباشر أو غبر مباشر،)سودء)ليفسها أو)

لغيرها أو مساهمة في):
نقل دملستخدمين ونقل دلبضائع.

دلعمليات) خميع  عام  وبشكل 
دلصياعة،) دملالية،) دلتجارية،)
ودلخدماتية،) دلحرفية،) دلعقارية،)
ودملرتبط) دلشركة،) لحساب  خميعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

دالختماعي لتطوير دلشركة.
دملد ):)حدات مد  دلشركة في)99 

سية ميذ تاريخ دلتأسيس.
رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 
ارهم مقسمة) (122.222 دلشركة في)
على)1222)حصة من فئة)122)ارهم.

 122.222 (.... دلسيد عالل لبيض)
ارهم)......)1222)حصة دخماعية.

دلشركة يسيرها دلسيد) (: دلتسيير)
عالل لبيض وذلك ملد  غير محدوا .

دال0ددع) تم  (: دلقانوني) دال0ددع 
دالبتددئية) باملحكمة  دلقانوني 
ملد0ية) دلتجاري  دلسجل  بمصلحة 
(،2222 ايسمبر) (23 دلقييطر  بتاريخ)

تحت رقم)82671.
دال0ددع ودلبيان

291 P

STE TECHNOBENQ
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد
مقرها دالختماعي : بلوك K، بقعة 

رقم 123 دلطابق دالول دوالا دوخيه 
دلقييطر 

دلسجل دلتجاري رقم : 32855 
دلقييطر 

دلحل دملبكر للشركة
دلجمع) محضر  بمقت�شى 
 STE لشركة) دلعااي،) دلغير  دلعام 
تقرر) (، (TECHNOBENQ SARL AU

ما 0لي):

دملبكر) دلحل  على  دملصااقة 
للشركة.

محمد،) بيقدي  دلسيد  تعيين 
بصفته مصفي للشركة.

دلشركة) تصفية  مقر  تحد0د 
بمقرها دالختماعي دعاله.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
بتاريخ) بالقييطر    دالبتددئية 
رقم) تحت  (،2222 ايسمبر) (32

.82722
292 P

STE MY MED SHOP
»MMS«

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
مقرها دالختماعي : عمار  58، 

سكتور B2، دلشقة 21، دملغرب 
دلعربي دلقييطر 

دلسجل دلتجاري رقم : 47425 
دلقييطر 

دلحل دملبكر للشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
 STE MY MED(دلغير دلعااي،)لشركة

SHOP MMS SARL)تقرر ما 0لي):
دملبكر) دلحل  على  دملصااقة 

للشركة.
عسلية،) سلمى  دالنسة  تعيين 

بصفتها مصفية للشركة.
دلشركة) تصفية  مقر  تحد0د 

بمقرها دالختماعي دعاله.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
 29 بتاريخ) بالقييطر   دالبتددئية 

ايسمبر)2222،)تحت رقم)82712.
293 P

STE ZOZFAN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد
مقرها دالختماعي : متجر رقم 2، زنقة 

دمليصور دلذهبي رقم 18، دقامة 
دنتصار  دلقييطر 

دلسجل دلتجاري رقم : 51257 
دلقييطر 

دلحل دملبكر للشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
 STE ZOZFAN(دلغير دلعااي،)لشركة

SARL AU))تقرر ما 0لي):



931 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

دملبكر) دلحل  على  دملصااقة 

للشركة.

رقية،) بوتخيل  دلسيد   تعيين 

بصفتها مصفية للشركة.

دلشركة) تصفية  مقر  تحد0د 

بمقرها دالختماعي دعاله.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)25)نونبر)

2222،)تحت رقم)82232.
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STE GUIRATI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 23 شارع أنودل 

عمار  فلوري 11، مكتب رقم 4 

ميموزد لقييطر 

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقييطر ،)تم وضع دلقانون دالسا�شي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

دملودصفات) ذدت  وحيد  بشريك 

دلتالية):

 STE GUIRATI SARL (: دلتسمية)

.AU

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد.

شارع أنودل) (23 (: دملقر دالختماعي)

 4 رقم) مكتب  (،11 فلوري) عمار  

ميموزد لقييطر .

دالشغال) (: دلشركة) موضوع 

ودالستيردا) دلبياء) أو  دملختلفة 

ودلتصد0ر.
رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دختماعية)) حصة  (1222 دلى) مقسم 

محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على دلشركاء)

كالتالي):

 1222 كيردتي) أميمة  دلسيد  

حصة.

دملد ):)99)سية.

دلتسيير):)أسيد دلى دلسيد  أميمة)
دلوطيية) للبطاقة  دلحاملة  كيردتي،)

.AD241623(رقم
من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 
باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)

رقم)58227)بتاريخ)4)0يا0ر)2221.
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 STE BENA MOUR
CONSTRUCTION

SARL
تأسيس شركة

لشركة) دالسا�شي  دلقانون  أقيم 
بمقت�شى) محدوا   مسؤولية  ذدت 
 2222 نونبر) (13 بتاريخ) عرفي  عقد 

كالتالي)):
 STE BENAMOUR(:(دالسم شركة

.CONSTRUCTION SARL
مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)

محدوا .
دملقر دالختماعي):)زنقة سبو عمار )

الشوب مكتب)2)طابق)5)دلقييطر .
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تسجيلها بالسجل دلتجاري.
موضوع دلشركة):)مروج عقاردت.

با0ة عملية) دلقيام  وبصفة عامة 
مدماتية ترتبط بشكل مباشر دو غير)
مباشر باحد  دالنشطة دعاله أو دلتي)

من شانها تيمية موضوع دلشركة.
في) حدا  (: دلشركة) رأسمال 
 1222 دلى) مقسمة  ارهم  (122.222
 122 منها) دلودحد   قيمة  حصة،)

ارهم.
دلشركة) تسيير  عهد  (: دلتسيير)
دملزادا) بيعمور  دلعلي  عبد  للسيد 
ودلحامل) سبتمبر1941) (12 بتاريخ)
 B365528 رقم) دلوطيية  للبطاقة 
وللسيد مهدي بيعمور دملزادا بتاريخ)
للبطاقة) ودلحامل  (1996 مارس) (13

.TK19769(دلوطيية رقم
دلسجل) بمصلحة  دلتقييد  تم 
دالبتددئية) باملحكمة  دلتجاري 

بالقييطر  تحت رقم)57575.
296 P

STE ARTISTA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد
رأسمالها : 12.222 ارهم

مقرها دالختماعي : رقم 33 زدوية زنقة 
دمبارك دلدكالي وزنقة غاندي دقامة 

مريم دلقييطر 
حل دلشركة
دلتلخيص

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
بالقييطر ) دمليعقد   دلعااي  دلغير 
قررت) (2222 نونبر) (19 بتاريخ)
دملساهمة دلوحيد  في دلشركة ما 0لي):
دالنسة) (: دستقالة مسير  دلشركة)
لبطاقة) دلحاملة  سهام  دلعمردني 

.G313716(دلتعريف دلوطيية رقم
من) حل وتصفية دلشركة دبتددء)

تاريخ)19)نونبر)2222.
دالنسة) (: للشركة) دملصفي  تعيين 
لبطاقة) دلحاملة  سهام  دلعمردني 
 G313716 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
12)عمار  طارق زنقة محمد) عيودنها)

عبده دلشقة رقم)3)دلقييطر .
تم حل وتصفية دلشركة بمقرها)

دالختماعي.
كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 
(،2222 ايسمبر) (8 بالقييطر  بتاريخ)

تحت رقم)82426.
297 P

STE READSTAR BUS
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
بشريك ودحد

رأسمالها : 12.222 ارهم
مقرها دالختماعي : 41 زنقة محمد 

دلحيصالي  دلقييطر 
حل دلشركة
دلتلخيص

بمقت�شى محضر دلجمعية))دلعامة)
بالقييطر ) دمليعقد   دلعاا0ة  غير 
قررت) (2222 نونبر) (19 بتاريخ)
دملساهمة دلوحيد  في دلشركة ما 0لي):

دستقالة مسير  دلشركة):)خعا0بي)
دلتعريف) لبطاقة  دلحاملة  عاال 

.G336591(دلوطيية رقم
من) حل وتصفية دلشركة دبتددء)

تاريخ)19)نونبر)2222.
خعا0بي) (: تعيين دملصفي للشركة)
دلتعريف) لبطاقة  دلحاملة  عاال 

.G336591(دلوطيية رقم
عيودنه):)41)زنقة محمد دلحيصالي)

دلقييطر .
تم حل وتصفية دلشركة بمقرها)

دالختماعي.
كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 
بالقييطر  بتاريخ)12))ايسمبر)2222،)

تحت رقم)82492.
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 STE HI FORMATION
PRIVEE
 SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 396-398 شارع 
محمد دلخامس دقامة ردنية رقم 48   

دلقييطر 
حل دلشركة
دلتلخيص

بمقت�شى محضر دلجمعية))دلعامة)
غير دلعاا0ة دمليعقد  بالقييطر  بتاريخ)
16)نونبر)2222)قررت دملساهمون في)

دلشركة ما 0لي):
دستقالة مسير  دلشركة):)دلسيد )
لبطاقة) دلحاملة  نجات،) عودج 

.Y248682(دلتعريف دلوطيية رقم
من) حل وتصفية دلشركة دبتددء)

تاريخ)16)نونبر)2222.
دلسيد ) (: تعيين دملصفي للشركة)
لبطاقة) دلحاملة  نجات،) عودج 
 Y248682 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
قلعة) (323 رقم) دلقدس  عيودنها حي 

دلسردغية.
تم حل وتصفية دلشركة بمقرها)

دالختماعي.
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كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 
دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 
(،2222 )ايسمبر) (9 بالقييطر  بتاريخ)

تحت رقم)82461.
299 P

STE MWPUT TRANS
 SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : بقعة 2175، 

دقامة داريس دالول، مكتب رقم 2 
دلحددا ، دحودز  دلقييطر 

تأسيس شركة
مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقييطر  تم وضع دلقانون دالسا�شي)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 
دملودصفات) ذدت  وحيد  بشريك 

دلتالية):
 STE MWPUT (: ( دلتسمية)

.TRANS SARL AU
ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.
(،2175 بقعة) ( (: دالختماعي) دملقر 
 2 رقم) مكتب  دالول،) داريس  دقامة 

دلحددا ،)دحودز))دلقييطر .
موضوع دلشركة):)دملقاولة في نقل)

دملستخدمين.
رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 
ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 
دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 
محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة وموزعة على دلشركاء)

كالتالي):
دلسيد نوفل عثماني)1222)حصة.

دملد ):)99)سية.
أسيد دلى دلسيد نوفل) (: دلتسيير)
دلوطيية) للبطاقة  دلحامل  عثماني،)

.G492342(رقم
من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 
باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)

رقم)57979.
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STE PARA PHM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : زنقة 2، رقم 29 

حي معمور  دلساكيية دلقييطر 

تأسيس شركة

مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقييطر  تم وضع دلقانون دالسا�شي)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

ذدت دملودصفات دلتالية):

 STE PARA PHM (: ( دلتسمية)

. SARL

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا .
دملقر دالختماعي):))زنقة)2،)رقم)29 

حي معمور  دلساكيية دلقييطر 

دمليتجات) بيع  (: دلشركة) موضوع 

ودملعددت دلصيدالنية وشبه دلطبية.

دالستيردا ودلتصد0ر.

عالقة) ماله  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط دلشركة.

رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 

ارهم) (122.222 مبلغ) في  دلشركة 

دختماعية) حصة  (1222 دلى) مقسم 

محرر ) للودحد ،) ارهم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على دلشركاء)

كالتالي):

دلسيد  بضاض لوبنى)342)حصة.

 332 دملخربش) سبحان  دلسيد 

حصة.

دلسيد بضاض وليد)332)حصة.

دملد ):)99)سية.

دلتسيير):)أسيد دلى دلسيد بضاض)

لوبنى،)دلحاملة للبطاقة دلوطيية رقم)

.GN117398

من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.

دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 

باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  تحت)

ايسمبر) (32 بتاريخ) (57997 رقم)

.2222

301 P

شركة)3)ك مونسلييغ

مكتب دملحاسبة ودالستشار 

بلوك)A)رقم)4)عمار  بكمور شارع بن ملدون)

دلقييطر 

STE KONOMEX
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
2222،)تم تأسيس شركة) 7)ايسمبر)
بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد مصائصها كالتالي):
 STE KONOMEX (: دلتسمية)

.SARL
أشغال) (: دالختماعي) دلهدف 

مختلفة أو دلبياء.
رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)
فئة) من  حصة  (1222 دلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد .
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )
وضع) تاريخ  أي  دلنهائي  دلتأسيس 

دلسجل دلتجاري.
فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 
كل) من  ايسمبر  (31 غا0ة) دلى  0يا0ر 
سية،)ماعدد دلسية دالولى تبتدئ من)

تاريخ دلتسجيل.
زدوية مصطفى) (: دالختماعي) دملقر 
ردقي وزنقة طيجة دقامة بالزير)14)رقم)

7)دلقييطر .
:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد  بوطيور نور .
رقم دلتقييد بالسجل دلتجاري):)تم)
دلتسجيل دلتجاري تحت رقم)57889 
باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  في)22 

ايسمبر)2222.
302 P

ALPHA DRIVE INDUSTRIE
SARL AU

برأسمال قدره 122.222 ارهم
12 زنقة دلحرية دلطابق 3 دلشقة 5

  دلددردلبيضاء
ددلسجل دلتجاري رقم 482329
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  بشريك وحيد
بموخب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسست  (2222 نوفمبر) (29
بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد بالخصائص دلتالية):)

 ALPHA DRIVE (: دسم) تحمل 
.INDUSTRIE

في) مقاول  (: دلتجاري) دلنشاط 
تركيب دألخهز  ودألالت دلكهربائية.)

في) محدا  (: دالختماعي) دلرأسمال 
ارهم)) آالف  )مائة  ارهم) (122.222
)ألف) حصة) (1222 على) مقسمة 
)مائة) ارهم) (122 فئة) من  حصة))
ارهم))للحصة دلودحد  مكتتبة باسم)
عبد) مؤيد  دلسيد  دلوحيد  دلشريك 

دالله محرر .
12)زنقة دلحرية) (: دملقر دالختماعي)

دلطابق)3)دلشقة)5)دلددردلبيضاء)
دملد ):)مد  دلشركة محدا  في)99 

سية.
ويسيرها) دلشركة  0د0ر  (: دالادر )
دلسيد مؤيد عبد دالله دملزادا بتاريخ)
دلوطيية) دلبطاقة  (1964 نوفمبر) (22

B681942)ملد  غير محدوا .
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دال0ددع 
دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  باملحكمة 
عدا) تحت  (2222 ايسمبر) 0وم29)

.756789
303 P

NUEVA CAR
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ،) (- (I
تم إ0ددع دلقانون دلتأسي�شي لشركة)
وذدت) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

دملميزدت دلتالية):)
.NUEVA CAR(:(دلتسمية

غيار) قطع  دستيردا  (: (: دلهدف)
دلسياردت دملستعملة.

دملقر دالختماعي):)3)زنقة د0ت دورير)
بركون س دوا0ييت دلددر) (2 دلطابق)

دلبيضاء.
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيسها دلنهائي.
دلرأسمال) (: دالختماعي) دلرأسمال 
(،122.222 في) محدا  دالختماعي 

مكتتبة ومحرر  بالكامل.
دلسية دالختماعية):)تبتدئ دلسية)
دالختماعية من فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

31)ايسمبر.
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تم تعيين دلسيد سعيد) (: دلتسيير)

تردبط..مسيرد للشركة

تم دإل0ددع دلقانوني بالسجل) (- (II

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلتجاري 

ايسمبر) (25 بتاريخ) دلبيضاء،) بالددر 

2221)تحت رقم)484125.
ملخص قصد دلنشر

304 P

AS CHAHD CONSULTING(دئتمانية

بلوك دلكد0ة)21،)زنقة)22¸دلرقم)3،)ط)1،)دلحي)

دملحمدي،)دلددر دلبيضاء

 CAFE RESTAURANT LES

AILES
 SARL AU

 تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1

بالددر دلبيضاء)بتاريخ)26)0يا0ر)2222 

تم تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية)

بشريك وحيد،)مميزدتها كالتالي):)

 CAFE RESTAURANT(:(دلتسمية(

.LES AILES SARL AU

دلجماعية) دملطعمة  (: دلهـدف)

وتيضيم دلتظاهردت ودلحفالت.

(،4 د.) دلخير س.) (: دملقر دالختماعي)

18)-))1)،)بوسكور ،)دلددر دلبيضاء)

دملــــد ):)حدات مـد  دلشركة في)99 

سيـة دبتـددء)من 0ـوم دلتأسيـس.)

حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 

في) للشركة  دالختماعي  دلرأسمال 

 1222 إلى) مقسم  ارهم  (122.222

حصة دختماعية من فئـة)122)ارهـم)

على) موزعـة  دالختماعية،) للحصة 

دلشريك دلوحيد.

رقم) مالكي،) داله  عبد  دلسيد 

 1222  B473846 دلوطيية) دلبطاقة 

حصة دختماعية.

دلتسيير):)0د0ر دلشركة دلسيد عبد)

داله مالكي ملد  غير محدوا .

دلسية دلحسابية):)تبتدئ من فاتح)

ايسمبر من كـل) (31 0يا0ــر وتنتهي في)

سيـة.)

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2

دلددر) لوال0ة  دلتجارية  دملحكمة 

 2222 سبتمبر) (29 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت عدا)22745452. 

305 P

SOLUPEC
 SARL

تأسيس شركة
دلسجل دلتجاري : 481777

-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
2222،)تم إ0ددع دلقانون) 22)أكتوبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�شي 

دملحدوا  ذدت دملميزدت دلتالية):)

.SOLUPEC SARL(:(دلتسمية

دلهدف):)دستيردا وتصد0ر.

ودلتوزيع،) ودليصائح،) دلتجار ،)

وأكثر من ذلك.

دلعمليات) خميع  عام  بشكل 

 دلصياعية ودلتجارية،)دملتعلقة بطريقة

مباشر ) غير  بطريقة  أو  مباشر  

لألنشطة دملذكور  أعاله.

إبردهيم) (332 (: دالختماعي) دملقر 
رقم) (5 دلروادني إقامة ريحان طابق)

21،حي دملعارف دلددر دلبيضاء.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيسها دلنهائي.

دلرأسمال) (: دالختماعي) دلرأسمال 

122.222.ارهم) دالختماعي محدا في)

وموزعة) بالكامل  ومحرر   مكتتبة 

( لفائد ):))

 BAMOUSSA باموسة) دلسيد 

822)حصة)

فريمطا)) نددي  نديي  دلسيد  

 NDIAYE NDEYE FARIMATA 

222 حصة.

دملجموع):)122.222.ارهم)

دلسية دالختماعية):)تبتدئ دلسية)

دالختماعية من فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

31)ايسمبر.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد باموسة)

نديي) ودلسيد   (BAMOUSSA

 NDIAYE NDEYE فريمطا) نددي 

FARIMATA)مسيردن للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني في دملركز) (- (II

دلبيضاء،) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

بتاريخ)19)نوفمبر)2222،)دملرخع رقم)

.3863
ملخص قصد دلنشر
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SOCIETE FILTR’O MAROC

 S.A.R.L AU

ش.و ش.م.م (

رأسمالها 122.222 ارهم 

مقرها دالختماعي : 12 زنقة صبري 

بوخمعة دلطابق دألول شقة رقم 6 

دلددر دلبيضاء

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

دلبيضاء) بالددر  (2222 ايسمبر) (7

ماروك») »فيلترو  تأسيس شركة) تم 

محدوا  دملسؤولية ذدت شريك وحيد)

: دلتسمية ودلصفة دلقانونية) (/1 

محدوا ) شركة  ماروك») »فيلترو 

دملسؤولية ذدت شريك وحيد.)

2/)دملوضوع):)تصنيع أنظمة تيقية)

دملياه)؛

12زنقة) (: دالختماعي) دملقر  (/3

شقة) دألول  دلطابق  بوخمعة  صبري 

رقم)6)دلددر دلبيضاء.)

4/)دملد ):)حدات مد  دلشركة في)

تسجيل) تاريخ  من  إبتددءد  سية  (99

دلشركة بالسجل دلتجاري.

مفوضين) (: دلتسييرو دإلمضاء) (/5

إلى دلسيد ):)عبلة خالل

رأسمال) حدا  (: 6/دلرأسمال)

ارهم مقسمة) (122.222 دلشركة في)

ارهم) (122 1222)حصة من فئة) إلى)

للحصة دلودحد  مسلمة كما 0لي):)

دلسيد  عبلة خالل)1222)حصة.

تم دال0ددع دلقانوني باملحكمة) (/7

رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

بتاريخ) دلتحليلي  بالسجل  (483465

21)ايسمبر)2222.
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RAPIDITE TRANS
 SARL

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : بانوردما دلشطر 

دلردبع عمار  ب محل رقم 1 بلوك 3 

، دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري : 482719

دلتأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بموخب 

تم) (2222 نوفمبر) (7 بتاريخ) بالبيضاء)

دملسؤولية) محدوا   شركة  تأسيس 

ذدت دلخصائص دلتالية):)

 RAPIDITE TRANS (: دلتسمية)

.SARL

مباشر ) دلشركة  تعنى  (: دلغرض)

دملغرب) ادمل  مباشر  غير  بشكل  أو 

ومارخه،)لفائدتها أو للغير):)

كردء)دلسياردت بدون سائق.

دملد ):)99)سية

دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر من كل سية.

بانوردما دلشطر) (: دملقر دالختماعي)

دلردبع عمار  ب محل رقم)1)بلوك)3،)

دلددر دلبيضاء.
رأسمال) تحد0د  تم  (: دملال) رأس 

دلشركة في)122.222)ارهم مقسمة ل)

 122 حصة دختماعية بقيمة) (1222

ارهم للحصة،)مكتتبة ومحرر ،ل

دلسيد عبد دلقاار دلردبط)52.222 

ارهم

 52.222 دلردبط) دسماء) دلسيد  

ارهم)

)دلتسيير):)تم تعيين دلسيد  دسماء)

دلردبط دملزادا  بتاريخ فاتح أغسطس)

ودلحاملة) دلجنسية  دملغربية  (1997

 BB155771 رقم) دلوطيية  للبطاقة 

4 شارع) د  دلقدس  بحي   ودلقاطية 
دلددر) برنو�شي  سيدي  (34 رقم)

غير) ملد   للشركة  مسيرد  دلبيضاء)

محدا  مع أوسع دلصالحيات.

توزيع دألرباح):)0تم مصم)%5)من)

دلقانوني،) دالحتياطي  لتكوين  دألرباح 

ودلباقي 0وضع رهن إشار  دلشركاء.



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   934

ودلتسجيل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالسجل دلتجاري باملحكمة دلتجارية)

نوفمبر) (24 بتاريخ) دلبيضاء) للددر 

 2222

دلسجل دلتجاري):)482719.
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ساليبا
تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية

بتاريخ) دلعرفي دملحرر  للعقد  تبعا 

تم إنشاء)شركة) (،2222 ايسمبر) (12

محدوا  دملسؤولية ودلتي لها دملميزدت)

دلتالية):)

»ساليبا») شركة) (: دلتسمية)

ش.م.م.

دملساهمون):)

دلسيد  شقرون عا0د .

دلسيد بلحاج بوعبدهللا مهدي.

دلسيد بلحاج بوعبدهللا دمين.

دلغرض دالختماعي):)

 تصنيع وإصالح دمليتجات دلخشبية

ودملودا دألمر ،)لدعم دلصياعات.

شارع ليوتيو) (5 (: دملقر دالختماعي)

بيرج سيدي بليوط.دلددر دلبيضاء.

أسست هذه دلشركة ملد ) (: دملد )

99)سية.
في) دملال  رأس  حدا  (: دملال) رأس 

على) مقسمة  ارهم  دلف  تسعون 

فئة) من  دختماعية  تسعمائة حصة 

122)ارهم للحصة دلودحد ،)خميعها)

في) نقد0ة  مساهمات  مقابل  محرر  
رأس دملال.)

للسيد ) دلتسيير  وكل  (: دلتسيير)

شقرون عا0د ،)دلسيد بلحاج بوعبد)

هللا مهدي ودلسيد بلحاج بوعبد هللا)

دمين ملد  غير محدوا .

دلسية دالختماعية):)تبتدئ دلسية)

في) وتنتهي  0يا0ر  فاتح  في  دالختماعية 

31)ايسمبر.)
دلجهوي) باملركز  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) لإلستثمار بالددر دلبيضاء)

ايسمبر)2222.
للخالصة ودلبيان)
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 » STATION EL OUAFI «

SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت شريك وحيد 

تأسيس دلشركة
عيودن مقرها دالختماعي :  زنقة 7 

رقم 5 دلطابق دلثاني شقة رقم 4 

دلسعاا  سيدي دلبرنو�شي دلبيضاء. 

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالددر)

 2222 ايسمبر) (14 بتاريخ) دلبيضاء)

إعددا) تم  دملد0ية  بيفس  مسجل 

ذدت) للشركة  دألسا�شي  دلقانون 

شريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

وحيد باملميزدت دلتالية):)

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

مسؤولية محدوا  ذدت شريك وحيد.

متبوعة) (: دلشركة) تسمية 

تسميتها)) بمختصر  ددلقتضاء) عيد 

 STATION EL OUAFI

(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

 .NEGOCIANT

زنقة) (: دالختماعي) مقرها  عيودن 

 4 دلطابق دلثاني شقة رقم) (5 رقم) (7

دلسعاا  سيدي دلبرنو�شي دلبيضاء.

دخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية.

 122.222 (: مبلغ رأسمال دلشركة)

ارهم مقسمة كالتالي):)

دلسيد بلحيحي دحمد)1222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

ومودطن مسير دلشركة.

عيودنه) دحمد  بلحيحي  دلسيد 

دلوطيية) بطاقته  رقم  دلجد0د  

.M128823

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

 759453 رقم) تحت  (2222 ايسمبر)

رقم))دلسجل دلتجاري)484325.
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شركة اد . او ب س

ش م م ش و

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  للشريك دلوحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ) ودملسجل  (2222 17)نوفمبر)

17)نوفمبر)2222)لشركة د ا دو ب س)

ش م م ش و.

دملوضوع):)0تعلق نشاط دلشركة.

مردقبة ومردقبة مشاريع دلبياء.

إنشاءدت) أو  أعمال  مقاول 

مختلفة.

تاخر دملعددت وداالت.

تقد0م كافة دلخدمات.

دملد ):)99)سية.

شارع صبري) (12 (: دلرئي�شي) دملقر 

بوخمعة دلطابق دألول،)شقة رقم)6،)

دلددر دلبيضاء.

 122.222 في) حدا  (: دلردسمال)

حصة من) (1222 إلى) ارهم مقسمة 

ارهم للودحد  مرقمة من (122  فئة)

 1)إلى)1222)مقسمة كالتالي):

دلسيد فهمي طارق)1222)حصة.

دلشركة) إادر   تتم  (: دإلادر )

وإادرتها من قبل دملد0ر دلسيد فهمي)

رقم) دلوطيية  للبطاقة  حامل  طارق 

شارع) (99 ب) ودلقاطن  (BE699172

دلددر) (2 دلطابق) دلفطودكي  حمان 

دلبيضاء.

إلى دالحتياطي) (%5 (: توزيع دألرباح)

دلقانوني ودلباقي متاح للشركاء.

تبدأ سية دلعمل في) (: سية دلعمل)

دألول من 0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر)

من كل عام.

بكتابة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

بتاريخ) (756929 تحت رقم) دلبيضاء)

12)ايسمبر)2222)ودملسجل بالسجل)

دلتجاري تحت رقم)482419.

311 P

SOCIETE ETATECH
SARL

 RC 484 073 TP 31651353
 ICE 002602997000043 IF

47314282
 تأسيس شركة

-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
2222،)تم إ0ددع دلقانون) 25)أكتوبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�شي 

دملحدوا .)وذدت دملميزدت دلتالية):)
 SOCIETE ETATECH (: دلتسمية)

SARL
بشكل) دلشركة  تهدف  (: دلهدف)
أسا�شي إلى دستيردا وتسويق ومعا0ر )
ومحلالت) دلشفافية  قياس  أخهز  
وصيانة) وإصالح  وتركيب  دلغاز،)
دملعا0ر ) مع  دلوقت  قياس  أخهز  
دلغاز.) ومحلالت  دلعتامة  ومقا0يس 
أمر ) وسيلة  وأي  دلتقني  دلفحص 
وإادر ) دلطرق  على  بالسالمة  تتعلق 
أساطيل دلسياردت.كهرباء)دلسياردت.
تطوير وتركيب مردكز دلفحص دلتقني)

للمركبات.
:)دلددر دلبيضاء،) (: دملقر دالختماعي)
إقامة دلبستان)2)متجر رقم)21)طريق)

رئيسية دلرباط سيدي دلبرنو�شي.
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيسها دلنهائي.
دلتسيير):)تم تعيين دلسيد دملهدي)
حامل) مغربية  خنسية  دلد0ن  فتح 
 BJ-380979 رقم) دلوطيية  للبطاقة 
خنسية) دملقا�شي  كريم  ودلسيد 
مغربية حامل للبطاقة دلوطيية رقم)

K-343839)مسيردن للشركة
0قدم دملوقعون أاناه) (: دملساهمة)
مبلغ) وهي  دلشركة،) لهذه  مساهمة 

نقدي أاناه،)وهي):)
دلسيد دملهدي فتح دلد0ن)52.222 

ارهم.)
 52.222 دملقا�شي) كريم  دلسيد 

ارهم
دلرأسمال) (: دالختماعي) دلرأسمال 
122.222.ارهم) دالختماعي محدا في)
دختماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 
122ارهم للودحد ،)مكتتبة) من فئة)

ومحرر  بالكامل.
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دلسية دالختماعية):)تبتدئ دلسية)

دالختماعية من فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

31)ايسمبر.

تم دإل0ددع دلقانوني بالسجل) (- (II

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلتجاري 

ايسمبر) (24 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر 

2222)تحت رقم758969
ملخص قصد دلنشر
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 SOCIETE IMADDIN ÇIFTÇI

SARLAU
 RC 758 965 TP 3477884

 ICE 002688190000090 IF

47328227

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (- (I

إ0ددع) تم  (،2222 ايسمبر) فاتح  في 

ذدت) لشركة  دلتأسي�شي  دلقانون 

دملميزدت) وذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلتالية):)

 SOCIETE IMADDIN (: دلتسمية)

ÇIFTÇI SARLAU

وتجار ) وتوزيع  دستيردا  (: دلهدف)

دلجملة ودلتجزئة لألخهز  دلطبية.

دلتجاري) ودلتصد0ر  دالستيردا 

دلطبية) ودمللحقات  باملعددت  دملتعلق 

ودملستشفيات) ودلصيدلة  ودألاوية 

ودمليتجات) ودملختبردت  ودألطباء)

وطب) دلصيدلة  وشبه  دلصيدالنية 

عام) بشكل  ودالستيردا  دألسيان،)

أو) تروج  قد  دلتي  دمليتجات  لجميع 

تطور مصلحة شركة.

دلبيضاء،) دلددر  (: دملقر دالختماعي)

زنقة سمية إقامة شهرزدا)3،)دلطابق)

دلخامس رقم)22)حي دليخيل.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيسها دلنهائي.

0قدم دملوقعون أاناه) (: دملساهمة)

مبلغ) وهي  دلشركة،) لهذه  مساهمة 

:)دلسيد عماا ا0ن) نقدي أاناه،)وهي)

سفت�شي)122.222)ارهم.

دلرأسمال) (: دالختماعي) دلرأسمال 

ارهم) (122.222 دالختماعي محدا في)

دختماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122)ارهم للودحد ،)مكتتبة)

ومحرر  بالكامل.

دلسية دالختماعية):)تبتدئ دلسية)

دالختماعية من فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

31)ايسمبر.

تم تعيين دلسيد عماا) (: دلتسيير)

حامل) تركية  خنسية  سفت�شي  ا0ن 

 S22572267 رقم) دلسفر  لجودز 

مسيرد للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني بالسجل) (- (II

 دلتجاري لد  دملحكمة دلتجارية بالددر

 2222 ايسمبر) (24 بتاريخ) دلبيضاء،)

تحت رقم)758965.
ملخص قصد دلنشر
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أونتغبغيز صالح ش ذ م م.
« ENTREPRISE SALAH S.A.R.L»

Enseigne : S20 AUTO

 شــــركــة ذدت دملـسؤولـيـة دملـحدوا  

 ارهم.122.222 دلرأسمال 

دإلختماعي 

دملقر دإلختماعي : محل رقم 2 إقامة 
رقم 942 دملسار طريق أسفي مردكش

1)-)بمقت�شى دلعقد دلعرفي بتاريخ)

تمت) بمردكش  (2222 ايسمبر) (29

دالسا�شي) دلقانون  على  دملصااقة 

للشركة ذدت دملسؤولية دملحدوا ذدت)

دلخصائص دلتالية):)

أونتغبغيز) (: دإلختماعي) دللقب 

 .ENTREPRISE SALAH(صالح

دلصفة دلقانونية):)ش.ذ.م.م.

 S22 أوطو) إس22) (: دلشعار)

.AUTO

 2 رقم) محل  (: دإلختماعي) دملقر 

دملسار طريق أسفي) (942 إقامة رقم)

مردكش.

ناقالت) بيع  (: دإلختماعي) دلهدف 

مستعملة.

إصالح وصيانة خميع دلياقالت.

دالستردا ودلتصد0ر.

دملد ):)99)سية.

 122.222 (: دإلختماعي) دلرأسمال 

حـصة) (1222 إلى) مـوزعـة  ارهـم 

ارهم) (122 فئـة) من  دختماعية 

للودحد  مسيد  للشركاء)على دليحو)

دلتالي):)

 522 دلصالح) شعباوي  دلسيد 

حصة إختماعية.

 522 دلد0ن) دلبوني صالح  دلسيد 

حصة إختماعية.)

شعباوي) دلسيد  (: دلتسيير)

دلوطيية) للبطاقة  دلحامل  دلصالح،)

رقم)QA78346)ودلسيد دلبوني صالح)

دلد0ن دلحامل للبطاقة دلوطيية رقم)

مسير0ن) تعيينهما  تم  (EE126652

مشاركين في دلتسيير للشركة بتوقيع)

مشترك مع كافة دلصالحيات.

دلقانوني بكتابة) تم دإل0ددع  (- (2  

دلضبط للمحكمة دلتجارية بمردكش)

 وذلك بتاريخ)29)ايسمبر)2222)تحت
 رقم)118981)ومقيد بالسجل دلتجاري

بمردكش تحت رقم)129825.
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STE ARLA PEGMENT
 S.A.R.L AU

تــــأ سـيـس 
1)-)بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

ايسمبر) (2222 بتاريخ) دلددر دلبيضاء)

12)تم وضع دلقانون دألسا�شي لشركة)

باملميزدت) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

دلتالية):)

 STE ARLA (: دلتسمية)

.PEGMENT

 VENTE (: دالختماعي) دلهدف 

 DISTRIBUTION DE PRODUIT

 .DE PIENTURE

دملقر دالختماعي):)5)شارع عبد هللا)

بن 0اسين عمار  بليدون طابق)5)رقم)

5)دلددر دلبيضاء.)

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.

في) محدا  دلرأسمال  (: دلرأسمال)

 1.222 إلى) ارهم مقسمة  (122.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد  خميعها محرر  ومسيد  إلى)

دلشريك):)

دلسيد دلحسن درغن.)

لالحتياط دلقانوني) (% (5 (: دألرباح)

سودء) دلشركاء) تقد0ر  ودلباقي حسب 

0وزع أو 0يقل.

دلتسيير):)تم تعيين دلسيد كمسير)

دلحسن) محدوا   غير  ملد   للشركة 

درغن.)

تـم تسجيل دلشركة بالسجل) (- (2

رقم) تحت  بالددردلبيضاء) دلتجاري 

483511)بتاريخ)21)ايسمبر)2222.

بيان مختصر
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 BOULANGERIE PATISSERIE

OASIS JNANE PARCK
شركة ذدت مسؤولية محدوا  من 

شريك وحيد

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  من دلشريك دلوحيد

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 6525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فاتح نوفمبر)2222)ثم إعددا دلقانون)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

محدوا  من شريك وحيد باملميزدت)

دلتالية):)

ذدت) دلشركة  (: دلشركة) شكل 

مسؤولية محدوا  من شريك وحيد.

متبوعة) (: دلشركة) تسمية 

تسميتها) بمختصر  دالقتضاء)

 BOULANGERIE PATISSERIE

.OASIS JNANE PARCK

غرض دلشركة بإ0جاز):)إنتاج وبيع)

دلخبز ودلحلويات أو خميع ميتوخات)

دملخبز.
عيودن دملقر دالختماعي):)رقم)112 

تجزئة دلودزيس بن سليمان.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية.
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 12.222 دلشركة) رأسمال  مبلغ 
ارهما مقسم كالتالي):)دلسيد أبو معد)
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (122 ميير)

للحصة.
غير) ملد   دلشركة  تددر  (: دلتسيير)
دبو) ميير  دلسيد  طرف  من  محدوا  

معد.
 تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة دلضبط
لد  دملحكمة دالبتددئية ببن سليمان)
في)18)ايسمبر)2222)تحت رقم)423.
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 PROMOTION
IMMOBILIERE LAGHOUIZI

S.A.R.L D’AU 
تأسيس شركة

-)بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
تم إ0ددع دلقانون) (،2222 نوفمبر) (9
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دلتأسي�شي 
دلوحيد) دلشريك  وذدت  دملحدوا  

باملميزدت دلتالية):)
 PROMOTION (: دلتسمية)
  IMMOBILIERE LAGHOUIZI

.S.A.R.L D’AU
خميع) على  دالستحودذ  (: دلهدف)

دلعقاردت دملبنية أو في طور دلبياء.
مهما) دإلنشاءدت  خميع  إنشاء)

كانت دلوخهة.
 دلحياز  ودلتطوير ودإلادر  ودلتشغيل
وتباال) (

ً
أو خزئيا (

ً
ودلتأخير ودلبيع كليا

خميع دألرد�شي ودملباني.
دلتقسيم) دلبياء.) عمليات  خميع 

ودلتطوير دلعقاري دلعام
 دستيردا وشردء)دملودا دلخام ودملعددت
ودملودا) ودمليتجات  ودللودزم  وداالت 

دملتعلقة باألهددف دملذكور  أعاله.
إنشاء)وحياز  ودلتيازل ودستغالل)
ودلتردميص) دالمتردع  بردءدت  خميع 
ودلتصاميم) دلتجارية  ودلعالمات 
ودليماذج دلتي تشكل خزًءد من غرض)

دلشركة.
61)تقاطع شارع) (: دملقر دالختماعي)
دملعاني) ومصطفى  دلياقوت  اللة 

دلطابق)2)رقم)62)دلددر دلبيضاء.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيسها دلنهائي.

دلرأسمال) (: دالختماعي) دلرأسمال 

122.222.ارهم) دالختماعي محدا في)

دختماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122)ارهم للودحد ،)مكتتبة)

(: لفائد ) وموزعة  بالكامل  ومحرر  

حصة) (1222 لغويزي) أ0وب  دلسيد 

( دختماعية.)

دلسية دالختماعية):)تبتدئ دلسية)

دالختماعية من فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

31)ايسمبر.

تم تعيين دلسيد أ0وب) (: دلتسيير)

لغويزي..مسيرد للشركة

تم دإل0ددع دلقانوني بالسجل) (- (II

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلتجاري 

ايسمبر) (15 بتاريخ) دلبيضاء،) بالددر 

2222)تحت رقم757449.
ملخص قصد دلنشر
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 ACCOMPAGNEMENT ET

 RECYCLAGE DANS LES

 METIERS

 DE GESTION DE

 L’ENTREPRISE –PRIVE

SARL AU
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

وذدت دلشريك دلوحيد.

122 شارع دلحزدم دلكبير ارب دلوفاء 

عمار  ليليا II دلطابق دلثاني رقم 11 

و14 دلحي دملحمدي دلددر دلبيضاء

رأس مالها 322.222 ارهم

عليه) مصااق  عقد  بمقت�شى 

تمت) (2222 نوفمبر) (32 مؤرخ بتاريخ)

دألسا�شي) دلقانون  على  دملصااقة 

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  لشركة 

وذدت دلشريك دلوحيد)

 ACCOMPAGNEMENT(:(دلتسمية

 ET RECYCLAGE DANS LES

 METIERS DE GESTION DE

.L’ENTREPRISE-PRIVE(SARL(AU

شارع) (122 (: دالختماعي) دملقر 

دلحزدم دلكبير ارب دلوفاء)عمار  ليليا)

دلحي) و14) (11 دلثاني رقم) دلطابق  (II

دملحمدي دلددر دلبيضاء

دملودكبة) (: دالختماعي) دلنشاط 

ودعاا  دلتكوين في مهن تسيير دملقاولة

دملال) رأس  حدا  (: دملال) دلرأس 

دلشركة في مبلغ ثالثة مئة آالف ارهم)

دملال) رأس  ارهم  (322.222 هكذد)

دملدفوع ممسة وسبعون دلف ارهم)

 1222 إلى) مقسمة  ارهم  (75.222

ارهم) (322 بقيمة) دختماعية  حصة 

للحصة كلها في دسم دلسيد مم�شي)

عبددللطيف.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد مم�شي عبددللطيف.)

مد  دلشركة):)99)سية.
وقد تم إ0ددع نسخة من دلقانون)

دلتجارية) دملحكمة  لد   دألسا�شي 

بالددر دلبيضاء)دلسجل دلتجاري عدا)

484255)بتاريخ)28)ايسمبر)2222.
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SPIMARIT
 SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
رأسمالها : 122.222 ارهم

شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 

حيدر خاسم 1 دلطابق 4 رقم 22 

بالددر دلبيضاء

تأسيس شركة
 19 0وم) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

نوفمبر)2222)تم تأسيس شركة ذدت)

مسؤولية محدوا  مميزدتها كالتالي):)

دلتسمية):)SPIMARIT)شركة ذدت)

مسؤولية محدوا .

شارع كلميمة زنقة بني) (: دلعيودن)

عمير إقامة حيدر خاسم)1)دلطابق)4 
رقم)22)بالددر دلبيضاء.

حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 في) دلشركة  رأسمال 

موزعة على دلشكل دلتالي):

طالل لطفي)522)حصة.

بديعة شريف)522)حصة.

دملد  دملحدا  للشركة):)99)سية.

دلهدف دالختماعي):)هدف دلشركة)

هو):)

شركة دلترويج دلعقاري.

شردء)وبيع وتأخير ممتلكات دلثابتة)

أو دمليقولة.

وتأخير مودا ومعددت) وبيع  شردء)

دلبياء.

دملعامالت) خميع  أعم،) وبشكل 

أو) دلصياعية  أو  دملالية  أو  دلتجارية 

دملتعلقة بشكل) دلعقارية  أو  دمليقولة 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)دملذكور )

أعاله أو بأي �شيء)مشابه أو ذي صلة)

أو من دملحتمل أن تعزز تطوير دلشركة)

بأي شكل من دألشكال.

)دلتعيين):)0تم تعيين دملذكور أاناه)

عبد) محدوا   غير  ملد   كمسير0ن 

دلفتاح شاالي وطالل لطفي.

دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

.755711
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KONNECT ACCES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد
رأسمالها 122.222 ارهم

شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 

حيدر خاسم 1 دلطابق 4 رقم 22 

بالددر دلبيضاء

تأسيس شركة
0وم عرفي  عقد  بمقت�شى  ( 

تم تأسيس شركة) (2222  7)ايسمبر)

ذدت مسؤولية بشريك ودحد محدوا )

مميزدتها كالتالي):)

 KONNECT ACCES (: دلتسمية)

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

بشريك ودحد.)

شارع كلميمة زنقة بني) (: دلعيودن)

عمير إقامة حيدر خاسم)1)دلطابق)4 
رقم)22بالددر دلبيضاء.

حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 في) دلشركة  رأسمال 

موزعة على دلشكل دلتالي):
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زكرياء)دلبردق)1222)حصة.

دملد  دملحدا  للشركة):)99)سية.

دلهدف دالختماعي):)هدف دلشركة)

هو):)

خميع دلقطع) دستيردا بيع وشردء)

داللكترونية.

بين من  دلشركة،)  ويشمل غرض 

مالل) من  دلبيانات  بيع  أمر ،) أمور 

شبكات) على  دلبيانات  شبكات 

 دالتصاالت،)وأخهز  دلكمبيوتر دملحمولة

وغيرها من دألخهز  دإللكترونية متعدا )

ودتصال) وتطوير  وإادر   دلوسائط،)

دملعلومات) وتكيولوخيا  دلبردمج 

ودالتصاالت وكاميردت دملردقبة.

دملعامالت) خميع  أعم،) وبصور  

أو) دلصياعية  أو  دملالية  أو  دلتجارية 

دملتعلقة بشكل) دلعقارية  أو  دمليقولة 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)دملذكور )

أعاله أو بأي �شيء)مشابه أو ذي صلة)

أو من دملحتمل أن تعزز تطوير دلشركة)

بأي شكل من دألشكال.

)دلتعيين):)0تم تعيين دملذكور أاناه)

محدوا ) غير  ملد   للشركة  كمسير 

زكرياء)دلبردق.

سيتم دإل0ددع دلقانوني في دملحكمة)

دلتجارية بالددر دلبيضاء.
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TALALPROM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد
رأسمالها 122.222 ارهم

شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 

حيدر خاسم 1 دلطابق 4 رقم 22 

بالددر دلبيضاء

تأسيس شركة
 7 0وم) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

شركة) تأسيس  تم  (2222 ايسمبر)

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

ودحد مميزدتها كالتالي):)

شركة) (TALALPROM (: دلتسمية)

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

ودحد.

شارع كلميمة زنقة بني) (: دلعيودن)

عمير إقامة حيدر خاسم)1)دلطابق)4 
رقم)22بالددر دلبيضاء.

حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 في) دلشركة  رأسمال 

موزعة على دلشكل دلتالي):

طالل لطفي)1222)حصة.

دملد  دملحدا  للشركة):)99)سية.

دلهدف دالختماعي):)هدف دلشركة)

هو):)

شركة دلترويج دلعقاري.

-وكالة عقارية.

شردء)وبيع وتأخير ممتلكات دلثابتة)

أو دمليقولة.

وتأخير مودا ومعددت) وبيع  شردء)

دلبياء.

دملعامالت) خميع  أعم،) وبشكل 

أو) دلصياعية  أو  دملالية  أو  دلتجارية 

دملتعلقة بشكل) دلعقارية  أو  دمليقولة 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)دملذكور )

أعاله أو بأي �شيء)مشابه أو ذي صلة)

أو من دملحتمل أن تعزز تطوير دلشركة)

بأي شكل من دألشكال.

)دلتعيين):)0تم تعيين دملذكور أاناه)

محدوا ) غير  ملد   للشركة  كمسير 

طالل لطفي.

سيتم دإل0ددع دلقانوني في دملحكمة)

دلتجارية بالددر دلبيضاء
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NetSL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد
رأسمالها 122.222 ارهم

شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 

حيدر خاسم 1 دلطابق 4 رقم 

22بالددر دلبيضاء

تأسيس شركة
 22 0وم) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 ايسمبر)

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

ودحد محدوا )))مميزدتها كالتالي):)

ذدت) شركة  (NETSL (: دلتسمية)

مسؤولية محدوا  بشريك ودحد.

شارع كلميمة زنقة بني) (: دلعيودن)
عمير إقامة حيدر خاسم)1)دلطابق)4 

رقم)22بالددر دلبيضاء.
حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 
حصة) (1222 في) دلشركة  رأسمال 

موزعة على دلشكل دلتالي):
دلعمردني) أمين  محمد  دلسيد 

1222)حصة.
دملد  دملحدا  للشركة):)99)سية.

دلهدف دالختماعي):)هدف دلشركة)
هو):)

دلتجار  دإللكترونية،) دلبرمجيات،)
دلتسويق دلرقمي.

تركيب أنظمة دملعلومات وصيانتها)
بيع أخهز  دلحاسوب.

وتقييات دالتصاالت.)تددول خميع)
دمليتجات دلنهائية أو نصف دملصيعة)
بمجال) دملتعلقة  تلك  سيما  وال 
ودالتصاالت.) دملعلومات  تكيولوخيا 
وتطوير) وتوزيع  وإنشاء) اردسة 

تكيولوخيا دلكمبيوتر ودالتصاالت.
دلتدريب ودالستشاردت ودلتوظيف)
وتيظيم) دلتوظيف  ودستشاردت 

دليدودت.
تطوير دلويب،))مودقع،)تطبيقات،)

إلخ...)
إعاا  بيع أسماء)دليطاقات،)تأخير)

مساحات دستضافة دلبيانات
دلبث) وتشغيل  وإنشاء) تأخير 
إنتاج وتصميم) ودالتصاالت وتدريب.)

وبيع ميتجات دلوسائط دملتعدا .
دستيردا وتسويق أخهز  دلوزن.

دملعامالت) خميع  أعم،) وبشكل 
أو) دلصياعية  أو  دملالية  أو  دلتجارية 
دملتعلقة بشكل) دلعقارية  أو  دمليقولة 
مباشر أو غير مباشر باألشياء)دملذكور )
أعاله أو بأي �شيء)مشابه أو ذي صلة)
أو من دملحتمل أن تعزز تطوير دلشركة)

بأي شكل من دألشكال.
)دلتعيين):)0تم تعيين دملذكور أاناه)
محدوا ) غير  ملد   للشركة  كمسير  

دلسيد  إحسان دلحياني
وقد تم تسجيل دلشركة باملحكمة)
دلتجارية بالبيضاء)بتاريخ)14)ايسمبر)

2222)تحت رقم)757278.
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» MORTAJ EVENT«
ش. م. م 

لشريك ودحد
 رأسمالها 12.222 ارهم.

دملقر دالختماعي : 12 شارع دلحرية، 
دلطابق 3، رقم 5، دلددر دلبيضاء

سجل تجاري عدا : 227 484
بمقت�شى عقد عرفي ميجز بتاريخ)
تم تأسيس أنظمة) (2222 أكتوبر) (22
للمساهم) شركة محدوا  مسؤولية 
دليحو) على  ومصائصها  دلوحيد،)

دلتالي):)
(: دسم) دلشركة  تأمذ  (: دالسم)

MORTAJ(EVENT(«(SARL(AU»
دملوضوع):)دلغرض من دلشركة):)

ودإلادر ) دألحددث  وكالة  تشغيل 
ودالستشاردت؛

خميع) وإادر   وإنشاء) تشغيل 
دايس) وصاالت  ودملقاهي  دملطاعم 
ودلحانات) دلحليب  وحانات  كريم 

وغرف دلشاي)؛
تيظيم أمسيات أو حفالت عامة أو)

ماصة؛
إقامة دلفعاليات ودلعروض،

دألنشطة) خميع  تطوير  0مكن 
دلتي تشكل موضوع دلشركة من قبل)

دلشركة،
خميع) ترتبط  عام،) بشكل 
دلصياعية) أو  دلتجارية  دملعامالت 
دلعقارية) أو  دمليقولة  أو  دملدنية  أو 
ودملعامالت دملالية بشكل مباشر أو غير)
دملحدا  أو بأي) مباشر بأحد دألشياء)

�شيء)آمر مشابه أو ذي صلة.
دالختماعي) دلرأسمال  (: دلرأسمال)
تم تحد0ده في)12.222)ارهم مقسمة)
فئة) من  دختماعية  حصة  (122 إلى)
122)ارهم للودحد ،)خميعها للسيد)

مرتاج عبد هللا.
)دملقر دالختماعي):)12)شارع دلحرية،)

دلطابق)3،)رقم)5،)دلددر دلبيضاء.
دملد ):)99)سية.

عبد) مرتاج  دلسيد  (: دلتسيير)
هللا دملسير دلوحيد للشركة ملد  غير)

محدوا .



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   938

دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

 2222 ايسمبر) (24 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)758922.
مقتطف من أخل دإلشهار
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 SOCIETE DE REALISATION« 

IMMOBILIERE  - SRI
  SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ردسمالها 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : مجموعة دلتقدم

GH217 دلطابق دلثاني 

سيدي دلبرنو�شي دلبيضاء

 تأسيس دلشركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ)

17)نوفمبر)2222)مسجل بالبيضاء)في)

تم وضع دلقانون) (2222 نوفمبر) ( (28

دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت دلخاصيات دلتالية):)

 SOCIETE DE (: 1)-)دسم دلشركة)

 REALISATION IMMOBILIERE

محدوا ) شركة  (–SRI( SARL( AU

دملسؤولية بشريك ودحد.

دلعقاري) دإلنعاش  (: دلهدف) (- (2

_إشغال) دلغير) ولحساب  لحسابه 

دلبياء)ودلهيدسة دلهيدسة دملدنية بيع)

وشردء)مودا دلبياء.

مجموعة) (: دالختماعي) مقرها 

دلثاني) دلطابق  (GH 2 17 دلتقدم)

سيدي دلبر نو�شي دلبيضاء.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

مقسم على)1222)حصة مقسمة على)

دلشكل دلتالي):

))للسيد 0اسير عاال))1222)حصة.)

دملد ):)99)سية.

مسير) عاال  0اسير  (: دلتسيير)

دلشركة ملد  غير محدوا  مع خميع)

صالحيات دإلادر  ودلتسيير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية بالبيضاء)بتاريخ)24)ايسمبر)

2222)تحت رقم)758749

)دلسجل دلتجاري رقم):)483741.
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دئتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشار  دلقانونية ودلجبائية)

محاسب معتمد من طرف دلدولة

 METALLURGIE

 MENSUISERIE BOISERIE

 ALUMINIUM ET

 AMENAGEMENT

»2MB2A«
تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تأسيس) تم  (،2222 ايسمبر) (16

محدوا ) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 

دملسؤولية مصائصها كااتي):)

 METALLURGIE (: دلتسمية)

 MENSUISERIE BOISERIE

.ALUMINIUM ET AMENAGEMENT

2MB2A(:(دلرمز

دنجاز خميع) (: دلغرض دالختماعي)

دليجار ،)ودألملييوم) أشغال دلحددا ،)

ودألشغال دألمر  دملتعلقة بالهيدسة)

دملدنية.)

زنقة دحمد) (13 (: دملقر دالختماعي) (

دألول) دلطابق  دأللب  إقامة  دملجاطي 

دلرقم)8)دملعاريف دلبيضاء.

 122.222 (: دلرأسمال دالختماعي) (

حصة) (1222 إلى) مقسم  ارهم 

لكل) ارهم  (122 بقيمة) دختماعية 

حصة) (522 محرر ،) كلها  ودحد ،)

مغربي،) بردا0ا،) دلسيد مالد  لفائد  

(،1972 أبريل) (21 بتاريخ) دملزادا 

دلساكن بشارع)12)مارس حي مبروكة)

دلرقم)81)دلددر دلبيضاء.)و522)حصة)

ناخم،) دلرحيم  عبد  دلسيد  لفائد  

أكتوبر) (32 بتاريخ) دملزادا  مغربي،)

دحمد) زنقة  (28 دلساكن) (،1971

دملجاطي دملعاريف دلبيضاء.

دلتسيير):)عين كل من دلسيد مالد)

بردا0ا وعبد دلرحيم ناخم دملذكورين)

أعاله مسير0ن مشتركين للشركة ملد )

غير محدوا .

ويتم دإلمضاء)باسم دلشركة لزوما)

أعاله) دملذكورين  دلشريكين  بإمضاء)

خيبا لجيب.

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر إلى)31)ايسمبر.

باملركز) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلبيضاء) بالددر  لالستثمار  دلجهوي 

ودلتقييد) (2221 0يا0ر) (24 بتاريخ)

بالسجل دلتجاري باملحكمة دلتجارية)

دلبيضاء)تحت عدا)484.811.
مقتطف وبيان
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 SOCIETE  STE MAROCAINE
 D’ETUDE GENERAL

 D’INGINEERING ET DE
 COORDINATION

 SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (2222 أكتوبر) (22 في) بمكياس 

وضع دلقانون دألسا�شي لشركة ذدت)

تحمل) دلتي  دملحدوا   دملسؤولية 

دلخصائص دلتالية):)

 SOCIETE (: دلتسمية)

 MAROCAINE D’ETUDE

 GENERAL D’INGINEERING ET

.DE COORDINATION  SARL

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا .

دلهدف):)

مقاوالت) للبياء،) دلعامة  دألشغال 

دلبياء..

دلتصد0ر ودالستيردا.

أشغال دلبياء)دملتخصصة.

دلعمليات) خميع  عامة،) وبصفة 

دلتي من شأنها توسيع نشاط دلشركة.

 171 دقامة) (: دالختماعي) دملقر 

شقة رقم)6)تجزئة طه دالسماعيلية،)

مكياس.

دملد ):)99)سية.

 1.222.222 (: دلشركة) رأسمال 
حصة) (12.222 على) مقسمة  ارهم 
من فئة)122)ارهم للودحد ،)مقسمة)

كاالتي):)
دلسيد مرودن بابا)5222)حصة.

 5222 بابا) دلسيد موالي 0وسف 
حصة.

دلتسيير):)مرودن بابا.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
رقم) تحت  بمكياس  دلتجارية 
ايسمبر) (18 بتاريخ) (2222/4355
(: رقم) دلتجاري  دلسجل  (،2222

.51757
326 P

APEX AGENCY
SARL

ردسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : دلددر دلبيضاء 

دلطابق دلخامس زنقة محمد 
سميحة رقم 44

دلسجل دلتجاري : 483941
دلتاسيس

بموخب عقد عرفي مؤرخ بالددر 
دلبيضاء بتاريخ 25 نوفمبر 2222، تم 
تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 

ذدت دلخصائص دلتالية :
.APEX AGENCY SARL : دلتسمية

دلشكل دلقانوني):)شركة محدوا )
دملسؤولية.

أو) دلتجاري  أو  دلتقني  (: دلغرض)
أو) دملودقع  دالمر ،) وكالة  دلتيظيم 
اردسة) وتصميم  مودقع  دالنترنت 
دملعلوميات،)في مبرمج محلل مصمم.

دملد ):)99)سية.
دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر من كل سية.
محمد) زنقة  (: دالختماعي) دملقر 
دلخامس،) دلطابق  (44 رقم) سميحة 

دلددر دلبيضاء.
رأسمال) تحد0د  تم  (: دملال) ردس 
دلشركة ردس دملال في)122.222)ارهم)
حصة دختماعية) (1222 مقسمة إلى)
مكتتبة) للحصة  ارهم  (122 بقيمة)
ومحرر  بالكامل موزعة بين دلشركاء)

كما 0لي):



939 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

 42.222 حسين) سدريك  دلسيد 
ارهم أي)422)حصة دختماعية.

 42.222 حسين) دتسيك  دلسيد 
ارهم أي)422)حصة دختماعية.

دليسد حسن مرين)22.222)ارهم)
أي)222)حصة دختماعية.

دلتسيير):)تم تعيين كل من):)
دلسيد سدريك حسين حامل ل ب)

.BE823222(ت و
دلسيد دتسيك حسين حامل ل ب)

.BE815689(ت و
دلسيد حسن مرين حامل ل ب ت)

.BK321215(و
ملد غير) للشركة  كمسير0ن 
ملزمة) دلشركة  تصبح  كما  محدا ،)
دألعمال) بجميع  صحيح  بشكل 
دملتعلقة بها ودلتي تدمل ضمن غرضها)
دملسير0ن) دحد  بتوقيع  دملؤس�شي 
0جب) دملصرفية  للعمليات  وبالنسبة 
توقيع دلشيكات وأودمر دلتحويل دلتي)
من) ارهم  (22.222 عن) قيمتها  تزيد 
قب مسير0ن):)دلسيد سدريك حسين)
دلسيد) دو  حسين  دتسيك  ودلسيد 
سدريك حسين ودلسيد حسن مرين)
ودلسيد) حسين  دتسيك  دلسيد  أو 

حسن مرين.
ودلتسجيل) (: تم دإل0ددع دلقانوني)
دلجهوي) باملركز  دلتجاري  بالسجل 

لالستثمار بالددر دلبيضاء.
 483941 رقم) دلتجاري  دلسجل 

بالددر دلبيضاء.
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BITMAR
 S.A.R.L

شركة ذدت مسئولية محدوا  برأس 
مال 7،000،000 ارهم

دملقر دلرئي�شي دلحي دلصياعي موالي 
رشيد تجزئة ملد0ة 4 زنقة 5 رقم 12 

دلددر دلبيضاء
RC : 131663 دلددر دلبيضاء 

IF : 1921430
زياا  رأس دملال

في) مؤرخ  ماص  لسيد   وفًقا 
17)ايسمبر)2222،)يشير دلجمع دلعام)

دالستثيائي إلى تحقيق):)

بمقددر) دملال  رأس  تخفيض 

 64.222 بإلغاء) ارهم  (6.422.222

وذلك) دلخسائر  المتصاص  سهم 

 7.222222 بتخفيض رأس دملال من)

ارهم إلى)600،000)ارهم.

زياا  رأس دملال بمبلغ)8.222222 

ارهم إلى) (622.222 ارهم ليرتفع من)

دلد0ون) بمودزنة  ارهم  (8.622.222

وذلك) دلدفع،) ودملستحقة  دلسائلة 

سهم خد0د مكتتب) (82.222 بإنشاء)

به ومدفوع.)مخصص بالكامل):

دلسيد ماالل محمد)76222)سهم)

ودلسيد ماالل لحسين)4222)سهم.

من دليظام) و7) (6 تعد0ل دملااتين)

دألسا�شي وإعاا  صياغة دألنظمة)؛

إقردر دألنظمة دملحدثة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)759823.
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 LUX LIGHTING
 S.A.R.L

شركة ذدت مسؤولية محدوا  برأس 

مال 4.645.222 ارهم

دملقر دلرئي�شي دلحي دلصياعي موالي 

رشيد تجزئة ملد0ة 4 زنقة 5 رقم 12 

دلددر دلبيضاء

 IF : دلددر دلبيضاءRC : 275317 

14412479

زياا  رأس دملال
في) مؤرخ  ماص  لسيد   وفًقا 

17)ايسمبر)2222،)يشير دلجمع دلعام)

دالستثيائي إلى تحقيق):)

زياا  رأس دملال بمبلغ)2.845.522 

ارهم ليرتفع من)4.645.222)ارهم إلى)

7.499.522)ارهم عن طريق تعويض)

دلذمم دملد0ية دلسائلة ودلددئية عن)

خد0د) سهم  (28.545 إنشاء) طريق 

مكتتبة ومدفوعة بالكامل من طرف)

دلسيد ماالل محمد):)28545)سهم.

من دليظام) و7) (6 تعد0ل دملااتين)
دألسا�شي وإعاا  صياغة دألنظمة)؛

إقردر دألنظمة دملحدثة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)759821
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 CAPITAL CONSULTING
PARTNERS

دلشركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  
مساهم دلوحيد

 في )6.476.222 ارهم)
دملقر دلرئي�شي : 93 شارع دملسير  

دلخضردء دلددر دلبيضاء
RC : 222445 دلددر دلبيضاء

تخفيض رأس دملال
ماص) عقد  شروط  بموخب 
بتاريخ)6)أكتوبر)2222،)0قرر دملساهم)

دلوحيد ما 0لي):)
 تخفيض رأس دملال بمبلغ)6.466.222
ارهم) (6.476.222 من) ليصل  ارهم 
 64.662 بإلغاء) ارهم  (12.222 إلى)
مشاركة دختماعية.)سيتم إخردء)هذد)
بالخسائر،) دملدفوع  غير  دلتخفيض،)

عن طريق تعويض دلشريك)؛
تحد0ث للمااتين)6)و7)من دليظام)

دألسا�شي)؛
دعتماا دألنظمة في شكلها دلجد0د)؛
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 
رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (32  

.754573
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 TRADE شركة
MEDITERRANEAN 

ش م م
 دملقر دالختماعي :  دلددر دلبيضاء  

 .HAKAM 2 RUE 13 N° 19
دلسجل دلتجاري رقم 75621

تغييردت في قانون دلشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
دإلستتيائي دمليعقد بتاريخ)15)ايسمبر)
23)ايسمبر) 2222،)و دملسجل بتاريخ)
 TRADE 2222))قرر شركاء)شركة))»)
م.. م  ش  ( («MEDITERRANEAN 

ما 0لي):

في رأسمال دلشركة ليصل) دلرفع)
)ارهم.) إلى مبلغ)5.222.222)

دلرأسمال) تقسيمة  في  تغيير 
دالختماعي للشركة ليصبح كالتالي):

 SADIKI HASSAN ( دلسيد)
25222)حصة.

 TALHAOUI JAMILA ( دلسيد )
25222)حصة.

دملجموع)52222)حصة.
ادلك) و  دلشركة  قانون  تعد0ل 

بتغيير دلفصول))6)و7.
باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 
رقم) تحت  دلبيضاء) للددر  دلتجارية 

759864)بتاريخ)32)ايسمبر)2222.
وهدد بمثابة مقتطف و بيان
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 FLORIDA FOOD
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملتودخد) (FLORIDA FOOD لشركة)
دلبيضاء،) بالددر  دالختماعي  مقرها 
دلثاني) دلطابق  (5 دلرقم) (7 دلزنقة)
سيدي) دلسعاا   (4 رقم) دلشقة 

دلبرنو�شي،)تم إقردر ما 0لي):)
1)-)تفويت حصص دختماعية):)

دلسيد) حصص  خميع  تفويت 
)2222)حصة دختماعية) عزيز دلبني)

 1222( مبدد) محمد  دلسيد  لفائد  
حمز ) ودلسيد  دختماعية)) حصة 
دلبني))1222)حصة دختماعية))وبهذد)
0صبح دلرأسمال دالختماعي للشركة)

كما 0لي):)
دلسيد حمز  دلبني)8.222)حصة.
دلسيد محمد مبدد)2.222)حصة.

دملجموع)12.222)حصة.)
2)-)رفع دلرأسمال دالختماعي):)

بثالثة) دالختماعي  دلرأسمال  رفع 
ليصبح) ((3.222.222( ارهم) مال0ين 
 (4.222.222( ارهم) مال0ين  أربعة 
حصة) ((32.222( بإنشاء) وذلك 
دختماعية محرر  كليا عيد دالكتتاب)
بتحويل من دلحساب دلجاري دلددئن)
للشركة،)وبهذد 0صبح رأسمال دلشركة)

كما 0لي):)
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 3.222.222 ( :)حمز  دلبني) دلسيد)

ارهم.

 822.222 مبدد) محمد  (: دلسيد)

ارهم.

دملجموع)4.222.222)ارهم.

3)-)دلتسيير):))دستقالة دلسيد عزيز)

دلبني من مهامه كمسير وتعيين دلسيد)

وحيد للشركة) ( محمد مبدد كمسير)

ملد  غير محدوا .

4)-)دلتوقيع دالختماعي):)0أمذ بعين)

دالعتبار توقيع دلسيد محمد مبدد في)

خميع تعامالت دلشركة.

5)-)دإل0ددع دلقانوني):)تم باملحكمة)

رقم) تحت  دلبيضاء) للددر  دلتجارية 

759882)وبتاريخ)32)ايسمبر)2222.

332 P

CASA FOOD AND SPICES
 شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بمساهم ودحد

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

 CASA FOOD AND SPICES(لشركة

بالددر) دالختماعي  مقرها  دملتودخد 
دلبيضاء،)45)زنقة عبد دلقاار مفتكر)

دلطابق)2)دلرقم)4،)تم إقردر ما 0لي):)
1)-)رفع دلرأسمال دالختماعي):)

دالختماعي) دلرأسمال  رفع 

ارهم) ألف  وتسعمائة  بمليونان 

مال0ين) ثالثة  ليصبح  ((2.922.222(

بإنشاء) وذلك  ((3.222.222( ارهم)

محرر ) دختماعية  حصة  ((29.222(

من) بتحويل  دالكتتاب  عيد  كليا 

للشركة،) دلددئن  دلجاري  دلحساب 

دلشركة) رأسمال  0صبح   وبهذد 

كما 0لي:)

دلعالي) عبد  غازي  (: دلسيد)

3.222.222)ارهم.

)دملجموع)3.222.222)ارهم.

ذلك) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (- (2

دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  باملحكمة 

 32 وبتاريخ) (759886 رقم) تحت 

ايسمبر)2222.

333 P

CASADIS FOOD
 شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بمساهم ودحد

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملتودخد) (CASADIS FOOD لشركة)

دلبيضاء،) بالددر  دالختماعي  مقرها 

45)زنقة عبد دلقاار مفتكر دلطابق)2 

دلرقم)4،)تم إقردر ما 0لي:)

1)-)رفع))دلرأسمال دالختماعي):)

 رفع دلرأسمال دالختماعي بمليونان

 (2.922.222( ارهم) ألف  وتسعمائة 

 ليصبح ثالثة مال0ين ارهم))3.222.222)

حصة) ((29.222( بإنشاء) وذلك 

دختماعية محرر  كليا عيد دالكتتاب)

بتحويل من دلحساب دلجاري دلددئن)

رأسمال) 0صبح  وبهذد  للشركة،)

دلشركة كما 0لي):

 دلسيد غازي عبد دلعزيز)3.222.222

ارهم.

(((((((( دملجموع))3.222.222)ارهم.)

ذلك) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (- (2

دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  باملحكمة 

 تحت رقم)759885)وبتاريخ)32)ايسمبر

.2222

334 P

ESPACE ENGINEERING
 شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

 ESPACE ENGINEERING لشركة)

بالددر) دالختماعي  مقرها  دملتودخد 

دلبيضاء،)78)شارع دملقاومة دلطابق)2 

دلشقة)16،)تم إقردر ما 0لي):)

1)-)رفع دلرأسمال دالختماعي):)

 رفع دلرأسمال دالختماعي بتسعمائة

ألف ارهم))922.222))ليصبح مليون)

بإنشاء) وذلك  ((1.222.222( ارهم)

)9222))حصة دختماعية محرر  كليا)

عيد دالكتتاب بتحويل من دلحساب)

دلجاري دلددئن للشركة،)وبهذد 0صبح)

رأسمال دلشركة كما 0لي):)

 522.222 محمد ميردت) (: دلسيد)
ارهم.

دالاري�شي) سعيد  (: دلسيد)
522.222)ارهم.

)دملجموع))1.222222)ارهم.
ذلك) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (- (2
دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  باملحكمة 
 32 وبتاريخ) (759884 رقم) تحت 

ايسمبر)2222.
335 P

ميكافريك
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بمساهم ودحد
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
مقرها) دملتودخد  ميكافريك  لشركة 
دالختماعي بالددر دلبيضاء،)تجزئة زين)
دلطابق دألر�شي) (37 دلرقم) (3 دلسالم)

سيدي دلبرنو�شي،)تم إقردر ما 0لي):)
1)-)رفع دلرأسمال دالختماعي):)

بمليون) دالختماعي  دلرأسمال  رفع 
ثالثة) ليصبح  ((1.222.222( ارهم)
وذلك) ((3.222.222( ارهم) مال0ين 
دختماعية) حصة  ((12.222( بإنشاء)
بتحويل) دالكتتاب  عيد  كليا  محرر  
من دلحساب دلجاري دلددئن للشركة،)
وبهذد 0صبح رأسمال دلشركة كما 0لي):)
 3.222.222 دلسيد):)هشام تومير)

ارهم.
)دملجموع))3.222.222)ارهم.

ذلك) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (- (2
دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  باملحكمة 
 32 وبتاريخ) (759883 رقم) تحت 

ايسمبر)2222.
336 P

CANTOR ADVISORY
شركة مجهولة

رأسمالها 2.522.222 ارهم
دملقر : 129إقامة أوشتار، شارع 
دإلمام دلعلو�شي – دلددر دلبيضاء 
دلسجل دلتجاري عدا : 213577

0وم) دستثيائي  محضر  بمقت�شى 
شركة) قررت  (،.2222 نوفمبر) (22

دملعرفة بإسهاب أعاله ما 0لي):

توسيع نشاط دلشركة):)

ودملساعد ) دملشور   تقد0م 
دلشركات على دملستو ) ومردقبة أادء)

دملالي ودلتيظيمي ودإلادري.

وتيفيذ) تحد0د  في  دملساعد  

دالستردتيجيات،

دملال) رأس  على  بعمليات  دلقيام 

)مبيعات،)دقتياء،)...)إلخ))؛

خمع دألمودل ودلتمويل)؛

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)758611.

337 P

H&LI GROUP
شركة مجهولة

رأسمالها 7.222.222 ارهم

دملقر : 147دقامة دفا طابق 2 مكتب 
رقم 23 بوكس 1 شارع دملقاو مة،

 دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري عدا : 213327

بمقت�شى محضر دستثيائي 0وم)13 

دملعرفة) قررت شركة  (2222 أكتوبر)

بإسهاب أعاله ما 0لي):)

(: في) دلودقع  دلشركة  فرع  إغالق 

23)شارع دملسواي حي دلردسين دلددر)

دلبيضاء.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (-

 23 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222تحت رقم758622 .

338 P

ENERGIE SAHEL
RC n°3919

دالستثيائي) دلجمع  للقردر  وفقا 

 2222 نوفمبر) (32 بتاريخ) للشركة 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) (ENERGIE SAHEL SARL

2.222.22)ارهم و مقر ها دالختماعي)
حد) سهل  رياض  ز.) تجزئة1124)

دلسودلم،)وقد قرر دلشركاء)ما0لي):)
من) دلشركة  مال  رأس  زياا  

 4.222.222 إلى) ارهم  (2.222.222

ارهم عن طريق إاماج أرباح دلشركة.
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دليظام) من  (.7 دملاا ) وتعد0ل  (
دألسا�شي.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية لبرشيد بتاريخ)23)ايسمبر)

2222)تحت دلرقم)1627. 
339 P

ECF TRAVAUX
RC N°2515

دالستثيائي) دلجمع  للقردر  وفقا 
 2222 نوفمبر) (32 بتاريخ) للشركة 
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) (ECF TRAVAUX SARL
4.222.222)ارهم و مقر ها دالختماعي)
دلسودلم،) حد  دلوحد   تجزئة  (122

وقد قرر دلشركاء)ما0لي):)
من) دلشركة  مال  رأس  زياا  
 8.222.222 إلى) ارهم  (4.222.222
ارهم عن طريق إاماج أرباح دلشركة.)
دليظام) من  (.6 دملاا ) وتعد0ل 

دألسا�شي.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية لبرشيد بتاريخ)23)ايسمبر)

2222)تحت دلرقم)1626. 
340 P

URBAN DEVELOPPEURS III
بموخب عقد عرفي مؤرخ بالددر)
 2222 أغسطس) (12 0وم) دلبيضاء)
ومسجل بيفس دملد0ية قررت شركة)
URBAN DEVELOPPEURS III 
دملحدوا )) دملهام  ذدت  شركة 
ذدت) ارهم  (5.222.222 ورأسمالها)

دملقر دلرئي�شي في):)
دكتوبر وشارع دملسير ) (6 زنقة) (،6

دلطابق)3)دلددر دلبيضاء)ما 0لي):)
وفا  دلسيد هنري حا0يم بيريس.

عزله من ميصبه كمسير للشركة)
بعد) بيريس  حا0يم  هنري  (: دلسيد)

وفاته.)
تأكيد تعيينهما كمسيردن للشركة):)
بنستي،) ميير  ميشال  (: دلسيد)
 16 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،) مغربي 
0ونيو)1951،)حامل للبطاقة دلوطيية)

 B21118(رقم

مغربي) سلمون دفرياط،) (: دلسيد)

0ونيو) (28 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،)

حامل للبطاقة دلوطيية رقم) (،1949

.B42774

تعيينهما كمسيردن للشركة):)

بيريس) سيمون  خاكوب  (: دلسيد)

من) دلجنسية،) إسباني  طوليددنو 

دلحامل) (،1973 ما0و) (22 مودليد)

رقم) دالسبانية  دلتعريف  لبطاقة 

. D.N.I. 79383926G

مغربي) بيريس،) 0ويل  (: دلسيد)

ما0و) (23 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،)

حامل للبطاقة دلوطيية رقم (،1995

.BE871222

دألسا�شي) دليظام  صياغة  إعاا  

للشركة.

دإل0ددع):)تم دإل0ددع دلقانوني لد )

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

بالددر دلبيضاء)0وم)31)ايسمبر)2222 

و تحت رقم759997.
للنشر ودلبيان

341 P

ALMATHERM
بموخب عقد عرفي مؤرخ بالددر)

دلبيضاء)0وم 0وم)12)أغسطس)2222 

ومسجل بيفس دملد0ية قررت شركة)

دملهام) ذدت  شركة  (ALMATHERM

 1.222.222 ورأسمالها) دملحدوا  

ارهم،)ذدت دملقر دلرئي�شي في):)

356)شارع دبردهيم دلروادني دلددر)

دلبيضاء)ما 0لي):)

وفا  دلسيد هنري حا0يم بيريس.

عزله من ميصبه كمسير للشركة)

بعد) بيريس  حا0يم  هنري  (: دلسيد)

وفاته.)

: دلسيد) للشركة  كمسير   تعيييه 

إسباني) طوليددنو  بيريس  سيمون 

ما0و) (22 مودليد) من  دلجنسية،)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  (،1973

.D.N.I. 79383926G(دالسبانية رقم

تخصيص حصص دملتوفى دلسيد)

نقل) حسب  بيريس  حا0يم  هنري 

دمللكية لصالح):)

باسكال دليز كيز)2222)حصة.

0ويل بيريس)2222)حصة.

إ0مة سيمون بيريس))2222)حصة.

دنة بيريس)2222)حصة.

دندريا سار  بيريس))2222)حصة.

دألسا�شي) دليظام  صياغة  إعاا  

للشركة.

دإل0ددع):)تم دإل0ددع دلقانوني لد )

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

بالددر دلبيضاء)0وم)24)ايسمبر)2222 

و تحت رقم758927.
للنشر ودلبيان

342 P

KEJOLA IMMO
بموخب عقد عرفي مؤرخ بالددر)

دلبيضاء)0وم 0وم)12)أغسطس)2222 

ومسجل بيفس دملد0ية قررت شركة)

شركة ذدت دملهام) (KEJOLA IMMO

ارهم،) ورأسمالها32.222) أملحدوا  

ذدت دملقر دلرئي�شي في):)

دكتوبر وشارع دملسير ) (6 زنقة) (،6

دلطابق)3)دلددر دلبيضاءما 0لي):)

وفا  دلسيد هنري حا0يم بيريس

عزله من ميصبه كمسير للشركة)

بعد) بيريس  حا0يم  هنري  (: دلسيد)

وفاته.)

تأكيد تعيينهما كمسيردن للشركة):)

بنستي،) ميير  ميشال  (: دلسيد)

 16 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،) مغربي 

0ونيو)1951،)حامل للبطاقة دلوطيية)

.B21118(رقم

مغربي) سلمون دفرياط،) (: دلسيد)

0ونيو) (28 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،)

حامل للبطاقة دلوطيية رقم) (،1949

.B42774

تعيينهما كمسيردن للشركة):)

بيريس) سيمون  خاكوب  (: دلسيد)

من) دلجنسية،) إسباني  طوليددنو 

دلحامل) (،1973 ما0و) (22 مودليد)

رقم) دالسبانية  دلتعريف  لبطاقة 

.D.N.I. 79383926G

مغربي) بيريس،) 0ويل  (: دلسيد)
ما0و) (23 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،)
حامل للبطاقة دلوطيية رقم (،1995

.BE871222
تخصيص حصص دملتوفى دلسيد)
نقل) حسب  بيريس  حا0يم  هنري 

دمللكية لصالح):)
باسكال دليز كيز)22)حصة.

0ويل بيريس))22)حصة.
إ0مة سيمون بيريس)22)حصة.

دنة بيريس))22)حصة.
دندريا سار  بيريس)22)حصة.

دألسا�شي) دليظام  صياغة  إعاا  
للشركة.

دإل0ددع):)تم دإل0ددع دلقانوني لد )
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
بالددر دلبيضاء)0وم)24)ايسمبر)2222 

و تحت رقم)758924.
للنشر ودلبيان

343 P

PASMYR
بموخب عقد عرفي مؤرخ بالددر)
أغسطس) (12 0وم) 0وم  دلبيضاء)
2222)ومسجل بيفس دملد0ية قررت)
دملهام) ذدت  شركة  (PASMYR شركة)
 3.222.222 ورأسمالها) دملحدوا  

ارهم،)ذدت دملقر دلرئي�شي في):)
356)شارع دبردهيم دلروادني طريق)

دلجد0د  دلددر دلبيضاء
ما 0لي):)

وفا  دلسيد هنري حا0يم بيريس.
عزله من ميصبه كمسير للشركة.)
دلسيد):)هنري حا0يم بيريس بعد وفاته)

تأكيد تعيييه كمسير للشركة):)
بيريس) سيمون  خاكوب  (: دلسيد)
من) دلجنسية،) إسباني  طوليددنو 
دلحامل) (،1973 ما0و) (22 مودليد)
رقم) دالسبانية  دلتعريف  لبطاقة 

.D.N.I. 79383926G
تعيييه كمسير للشركة):)

مغربي) بيريس،) 0ويل  (: دلسيد)
ما0و) (23 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،)
حامل للبطاقة دلوطيية رقم (،1995

.BE871222
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تخصيص حصص دملتوفى دلسيد)
نقل) حسب  بيريس  حا0يم  هنري 

دمللكية لصالح):)
باسكال دليز كيز)3222)حصة.

0ويل بيريس)3222)حصة.
إ0مة سيمون بيريس)3222)حصة.

دنة بيريس)3222)حصة.
دندريا سار  بيريس)3222)حصة.

دألسا�شي) دليظام  صياغة  إعاا  
للشركة.

دإل0ددع):)تم دإل0ددع دلقانوني لد )
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
بالددر دلبيضاء)0وم)24)ايسمبر)2222 

و تحت رقم758925.
للنشر ودلبيان

344 P

URBAN DEVELOPPEURS V
بموخب عقد عرفي مؤرخ بالددر)
أغسطس) (12 0وم) 0وم  دلبيضاء)
2222)ومسجل بيفس دملد0ية قررت)
 URBAN DEVELOPPEURS شركة)
دملحدوا ) دملهام  ذدت  شركة  (V
ذدت) ارهم،) (5.222.222 ورأسمالها)

دملقر دلرئي�شي في):)
دكتوبر وشارع دملسير ) (6 زنقة) (،6

دلطابق)3)دلددر دلبيضاء)ما 0لي):)
وفا  دلسيد هنري حا0يم بيريس

عزله من ميصبه كمسير للشركة)
دلسيد):)هنري حا0يم بيريس بعد وفاته)
تأكيد تعيينهما كمسيردن للشركة):)
بنستي،) ميير  ميشال  (: دلسيد)
 16 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،) مغربي 
0ونيو)1951،)حامل للبطاقة دلوطيية)

 B21118(رقم
مغربي) سلمون دفرياط،) (: دلسيد)
0ونيو) (28 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،)
حامل للبطاقة دلوطيية رقم) (،1949

.B42774
تعيينهما كمسيردن للشركة):)

بيريس) سيمون  خاكوب  (: دلسيد)
من) دلجنسية،) إسباني  طوليددنو 
دلحامل) (،1973 ما0و) (22 مودليد)
رقم) دالسبانية  دلتعريف  لبطاقة 

. D.N.I. 79383926G

مغربي) بيريس،) 0ويل  (: دلسيد)
ما0و) (23 بتاريخ) مزادا  دلجنسية،)
حامل للبطاقة دلوطيية رقم (،1995

.BE871222
دألسا�شي) دليظام  صياغة  إعاا  

للشركة.
دإل0ددع):)تم دإل0ددع دلقانوني لد )
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
بالددر دلبيضاء)0وم)24)ايسمبر)2222 

و تحت رقم758926 
للنشر ودلبيان

345 P

DATABLOW
ادطا بلوو

شركـة محدوا  دملسؤولية بشريك 
وحيد رأسمالها 12.222 ارهم

 شارع لال دلياقوت وزنقة دلعرعار 
عمار  9 إقامة ڭدليس دلطابق 4 

شقة 17 دلددر دلبيضاء
تحويـل دملــقـر دإلختمـاعـي 

دلجمعية) مددولة  بمقت�شى  (- (I
 29 بتاريخ) عاا0ة  دلغير  دلعامة 
بلوو») »ادطا  لشركة) (2222 شتيبر)
دملقر) تحويل  دلوحيد  دلشريك  قرر 

دإلختماعي للشركة):)
لال) شارع  (: دلقد0م) دلعيودن  من 
 9 عمار ) دلعرعار  وزنقة  دلياقوت 
 17 شقة) (4 دلطابق) ڭدليس  إقامة 

دلددر دلبيضاء.
زنقة دملرج) (: إلـى دلعيودن دلجد0د)
عمار )5)دلطابق)2)شقة)3)حي حسان)

دلرباط.
قرر دلشريك دلوحيد لشركة) (- (II
دلقانون) تحد0ت  بلوو») »ادطا 
 LA MISE A JOURدألسا�شي للشركة

.DES STATUTS
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
تحت رقم) (2222 ايسمبر) (28 بتاريخ)

.129715
دلسجل) في  دلشركة  تسجيل  تم 
دلتجاري باملحكمة دلتجارية بالرباط)
تحت رقم) (2222 ايسمبر) (28 بتاريخ)

.148547
من أخل دلتخليص ودإلشهار)

346 P

SOMABIORG
« CIBIO «

صومابيورغ

شركـة محدوا  دملسؤولية

رأسمالها 122.222 ارهم

شارع لال دلياقوت وزنقة دلعرعار 

عمار  9 إقامة ڭدليس دلطابق 4 

شقة 17 دلددر دلبيضاء

دلجمعية) مددولة  بمقت�شى  (- (I

9)ايسمبر) دلعامة دلغير عاا0ة بتاريخ)

قرر) »صومابيورغ») لشركة) (2222

عالمة) إضافة  باإلخماع  دلشركاء)

دلتسمية) إلى  »سيبيو») تجارية)

»صومابيورغ».

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (II

دلضبط باملحكمة دلتجارية بالبيضاء)

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (31 بتاريخ)

. 759963
من أخل دلتخليص ودإلشهار)

347 P

ريكوريسك كونسيلتينڭ
شركـة محدوا  دملسؤولية

رأسمالها 722.222 ارهم 

217 شارع إبردهيم دلروادني إقامة 

دلفتح دلطابق 3 شقة رقم 7 دلددر 

دلبيضاء

 تحويـل دملــقـر دإلختمـاعـي 
دلجمعية) مددولة  بمقت�شى  (- (I

 14 بتاريخ) عاا0ة  دلغير  دلعامة 

»ريكوريسك) لشركة) (2222 ايسمبر)

تحويل) دلشركاء) قرر  كونسيلتينڭ»)

دملقر دالختماعي للشركة):)

شارع) (217 (: من دلعيودن دلقد0م)

إبردهيم دلروادني إقامة دلفتح دلطابق)

3)شقة رقم)7)دلددر دلبيضاء.

إلـى):)دلعيودن دلجد0د):)149 151- 

شارع دبردهيم دلروادني وزنقة دحمد)

بالطو) حي  (2 رقم) مݣاز   دلقضميري 

دملعاريف دلددر دلبيضاء.

دألسا�شي) دلقانون  تحد0ت  (- (II

 LA MISE A JOUR DESللشركة

.STATUTS

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (III

دلضبط باملحكمة دلتجارية بالبيضاء)

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (31 بتاريخ)

 .762263
من أخل دلتخليص ودإلشهار)

348 P

 SOCIETE CHIC FOULARD
RH S.A.R.L

برأسمال 100،000 ارهم. دملقر 

دلرئي�شي : دلددر دلبيضاء، عين دلشق 

دلشريفة شارع 15 رقم 19، دلددر 

دلبيضاء.

- RC : 110997/ IF 02202184

دلتعد0الت دلقانونية
دلعام) دلجمع  ملحضر  وفًقا 

دملقر) في  للمساهمين  دالستثيائي 

(،2222 ( ايسمبر) (27 دلرئي�شي بتاريخ)

دلغرض) تمد0د  باإلخماع  تقرر  فقد 

دلتصنيع) وهو  للشركة،) دملؤس�شي 

ودلتجزئة) بالجملة  دلبيع  ودإلنتاج،)

لألوشحة ومشتقاتها دلباقي اون تغيير)

»موضوع) (23 دملاا ) تعد0ل  وبالتالي 

دلشركة»)من دليظام دألسا�شي.

دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759286.

349 P

 SOCIETE HYDROCHAUF
s.a.r.l

رأس مال 100،000 ارهم

دملقر دلرئي�شي : دلددر دلبيضاء، 27، 

مجموعة زناتة، 4 دلقدس سيدي 

دلبرنو�شي

دملقر دلجد0د : دلددر دلبيضاء، متجر 

تجزئة 16 لتيس حليو ، دلطابق 

دالر�شي

RC : 183133 IF 40172338

 دلددر دلبيضاء.

دلتعد0الت دلقانونية
دلعام) دلجمع  محضر  وبحسب 

دملقر) في  للمساهمين  دالستثيائي 

،2222 ايسمبر) (7 بتاريخ) دلرئي�شي 
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دملقر) نقل  باإلخماع  تقرر  فقد  (

دلددر) (: من) للشركة سابًقا  دلرئي�شي 

 4 زناتة،) مجموعة  (،27 دلبيضاء،)

دلقدس.)سيدي دلبرنو�شي في دلعيودن)

دلجد0د):)دلددر دلبيضاء،)متجر تجزئة)

دلطابق دالر�شي،) لتيس حليو ،) (16

وتعد0ل دملاا )4)من دليظام دألسا�شي)

بياء)على ذلك.

دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)برقم)759288.

350 P

PRODUITS AL HAMD
SARL AU

دلسجل دلتجاري رقم 152841

إعالن عن تفويت حصص 
دختماعية

 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلسيد) دلشركاء) قرر  (2222 ايسمبر)

دملفوت) دلشريك  محمد،) زمييني 

دحمد،) زمييني  ودلسيد  للحصص،)

في) دلحصص  له  دملفوتة  دلشريك 

ذدت) شركة  دلحمد،) برواوي  شركة 

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

دلتي 0وخد مقرها دالختماعي) وحيد،)

دلجملة) سوق  (39 6رقم) زنقة) ب 

سيدي عثمان دلددر دلبيضاء)ما 0لي):)

دلبالغ) دلحصص  مجموع  تفويت 

من) )1222)حصة  دلف) عداها 

دلودحد ) للحصة  ارهم  (122 فئة)

في) محمد  زمييني  للسيد  ودململوكة 

شركة برواوي دلحمد لفائد  دلسيد)

زمييني دحمد.

دستقالة دلسيد زمييني محمد من)

مهامه كمسير للشركة.

تعيين دلسيد زمييني دحمد مسيرد)

وحيدد للشركة ملد  غير محدوا .

دملتعلق) دلبيكي  دلتوقيع  تغيير 

بوثائق دلشركة.

دألسا�شي) دلقانون  وتحيين  تغيير 

للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
 2222 ايسمبر) (29 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت دلرقم)759641 . 
351 P

ERH TECHNOLOGY
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 
حيدر خاسم 1 دلطابق 4 رقم 

22بالددر دلبيضاء
دلددر دلبيضاء

رأسمالها 22، 122.222 ارهم
تحويل دألسهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
عقد) تم  (2222 نوفمبر) (19  
 ERH شركة) حصص  تفويت 
مسؤولية) ذدت  (TECHNOLOGY
ارهم) (122.222 رأسمالها) محدوا  
ودلتي مقرها دالختماعي بالددر دلبيضاء)
إقامة) عمير  بني  زنقة  كلميمة  شارع 
 22 رقم) (4 دلطابق) (1 خاسم) حيدر 
بالددر دلبيضاء)ذدت دلسجل دلتجاري)
دلسيد ) فوتت  حيث  (378755 رقم)

فدو  خالل)1222)حصة كالتالي):)
خاا) دلسيد  لصالح  سهما  (342

دلزدواي.
دلسيد ) لصالح  سهًما  و332)
لصالح) سهًما  و332) انيا  دلودورتي 

دانسة أبو معد دلباتول،
دستقالة دلسيد  فدو  خالل من)

ميصبها كمسير  للشركة
دلزدواي) خاا  دلسيد  تعيين 
أبو) انيا ودانسة  دلودورتي  ودلسيد  
معد دلباتول مد0رين مشاركين لفتر )

غير محدوا .
تحويل دلشكل دلقانوني

دلشركة) بتوقيع  دالحتفاظ  0تم  (
ودلتوقيع مع دلبيك من قبل دثيين من)
من) دلحاضرين  دملشاركين  دملد0رين 

أصل ثالثة
)دلصالحيات دملميوحة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)756822.
352 P

» COIN CALME «
ش. م. م لشريك ودح

 رأسمالها 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : 43-44 زنقة 5 

إقامة دليخيل شارع شفشاوني، عين 

دلسبع، دلددر دلبيضاء

ميجز) عرفي  عقد  بمقت�شى  (.1

 2222 مارس) (5 بتاريخ) بالبيضاء)

 2222 ايسمبر) (26 بتاريخ) ودملسجل 

تم دالتفاق على عقد تسيير حر ألصل)

(«COIN CALME(«(دلتجاري بين شركة

رأسمالها) ودحد  لشريك  م  م.) ش.)

مقرها) 0وخد  ودلتي  ارهم  (122.222

 5 زنقة) (43-44 دالختماعي بالبيضاء،)

إقامة دليخيل شارع شفشاوني،)عين)

 159 دلتجاري) دلسجل  رقم  دلسبع،)

دلوحيد) مسيرها  شخص  في  (،245

محمد دليوني بصفته مكري وحميد)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دلكردس 

رقم)EB 44328،)بصفته مكتري.

يهدف دلعقد إلى دلتسيير دلحر) (.2

من) دبتددء) ثالث سيودت  ملد   ملقهى 

0ونيو) (32 إلي متم) فاتح 0وليوز2219)

،2222

3.)بموخب هذد دلعقد 0لتزم دلسيد)

دملقهى) باستغالل  دلكردس  حميد 

ويتحمل خميع مسؤولياته،

دلسيد محمد دليوني ودلشركة) (.4

« COIN CALME)»)ليسود مسئولين)

دلكردس) دلسيد حميد  دلتزدمات  عن 

تجاه دلغير ودألصل دلتجاري ال 0مكيه)

أن 0كون محل رهن،
)مقتطف من أخل دإلشهار

353 P

RAMA SAKANE
دلسجل دلتجاري عدا 369711

توسيع نشاط دلشركة
بموخب دختماع دلجمعية دلعامة)

(،2222 نوفمبر) (23 في) دلعاا0ة  غير 

باإلخماع توسيع نشاط) قرر دلشركاء)

دلشركة دلى):)

دملقاولة في دالشغال دلعامة ودلبياء.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

758625)بتاريخ)23)ايسمبر)2222.

354 P

ACCESS GLASS 
SARL

دلرأسمال دالختماعي 122.222

 دملقر دالختماعي : دلددر دلبيضاء زنقة 

سقردط دقامة مازوريل عيار  أ متجر 

بالطابق دلسفلي رقم أ 4

دملعاريف 

  دلسجل دلتجاري عدا : 329659

دلتعريف دلضريبي :  15263447

تغيير دملقر دالختماعي للشركة 
بمقت�شى محضر دلجمع دلعام) (- (I

 SARL ACCESS غير دلعااي لشركة)

(،2222 نوفمبر) (24 بتاريخ) (GLASS

مصوصا فيه  قرر  ودلذي   ودلذي 

ما 0لي):)

للشركة) دالختماعي  دملقر  تغيير  1ـ)

دلى دلددر دلبيضاء)12)تجزئة دلسعاا )

دلطابق دلسفلي سيدي معروف.

تعد0الت في دلقانون دألسا�شي) (.2

للشركة.

3.)دلسلطات.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

 2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت عدا)762257.
للمقتطف ودلبيان

355 P

AIMOLOC
دليقصان في رأسمال دلشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموخب 

2222و) نوفمبر) (22 0وم) بالبيضاء)

دملساهم) دملد0ية قرر  بيفس  مسجل 

شركة) (AIMOLOC لشركة) دلحاضر 

ورأسمالها) دملحدوا   دملهام  ذدت 

دملقر) ذدت  ارهم،) (1.222.222

دلرئي�شي في دلددردلبيضاء):)
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8 RUE POINT DU JOUR 

BOURGOGNE

ما 0لي):)

دلشركة) رأسمال  تخفيض  (.1

بذلك) ليصبح  ارهم  (52.222 بمبلغ)

952.222)ارهم.

 2 من) تخفيض عدا دلشركاء) (.2

 SULTANA( إلى)1)حيث تيحت دلسيد

.AFRIAT ATTAR
3.)تعد0ل دملاا )6)و)7من دلقانون)

دألسا�شي للشركة.

تغيير دلشكل دلقانوني للشركة) (.4

إلى) دملحدوا   دملهام  ذدت  من شركة 

شركة ذدت دملهام دملحدوا  ودلشريك)

دلوحيد.

5.إعاا  صياغة دلقانون دألسا�شي)

للشركة.)

دإل0ددع):)تم دإل0ددع دلقانوني لد )

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

2221)وتحت) بالبيضاء)0وم)25)0يا0ر)
رقم)762359.

للنشر ودلبيان

356 P

ROFEQ
دليقصان في رأسمال دلشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموخب 

2222 ايسمبر) فاتح  0وم   بالبيضاء)

و مسجل بيفس دملد0ية قرر مساهمو)

دملهام) ذدت  شركة  (ROFEQ شركة)

 6.833.222 ورأسمالها) دملحدوا  

ذدت دملقر دلرئي�شي في دلددر) (، ارهم)

دلبيضاء):)

67 BIS RUE ABDELLAH EL 

MEDIOUNI 

ما 0لي):)

دلشركة) رأسمال  تخفيض  (.1

ليصبح) ارهم  (3.333.222 بمبلغ)

بذلك)3.522.222)ارهم.

من دلشركاء) عدا  تخفيض  (.2 

روفي) دلسيد  تيحى  حيث  (2 إلى) (4  

خوزيف ودلسيد دلبير كيافو.)
3.)تعد0ل دملاا )6)و)7من دلقانون)

دألسا�شي للشركة.)

دإل0ددع):)تم دإل0ددع دلقانوني لد )

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

2221)وتحت) بالبيضاء)0وم)25)0يا0ر)
رقم)762358.

للنشر ودلبيان

357 P

OUAHMIDI FOURNITURE 
 SARL AU

 شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت شريك وحيد 

مقرها دالختماعي :

39 AV(LALLA(EL(YACOUT 5EME 

AP APPT D CASABLANCA
رأسمالها :  122.222 دلسجل 

دلتجاري رقم 441215 دلبيضاء.

دلضريبة دلجبائية رقم 37634658 .

دلتعريف دملوحد 

 222329625222267

تفويت حصص دختماعية
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالددر)

 2222 ايسمبر) (28 بتاريخ) دلبيضاء)

قرر دلجمع دلعام دالستثيائي لشركة)

 OUAHMIDI FOURNITURE»

دملسؤولية) ذدت  شركة  («SARL AU

دملحدوا  ذدت شريك وحيد ما 0لي):)

 ABDELHAKIM دلسيد) تفويت 

حصة)  1222  OUAHMIDI

دختماعية بقيمة)122)ارهم لكل)

دلسيد)) لفائد   حصة 

 MOHAMMED AHDAOUI 

 122 حصة دختماعية بقيمة)  1222

ارهم لكل حصة.

 ABDELHAKIM دستقالة دلسيد)

وحيد) كمسير  (OUAHMIDI

دلسيد وتعيين   للشركة 

MOHAMMED OUAHMIDI  

غير) دخل  دلى  للشركة  وحيد  كمسير 

محدوا.

باملحكمة) دلقانوني  دإليددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (28  

.759282

358 P

SAMNAIM
SARL AU

برأسمال 10،000 ارهم

دملقر دلرئي�شي : شارع بيروت، دقامة 

دلزهور، رقم 212، زهور 2، فاس

 I.F : 14388284 – PATENTE :

 13070624 – RC : 39889 ICE :

222523321222287

بيع دألسهم تعيين مسير ودحد
بتاريخ ماص  محضر   بمقت�شى 
تقرر) بمد0ية فاس،) (2222 نوفمبر) (5

ما 0لي):)

للسيد) سهم  )مائة)) (122 تحويل)

لصالح) هشام  دلرحيم  عبد  سمري 

دلسيد دلحالمي مردا.

عبد) سمري  دلسيد  دستقالة 

وتعيين) كمسير  ميصبه  من  دلرحيم 

ميفرا) كمسير  مردا  دلحالمي  دلسيد 

ملد  غير محدوا .

مسؤولية) حسن  دلسيد  0تولى 

وكذلك) دلشركة  متطلبات  خميع 

بها) تعهدت  دلتي  داللتزدمات  خميع 

دلشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (16 بتاريخ) بفاس  دلتجارية 

2222)تحت رقم):)3649/2222.

359 P

 TRANSPORT ILOU« شركة

»MAROC
ش م م. 

 BD 131 : دملقر دالختماعي 

ABDELMOUMEN N°117 
 دلددر دلبيضاء. دلسجل دلتجاري

رقم 177259

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

0يا0ر) (31 بتاريخ) دمليعقد  دإلستتيائي 

ايسمبر) (17 بتاريخ) ودملسجل  (2222

2222)قرر دلجمع دلعام ما 0لي):

فيما) قردر  دلعام  دلجمع  قبل 

0خص دغالق مسطر  تصفية شركة))

 TRANSPORT ILOU MAROC 

ش م م.)

نتيجة) بينت  دلتصفية  حصيلة 
مسار  صافية بمبلغ قدره)3291،79 

ارهم.
باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 
رقم) تحت  دلبيضاء) للددر  دلتجارية 

758695)بتاريخ)23)ايسمبر)2222.
وهدد بمثابة مقتطف وبيان

)دملصفي)

360 P

 Sté ABDILY TRANS
شركة محدوا  دملسؤولية 
رأسمالها 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : إقامة دلبستان 2 
عمار  1 دملحل1 دلبر نو�شي دلددر 

دلبيضاء
تصفية دلشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموخب 
(،2222 ايسمبر) (7 بتاريخ) بالبيضاء)
 ABDILY لشركة) دلشركاء) قرر 
شركة محدوا  دملسؤولية) (،TRANS

ما 0لي):)
-)تصفية دلشركة.

دلسيد ) تعيين  دلشركاء) قرر  (-
عقردن دميمة للقيام بالتصفية.

-)مقر دلتصفية هو):)
إقامة دلبستان)2)عمار )1)دملحل1 

دلبر نو�شي دلددر دلبيضاء.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 
بالبيضاء)في)23)ايسمبر)2222)تحت)

عدا)758642
361 P

 SOCIETE STUDIO
CLOTHING

SARL AU
 شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلودحد
تصفية دلشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموخب 
(،.2222 28)سبتمبر) بتاريخ) بالبيضاء)
لشركة) دلودحد  دلشريك  قرر 
(،STUDIO CLOTHING SARL AU
ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة 

دلشريك دلودحد ما 0لي):)
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حل وتصفية دلشركة.
دلهجامي) هد   دلسيد   تعيين 

للقيام بالتصفية.
شارع) (197 (: تعيين مقر دلتصفية)
دلددر) دلسااس  دلطابق  دملقاومة 

دلبيضاء.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

بالبيضاء)تحت عدا)754725.
362 P

KTMC GROUP
ردسمال100،000 ارهم

RC : 453027
حل دلشركة

بمقت�شى دلقردر دلجماعي للشركاء)
حل) تقرر  (،2222 فبرد0ر) (12 بتاريخ)

دلشركة وتصفيتها.
بتعيين دلسيد كريم) قام دلشركاء)
الستكمال) للشركة  كمصفي  تير 
دلحالية،) دالختماعية  دلعمليات 
وتحقيق دألصول ودلوفاء)بااللتزدمات.
في) للتصفية  دلرئي�شي  دملقر  0قع 
شارع لال 0اقوت) (61 دلددر دلبيضاء،)

ومصطفى دملعاني رقم)16)رقم)4
تم إ0ددع دملستيددت دملتعلقة) (- (II
دملحكمة) في  دملبكر  دلشركة  بحل 
 2222 ايسمبر) (28 بتاريخ) دلتجارية 

تحت رقم)759322.
363 P

C-ENERGY CONSULTING
تعد0ل

بتاريخ مؤرخ  محضر  على   بياء)
لشركة)) (2222 نوفمبر) (22  
C-ENERGY(CONSULTING)ش م م)

تمت دملصااقة على ما 0لي):)
للنشاط) دلنهائي  دلتوقف  (-
تحقيق) لعدم  دلشركة  تزدوله  دلتي 

موضوعها دالختماعي)
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (
 22 0وم) دالبتددئية  برشيد  محكمة 

ايسمبر)2222)تحت رقم)28142.
موخز وبيان

364 P

TAKBLADI
طاك بالاي

شركـة محدوا  دملسؤولية رأسمالها 

122.222 ارهم

75 شارع أنفا زنقة كلوز بروڤانس 

دلطابق 9 شقة ب 128 دلددر 

دلبيضاء.

حل قبل دألخل للشركة
دلعام) دلجمع  بمقت�شى  (- (1

 2222 نوفمبر) (32 دالستثيائي بتاريخ)

تقرر حل دلشركة دملذكور  أعاله قبل)

دنتهاء)دملد  دملحدا  وتصفيتها.)

و قد نصب كمصفي دلسيد) (- (2

لساسفة) دملقيم  محمد  دلعسري 

 21 عمار ) (22 س) م  دألمانة  إقامة 

دلحامل) دلبيضاء) (24 رقم) (24 طابق)

رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

دلسلطات) له  وفوضت  (LA122552

بالعمليات) دلقيام  أخل  من  دملطلقة 
دالختماعية دلجارية،)تحقيق دألصول)

و تخليص دلد0ون).)

شارع) (75 مقر دلتصفية حدا ب)

 9 دلطابق) بروڤانس  كلوز  زنقة  أنفا 

شقة ب)128)دلددر دلبيضاء

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2

دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية دلددر)

 2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) دلبيضاء)

رقم)759964.
من أخل دلتخليص ودإلشهار

365 P

HELIXOMAR 
  SARL AU

دلرأسمال : 122.222 ارهم 

 مقرها دالختماعي ب : قبيلة أوالا 

زيان دلسودلم دلطريفية اودر غوالي 

برشيد.

دلعام) دلجمع  عقد  بمقت�شى 

 2222 نوفمبر) (2 بتاريخ) دالستثيائي 

قرر مساهم دلشركة ما 0لي):)

قرر) (: للشركة) دملسبق  دلحل 

دلشركة) تصفية  دلشركة  مساهم 

بصفة أولية.

تم دلقيام باإل0ددع دلقانوني لد )
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
 2222 ايسمبر) (25 بتاريخ) ببرشيد 

تحت رقم)12731.
366 P

METALSIM
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 222.222 ارهم
دلكائن مقرها : دلددر دلبيضاء 651، 

زنقة كلميمة بوركون
غير) دلعامة  دلجمعية  بموخب 
دلعاا0ة دمليعقد  في)3)نوفمبر)2222،)
 METALSIM شركة) شركاء) فإن 
محدوا ،) مسؤولية  ذدت  شركة 
222.222)ارهم،)قد قررود) رأسمالها)
من) دبتددء) للشركة  دملسبق  دلحل 
مصف) وتعيين  (،2222 نوفمبر) (23
سيمون) بييشو  دلسيد  شخص  في 

وتحد0د سلطات ومقر دلتصفية.
تم دلقيام باإل0ددع دلقانوني بكتابة)
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)
(،2222 ايسمبر) (22 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)758537.
367 P

EGYX MOROCCO
sarl

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 
دلشريك دلودحد

دملقر دالختماعي : 227 شارع دملقاومة 
طابق 7مكتب 14، دلددر دلبيضاء

تصفية دلشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموخب 
(،.2222 15)ايسمبر) بالبيضاء)بتاريخ)
 EGYX«(قرر دلشريك دلودحد لشركة
شركة محدوا ) (،«MOROCCOsarl
دلودحد دلشريك  ذدت   دملسؤولية 

ما 0لي):)
-)تصفية دلشركة.

-)قرر دلشركاء)تعيين دلسيد أحمد)
بوستا للقيام بالتصفية.

دملقر) (: هو) دلتصفية  مقر  (-
دالختماعي):)227)شارع دملقاومة طابق)

7مكتب)14،)دلددر دلبيضاء.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 ..2222 ايسمبر) (32 في) بالبيضاء)

تحت عدا)825 759.

368 P

 READY TRANS
ش.م.م

رأسمالها 122.222 ارهم في طور 

دلتصفية
 38زنقة أبو دلوقت شقة 15 بور 

كون دلددر دلبيضاء

إنهاء دلتصفية
دلعام) دلجمع  بمقت�شى  (- (1

ايسمبر) (23 بتاريخ) دالستثيائي 

2222)قرر دلشريك بعد دإلطالع على)

وعلى) عليه  دملصااقة  دملصفي  تقرير 

إبردء) قرر  كما  دلتصفية  حسابات 

ذلك) بعد  وقرر  مهامه  وإنهاء) ذمته 

إنهاء)عمليات دلتصفية.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2

دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)

   2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)762114.
من أخل دلتخليص ودإلشهار

369 P

» NEW PONY « 
ش. م. م لشريك ودحد رأسمالها 

12.222 ارهم.

 دملقر دالختماعي :،إقامة شهرزدا 3، 

دلطابق 5، رقم 22،

زنقة سومية،دلددر دلبيضاء.

حل شركة قبل دألودن
سجل تجاري عدا 971 347 

)بمقت�شى عقد عرفي للجمع دلعام)

دلودحد) دلشريك  لقردر  دالستثيائي 

ميجز بتاريخ)22)0وليو)2218)بالبيضاء)

 NEW (: قرر دلشريك دلودحد لشركة)

PONY)ش.)م.)م لشريك ودحد.)ودلتي)

زنقة) دلبيضاء،) دلددر  مقرها  0وخد 

سومية،إقامة شهرزدا)3،)دلطابق)5،)

رقم)22)ما 0لي):)
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للشركة) دألودن  قبل  حل  (.1
ووضعها محل تصفية،

دلسيد) دملصفي  تسمية  (.2
وتحد0د) (KULDZIJOSKI ELVIS

مهامه،
في) دلتصفية  مقر  تحد0د  ( (.3
زنقة سومية،إقامة) (، دلددر دلبيضاء)

شهرزدا)3،)دلطابق)5،)رقم)22.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (.4
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
ايسمبر) (28 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر 

2222تحت رقم)759365.
مقتطف من أخل دإلشهار

370 P

FM SIGMA
شركة محدوا  دملسؤولية بمساهم 

وحيد
دلعااي) غير  دلعام  دلجمع  مالل 
دنعقد) دلذي  (FM SIGMA لشركة)
بتاريخ)32)نوفمبر)2222)قرر دلشريك

)ما 0لي:)
من) دلشركةدبتددءد  تصفية  (- (1

تاريخ دلجمع.
دستقالة دلسيد فؤدا دمريس) (- ( (

من مهامه.
-)تقليد دلسيد فؤدا دمريس مهمة)

دملصفي.
))-)تحد0د مقر دلتصفية في5)زنقة)
(- ( بيجد0ة) دألول  دلطابق  ا0كسميد 

دلددر دلبيضاء.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2
بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
 2221 0يا0ر) (24 بتاريخ) دلبيضاء)

وتحت رقم)762226.
371 P

PROGRESS PRESSING
ش.م.م

رأسمالها 122.222 ارهم
زنقة سمية إقامة شهرزدا 3 شقة 

22 دلددر دلبيضاء
حل قبل دألخل للشركة

دلعام) دلجمع  بمقت�شى  (- (1
 2222 0ونيو) (32 بتاريخ) دالستثيائي 
دملذكور  دلشركة  حل  دلشركاء) قرر 

دملحدا ) دملد   دنتهاء) قبل  أعاله  (
دلشركاء) نصب  وقد  وتصفيتها.)
من) كمصفي  أمددغ  0اسين  دلسيد 
دالختماعية) بالعمليات  دلقيام  أخل 
تحقيق دألصول و تخليص) دلجارية،)

دلد0ون.)
مقر دلتصفية حدا بزنقة سمية)
دلددر) (22 شقة) (3 شهرزدا) إقامة 

دلبيضاء.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)
)تحت) (2221 0يا0ر) (5 بتاريخ) دلبيضاء)

رقم)762221.
من أخل دلتخليص ودإلشهار
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 ZAKIADIS
ش.م.م

رأسمالها 122.222 ارهم
في طور دلتصفية

زنقة خعفر دبن حبيب إقامة دملشرق 
طابق 1 بوركون دلددر دلبيضاء

إنهاء دلتصفية
دلعام) دلجمع  بمقت�شى  (- (1
ايسمبر) (32 بتاريخ) دالستثيائي 
2219)قرر دلشريك بعد دإلطالع على)
وعلى) عليه  دملصااقة  دملصفي  تقرير 
إبردء) قرر  كما  دلتصفية  حسابات 
ذلك) بعد  وقرر  مهامه  وإنهاء) ذمته 

إنهاء)عمليات دلتصفية.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)
دلبيضاء)بتاريخ)25)0يا0ر)2221))تحت)

رقم)762222.
من أخل دلتخليص ودإلشهار

373 P

 AKHOURFI ART شركة
DECOR

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITE

D’ASSOCIE UNIQUE
رأسـمـالها 12.222 ارهم

دملقر دالختماعي : رقم 55 زنقة عمر 
بن خلون دملد0ية دلجد0د  فاس.

تصفية
1)-)بمقت�شى محضر دلجمع دلعام)
غير دلعااي دمليعقد في تاريخ)5)أكتوبر)

2222)قرر دملصفي،)على ما 0لي:

2)-)دلتصفية دلنهائية للشركة وذلك)

دبتددء)من)5)دكتوبر)2222.

3)-)دملودفقة على تصفية حسابات)

دلشركة.

4)-)توزيع دلياتج دلصافي للتصفية.

مع) دلتصفية  عمليات  إنهاء) (- (5

نفس) من  دبتددء) باإلقفال  دلتصريح 

دلتاريخ.

-)تشطيب دلشركة من دلسجل) (6

دلتجاري.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بفاس) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (25 بتاريخ)

.2222/3796
للخالصة ودإلشار 
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 AFRIQYA DEVELOPEMENT

END CONSTRUCTION
SARL

.SARL(:(دلصفة دلقانونية

 9 تاريخ تسجيل دلعقد دلعرفي في)

بالرباط ودلتي تحمل) (2222 ايسمبر)

دلخصائص دلتالية):

دلهدف دالختماعي):)

دلبياء) أنودعه،) بجميع  دلبياء)

أخل) من  للبيع  عماردت  وتشييد 

دلعقار) وإنعاش  دلتجار   أو  دلسكن 

بجميع أنودعه.

تقسيم دملباني،)تأخير،)بيع وتباال)

دلغير مباشر ) دلتجهيزدت دملباشر  أو 
دلعقاري) ودإلنعاش  دملباني  لجميع 

ودلسياحي.
رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

بين) موزعة  دلودحد   للحصة  ارهم 

دلشركاء)على دلشكل دلتالي):

 252 خلون) بن  أحمد  دلسيد 

حصة.

 252 خلون) بن  هشام  دلسيد 

حصة.

دلسيد أمين بن خلون)252)حصة.

 252 دلسيد بن خلون عبد دلعالي)

حصة.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )
دلتأسيس دلنهائي.

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)
31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.
دلحسن) شارع  (: دالختماعي) دملقر 
عتيق) عين  دلرياض  تجزئة  دلثاني 
 4 دلطابق دألول شقة رقم) (A عمار )

عين عتيق تمار .
دلتسيير):)من طرف كل من دلسيد)
بن خلون أحمد و دلسيد بن خلون)

هشام ودلسيد بن خلون أمين.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 
باملحكمة دالبتددئية بتمار  تحت رقم)

.131615(:
375 P

ADIB IMMOBILIER
SARL AU(:(دلصفة دلقانونية

دلعرفي) دلعقد  تسجيل  تاريخ 
 4 في) )دليوم/دلشهر/دلسية))
بالرباط ودلتي تحمل) (2222 ايسمبر)

دلخصائص دلتالية):
بجميع) دلبياء) (: دلهدف دالختماعي)
أنودعه)-)دلبياء)وتشييد عماردت للبيع)
من أخل دلسكن أو دلتجار  وإنعاش)

دلعقار بجميع أنودعه.
بيع شردء) تأخير،) تقسيم دملباني،)
دلغير) أو  دملباشر   دلتجهيزدت  وتباال 
ودإلنعاش) دملباني  لجميع  مباشر  

دلعقاري ودلسياحي.
رأسمال دلشركة):)122.222)ارهم)
مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 
دلودحد  موزعة على) للحصة  ارهم 

دلشكل دلتالي):
دلسيد أا0ب عبد دلرحيم):)1222 

حصة.
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي.
من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)
31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.
ضا0ة) زنقة  (6 (: دالختماعي) دملقر 
 16 دلعود دلطابق دلردبع دلشقة رقم)

دلرباط.
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من طرف دلسيد أا0ب) (: دلتسيير)
عبد دلرحيم.

دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 
باملحكمة دلتجارية بالرباط تحت رقم)))

.148375
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 STE G TRA SAKAN
SARL AU

دلعيودن : أمل 3 مكرر رقم 162 حي 
يعقوب دمليصور دلرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلجمع) فور  (2222 فبرد0ر) (5 بتاريخ)
دلشركة) ملساهمي  دالستثيائي  دلعام 
ذدت دملسؤولية دملحدوا  قرر ما 0لي):
تفويت دلحصص):)دلسيد  بشر )
سقاط تفوت للسيد محمد دربيحو)

1222)حصة.
فأصبح تقسيم رأس دملال كما 0لي):

 1222 (: دربيحو) محمد  دلسيد 
حصة.

دعتردف شركاء)بهذد دلتفويت):
دستقالة دلسيد ) كما قرر شركاء)

دلعبي حميد من ميصب دملسير.
دلسيد) طرف  من  دلشركة  تسير 

محمد دربيحو.
محمد) دلسيد  طرف  من  إمضاء)

دربيحو وبيوا أمر .
وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)
ايسمبر) (17 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

2222)تحت رقم)129475.

377 P

 SEA STOCKAGE ET
LOGISTIQUE

دلزياا  في رأسمال دلشركة
بالددر) دملؤرخ  دملحضر  بمقت�شى 
(،2222 ايسمبر) فاتح  في  دلبيضاء،)
 SEA STOCKAGE ET لشركة)
رأسمالها) ش.م.م،) (LOGISTIQUE
ارهم،) (2.652.222 دالختماعي)
 1 رقم) فيال  دلبيضاء،) بالددر  مقرها 
ودملسجلة دلوزيز،) حي  سالن  زنقة 

دلبيضاء) بالددر  دلتجاري  بالسجل  (

دلجمع) صااق  (،271369 رقم) تحت 

في) دلزياا   على  دالستثيائي  دلعام 

 552.222 بمبلغ) دلشركة  رأسمال 

 2.652.222 من) 0نتقل  لكي  ارهم 

وملق) ارهم  (3.222.222 إلى) ارهم 

 122 بقيمة) خد0د   حصة  (5522

من) مرقمة  دلودحد   للحصة  ارهم 

كليا) مكتتبة  (،32.222 إلى) (26.521

ومحرر  عن) من طرف خل دلشركاء)

دالحتياطي) دلخزدن  إاماج  طريق 

وموزعة على دلشركاء)مجانا وعلى إثر)

ذلك غير دلفصلين)6)و)7)من ناليظام)

دلتأسي�شي للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة ضبط)

دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  دملحكمة 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (32 0وم)

.759793
لإلشار  ودلنشر
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 AGRI IMPROVEMENT

.S.A.R.L.A.U

دنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلقانون) وضع  ثم  (21/12/2222

دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت دملميزدت دلتالية):

 AGRI IMPROVEMENT(:(دالسم

 .S.A.R.L.A.U

-)هدف دلشركة):

دملجال) في  دلدردسات  مكتب  (-

دلفالحي)؛

-)دالشغال دملختلفة.

دملد ):)محدا  في)99)سية.

مبلغ) في  محدا  -دلردسمال 

 1222 دلى) مقسم  ارهم  (122.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

بالكامل) دكتتابها  تم  قد  دلودحد  

للسيد  نجا  د0ت دبودلصودب).

تم تعيين دلسيد  نجا ) (: -دلتسير)

للشركة) كمسير   دبودلصودب  د0ت 

ملد  غير محدوا  مع إعطائها صالحية)

دإلمضاء)دإلادري و دلبيكي.

لتكوين) (5% -دألرباح 0تم دقتطاع)

عليه) دمليصوص  دالحتياطي  دلرصيد 

قانونا

دإل0ددع) تم  دلقانوني  -دإل0ددع 

لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

دملحكمة دالبتددئية بانزكان تحت رقم)

2342)بتاريخ)28/12/2222.
للخالصة ودلتذكير

)قبال حسن
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CABINET(«(JCE(»

 AGREE PAR L’ETAT
JCEEXPERTS@GMAIL.COM

 تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

في) دملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (14/12/2222

بالخصائص) محدوا   دملسؤولية 

دلتالية)):)

 AFLA MARKETING(:((دالسم

 E-COMMERCE( /( PUBLICITE  

 / IMPORTATION ET

 EXPORTATION (MARCHAND

(:(OU

 INTERMEDIAIRE دلهدف)

.(EFFECTUANT

 122.222 (: دملجموعة) رأسمال 

)مائة دلف)ارهم.

دلتسيير دلسيد):)0وسف دوا0ودن.)

 3 رقم) شقة  (: دالختماعي)) دملقر 

بالطابق دلثاني بدودر دليودصر إنشاان)

بلفاع.)

دملد )):)99)سية

للمجموعة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

باملحكمة) دلتجاري  بالسجل 

 2316 رقم) تحت  دالبتددئية النزكان 

بتاريخ)24/12/2222 .
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE

S.A.R.L AU

N° 226 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

 »STE »IMLIL NEGOCE
 SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بياء) (-I

دلقودنين) وضع  تم  (,27/12/2222

دألساسية لشركة محدوا  دملسؤولية):)

ذدت) (IMLIL NEGOCE

دلخصائص دلتالية)):)

في) دلشركة  هدف  (: دلهدف) (1

دملغرب كما في دلخارج هو)):)

-أشغال دلبياء.

مد0ية) (: دالختماعي) دملقر  (- (2
دلوحد  بلوك)D)رقم)355)دلعيون.)

3))-)دملد )):)99)سية

في) حدا  (: دلرأسمال)) (- (4

122222.22)ارهم مقسم على)1222 

ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 

للودحد  وهي في نصيب دلسيد))):)

حصة) (522 دلشرفي) داريس 

دختماعية.

حصة) (522 0حي) أ0ت  محمد 

دختماعية.

:)تسير دلشركة وملد ) -)دلتسيير)) (5

غير محدوا  من طرف دلسيد داريس)

دلشرفي و محمد أ0ت 0حي.

دلسجل) في  دلتسجيل  تم  (-II
دلتجاري باملحكمة دالبتددئية دلعيون)

رقم) تحت  (18/12/2222 بتاريخ)

 .34347
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège(social((:(N°704,(LOT(MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél((:((06-62-64-12-88

E-mail((:(Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE 2BM TRANSPORT
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

ودلذي) (16/12/2222 في) دمليعقد 

ذدت) شركة  تأسيس  بموخبه  تم 

مسؤولية محدوا  مميزدتها كالتالي):)
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 STE 2BM (: دلتجاري) دالسم 
 TRANSPORT

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلصفة)
محدوا .

دلرأسمال):)122.222)ارهم).
حيث 0توفر)):)

 1222 دلسيد بنزد0د دبردهيم على)
حصة.

دلهدف):)نقل دملستخدمين.
دلعيودن)):)كردج دصبا0و)،)تماعيت)

دزادر،)دلدردركة،)دكاا0ر)
فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر إلى)31)ايسمبر من كل سية.
تسير من طرف دلسيد) (: دلتسيير)

بنزد0د دبردهيم.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28/12/2222 في) بأكاا0ر  دلتجارية 

تحت رقم دلترتيبي)97656.
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AKHBAR MEDIA
 ذدت مسؤولية محدوا 

ذدت شخص ودحد
تأسيس شركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
 23/28/2217 بتاريخ) أكاا0ر  في 
مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 
لها) ودحد  شخص  ذدت  محدوا  

دملميزدت دلتالية):)
 AKHBAR ش.م.م) (: دلتسمية)

.MEDIA
لحسابه) ناشر  صحافي-) (: دلهدف)
للعروض) مقاول  (- دلشخ�شي)

ودملهرخانات دلفيية.
دملقر دالختماعي)–)رقم)121)سوق)

سيدي عبو بلفاع خماعة ماسة.
(- علي عاال) –دلسيد-) دلتسيير) (*

ملد  غير محدوا .
 122.222 دلشركة) رأسمال  (*

ارهم.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2
بتاريخ) بإنزكان  دالبتددئية  دملحكمة 
 1292 رقم) تحت  (12/12/2217

سجل تجاري رقم)15677.
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AIT AMIRA AGRI
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت شريك ودحد 

طبقا للعقد دملؤرخ في).)تم تأسيس)
ذدت) محدوا   دملسؤولية  شركة 

شريك ودحد بالخصائص دلتالية)):
. AIT AMIRA AGRI(:(دالسم

دنتاج دلدودخن دملوخهة) (: دلهدف))
للحم.

رأسمال دملجموعة)):)12222)ارهم
دملسير):)مالد دمريبش.

دملقر دالختماعي):)اودر دلشوك د0ت)
دعمير  شتوكة د0ت باها.

دملد )):)99)سية.
تم دال0ددع دلقانوني لد  مصلحة)
دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

بإنزكان).تحت رقم413.
دلسجل) (29/23/2222 بتاريخ)

دلتجاري)22261.
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STE CITRO FOOD
 SARL

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) وضع  تم  (12/11/2222
دلتاسي�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

تحمل دلخصائص دلتالية):)
 STE CITRO« (: دلـتـسـميـــــــــــــــة)

(«FOOD SARL
دملسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)

دملحدوا .
دمليتجات) تصد0ر  (: دلـمـوضـــــوع)

دلزردعية ودلغذدئية.
دلـمـقر دالخـتـماعــي)):)دلهد  رقم)13 

حي دلوحد  دلعيون.
مــــــد  دلشركــــــة):)99)سية.)

رأسمـــال دلشركـــة):)122.222ارهم.
دلعربي) (: دلسيد) (: دلـتسـيـيــــــــــــــــــر)
دلوطيية دلبطاقة  رقم  دلردس  دبن 
لصفر)) دحمد  (: دلسيد) (JC422455

JC354469(رقم دلبطاقة دلوطيية
فاتح) من  (: دالختمـاعيـة) دلسية  (
دلسية) من  شتيبر  (32 إلى) دكتوبر 

دملودلية.

لقد تم دلتسجيل دلقانوني لد ) (

في) بالعيون  دالبتددئية  دملحكمة 

 34285 دلسجل دلتجاري تحت رقم)

بتاريخ)23/12/2222.
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STE DA OMRANE

SARL

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

ودلدي) دكاا0ر  بمد0ية  دمليعقد 

ذدت) شركة  تأسيس  بموخبه  ثم 

مسؤولية محدوا  مميزدتها كالتالي):)

 STE DA OMRANE (: سم) دال 

SARL

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلصفة)

محدوا .

ارهم) (122.222,22 (: دلرأسمال)

موزع على دلشكل دلتالي):)

 34.222,22 دحمد) دزركي  دلسيد 

ارهم)342)حصة.)

حسن) ناصر  د0ت  دلسيد 

33.222,22)ارهم)332)حصة.)

تريسيان) دسماعيل  دلسيد 

33.222,22)ارهم)332)حصة.)

دشغال عامة وأشغال) (- (: دلهدف)

دلبياء)-)ميعش عقاري.

دورير) دسركيت  حي  (: دلعيودن) (-

دكاا0ر.

لتبدأ من فاتح) (: دملالية) دلسية  (-

0يا0ر إلى)31)ايسمبر من كل سية.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد) و  حسن  ناصر  د0ت  دلسيد 

دسماعيل) دلسيد  و  دحمد  دزركي 

تريسيان).

باملحكمة) دلقانوني  0ددع  دال  ثم 

 25/12/2222 في) باكاا0ر  دلتجارية 

تحث رقم)97642.
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS

SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS(JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL((:(05(28(23(69(69(/(06(61(39

64 28 / 26 22 16 99 84

BESTLIVE NOBLE

تأسيس شركة مسؤولية محدوا 
في) دملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (2222/12/12

بالخصائص) دملسؤولية  محدوا  

دلتالية):

.BESTLIVE NOBLE(:(دالسم

دلهدف):)دستيردا وتصد0ر دألبقار.
رأسمال دملجموعة):)122.222.22 

ارهم.

دلتسيير):)سعيد منسو و زهير دزا 

غاندي) شارع  (: دالختماعي) دملقر 
21)على دلشارع) دلطابق رقم) (24 رقم)

دلجانبي رقم)18)دلقدس

دملد ):)99)عام.

للمجموعة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

باملحكمة) دلتجاري  بالسجل 

 97766 رقم) تحت  باكاا0ر  دلتجارية 

بتاريخ24/21/2221.
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 STE BIBA SOUSS MAROC
 SARL AU

رأس مالها : 122.222,22 ارهم

دملقر دالختماعي : مركز دوزيو  

تاروادنت

إعالن عن تأسيس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد 

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
دلقانون) إحددث  تم  (،17/12/2222

دملسؤولية) ذدت  للشركة  دألسا�شي 

(، دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملحدوا  

مصائصها كالتالي):)

 BIBA SOUSS (: دلتسمية)

 MAROC SARL AU

دوزيو ) مركز  (: دإلختماعي) دملقر 

تاروادنت)
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دلهدف دإلختماعي):)

دلخشب) وتصد0ر  دستيردا 

ودلحد0د ومودا دلبياء)دألمر .

شردء)وبيع وتوزيع دألمشاب ومودا)

دلبياء)دألمر .

دلخاص) لحساب  دلبضائع  نقل 

ولحساب دلغير.
(: في) حدا  دلشركة  مال  رأس  (

122.222,22)ارهم مجزء)على)1222 

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد  كلها مكتتبة)

)كالتالي):)

 1222 (: د0دناصر محمد) دلسيد  (

حصة،)أي)122.222,22)ارهم.

أي) حصة،) (1222 (: دملجموع)

122.222,22)ارهم

د0دناصر) دلسيد  عين  (: دلتسيير)

غير) ملد   للشركة  كمسير  محمد 

محدوا .

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.

دملد ):)99)سية.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  2-لقد 

دملحكمة دالبتددئية بتاروادنت بتاريخ)

(- (1591 م تحت رقم) (25/12/2222

دلسجل دلتجاري):)7321.
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BRIDGE-EQUIP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

ذدت شريك وحيدرأسمالها 122.222 

ارهم

مقرها دالختماعي دملحل دلتجاري 3 
رقم 1684 حي دلسالم دكاا0ر

RC 45507

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ باكاا0ر)

تأسيس) ثم  (2222 ايسمبر) فاتح  في 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا ذدت)

شريك وحيدذدت دلخصائص داتية):

.BRIDGE-EQUIP(:(دلتسمية

 Marchand (: دلهدف)

 d’équipement de restauration et

.d’hôtellerie 

دملقر دالختماعي):)دملحل دلتجاري)3 

رقم)1684)حي دلسالم دكاا0ر.

دملد ):)99)سية دبتددء)من تأسيس)

دلشركة.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر إلى)31)ايسمبر من كل سية.

بمقت�شى دلفصل)15)من دلقانون)

دلسيد) تعيين  تم  للشركة  دألسا�شي 

ملد ) للشركة  كمسير  رشيد  أبرحيل 

غير محدوا .

دلتسجيل) و  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالسجل دلتجاري باملحكمة دلتجارية)

2222)تحت) 23)ايسمبر) الكاا0ر 0وم)

عدا97621.
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 BUREAU TECHNIQUE

D’ETUDE ET D’EXPERTISE
تـــأسـيــس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) بأكاا0رتم  (12/12/2222

دملسؤولية) محدوا   شركة 

صفاتهاكما0لي)):)

 BUREAU- (: *دلتسمية))

 TECHNIQUE D’ETUDE ET

 D’EXPERTISE

*دلهــدف):)تهدف دلشركة أساساإلى

-)مكتب دلدردسات دلتقيية

مخططات) -اردسةومردقبة 

دلهيدسة دملدنية.

-)أشغال دلطرق ودلصرف دلصحي.
*)دملقر دالختماعي رقم)9)زنقةشالح)

حي دملسير أكاا0ر.

*)دملد )):)99سية دبتددء)من تاريخ)

دلتسجيل بالسجل دلتجاري.

رأسمال) حدا  (: دلرأسمال) (*

ارهم) (122.222,22 في) دلشركة 

مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 

ارهم للودحد .

دلسيد مصطفى ميار):)422)حصة

دلسيد  سعد0ة دا0ر):)322)حصة)

دلسيد  سعاا كرير):)322)حصة)

مصطفى) دلسيد  (: دلتسيير) (*

ميارو دلسيد  سعد0ة دا0ر.ودلتوقيع)

على خميع دلوثائق دلبيكية ودالادرية)

دلسيد) دلشركاء) طرف  من  صالح 

دا0ر) ميار,دلسيد  سعد0ة  مصطفى 

ميفصل) كريربشكل  ودلسيد  سعاا 

وذلك ملد  غير محدوا .

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية ألكاا0ر بتاريخ)29/12/2222 

دلسجل) رقم  و  (97677 رقم) تحت 
دلتجاري45567.
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sté B4 DISTRIBUTION
 SARL A.U

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

27/11/2222)تم تاسيس شركة ش م)

 sté B4 (: دلتسمية) (-

 DISTRIBUTION SARL A.U

حدا) (: دالختماعي) دلرأسمال 
 122.222.22 في) دلشركة  رأسمال 

ارهم مقسم إلى)1222)سهم.

ارهم للسهم بملكية) (122 بقيمة)

سعيد بكار):)1222)سهم

دلشركة) تمارس  (: دألهددف)

دلتردب) خميع  في  دلتالية  دألهددف 

دلوطني))دملغرب)):)

أعمال) (– دلبياء) مودا  بيع خميع 

مختلفة أو دلبياء)--)

سية) (99 في) دملد   حدات  (: دملد )

دبتددء)من تأسيسها.

ملعاشية) اودر  (: دالختماعي) دملقر 

تودمة بيوكر  دشتوكة د0ت باها.

دلتسيير):)سعيد بكار

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 

بتاريخ) (2295 رقم) تحت  بانزكان 

.22/12/2222

391 P

STE BANSSI
SARL AU 

ICE  : 002699136000010

إعالن عن تأسيس شركة محدوا  
دملسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (16/12/2222

محدوا  دملسؤولية ذدت دلخصائص)

دلتالية):)

 STE( BANSSI( «(Sarl (: دلتسمية)

«(AU
دلزيتون) تجزئة  (: دالختماعي) دملقر 

445)أو تكوين دكاا0ر).

دلطبيعية) دملودا  دنتاج  (: دلهدف)

دملحلية.

دالختماعي.122222  دلرأسمال 

ارهم.

دلتسيير):)ميية ددلفقير.

دملد ):)99)سية.

دلسية دملالية):)فاتح 0يا0ر حتى)31 

ايسمبر.

بالسجل) دلشركة  تسجيل  تم 

 97645 رقم) تحت  بأكاا0ر  دلتجاري 

دلسجل) رقم  (25/12/2222 بتاريخ)

دلتجاري)45541.
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حسابات داميم ش.م.م

336)شارع دملقاومة د0ت ملول

دلهاتف)2528242224دلفاكس)2528249216

 AM SOUSS TRANS
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  وذدت دلشريك 

دلوحيد 
بموخب عقد عرفي محرر بتاريخ)
ثم وضع دلقانون) (2222 ايسمبر) (21

محدوا ) شركة  لتأسيس  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  وذدت  دملسؤولية 

باملميزدت دلتالية):)

 AM SOUSS TRANS(:(دلتسمية

دملسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)

دملحدوا  وذدت دلشريك دلوحيد
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رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 

ارهم مقسمة) (122.222 دلشركة في)

بقيمة) دختماعية  1222حصة  إلى)

في) كلها  هي  و  للودحد   اردهم  (122

ملكية دلسيد دميوغ محمد)

مقر دلشركة):)كردج اودر دكروكيان)

دلدردركة دكاا0ر.))

دلوطني) دليقل  (: دلشركة) نشاط 

ودلدولي للبضائع لحساب دلغير

دلتسيير):)عين دلسيد دميوغ محمد)

كمسير للشركة ملد  غير محدوا .

:)دلشركة ملزمة بالتوقيع) دلتوقيع)

دلوحيد للمسير دلسيد دميوغ محمد

دلسية دملالية):)من)21)0يا0ر إلى)31 

ايسمبر.

في محدا   دلشركة  مد   (:  دملد )

 99)سية

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

الكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

0وم)2222/12/29)تحت رقم)97678 

ورقم دلسجل دلتجاري)45569.
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FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب دلحسابات ودالستشاردت

)دلھاتف):)25.82.222.111

/ 26.61.77.96.86

CLEAN LS SARL
تأسیس شركة

بمقت�شى عقد مؤرخ بأكاایر بتاریخ)

25)سبتمبر)2222)،)تم إنشاء)وإقامة)

نظام قانون شركة)،)باملعایير دلتالیة):

CLEAN LS S.A.R.L(:(دلتسمیة(

دلشكل):)شركة محدوا  دملسؤولیة

دملقر دالختماعي)c/o)رقم)28)شارع)

829)حي دملسير ،)دكاا0ر.

دملد :)99)سية

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

مقسمة على)1222)حصة بقيمة)122 

ارهم للحصة وزعت كالتالي):

522)حصة لفائد  دلسيد لحويكم)

دلسيد) لفائد   حصة  (522 و) بدر 

سيف أمين.

لفائد  دلسيد لحويكم) (: دلتسيير)

بدر ودلسيد سيف أمين.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

هيئة) لد   دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

دملحكمة دلتجارية بأكاا0ر تحت رقم)

96577)بتاريخ)7))أكتوبر)2222.
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شركة فيورا�شي
تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بأكاا0ر)

بتاريخ)21)ايسمبر)2222)تم تأسيس))

)ش.م.م)) شركة محدوا  دملسؤولية)

بامليزدت دلتالية):

دلتسمية):)شركة فيورد�شي.

دلنشاط):)مدمات دملقهى ودملطعم.
دملقر دالختماعي):):)شقة)4)رقم)74 

مفترق شارع فرحات حشات وغاندي)

حي دلقدس أكاا0ر.

دلرأسمال):)حدا بقيمة)122.222 

ارهم.

دلتسيير):)مسير  دلشركة دلوحيد )

دلسيد  بيعزيزي إلهام.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  وقد 

دملحكمة دلتجارية بأكاا0ر تحت رقم)

97669)بتاريخ)29)ايسمبر)2222.
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 CHOT IMMOBILIER
SARL AU

تأسيس شركد محدوا  دملسؤولية

تم وضع دلقانون دألسا�شي لشركة)

محدوا  دملسؤولية بعقد عرفي مؤرخ)

بتاريخ)31)أكتوبر)2219.

مصائصها كالتالي):

.CHOT IMMOBILIER(:(دلتسمية

دلشركاء):)شوط عمر.

أهددف دلشركة):)صفقات عقارية)

وتجارية.
 26 5)رقم) بلوك) (: دملقر دالختماعي)

إحشاش،)أكاا0ر.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)ارهم.

دلتسيير):)شوط عمر.

دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر.

دملد ):)99)سية.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلقانوني 

في)16)0ونيو)2222)تحت رقم)92237.

396 P

شركة امينو ترونسبور
تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية

)ش.م.م)

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بأكاا0ر)

بتاريخ)16)ايسمبر)2222)تم تأسيس))

)ش.م.م)) شركة محدوا  دملسؤولية)

بامليزدت دلتالية):

دلتسمية):)شركة أمييو ترونسبور.

دلنشاط):)نقل دملستخدمين.
 3 زنقة) (5 بلوك) (: دملقر دالختماعي)

رقم)17)دسايس تيكيوين،)أكاا0ر.

دلرأسمال):)حدا بقيمة)122.222 

ارهم.
غيبول) دلشركة  مسيرد  (: دلتسيير)

توفيق ودلحمزدوي محمد..

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  وقد 

دملحكمة دلتجارية بأكاا0ر تحت رقم)

97621)بتاريخ)23)ايسمبر)2222.
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STE ESTA PESCADO شركة

DELIVERY
بمقت�شى دلقانون دألسا�شي للشركة)

دملؤرخ بتاريخ)16)ايسمبر)2222)،)دملسجل)

بإنزكان بتاريخ)17)ايسمبر)2222),)تحت)
 RE( :( 2020001846012075,(OR رقم)

شركة) تكونت  (:( 16522/2020( Gratis

ذدت دملسؤولية دملحدا  ذدت دلشريك)

دلودحد).

STE ESTA PESCADO(:( مسما

DELIVERY

رأسمالها):)122.222)ارهم).

بيع دالسماك) (: دلهدف دالختماعي)

دلطازخة ودملجمد .

 94 3)رقم) بلوك) (: دملقر دالختماعي)

حي دكركار دملزدر د0ت ملول).

تاريخ) من  دبتددء) سية  (99 دملد :)

تسجيلها بالسجل دلتجاري).

رأسمال دلشركة مقسم كما 0لي):

دلسيد علي دشبان):)1222)حصة).

من طرف دلسيد) (:  تسير دلشركة)

دلوحيد) دملسير  بصفته  دشبان  علي 

لشركة ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

فاتح 0يا0ر و تنتهي في)31)ايسمبر).

باملحكمة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دالبتددئية بإنزكان بتاريخ):)32)ايسمبر)

2222))تحت رقم:)2372.
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 AYNANO TRANS

SARL

إنشاء شركة ذدت مسؤولية محدوا 
 AYNANO (: دلتجاري) دسم 

TRANS SARL

بلوك) (4656 دلعيودن تجزئة رقم)

5)زنقة)1223)رقم)19)دلحي دملحمدي)

دكاا0ر

دملهام):)نقل سلع دلغير.

 122.222.22 (: دلشركة) رأسمال 

ارهم.

دلتسيير):)مركاض عبد دلكبير.

تم دإل0ددع دلقانون دألسا�شي لد )

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

تحت) (23/12/2222 بتاريخ) دكاا0ر 

97612)ودلسجل دلتجاري تحت) رقم)

رقم)45515.
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 STE LUXO AFRIQUE

SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 1.222.222.22 ارهم

مقرها : مقردملكتب دملتودخد بتجزئة 

رقم 34 دمليطقة دلصياعية تاسيال 

دلدشير  دلجهاا0ة - إنزكان

س.ت : 21991

دلجمع) ملشاوردت  طبقا 

بتاريخ) دمليعقد  دلتأسي�شي  دلعام 

شركة) تأسيس  تم  (،15/12/2222

مع) محدوا   مسؤولية  ذدت 

دلخصائص دلتالية):)

 STE LUXO (: دلشركة) دسم  (. (1

AFRIQUE SARL

 1.222.222,22 (: دملال) رأس  (. (2

ارهم

محموا) دلسيد  (: دلشركاء) (. (3

 CO CAPITAL دلشركة) و  دلحري�شي 

SARL

مقردملكتب) (: مقرها دألسا�شي) (. (4

دمليطقة) (34 رقم) بتجزئة  دملتودخد 

دلصياعية تاسيال

دلدشير  دلجهاا0ة)-إنزكان

تجار ) (: دالختماعي) دلنشاط  (. (5

دملودا) لجميع  ودلتقسيط  دلجملة 

ودملعددت دلبصرية

6).)دملد ):)99)عاما ميد تسجيلها في)

سجل دلتجار  ودلشركات

7).)دملسير):)دلسيد حميد وهبي

دلسيد محموا) (: نودب دملسير) (. (8

دلحري�شي ودلسيد علي دلشرد0بي

باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

دلتجارية بأكاا0ر بتاريخ)24/12/2222 

تحت رقم)2313 .
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 GLOBAL ZOLOVIC شركة

SERVICE
ش.م.م ش.و

رأسمالها)122.222,22)ارهم

دملقر دالختماعي : م18، عمار  رقم 

28، دقامة أكاا0ر باي 1 ر19، فونتي 

أكاا0ر

 ICE 002691270000059, RC

N°45615

تأسيس دلشركة ذدت مسؤولية 
محدوا  بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بأكاا0ر)

نظام) ملق  تم  (24/12/2222 في)

تأسيس دلشركة ذدت دملميزدت دلتالية):)

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)

محدوا  بشريك وحيد

 GLOBAL شركة) (: دلتسمية)

ZOLOVIC SERVICE

دلهدف):)تهدف دلشركة إلى):)

وكيل و وسيط دلتصد0ر.

دملقر دالختماعي):)م18،)عمار  رقم)

1)ر19،)فونتي) دقامة أكاا0ر باي) (،28

أكاا0ر

مد ) حدات  (: دالختماعية) دملد  

دلشركة في)99)سية

تعيين دلسيد دلصودبني) (: دلتسيير)

دلحامل لبطاقة دلوطيية رقم) حمز ،)

للشركة) وحيد  مسير  (، (D234461

ملد  غير محدوا .

مع ذلك،)ستلتزم دلشركة بتوقيع)

دلسيد دلصودبني حمز .)
رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 

دلشركة في)122.222,22)ارهم مجزأ )

على)1222)حصة من فئة)122)ارهم)

دلشكل) على  موزعة  دلودحد  للسهم 

دلتالي):)

دلسيد):)دلصودبني حمز ):)1222):)

حصة،)أي):)122.222,22)ارهم

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلقانوني 

رقم) تحت  (24/21/2221 بتاريخ)

.97764

401 P

CONSTITUTION

 SOCIETE GROUPE

 SERVICES LKHWAIDAM
SARL AU

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

ودلدي) ملول  د0ت  بمد0ية  دمليعقد 

ذدت) شركة  تأسيس  بموخبه  ثم 

وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

مميزدتها كالتالي):)

 SOCIETE GROUPE (: دالسم)

 SERVICES LHKWAIDAM SARL

AU

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلصفة)

محدوا  بشريك وحيد.

ارهم) (122.222,22 (: دلرأسمال)

موزع على دلشكل دلتالي):)

 122.222,22( دلسيد دوعمر عمر)

ارهم)1222)حصة.)

دشغال عامة وأشغال) (- (: دلهدف)

دلبياء)-)تركيب شبكات دالتصال.

-)دلعيودن):)حي دلتقدم)،)دلقليعة،)

آ0ت ملول.

لتبدأ من فاتح) (: دملالية) دلسية  (-

0يا0ر إلى)31)ايسمبر من كل سية.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد دوعمر عمر.

باملحكمة) دلقانوني  0ددع  دال  ثم 

 27/27/2222 في) بانزكان  دالبتددئية 

تحث رقم)1264. 
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 HAOUZ AMENAGEMENT
SARL AU

رأسمالها : 122222.22 ارهم

مقرها دالختماعي : حي تيغزد بلد0ة 

دورير دكاا0ر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

مساهم) قرر  باكاا0ر  (22/11/2222

دلشركة ما 0لي:

 HAOUZ (: دالسم)

AMENAGEMENT

دألشغال) (: دللشركة)) هدف 

دملساحات) تهيئة  (. ودلبياء) دملختلفة 

دلخضردء).

مقر دلشركة):)حي تيغزد بلد0ة دورير)

دكاا0ر).

 122222.22 دلردسمال محدا في)

من) حصة  (1222 دلى) مقسم  ارهم 

ارهم للحصة دلودحد  تم) (122 فئة)

دكتتابها كلها للسيد مالد ثمار).)

ثم تعيين دلسيد مالد) (: دلتسيير))

ثمار كمسير للشركة ملد  غير محدوا )

مع حق دالمضاء).

لتكوين) (5% دقتطاع) 0تم  دالرباح 

عليه) دمليصوص  دالحتياطي  دلرصيد 

قانونيا).)

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  ثم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

تحت) (22/12/2222 بتاريخ) الكاا0ر 

رقم)97345 .

403 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL(:(0673219430/0640109989

STE EURO MAILLA CARGO

« S.A.R.L «
تأسيس شركة ادت دملسؤولية 

دملحدوا  
با0ت) مؤرخ  عرفي  عقد  بموخب 

ملول)25/12/2222)تم وضع دليظام)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

فيما) مميزدتها  تكمن  ودلتي  دملحدوا  

0لي):)

 STE EURO MAILLA (: دلتسمية)

 CARGO(«(S.A.R.L »
دلشركة) غرض  0مكن  (: دلغرض)

لحساب) أو  دلخاص  لحسابها  سودء)
أي اولة أمر ) وفي  دملغرب  في  دلغير 

فيما 0لي

واوليا) وطييا  دلبضائع  نقل  (-

لحساب دلغير.

مقر دلشركة):)شقة رقم)29)عمار )

دبلعظيم بلوك)8)رقم)212)حي دسايس)

دزرو د0ت ملول.
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دملد ):)حدات مد  دلشركة في)99 

سية دبتددء)من تاريخ تكوينها دلنهائي.
رأسمال) 0بلغ  (: دلشركة) رأسمال 

دلشركة مائة دلف ارهم)122222.22 

ذدت) حصة  دلف  إلى  مقسم 

للحصة) كقيمة  ارهم  (122 مائة)

دلقيمة) ومدفوعة  دلودحد ،مكتتبة 

كليا ومخصصة للشريك داتي

دلسيد صبري دملهدي)1222)حصة

دلسية دملالية):)تبتدئ في فاتح 0يا0ر)

وتنتهي في)31)ايسمبر).

دلسيد ) دلشركة  يسير  (: دلتسيير)

دبن علي خوبة ملد  غير محدوا )

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بإنزكان)

عدا) تحت  (32/12/2222 بتاريخ)

.2368
للخالصة ودلبيان

دملسير
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مكتب دوا0كونطا

ش.م.م

CABINET AUDICOMPTA

SOCIETE EX MACHINA
تـــأسـيــس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2222/12/12

دملساهم) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد صفاتها كما 0لي)):)

مكييا) إكس  شركة  (: دلتسمية)

 SOCIETE EX MACHINA.ش.م.م

 S.A.R.L.AU

دلهدف)):)دن هدف دلشركة 0تمثل)

دساسا في):)

متعهد طعام و مالك مطعم)؛

مطعم ومقهى)؛

دستغالل ادر دلضيافة)؛

ودمليتجات) دملاركات  خميع  تمثيل 

دلوطيية ودألخيبية)؛

و عموما خميع دلعمليات دلتجارية)

دلصياعية دملالية ودلعقارية دملتعلقة)

دألنشطة) وكل  دملذكور   باألنشطة 

شانه) من  طابع  ذدت  أو  دملشابهة 

توسيع وتيمية دلهدف دالختماعي.)

بوتزالت) اودر  (: دالختماعي)) دملقر 

طريق إفني دالربعاء)دلساحل تزنيت.

دلرأسمال)):)حدا رأسمال دلشركة)

إلى) مقسمة  ارهم  (12.222,22 في)

122)ارهم نسبت) 122)حصة بقيمة)

كرستيان) دلحسن  لبن  بالكامل 

باتريك.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتسجيل بالسجل دلتجاري باستثياء)

حالة دلتمد0د أو دلفسخ دملسبق

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية.)

دلتسيير):)تم تعيين كل من دلسيد)

بن دلحسن كرستيان باتريك كمسير)

للشركة و ذلك ملد  غير محدوا .)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) بتزنيت  دإلبتددئية 

32/12/2222)تحت رقم)812.
لالستخالص ودلبيان

دملسير)
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 EXPRESS TIZNIT « شركة

 »MESSAGERIE
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلقانون) وضع  تم  (28/12/2222

دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت دملميزدت دلتالية):)

 EXPRESS TIZNIT (« (: دالسم)

.«MESSAGERIE

 31 رقم) كردج  (: دالختماعي) دملقر 

ارب درعمان تزنيت.

ليقل) شركة  (: دالختماعي) دلهدف 

دألمتعة غير دملصحوبة)/)نقل دلبضائع.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تسجيلها بالسجل دلتجاري.

دلرأسمال) حدا  (: دلرأسمال)

ارهم) (122.222.22 في) دلشركة 

بقيمة) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

122ارهم للحصةدلودحد .

دملسير):)دسماعيل دلبيار.

باملحكمة) دلتجاري  دلسجل 
دالبتددئية بتزنيت):)رقم)4623.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

بأكاا0ر تحت عدا)2222/827)بتاريخ)

.32/12/2222
دملسير
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سكاي كونسيسيون أوطوموبيل
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : 382 مارج باب أكلو 

تزنيت

إنشاء
بموخب عقد عرفي محرر بتزنيت)

إنشاء) تم  (2222/11/19 بتاريخ)

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 

للبيانات) وفقا  محدوا ،) مسؤولية 

دلتالية):
كونسيسيون) سكاي  (: دلتسمية)

أوطوموبيل)»ش.م.م.م».

دملوضوع):)دلشركة ألخل):

وكيل سياردت.

دملقر دالختماعي):)3824)مارج باب)

أكلو تزنيت.

دملد ):)مد  دلشركة محدا  في)99 

سية دبتددء)من 0وم دإلنشاء)دلنهائي.

باألرقام) دلتقد0مات  (: دلتقد0مات)

للشركاء)من):

مصطفى) سكاي  دلسيد 

12.222.22)ارهم)؛

ر�شى) محمد  سكاي  دلسيد 

32.222.22)ارهم)؛

 32.222.22 دلسيد  سكاي نعمة)

ارهم)؛

 32.222.22 دلسيد سكاي زكرياء)

ارهم)؛

دملجموع):)122.222)ارهم.

 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 

 (1222( ألف) على  مقسمة  ارهم 

 (122( حصة دختماعية بمائة ارهم)

للودحد،)مقسمة على دلشركاء)حسب)

تقد0ماتهم كااتي):

دلسيد سكاي مصطفى)122)سهم)

دختماعي)؛

 322 ر�شى) محمد  سكاي  دلسيد 

سهم دختماعي)؛

سهم) (322 نعمة) سكاي  دلسيد 

دختماعي)؛

سهم) (322 زكرياء) سكاي  دلسيد 

دختماعي)؛

دملجموع):)1.222)سهم دختماعي.

سكاي) دلسيد  سمي  (: دلتسيير)

غير) وملد   للشركة  مصطفى كمسير 

محدوا .

من فاتح دلى) (: دلسية دالختماعية)

31)ايسمبر.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) بتزنيت  دإلبتددئية 

11/12/2222)تحت رقم)782/2222.
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اوديليس داكادير
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلقانون) وضع  تم  (22/29/2222

دلتاسي�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

دلخصائص) تحمل  دلوحيد  دلشريك 

دلتالية):)

دلـتـسـميـــــــــــــــة):)دوا0ليس ادكاا0ر

دملسؤولية) ادت  شركة  (: دلشكل))

دملحدوا  دلشريك دلوحيد.)

-دلـمـوضـــــوع):)دستغالل مخبز .

 25 محل) (: دالخـتـماعــي) -دلـمـقر 

دلطابق دلسفلي عمار )12)ج ه)-)ت)-2 

دلسعاا )-3)دلحي دملحمدي)–)دكاا0ر).

دبتددء) سية  (99 (: دلشركــــــة) مــــــد  

من 0وم تأسيسها.)

رأسمـــال دلشركـــة):)122.222ارهم)

مقسم على)1222)حصة من فئة)122 

ارهم كلها للسيد عبد دالله خالل.)

-دألربــــــــــــــــــاح):)0تم دقتطاع نسبة)%)5 

من دألرباح لالحتياط دلقانوني ودلباقي)

حسب تقرير دلشريك دلوحيد.)
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من) دلشركة  تسير  (: دلـتسـيـيـــــــــــــر)

مع) عبد دالله خالل.) (: طرف دلسيد)

كل صالحيات دالمضاء.

فاتح) من  (: دالختمـاعيـة) -دلسيـــة  (

0يا0ر إلى)31)ايسمبر.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  لقد  (

0ـوم) باكاا0ر  دلتجارية  دملحكمة 

2222/12/23)تحت رقم)97623

408 P

شـــركـــة فاست وين فيش
 s.a.r.l à A.U

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذدت) تأسست شركة  (21/22/2219

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد

ذدت دملميزدت دلتالية):)

وين) فاست  شـــركـــة  (: دلتسمية)

فيش

موضوع دلشركة):)بيع دألسماك)–)

ومحاور)-)ودلتجار )

:)ميياء)طانطان)،) دملقر دالختماعي)

طانطان.
 122.222,22 (: دلشركة) رأسمال 

1222)حصة بقيمة) ارهم مقسم إلى)

122)ارهم للحصة.

دلرحيم) عبد  (: دلسيد) (: دلشركاء)

دلبلغيتي)،)بـــ):)1222)حصة أي)122%.

عبد) (: دلسيد) (: دلشركة) مسير 

دلرحيم دلبلغيتي

مد  دلشركة):)99)سية)

دملحكمة) (: دلقانوني) دإل0ددع 

بتاريخ) بطانطان  دالبتددئية 

14/23/2219)تحت عدا)276.
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STE ELECTRO AL KAWTAR
تأسيس شركة

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 نونبر) (17

ذدت دملسؤولية دملحدوا ،)وماصياتها)

كالتالي):)

 STE ELECTRO دلتسمية):)شركة)

 AL KAWTAR

بكر) دبو  حي  (: دملقردالختماعي)

دلصد0ق بلوك س دغروض بنسركاو)

دكاا0ر.

بازدر دألاودت) (: دلهدف دالختماعي)

دملنزلية).
مبلغ) في  حدا  (: دلشركة) رأسمال 

على) مقسمة  ارهم  (122222.22

1222)من فئة)122)ارهم للودحد .)

0تم تسييردلشركة) (: تسييردلشركة)

من طرف دلسيد  أ0ت علي كوثر.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

تحت) (23/12/2222 بتاريخ) بأكاا0ر 
رقم)97597)سجل تجاري)45525.

إمضاء

410 P

 ELITE FOOD COMPANY 
ش.م.م ذدت شريك وحيد

تأسيس شركة
)على عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

ْ
بياءد

شركة) تأسيس  تم  (،27/11/2222

ذدت مسؤولية محدوا  و ذدت شريك)

وحيد.)مصائصها كالتالي):)

إليت فوا كامباني) (« (: دلتسمية) (-

ش) (ELITE FOOD COMPANY  »

.م.م ذدت شريك وحيد.)

بالجملة) وشردء) بيع  (: دلغــــرض) (-

دلحفالت) ممون  دلغذدئية،) للمودا 

لحساب) دلبضائع  نقل  ودملياسبات،)

دلغير.)

دلرأسمـــال):)حدا رأسمال دلشركة)

ارهم،) ((12.222,22( الف)
ٌ
في عشر  د

 122,22 حصة من) (122 إلى) مقسم 

ارهم،

دلشريك) لفائد   كلها  مكتتبة 

دلوحيد دانسة نــعمة خالل).

دالختماعي) دملقر  حدا  (: دملقــر) (-

42دلطابق) (،4 مكتب) (: في) للشركة 

دألول،)عمار  دلصفو ،)شارع دلحسن)

دألول)-)أكاا0ر.

حدات مد  دلشركة في) (: دملــد ) (-

دلتقييد) تاريخ  من  دبتددء) سية  (99

بالسجل دلتجاري.

عينت دانسة نــعمة) (: دلتسييــــر) (-
(،JC474242 (: ت) و  ب  (، خالل)
غير) ملد   للشركة  وحيد   متصرفة 

محدوا .
دألرباح) من  0خصم  (: دألربـــــاح) (-
دلسيوية للشركة نسبة)5)في دملائة من)
أخل تكوين دالحتياط دلقانوني ودلباقي)

0وضع رهن تصرف دلشريكة.)
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ــددع 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلقانوني 
بأكــاا0ر 0وم)25/12/2222)تحت رقم)

. 97638
من أخل دلخالصة ودلبيان

دملسيـــــــر 
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 STE DAMIRAN PROTEIN
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (24/11/2222
ذدت) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

دملميزدت دلتالية):)
 STE DAMIRAN (: دلتسمية)

.PROTEIN SARL AU
57)شارع محمد) (: دملقر دالختماعي)

دلخامس طانطان)
ارهم) (122.222,22 (: دلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122,22)اردهم.
دألسماك) تجميد  (: دلهدف)

ودملحافظة عليها وتقييمها
:)محمد صالح دلددواي،) دلشركاء)
(،28/25/1972 مغربي،)مزادا بتاريخ)

. JF12927(ب.ت.و رقم
فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 
ايسمبر من كل) (31 0يا0ر و تنتهي في)

سية.
:)تسير دلشركة حاليا من) دلتسيير)

طرف):)
غير) ملد   دلددواي  صالح  محمد 

محدا .
باملحكمة) تم  (: دلتجاري) دلسجل 
بتاريخ) بطانطان  دالبتددئية 

23/12/2222)تحت رقم)5647.
412 P

 SOCIETE DE METRE ET

 ASSISTANCE TECHNIQUE

GOULMA

(S.A.R.LAU(

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ادت 

شريك ودحد

رأسمالها):)122.222.22)ارهم

دملقر دالختماعي : عيد رقم 47 عمار  

طارق شارع موالي دسماعيل حي 

دلنهضة دكاا0ر

تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم وضع قودنين) (،2222 ايسمبر) (27

دلشركة ذدت دمليزدت دلتالية):)

 SOCIETE (: دلتسمية) (- (1

 DE METRE ET ASSISTANCE

 TECHNIQUE GOULMA

-)دلشكل دلقانوني):)شركة ذدت) (2

مسؤولية محدوا  ادت شريك ودحد)

 SARL AU

3)-)دلهدف):)-)متار محقق)

4)-)دملقر دالختماعي))):)عيد رقم)47 

عمار  طارق شارع موالي دسماعيل)

حي دلنهضة دكاا0ر.

5)-)دملد ):)99)سية دبتدءد من تاريخ)

دلتأسيس).

مبلغ) في  حدا  (: رأسمال) (- (6

 1222 دلى) مقسم  ارهم  (122.222

حصة من فئة)122)ارهم.

إلى) أسيد  دلتسيير  (: دلتسيير) (- (7

دلسيد كوملا رشيد

تم بكتابة) (: دإل0ددع دلقانوني) (- (8

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

بتاريخ) (97673 رقم) تحت  ألكاا0ر 

29ايسمبر)2222.
من دخل دلنسخة و دلبيان عن دملسير):)

دلسيد كوملا رشيد)

413 P
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 SOCIETE DMF NEGOCE
«SNC «

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (12/11/2222

تضاميية دلتالية):)
 SOCIETE DMF (: دلتسمية)

«NEGOCE(«(SNC
حي) (13 زنقة) (: دالختماعي) دملقر 

دلشيخ محمد لغظف طانطان.
122.222,22ارهم) (: دلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122,22)اردهم.
دلهدف):)مقشد .

دلشركاء):)مريم دلددواي،)مغربية،)
و.) 1993/25/12،)ب.) مزادا  بتاريخ)

JF47644(ت
فاطمة دلددواي،)مغربية،)مزادا )
ت) و.) ب.) (،1992/24/25 بتاريخ)

JF46222
فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 
ايسمبر من كل) (31 0يا0ر و تنتهي في)

سية
حاليا) دلشركة  تسير  (: دلتسيير)
دلددواي ملد  غير) مريم  (: من طرف)

محدا .
باملحكمة) تم  (: دلتجاري) دلسجل 
بتاريخ) بطانطان  دالبتددئية 

25/12/2222)تحت رقم)5649.
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DVL HOSPITALITY
 S.A.R.L 

شركة محدوا  دملسؤولية
دنشاء شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) وضع  تم  (23/12/2222
دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت دملميزدت دلتالية):
 DVL HOSPITALITY (: دالسم)

S.A.R.L
إنتاج) وحد   ( (: دلشركة) هدف  (-
دمليتجات) وتصنيع  وتعبئة  وتحويل 

دلزردعية دلغذدئية.

دملد  محدا  في)99)سية).

مبلغ) في  محدا  -دلرأسمال 

 322 دلى) مقسم  ارهم  (122.222

ارهم للحصة) (1222 حصة من فئة)

حصة) (182 دلودحد  قد تم دكتتاب)

 62 للسيد محمد دمين بوسليخان و)

حصة للسيد ساليم بوسليخان و)62 

حصة،)للسيد زكي بوسليخان.

تم تعيين دلسيد محمد) (: -دلتسير)

وحيد) كمسير  بوسليخان  دمين 

للشركة ملد  غير محدوا  مع إعطائه)

صالحية دإلمضاء)دإلادري و دلبيكي.

لتكوين) (5% -دألرباح 0تم دقتطاع)

عليه) دمليصوص  دالحتياطي  دلرصيد 

قانونا.

دإل0ددع) تم  دلقانوني  -دإل0ددع 

لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

تحت باكاا0ر  دلتجارية   دملحكمة 

رقم)97762)بتاريخ)24/21/2221. 
للخالصة ودلتذكير

قبال حسن
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 EARTH SOLAR IRRI الشركة
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  (27/22/2222 تاريخ) ب 

دلقودنين دألساسية لشركة محدوا )

ذدت) وحيد  شريك  ذدت  دملسؤولية 

دملميزدت دلتالية):)

 EARTH SOLAR IRRI(دلتسمية(-

-)دلشكل دلقانوني):)شركة محدوا )

دملسؤولية ذدت شريك وحيد.)

تركيب وصيانة خميع) (: دلهدف) (-

دملضخات دلطاقة دلشمسية)/دعمال)

متيوعة)

 1 رقم) (2 بلوك) دالختماعي  -دملقر 
شارع)9)حي دلحد دلجد0د د0ت ملول)

في) حدا  دالختماعي  -دلرأسمال 

22, 122222)ارهم مقسم إلى)1222 

دملمثلة) هم  ار  (122 فئة) من  حصة 

للحصة دلودحد  في ملكية).

-)دلسيد إسماعيل دصيا).

دصيا) إسماعيل  عين  (: -دلتسيير)

مسير للشركة ملد  غير محدا 

-)دملد ):)99)سية

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  وقد 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

تحت) (24/21/2221 بتاريخ) بإنزكان 

رقم)22253.
دملسير)
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 DROGUERIE « : شــركة

  »AFELLA IGHIR

 «SARL«  AU

RC  : 4601

تـأسـيـس
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلقانون) وضع  تم  (2222/12/27

دلتاسي�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

تحمل دلخصائص دلتالية):)

 DROGUERIE« (: دلـتـسـميـــــــــــــــة)

.«AFELLA IGHIR»  SARL  AU

دملسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل))

دملحدوا .)

دلـمـوضـــــوع):)

عقاقير و بيع دألخهز  بالتقسيط

مقاول في خميع دالشغال و دالعمال)

دلخارج) و  بالددمل  دلبضائع  نقل 

لفائد  دلغير.

دلـمـقر دالخـتـماعــي):)مركز دفال دغير)

تيزنيت.

مــــــد  دلشركــــــة):)99)سية.)

 122  222.22 (: رأسمـــال دلشركـــة)

ارهم،)222 1)ارهم ب)122)حصة.

دلـتسـيـيــــــــــــــــــر):)دلسيد))علي دحالل.

لقد تم دإل0ددع دلقانوني للسجل)

دالبتددئية) دملحكة  لد   دلتجاري 

 826 دلترتيبي)) دلرقم  تحت  بتيزنيت 

سجلها) رقم  (29/12/2222 ( بتاريخ)

دلتجاري هو))4621.
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  STE  CHOLSTARA 
SARL

تـــــــأســـيس شـــــــــــركـــــــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بياءد  (-I

دلقودنين) وضع  تم  (,15/12/2222

دألساسية لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت) (CHOLSTARA (: تسمية) تحت 

دلخصائص دلتالية)):)

دلشركة) دهددف  (: دلهدف)) (1

دلرئيسية هي)):)

دنودع) خميع  وتوزيع  شردء) (، بيع)

دالقمشة،) دلجاهز ،) داللبسة 

دالحد0ة،)دإلكسسودردت ودملجوهردت)

دلتجار  داللكترونية.

 146 رقم) (: دالختماعي)) دملقر  (- (2

شارع طارق بن زياا كلميم.

3)-)دملد )):)99)سية.

في) حدا  (: دلرأسمال)) (- (4

 522 ارهم مقسم على) (52.222.22

ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 

للودحد  وهي في نصيب دلساا ))):)

حصة) (152 خميلة) دالنصاري 

دختماعية.

حصة) (152 سعاا) دالنصاري 

دختماعية.

حصة) (222 دمباركة) دالنصاري 

دختماعية.

:)تسير دلشركة وملد ) -)دلتسيير)) (5

دالنصاري) طرف  من  محدوا   غير 

خميلة.

تحت) دلقانوني  دإل0ددع  ثم  (-II

في) دلتسجيل  و  (2222/339 رقم)

 3233 رقم) تحت  دلتجاري  دلسجل 

بتاريخ) بكلميم  دالبتددئية  باملحكمة 

 .25/12/2222
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CHAMS DEV
دلتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

27/12/2222)تم تأسيس شركة ذدت)

مسؤولية محدوا  مميزدتها كما 0لي):
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.CHAMS DEV(دلتسمية):)شركة

دملوضوع):)دصالح وصباغة هياكل)

دلسياردت.

 72 د) تجزئة  (: أالختماعي) مقرها 

دلدشير ) تاسيال  دلصياعي  دلحي 

دلجهاا0ة.

من تاريخ) سية إبتددء) (99 (: دملد )

نأسيسها دلنهائي.
دلشركة) مال  رأس  (: دلرأسمال)

 122.222, 22 محدا في قيمة قدرها)

ارهم.
بيجلون) (: دملساهمون في دلشركة)

دلسعيد ودسبار ملوا.

دإلادر ):)بيجلون دلسعيد.

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر دلى)31)ايسمبر من كل سية.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بإنزكان)

رقم) تحت  (32/12/2222 بتاريخ)

.2371
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OUKLAMIA 
S.A.R.L

دنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) وضع  ثم  (23/29/2222

دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت دملميزدت دلتالية):

 .OUKLAMIA S.A.R.L(:(دالسم

-)هدف دلشركة):

-)متعهد تقد0م دلطعام

-)ميظم دالستقبال

دملد  محدا  في)99)سية)

مبلغ) في  محدا  دلردسمال  (-

 1222 دلى) مقسم  ارهم  (122.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

بالكامل) دكتتابها  تم  قد  دلودحد  

للسيد  ملياء)بوتباع.

دلسيد ) تعيين  تم  (: -دلتسير)

ملد ) للشركة  كمسير   بوتباع  ملياء)

صالحية) إعطائها  مع  محدوا   غير 

دإلمضاء)دإلادري و دلبيكي.

لتكوين) (5% -دألرباح 0تم دقتطاع)

عليه) دمليصوص  دالحتياطي  دلرصيد 

قانونا.

دإل0ددع) تم  دلقانوني  -دإل0ددع 

لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

دملحكمة دالبتددئية بانزكان تحت رقم)

97682)بتاريخ)29/12/2222 .
للخالصة ودلتذكير

قبال حسن
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ME & YOU
دلتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (21/29/2222

ذدت مسؤولية محدوا  مميزدتها كما)

0لي):)

.ME(&(YOU(:(دلتسمية

ودلزيوت) دلكريمات  (: دملوضوع)

دلتجميلية.

مقرها دالختماعي):)بلوك)3)زنقة)2 

رقم)8)دلحي دملحمدي دكاا0ر.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيسها دلنهائي.

دلرأسمال):)122.222)ارهم.

فاطمة) (: دلشركة) في  دملساهمون 

زويتن)

دإلادر ):)فاطمة زويتن

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر دلى)31)ايسمبر من كل سية.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ب) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

تحت (28/12/2222 بتاريخ)  دكاا0ر 

رقم)97667.
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نوراديل فيش
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) وضع  تم  (32/11/2222

دلتاسي�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

تحمل دلخصائص دلتالية):)

دلـتـسـميـــــــــــــــة):)نوردا0ل فيش

دملسؤولية) ادت  شركة  (: دلشكل))

بيع و شردء) (: -دلـمـوضـــــوع) دملحدوا .)

دلسمك دلطري و دملجمد.

دغبالو) اودر  دالخـتـماعــي  -دلـمـقر 

سيدي وساي شتوكة د0ت باها.

دبتددء) سية  (99 (: دلشركــــــة) مــــــد  

من 0وم تأسيسها.
رأسمـــال دلشركـــة):)122.222ارهم)

مقسم على)1222)حصة من فئة)122 

دلفرحاني) عاال  حصة  (522 ارهم)

522)حصة نور دلد0ن لوكس.

نسبة) دقتطاع  0تم  (: دألربــــــــــــــــــاح) (-

دلقانوني) دألرباح لالحتياط  من  (5  %

ودلباقي حسب تقرير دلشركاء.

من) دلشركة  تسير  (: دلـتسـيـيـــــــــــــر)

دلفرحاني.) عاال  (: دلسيد) طرف 

عاال) للسيددن  دالمضاء) صالحيات 

دلفرحاني و نور دلد0ن لوكس.

دلسيـــة دالختمـاعيـة):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  لقد 

0ـوم) بانزكان  دالبتددئية  دملحكمة 

24/12/2222)تحت رقم)2317. 
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  MASTERS IRRIGATION
SARL

شركة محدوا  دملسؤولية

ICE(:(002668813000051

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

12)ايسمبر)2222)تم تأسيس شركة)

محدوا  دملسؤولية ذدت دلخصائص)

دلتالية):)

 STE MASTERS (: دلتسمية)

«(IRRIGATION(«(Sarl
-دملقر دالختماعي):)رقم)322)تجزئة)

دملستقبل د0ت ملول.

اردسة و تركيب أنظمة) (: -دلهدف)

دلري.

 122222 (: -دلرأسمال دإلختماعي)

ارهم.

عبد دلفتاح دزوض و) (: -دلتسيير)

لحسن د0ت موالي.

-دملد ):)99)سية.
-دلسية دملالية):)فاتح 0يا0ر حتى31 

ايسمبر).
بالسجل) دلشركة  تسجيل  تم 
 2314 رقم) تحت  بانزكان  دلتجاري 
بتاريخ)24)ايسمبر)2222)رقم دلسجل)

دلتجاري)21993 
423 P

Fidusco oufaski
 Cabinet de comptabilite et gestion des

enterprise
Tel / 25 28 87 22 48

 AV MED VI CITE AL FIDA GUELMIM

 STE  MATINE MODEL
SARL AU

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
تم تأسيس) (2222/27/22 بتاريخ)
ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة 

دملميزدت دلتالية):)
دلتسمية):)ماتين موال

دملقر دالختماعي):)شارع دملهدي بن)
تومرت رقم)282)كلميم.

ارهم) (122.222,22 (: دلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122,22)ارهم.
دلهدف):)دلخياطة.

(: دلوحيد) دلشريك 
دملزادا) دلسيدعبددلحميددلتهامي 
دلكريفاث) (1982/21/21 بتاريخ)
لبطاقة) دلحامل  صالح،) بن  دلفقيه 
 JB358428 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
تومرت) بن  دملهدي  شارع  ودلساكن 

رقم359)كلميم.
فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 
ايسمبر من كل) (31 0يا0ر و تنتهي في)

سية.
دلتسيير):)دلسيدعبددلحميددلتهامي)
 1982/21/21 بتاريخ) دملزادا 
دلحامل) دلكريفاث دلفقيه بن صالح،)
رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 
دملهدي) شارع  ودلساكن  (JB358428

بن تومرت رقم359)كلميم.
باملحكمة) تم  (: دلتجاري) دلسجل 

دالبتددئية بكلميم تحت رقم)3123.
424 P
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 MATERIAL FROID

MATEFRO
 S.A.R.L 

دنشاء شركة محدوا  دملسؤولية
بأكـاا0ر) عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 

بتاريخ)17)ايسمبر)2222)تم تأسيس)

شركة محدوا  دملسؤولية)

فــــــــرود) مــــــــاتريــــــــال  (: دالسم)

**مــــاتــفرو**)ش.م.م)

هدف دلشركة):)دلتبر0د و دلتكييف)

دلعام.)

مفتاح) (- (22 عمار ) (: مقر دلشركة)
دلدشير ) (- (29 دملحل) رقم  (- سوس)

دلجهاا0ة.

دملد ):)محدوا  في)99)سية).)

مبلغ) في  محدا  (: دلرأسمال)

دلى) مقسمة  ارهم  (122.222.22

122.22)ارهم) 1222)حصة من فئة)

للودحد  مقسمة كالتالي):)

محمد تكضشتي)1222)حصة).

دلسيد حسن حموعلي) (: دلتسيير)

غير) ملد   و  للشركة  دلوحيد  دملسير 

محدوا .)

دلصافية) دالرباح  توزع  (: دالرباح)

على) دلقانونية  دالقتطاعات  بعد 

دلشركاء.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) بانزكان 

تحت رقم)2383. 
دلخالصة و دلتذكير

425 P

KILLAMI NEGOCE
دلتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (23/11/2222

ذدت مسؤولية محدوا  مميزدتها كما)

0لي):)

 KILLAMI NEGOCE(:(دلتسمية

دملوضوع):)تركيب دلزخاج)

مقرها دالختماعي):)بلوك د رقم)86 

حي دلوفا دكاا0ر.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيسها دلنهائي.

دلرأسمال):)22 ,122.222)ارهم.

محمد) (: دلشركة) في  دملساهمون 

كالمي)

دإلادر ):)محمد كالمي

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر دلى)31)ايسمبر من كل سية.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دلتجارية ب دكاا0ر)

رقم) تحت  (25/12/2222 بتاريخ)

.97633

426 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL(:(0673219430/0640109989

 STE LAITH TRANS
 S.A.R.L 

تأسيس شركة ادت دملسؤولية 
دملحدوا  

مؤرخ) عرفي  عقد  بموخب 

تم) (23/12/2222 بها) د0ت  باشتوكة 

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دليظام  وضع 

تكمن) ودلتي  دملحدوا   دملسؤولية 

مميزدتها فيما 0لي):

 STE LAITH (: دلتسمية)

TRANS  S.A.R.L

دلشركة) غرض  0مكن  (: دلغرض)

لحساب) أو  دلخاص  لحسابها  سودء)
أي اولة أمر ) وفي  دملغرب  في  دلغير 

فيما 0لي

لحساب) دملستخدمون  نقل  (-

دلغير.

ودا) دلخربة  بدودر  (: دلشركة) مقر 

دلصفاء)دشتوكة د0ت بها.

دملد ):)حدات مد  دلشركة في)99 

سية دبتددء)من تاريخ تكوينها دلنهائي.
رأسمال) 0بلغ  (: دلشركة) رأسمال 

دلشركة مائة دلف ارهم)122222.22 

ذدت) حصة  دلف  إلى  مقسم 

للحصة) كقيمة  ارهم  (122 مائة)

دلقيمة) ومدفوعة  دلودحد ،مكتتبة 

داتية) للشركاء) ومخصصة  كليا 

دسمائهم

دلسيد وشني محمد)522)حصة
 522 دلحسين) دمياط  دلسيد 

حصة
دلسية دملالية):)تبتدئ في فاتح 0يا0ر)

وتنتهي في)31)ايسمبر).
دلسيد) دلشركة  يسير  (: دلتسيير)

وشني محمد ملد  غير محدوا )
كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلضبط باملحكمة دالبتددئية بإنزكان)
عدا) تحت  (24/21/2221 بتاريخ)

 22/2221
للخالصة ودلبيان

دملسير

427 P

LE H-SAVEURS
 S.A.R.L

شركة محدوا  دملسؤولية
دنشاء شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) وضع  ثم  (27/12/2222
دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

ذدت دملميزدت دلتالية):
LE(H-SAVEURS(S.A.R.L(:(دالسم

-)هدف دلشركة):
-)مطعم دلوخبات سريعة.
دملد  محدا  في)99)سية)

مبلغ) في  محدا  -دلردسمال 
 1222 دلى) مقسم  ارهم  (122.222
للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 
بالكامل) دكتتابها  تم  قد  دلودحد  

للسيد  هيد دلشيوفي.
دلسيد ) تعيين  تم  (: -دلتسير)
ملد ) للشركة  كمسير   فتيحة  د0بور 
صالحية) إعطائها  مع  محدوا   غير 

دإلمضاء)دإلادري و دلبيكي.
لتكوين) (5% -دألرباح 0تم دقتطاع)
عليه) دمليصوص  دالحتياطي  دلرصيد 

قانونا
دإل0ددع) تم  دلقانوني  -دإل0ددع 
لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دملحكمة دلتجارية باكاا0ر تحت رقم)

97752)بتاريخ)24/21/2221 
للخالصة ودلتذكير

قبال حسن

428 P

 LOQMAN VOYAGES
تأسيس شركة

I-)بياء)على عقد عرفي حرر بتزنيت)
وضع) تم  (،2222 فبرد0ر) (12 بتاريخ)
دلقودنين دألساسية لشركة محدوا )
دملسؤولية وذدت دلخصائص دلتالية):)
 LOQMAN ( (: دلتسمية) (-

VOYAGES)ش.م.م).
دلهدف):)وكالة أسفار.)

-)دملقر دالختماعي):)رقم)186)مكرر)
(- دلصردحة) تجزئة  دادولتيت  شارع 

تيزنيت).
في) حدا  (: دلرأسمال دالختماعي) (-
إلى) مقسم  222.222)ارهم،) مبلغ)
على) موزعة  دختماعية  222حصة 

دلشكل دلتالي):)
 162 محمد) دلبوقسيمي  دلسيد 

حصة.
دلسيد  دلودفي فاضمة)42)حصة.)
من) دلشركة  ستسير  (: دلتسيير) (-
طرف دلسيد  دلبوقسيمي دميية ملد )

غير محدوا .
تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة) (-II
فبرد0ر) (27 0وم) بتيزنيت  دالبتددئية 

2222)تحت عدا)91/2222. 
429 P

   LUXURY RIM 
SARL-AU

إعالن عن إنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (24/12/2222
وحيد) بشريك  دملسؤولية  محدوا  

ذدت دملميزدت دلتالية):)
 LUXURY (** شركة) (: دلتسمية)

**(RIM
دألمل) حي  (: (: دالختماعي) دملقر 

دلوطية طانطان
ارهم) (122.222,22 (: دلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122,22)ارهم.
في) ودالستيردا  دلتصد0ر  (: دلهدف)
دملعامالت) ودملالبس،) دلتجميل  مودا 

دلتجارية،.)
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فتح) (: دلسيد ) (: دلشريك دلوحيد)
مزادا ) دلجنسية،) مغربية  (، مريم)
ودلحامل) (,27/12/1994 بتاريخ)
  1222 JA165128(للبطاقة دلوطيية

حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 
ايسمبر من كل) (31 0يا0ر و تنتهي في)

سية
:)تسير دلشركة حاليا من) دلتسيير)
ملد  غير) (، طرف دلسيد  فتح مريم)

محدا .
باملحكمة) تم  (: دلتجاري) دلسجل 
بتاريخ) طان  بطان  دالبتددئية 

16/12/2222)تحت رقم)5637.
430 P

 « SOCIETE »M5 SERVICE
SARL AU

ذدت دملسؤولية دملحدوا  بشريك 
ودحد

في) مؤرخ  عقدعرفي  بموخب 
12/12/2222)تم دتخاذ قردر تاسيس)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
وذلك) )ش.ذ.م.م)) ودحد) بشريك 

بتحد0د دلخصائص دلتالية):
 M5 دالختماعية) دلتسمية 

.SERVICE
دلصيف دلقانوني):)ذدت دملسؤولية)
«SARL AU«(دملحدوا  بشريك ودحد

:)عمار  ا دلطابق) عيودن دلشزكة)
دلعزوزية) دمسرير  باب  (14 دلشقة) (2

مردكش
محمد) مودني  دلسيد  تعيين 

كمكلف بمهمة دلتسيير.
 122.222 ( (: للشركة) دلردسمال 
سهم) (1222 على) تتوزع  ارهم 
كلها) ترخع  سهم  لكل  ب122ارهم 

للسيد مودني محمد.
دلحفالت) تيظيم  (: دلهدف)
ودالختماعات كردء)دلقاعات ودلكرد�شي
باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 
بتاريخ) بمردكش  دلتجارية 
 8762 رقم) تحت  (24/12/2222
تحت) دلتجاري  دلسجل  في  وسجلت 

رقم)128997.
431 P

SOCIETE MAADEN SIROUA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

وعيودن مقرها دالختماعي تافوكت 

دلعمردن عمار  رقم 4 دلشقة رقم 

116 السطاح- 83222 تاروادنت 

دملغرب

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

7325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعددا دلقانون) (2222 14ايسمبر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

محدوا  باملميزدت دلتالية):)

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

مسؤولية محدوا ).

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  دالقتضاء)

SOCIETEMAADEN SIROUA

غرض دلشركة بإ0جاز):)

-دلدردسة وأبحاث دلتعد0ن.)

-دستغالل دلوادئع دمليجمية.)

-)أعمال دلتعد0ن.

تافوكت) (: عيودن دملقر دالختماعي)

رقم) دلشقة  (4 رقم) عمار   دلعمردن 

تاروادنت) (83222 السطاح-) (116

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

مبلغ رأسمال دلشركة22.222.22 

ارهم،)مقسم كالتالي):)

دلسيد داريس ند سعيد دلحسن):)

34حصة بقيمة)222)ارهم للحصة.

33حصة) (: دوفا) محمد  دلسيد  

بقيمة)222)ارهم للحصة.

33حصة) (: دلسيد عمر ند حسين)

بقيمة)222)ارهم للحصة.

ودلعائلية) دلشخصية  -دألسماء)

وصفات ومودطن دلشركاء):)

دلسيد داريس ند سعيد دلحسن)

دسكاون) دسكاون  اودر  عيودنه 

تاروادنت.

حي) عيودنه  دوفا  محمد  دلسيد 
دلقيرودن رقم)51)تحياوت دلحوز.

دلسيد عمر ند حسين عيودنه اودر)
تكد0رت دولوز تاروادنت.

ودلعائلية) دلشخصية  -دألسماء)
ومودطن مسيري دلشركة):)

دلسيد داريس ند سعيد دلحسن)
دسكاون) دسكاون  اودر  عيودنه 

تاروادنت.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) بتاروادنت  دالبتددئية 

29ايسمبر2222)تحت رقم)1597.
432 P

 STE MACOMDIS
 SARL (AU(

إعالن عن تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
دلقودنين) وضع  تم  (22/12/2222
دألساسية لشركة محدوا  دملسؤولية)
بشريك وحيد ذدت دملميزدت دلتالية):)

((-(MACOMDIS(:(دلتسمية
دلشكل دلقانوني):)شركة محدوا )

دملسؤولية ذدت شريك دلوحيد.)
(- دلتصد0ر) و  دإلستيردا  (: دلهدف)

دملفاوضات و دلتجار  دلعامة.
 17 رقم) (C/O (: دملقر دالختماعي) (

زنقة)7))بلوك)1)أكددل أ0ت ملول.
في) حدا  (: دالختماعي) دلرأسمال 
22, 122222)ارهم مقسم إلى)1222 
دملمثلة) هم  ار  فئة122) من  حصة 
دلسيد) ملكية  في  دلودحد   للحصة 

صبيي رشيد.)
صبيي) دلسيد  عين  (: -دلتسيير)
رشيد مسير للشركة ملد  غير محدا ).
تم تعيين دلسيد) (: توقيع دلشركة)
صبيي رشيد)،)دملوقع دلوحيد للشركة)
دملصرفية) دملستيددت  خميع  على 

ودإلادرية.
-)دملد ):)99)سية

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  قد  و 
دإلبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
تحت) (24/21/2221 بتاريخ) بإنزكان 

رقم)23.
433 P

 JIL ATAFAOUQ PRIVE

SNC

إنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (22/12/2222

تضاميية دلتالية):)

 JIL ATAFAOUQ (: دلتسمية)

.PRIVE  SNC

 8 17)رقم) بلوك) (: دملقر دالختماعي)

دلحي دلعسكري طان طان.

ارهم) (122.222,22 (: دلرأسمال)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122,22)اردهم.

دلهدف):)أاودت مكتبية)،

مركز دلدعم دملدر�شي.

مغربي،) عبدد0م،) عالي  (: دلشركاء)

و.) ب.) (،1993/27/27 بتاريخ) مزادا 

.JF46224(ت

مزادا) مغربي،) ربه،) عبد  دحمد 

ت) و.) ب.) (،1992/22/23 بتاريخ)

.JF46178

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

ايسمبر من كل) (31 0يا0ر و تنتهي في)

سية

:)تسير دلشركة حاليا من) دلتسيير)

طرف محمد عبدد0م ملد  غير محدا .

باملحكمة) تم  (: دلتجاري) دلسجل 

بتاريخ) بطانطان  دالبتددئية 

28/12/2222)تحت رقم)5651.

434 P

GOUBRAIM CRI GUELMIM

  KETTANOUR FORMATION

SARL

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (15/12/2222

دملميزدت) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلتالية):)

 KETTANOUR (: دلتسمية)

FORMATION(«(SARL
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دملقر دالختماعي):)-)حي تيرت دلعليا)
بلوك س زنقة)23)رقم)62،)كلميم.

ارهم) (122.222,22 (: دلرأسمال)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122,22)ارهم.

:)مدرسة تعليم دلسياقة،) دلهدف)

مالكة لسيار  ودحد 

دلسيد كرد0ري دلعربي) (- (: دلشركاء)

ب) (12/29/1961 بتاريخ) دملزادا 

لبطاقة) دلحامل  دادوتانان،) دكاا0ر 

J124425 رقم) دلوطيية   دلتعريف 

)522)حصة))

-)دلسيد دلكتاني محمد سالم دملزادا)

لقصابي) ب  (21/21/1967 بتاريخ)

لبطاقة) دلحامل  كلميم،) تكوست 

JA12659 رقم) دلوطيية   دلتعريف 

)522)حصة).

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

كل) من  ايسمبر  (31 في) وتنتهي  0يا0ر 

سية

:)تسير دلشركة حاليا من) دلتسيير)

طرف دلسيد كرد0ري دلعربي و دلسيد)

دلكتاني محمد سالم ملد  غير محدا .

باملحكمة) تم  (: دلتجاري) دلسجل 

بتاريخ) بكلميم  دالبتددئية 

24/12/2222)تحت رقم).3227

435 P

 STE  HOUS YAM PRIVE 
SARL

تـــــــأســـيس شـــــــــــركـــــــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بياءد  (-I

دلقودنين) وضع  تم  (,27/11/2222

دألساسية لشركة محدوا  دملسؤولية)

 HOUS YAM PRIVE (: تحت تسمية)

ذدت دلخصائص دلتالية)):)

دلشركة) دهددف  (: دلهدف)) (1

دلرئيسية هي)):)

مؤسسة تعليمية ماصة لتدريس)

خميع دملستويات

مركز للتكوييات دلتربوية و دملهيية

2)-)دملقر دالختماعي)):)شارع محمد)
بويزكارن) دملددرس  حي  دلسااس 

كلميم.

3)-)دملد )):)99)سية

في) حدا  (: دلرأسمال) (- (4

على) مقسم  ارهم  (122.222.22

بقيمة) دختماعية  حصة  (1222

في نصيب) للودحد  وهي  ارهم  (122

دلساا )):)

حصة) (522 كوثر) حروث 

دختماعية.

حصة) (522 د0وب) حروث 

دختماعية.

:)تسير دلشركة وملد ) -)دلتسيير)) (5

غير محدوا  من طرف حروث كوثر

تحت) دلقانوني  دإل0ددع  ثم  (-II

في) دلتسجيل  و  (2222/325 رقم)

 3221 رقم) تحت  دلتجاري  دلسجل 

بتاريخ) بكلميم  دالبتددئية  باملحكمة 

 .18/12/2222
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 - IKHF IGHIR DIST شركة

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شي 

28/12/2222)با0ت ملول تم تأسيس)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت)

دلخصائص دلتالية):

 IKHF IGHIR شركة) (: دلتسمية)

(-(DIST

 E19 رقم) (54 (: دالختماعي) دملقر 

تجزئة دركانة).

 MARCHAND DE (: دلهدف)

DROGUERIE EN DETAIL

دملد ):)99)سية.

ارهم) (222222 (: دلرأسمال)

فئة) من  حصة  (2222 إلى) مقسمة 

122ارهم لكل ودحد .)

122%)أي)2222)حصة دختماعية)

لفائد  عمر موتيق.)

دلسيد عمر) تعيين  تم  (: دلتسيير)

غير) ملد   للشركة  كمسير  موتيق 

محدوا .

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلقانوني باملحكمة دالبتددئية بانزكان)

رقم) تحت  (29/12/2222 بتاريخ)

2343)و دلسجل دلتجاري رقم)22219 
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 STE ESCOMPTE

SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE IMRAN FRUIT شركة

ش. م. م

تأسيس شركة م م 
(: في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (25/12/2222

محدوا  دملسؤوليةتحمل دلخصائص)

دلتالية):)

1)-)دلتسمية):)تحمل دلشركة دسم)

.STE IMRAN FRUIT SARL

تحدا) (: دلشركة) رأسمال  (- (2

 122.222,22 في) دلشركة  رأسمال 

1222حصة بقيمة) ارهم مقسم دلى)

مملوكة) حصة  لكل  ارهم  (122 

 1222 JC333125(:(لعبد هللا دلفحلي

حصة)

تحدا دملقر) (: دملقر دالختماعي) (- (3

:)لد ) دالختماعي للشركة في دلعيودن)

شركة)ESCOMPTE SARL AU)عمار )

دلحسن) شارع  (4 رقم) شقة  مسرور 

دلثاني بيوڭر 

تصد0ر) (: دالختماعي) دلهدف  (- (4

دلخضر ودلفودكه

تحداتسييردلشركة) (: دلتسيير) (- (5

من طرف دلسيدعبد هللا دلفحلي

دلقانوني) دمللف  د0ددع  تم  (- (6

دإلبتددئية) دملحكمة  لد   للشركة 

بتاريخ) ( رقم2361) تحت  إنزڭان 

.29/12/2222
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 IMMOBILIER LA GRANDE

AGADIR

 S.A.R.L.A.U

دنشاء شركة

شركة  دلشخص دلودحد ذدت 

دملسؤولية دملحدوا   

 رأسمالها 12.222 ارهم

دملقر دالختماعي:  رقم 32 دلطابق 2 

زنقة مالد دبن دلوليد شارع ردبعة 

دلعدوية حي دلددملة. 

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلقانون) وضع  ثم  (16/12/2222

دلودحد) دلشخص  لشركة  دألسا�شي 

باملميزدت) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

دلتالية):

 IMMOBILIER LA دالسم)

GRANDE AGADIR S.A.R.L.A.U

-)هدف دلشركة):

وكالة عقارية

.)دملد  محدا  في)99)سية)

-دلردسمال محدا في مبلغ)12.222 

ارهم مقسم دلى)122))حصة من فئة)

دلودحد  قد تم) ارهم للحصة  (122

دكتتابها))للسيد  كبير  دمردزن.

:تم تعيين دلسيد  كبير ) دلتسير) (-

غير) ملد   للشركة  كمسير   دمردزن 

محدوا  ودعطائها صالحية دالمضاء)

دإلادري.ودلبيكي ميفراد.

لتكوين) (5% -دألرباح 0تم دقتطاع)

عليه) دمليصوص  دالحتياطي  دلرصيد 

قانونا.

دإل0ددع) تم  دلقانوني  دإل0ددع  (-

لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

دملحكمة دلتجارية الكاا0ر تحت رقم)

97827)بتاريخ)25/21/2221.
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STE ESCOMPTE

SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE TIZRATIN شركة

AGRICOLE
SARL AU

ش. م. م

تأسيس شركة م م
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (24/12/2222

محدوا  دملسؤوليةادت شريك وحيد)

تحمل دلخصائص دلتالية)

1)-)دلتسمية):)تحمل دلشركة دسم)

 STE TIZRATIN AGRICOLE شركة)

 SARL AU
تحدا) (: دلشركة) رأسمال  (- (2
ارهم) (122.222 رأسمال دلشركة في)

 122 بقيمة) 1222حصة  دلى) مقسم 

للسيد) مملوكة  حصة  لكل  ارهم 

 1222 (: (I471612 محمد) احمان 

حصة)

تحدا دملقر) (: دملقر دالختماعي) (- (3
:)اور) )دلعيودن) دالختماعي للشركة في)

دلصفاء) خماعة  إادوكردن  تينهمو 

دشتوكة د0ت باها.

4)-)دلهدف دالختماعي):)دالستغالل)

دلفالحي.

5)-)دلتسيير)):)تحدا تسيير دلشركة)

من طرف دلسيداحمان محمد.

6)-)تم د0ددع دمللف دلقانوني للشركة)

لد  دملحكمةدالبتددئيةإلنزكان تحت)
رقم)2362)بتاريخ)29/12/2222.
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TRANS MAROL
   إعالن عن تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

حررت قودنين شركة) (23/26/2222

محدوا  مصائصها) مسؤولية  ذدت 

كالتالي):

 TRANS مغول) تردنس  (: دالسـم)

             .MAROL

نقل دلسلع لحساب) (: دألهددف) (-

دلغير.

دلجهة دليمنى) (: دملقر دالختماعي) (-

اودر د0ت ادوا خماعة دلصفا.

-)دلرأسمال دالختماعي)):)122.222 

ارهم مقسمة إلى)122)سهم من)122     

ارهم،)دلتي 0ملك منها دلسيد دلحسن)

52%)و دلسيد رشيد حميدد) وملدردت)

      .%52

-)دلتسيير دلسيد رشيد حميدد.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (-

بانزكان)) دالبتددئية  دملحكمة  لد  

بتاريخ)28/27/2222)تحت رقم)836.
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STE TRANS PRO SUD
SARL

تأسيس دلشركة
بموخب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

دلشركة) تأسيس  تم  (17/12/2222

ذدت دملميزدت دلتالية):

شركة)) (: دالختماعية) دلتسمية 

ترونس برو سيد لليقل))ش.م.م

دلهدف دالختماعي):)دليقل دلدولي و)

دملحلي للبضائع.
417)عمار ) رقم) (: دملقر دالختماعي)
رقم)12)إقامة أنير دلدشير  دلجهاا0ة.)

 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 

ارهم مجزأ  دلى)1222)حصة))من فئة)

122)ارهم للحصة.)

تم تعين دلسيد حميد) (: دلتسيير)

دكركاو كمسير شريك وحيد للشركة)

ملد  غير محدوا )

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)اخيبر من كل سية ماعدد دلسية)

دألولى دلتي تبتدئ من تاريخ دلتسجيل)

بالسجل دلتجاري.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  مصلحة)

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

تحت)) (28/12/2222 بــتاريخ) بإنزكان 
رقم)2342.
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 SOCIETE TRANSPORT

SOUSS TECH

SARL

إعالن عن تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

وضع) تم  بتاريخ22/12/2222)

دلقودنين دألساسية لشركة محدوا )

ذدت) ( وحيد) بشريك  دملسؤولية 

دملميزدت دلتالية):

 TRANSPORT (: دلتسمية) (-

.SOUSS TECH

)شركة ذدت) (: دلشكل دلقانوني) (- (

دملسؤولية دملحدوا .)

:)شركة نقل دألفردا للغير) دلهدف)

دو لآلمرين.

زنقة) (23 رقم) (: دملقر دالختماعي) (-

دلطابق دألول حي موالي رشيد) (314

دكاا0ر.

في) حدا  دالختماعي:) دلرأسمال  (-

 1222 إلى) مقسم  ارهم  (122.222

دملمثلة) ( ار هم) (122 حصة من فئة)

دلسيد) ملكية  في  دلودحد   للحصة 

حصة ودلسيد) (522 دلصغيرسليمان)

دلدحوم سعيد)522)حصة.))

دلسيد) من  كل  عين  (: دلتسيير) (-

دلدحوم) دلسيد  و  دلصغيرسليمان 

غير) ملد   للشركة  مسيردن  سعيد 

محدا ).

توقيع دلشركة):)قرر دلجمع دلعام)

ودإلادري) دملصرفي  دلتوقيع  0كون  أن 

دلسيد) (: بتوقيع) فقط  صالحين 

رقم) (CIN حامل) سليمان،) دلصغير 

 JE212318)أو دلسيد دلدحوم سعيد،

.JC336939(رقم(CIN(حامل

-)دملد ):))99)سية.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  قد  و 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

تحت) (25/21/2221 بتاريخ) باكاا0ر 

رقم)97799.
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TIROUFINE
دلتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (12/11/2222

ذدت مسؤولية محدوا )

)مميزدتها كما 0لي):

.TIROUFINE(:(دلتسمية

دملوضوع):)مطعم.)

زنقة دلكراوم) (: مقرها دالختماعي)

دوريرعمالة) خماعة  دسركيت  حي 

دكاا0ر.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيسها دلنهائي.

دلرأسمال):)122.222)ارهم.

(: دلشركة) في  دملساهمون 

دملختارهد0م)

دإلادر ):)دملختار هد0م

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر دلى)31)ايسمبر من كل سية.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دلتجارية ب دكاا0ر)

رقم) تحت  (28/12/2222 بتاريخ)

.97666
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 TAPISERIE ET MATELAS

.KITI SARL AU
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت شريك ودحد 

في))) دملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (،26/28/2222

شريك) ذدت  ( ( محدوا ) ( دملسؤولية)

ودحد بالخصائص دلتالية):))

 TAPISERIE ET (: دالسم)

.MATELAS KITI SARL AU

بيع دالفرشة ودالغطية) ( (: دلهدف)

ودملالبس.

 122.222 (: دملجموعة) رأسمال 

ارهم.

دملسير:)عبد دلودفي كيتي.

دكي دنرورد اودر) (: دملقر دالختماعي)

دكيددر دلدردركة دكاا0ر))
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))دملد ):))99)سية.

للمجموعة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

بالسجل دلتجاري باملحكمة دلتجارية)

رقم) (96748 رقم) تحت  باكاا0ر 

 19 بتاريخ) (44741 دلسجل دلتجاري)

أكتوبر)2222.
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TBEL CLOTHING
دإلعالن دلقانوني

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بانزكان)) دملسجل  (،2222 23نونبر)

بتاريخ)4)ايسمبر)2222)تكونت شركة)

: مسما ) (  ذدت دملسؤولية دملحدوا )

رأسمالها (TBEL CLOTHING 

: دالختماعي) مقرها  ارهم  (122.222 

–ماسة-) بلفاع) دنشاان  ( تسرد) اودر 

دنشاان.

دلهدف دالختماعي):

-)تجار  دملالبس

-)دلشردء)ودلبيع ودلتمثيل دلتجاري)

ودلتجار  بشكل عام.

-)دستيردا وتصد0ر.

دلعمليات) خميع  عامة  بصفة  و 

دلعقارية،) دلتجارية،) دلصياعية،)

أو) مباشر   بصفة  دملتعلقة  دملالية،)

غير مباشر  كلها أو خلها بالعمليات)

أن) شانها  من  ودلتي  أعاله  دملذكور  

تسهل و تيمي نشاط دلشركة.

)دملقر دالختماعي):

اودر تسرد دنشاان بلفاع)–ماسة.

من تاريخ) 99)سية دبتددء) (: دملد ) (

تسجيلها بالسجل دلتجاري.

 122.222 (: دلشركة) رأسمال  (

 122 حصة) (1222 إلى) ارهم مقسم 

ارهم لكل حصة مقسمة كما 0لي):

   1222 (: بكير) سعيد  دلسيد  (-

حصة.

من طرف دلسيد) (: تسير دلشركة)

دملسير) بصفته  بوخلغا،) ( سعيد0ة)

دلوحيد))لشركة ملد  غير محدوا .

من) تبتدئ  دالختماعية:) دلسية 
فاتح 0يا0ر و تنتهي في)31)ايسمبر.

باملحكمة) تم  دلقانوني:) دإل0ددع 
ايسمبر) (7 بتاريخ) ( دالبتددئية بانزكان)

2222)تحت رقم)21945.
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شــركة سوترڤيف
ش.م.م

SOCIETE SOTRAVIF
SARL

رأس مالها 12.222 ارهم
رقم 1 زدوية دسن.خماعة دلد0ر دوالا 

تا0مة
إعالن عن تأسيس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
تم إحددث) م،) (2219 ماي) (28 بتاريخ)
ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 
طرف) من  دملحدوا   دملسؤولية 
دملوقعين للعقد،)مصائصها كالتالي):

 STE(دلتسمية):)شركة سوترڤيف(-
 SOTRAVIF

زدوية) (1 رقم) (: دإلختماعي) دملقر  (-
دسن.خماعة دلد0ر دوالا تا0مة.)

تحويل) (: دإلختماعي) دلهدف  (-
 .TRANSFERT D’ARGENT((دألمودل

 PAIEMENT DES دلفودتير) افع 
       FACTURES

(: في) حدا  دلشركة  مال  رأس  (-
ألف) إلى  مقسم  ارهم  (122.222
للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد  0ملكها):
 52 (: حمز ) دلبوزيدي  دلسيد 

حصة.
دلسيد  د0ليلو عائشة):)52)حصة.

دلبوزيدي) دلسيد  عين  دلتسيير:)
حمز  مسير للشركة ملد  غير محدوا .
-)دلسية دملالية):)من فاتح 0يا0ر إلى)

31)ايسمبر.
-)لقد تم دإل0ددع دلقانوني لد ) (2
دملحكمة آإلبتددئية بتاروادنت بتاريخ)
(- (1622 رقم) تحت  (2222  /12/32

دلسجل دلتجاري))7329.
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SOUSS PACK
على دلعقد دملسجل ببيوكر ) بياء)
تأسيس) تم  (19/29/2212 بتاريخ)

شركة باملودصفات دلتالية):
.SOUSS PACK(:(دالسم

حي تودمة) (: دلعيودن دالختماعي) (-
زنقة))رقم)33)بلوك)B)رقم)17)بيوكر )

ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل  (-
مسؤولية محدوا .

-)رأسمال دلشركة):)حدا رأسمال)
مقسم) ارهم،) (122.222 دلشركة في)
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1222 إلى)
للحصة دلقانونية موزع على دلشكل)

دلتالي):
دللطيف))))))))))))))))))))))))))) عبد  الاوا  دلسيد  (- (

522))حصة)
دلغشيم)))))))))))))))))))))))))))))))))) لحسن  دلسيد  (-

522)حصة
دملجموع):)1222)حصة.)))))

دلتغليف)) مودا  بيع  (: دألهددف) (-
دالستيردا و دلتصد0ر.

لحسن) دلسيد  يعتبر  (: دلتسيير) (-
غير) ملد   ( للشركة) ( مسير) دلغشيم 

محدوا .
-)دلتوقيع):)دلشركة ملزمة بالتوقيع)
و) دلغشيم  لحسن  للسيد  دملشترك 

دلسيد الاوا عبد دللطيف.
-)دملد ):)99)سية.

بكتابة)) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
ودملسجل بالسجل دلتجاري) ( بانزكان)

تحت رقم)9119 .
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STONE PROJECT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ دملؤرخ  دلعقد  على   بياء)
شركة) تأسيس  تم  (10-08-2020
STONE PROJECT  SARL A.u))ذدت)

مسير وحيد،
دالحجار) في  دلتجار   (: دلهدف)
دلييازيك ادمل دملغرب و) دلكريمة و 

مارخه))دلتصد0ر و دالستيردا)،)

مقرها دالختماعي):)بلوك)21))زنقة)

24))حي تكير0ا)))طانطان)

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)

مقسم دلى)1222)حصة.)

دلسيد):)ملغاري))علي)1222)حصة)

دلتسيير):)دلسيد ملغاري علي و ملد )

غير محدوا .)

دملد ):)99)سية.

دالبتددئية) باملحكمة  دال0ددع  تم  (

بتاريخ (22 رقم) تحت   بطانطان 

.04-01-2021

449 P

STE SAM OUHEMMOU

S.A.R.L

تأسيس دلشركة
بموخب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

دلشركة) تأسيس  تم  (15/12/2222

ذدت دملميزدت دلتالية):

 STE (« (: دالختماعية) دلتسمية 

((.«(SAM OUHEMMOU  SARL

أشغال دلبياء) (: دلهدف دالختماعي)

و أعمال عامة.

دلحاخب،) حي  (: دالختماعي) دملقر 

تيكوين) ( (،1 رقم) (،18 زنقة) (،9 بلوك)

أكاا0ر.

 12.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 

122)حصة من فئة) ارهم مجزأ  إلى)

122)ارهم للحصة دلودحد .

دلتسيير):)تم تعين دلسيد  سكيية)

دوهمو كمسير  شريكة للشركة ملد )))))))))))))))))))))))))))))))))

غير محدوا .

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  مصلحة)

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

أكاا0ر بــتاريخ)):))32/12/ 2222)تحت))

رقم))97713.

450 P



961 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

 PEARL MEAT IMPORT
EXPORT

S.A.R.L

بــــــيرل مـــــــيــت لالســــتيردا و دلتـــــصد0ر

ش.م.م

دنشاء شركة محدوا  دملسؤولية
بأكـاا0ر) عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 

بتاريخ)15)ايسمبر)2222)تم تأسيس)

شركة محدوا  دملسؤولية)

لالســـــتيردا) مــــــيت  بـــــــيرل  ( (: دالسم)

ودلتـــــــصد0ر ش.م.م)

هدف دلشركة):)دستيردا و تصد0ر.))))))))))))))))))))))))))

مقر دلشركة):)دقامة سكر ))-))شقة)

3))-))حي دملحمدي)-)أكاا0ر.))

دملد ):)محدوا  في)99)سية).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مبلغ)))) في  محدا  (: دلرأسمال)

 1222 دلى) مقسمة  ارهم  (122.222

ارهم) (122.22 فئة) من  حصة 

للودحد  مقسمة كالتالي):

علي عبدو)1222)حصة).

دلتسيير):)دلسيد علي عبدو دملسير)

دلوحيد للشركة و ملد  غير محدوا )

دلصافية) دالرباح  توزع  (: دالرباح)

على) دلقانونية  دالقتطاعات  بعد 

دلشركاء.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 2222 ايسمبر) (32 بتاريخ) باكاا0ر 

تحت رقم)97719 .
دلخالصة و دلتذكير

451 P

 STE PLAINE DU SOUSS
BUSINESS

SARL AU

بمقت�شى))عقد))عرفي))مؤرخ))0وم)

14 /12/ 2222)تم إنشاء)شركة))ذدت)

دلخصائص دلتالية):

 STE PLAINE DU (: دلتسمية)

.SOUSS BUSINESS SARL AU

دلهدف):

)-)دلتجار  في مودا دلبياء.)

دلرمل) دليبيكة أهل  اودر  ( (: دملقر)

أوالا تا0مة.

ارهم) (122.222 (: دلرأسمال)
مقسمة كااتي.)

  1222 (: مشان) ناصر  دلسيد 
حصة))122)ارهم للحصة).

دلتسيير:)دلسيد ناصر مشان.
في) وضع  دلقانوني  دإل0ددع 
تاروادنت) ب  دالبتددئية  دملحكمة 
 1587 تحت رقم) (23/12/2222 0وم)

دلسجل دلتجاري):))7299.
452 P

 PRESTIGE ANWAL « شـــــــركــــة
»AGADIR

ش م م ش و 
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) وضع  تم  (16/12/2222
دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)
دملميزدت) ذدت  ( وحيد) شريك  ذدت 

دلتالية):
)ما 0لــي):)

 PRESTIGE ANWAL (: دالسم)
.AGADIR

ذدت) دلشركة  (: دلقانوني) دلشكل 
شريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

وحيد)
دملقر دالختماعي):)حي دالواي شارع)
دلعرعار بلوك س دغروض بن سركاو)

دكاا0ر
و) تصميم  (: دالختماعي) دلهدف 

مياطة دملالبس)–)ميظم دلحفالت
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تسجيلها بالسجل دلتجاري.)
دلرأسمال):)حدا رأسمال دلشركة)
في)122.222)ارهم مقسمة إلى))1222 
دلسيد )) (: كالتالي) موزعة  حصة 

وبيضار نجيبة)1222)حصة.)
دملسير دلسيد  وبيضار نجيبة عين)
غير) لفتر   ادلك  و  للشركة  كمسير 

محدوا .
دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر.
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (
باكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلقانوني 
0وم)32/12/2222)تحت رقم)97725.

دإلمضاء):

453 P

OPTIQUE OUM ALKORA
SARL A.U

تأسيس دلشركة 
قياا ) و  خماعة  تميصور  اودر 
باها- د0ت  دشتوكة  دقليم  دنشاان 

-87200)دملغرب
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
دملسجل) و  (2222/12/28 في) دملؤرخ 
عدا) تحت  (2222/12/15 بتاريخ)

  .8154
 OPTIQUE« تم تأسيس دلشركة)
 OUM ALKORA» SARL A.U

باملميزدت دلتالية):
ذدت) شركة  (: دلقانوني) دلشكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك ودحد.
 OPTIQUE (« (: دلشركة) تسمية 

.OUM ALKORA » SARL A.U
دلغرض):)نظاردتي.

اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دنشاان) قياا   و  خماعة  تميصور 
باها-87200-  د0ت  دشتوكة  دقليم 

دملغرب.
دملد ):)99)سية.

ارهم،) (122.222 (: دلرأسمال)
مقسم كالتالي):

 1222 (: دخو) دلحامدي  دلسيد  
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة.

تسير دلشركة من طرف) دلتسيير:)
دلزهردء) فاطمة  دلعويية  دلسيد  

عيودنها)197)حي دلقدس كلميم.
تم إ0ددع دمللف دلقانوني بمكتب)
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
تحت) (2222/12/31 بتاريخ) بإنزكان 

عدا)2384.
454 P

صيدلية الصنهاجي أكادير 
ش.م.م.

للشريك دلوحيد
دلتأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموخب 
تم) ملول،) بأ0ت  (15/12/2222
إنجاز دلقانون دألسا�شي لشركة ذدت)
دلوحيد) للشريك  مسؤولية محدوا  

بالخصائص دلتالية):

دلصنهاجي) صيدلية  (: دإلسم) (•

أكاا0ر،

•)دلهدف):

-)تسيير صيدلية،

و تصنيع و تحضير) بيع و شردء) (-

داليات و دألخهز  ودمليتجات و دملودا و)

دألاودت دلصيدلية و شبه دلصيدلية)

و دلتجميلية كيفما كان نوعها،

-)دنشاء)و دستغالل فروع و وكاالت)

باملغرب أو مارخه،

أي) دستغالل  و  شردء) و  بيع  (-
رمصة أو بردء  و ماركة صياعية في)

(( ( إطار دلهدف)

))دلرئي�شي للشركة٬

و) دلعروض  لطلبات  دلتقد0م  (-

دلصفقات دلعمومية و دلخاصة ذدت)

دلصلة بأهددف دلشركة.
ارهم) ألف  مائة  (: •ردلرأسمال)

122.222)ارهم.

دلصنهاجي) دلسيد   (: دلتسيير) (•

د0مان.

مركب سوس) (: دملقر دإلختماعي) (•

شارع دلحسن دلثاني حي توهمو أ0ت)

ملول)-)دنزكان.

•)دملد ):)99)سية ما عدد دلحل قبل)

دألودن.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (•

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلقانوني 

2222)تحت) 24)ايسمبر) بانزكان 0وم)
رقم)21999.

455 P

صوديستراٗك
باكاا0ر) (2222 نوفمبر) (32 بتاريخ)

لشركة) دألسا�شي  دلقانون  وضع  تم 

دلشريك) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلوحيد)

دلتسمية):)شركة صوايستردٗك.

هدف دلشركة):

تاخر أغذ0ة عامة بالجملة.

مقر دلشركة):)دلطابق دلسفلي رقم)

172)»ف»)حي دلزيتون تكوين آكاا0ر..)

سية) (99 في) محدوا   (: دملد )

)¬تسعة وتسعون سية).
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مبلغ) في  محدا  (: دلرأسمال)

إلى1222  مقسم  ارهم  (122.222

للحصة) ( ارهم) (122 ( حصة من فئة)

للسيد:) ( كلها) دكتتابها  ثم  ( دلودحد )

صوفي دلحسين.

دلسيد) تعيين  تم  قد  (: دلتسيير)

صوفي دلحسين كمسير وحيد للشركة)

مع دلتوقيع دالختماعي ودلبيكي.

لتكوين) (5% 0تم دقتطاع) (: دألرباح)

عليه) دمليصوص  دالحتياطي  دلرصيد 

قانونا.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

   97637 رقم) تحت  بآكاا0ر  دلتجارية 

بتاريخ)25)ايسمبر)2222.

456 P

 TIZNIT MINE
تأسيس شركة

I-)بياء)على عقد عرفي حرر بتزنيت)

وضع) تم  (،2222 0يا0ر) (22 بتاريخ)

دلقودنين دألساسية لشركة محدوا )

وذدت) دلوحيد  للشريك  دملسؤولية 

دلخصائص دلتالية:

((«((TIZNIT MINE((«(:(دلتسمية(-

-)دلهدف):)

-)دستغالل دملياخم.

لتصفية) دملعمل  دستغالل  (-

دملعاان.

-)دالستيردا ودلتصد0ر.
12)سوق) رقم) (: دملقر دالختماعي) (-

دلباشا)-)تيزنيت).

في) حدا  (: دلرأسمال دالختماعي) (-

إلى)) مقسم  ارهم،) (122.222 ( مبلغ)

1222)حصة دختماعية ب)122)ارهم)

للحصة.)

من) دلشركة  ستسير  دلتسيير:) (-

طرف دلسيد دعوشاي رشيد))ملد  غير)

محدوا .

-)تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)) (II

 دالبتددئية بتيزنيت 0وم)17)فبرد0ر)2222

تحت عدا)69/2222.

457 P

STE VICTORIAGRI
SARL

سجل تجاري رقم 41215

بتاريخ) عقد  بمقت�شى 

باكاا0ر دملسجل  (25/11/2222 

)ما 0لي):

دالستثيائي) دلعام  دلجمع  قرر 

 SARL VICTORIAGRI(للشركة

 SARL للشركة) دملبكر  دلحل  (-

دلرضائية) وتصفيتها  (VICTORIAGRI

طبقا للفصل)86)من دلقانون.

سعد) فيصل  دلسيد  تعيين  (-

مصفي للشركة ملد  ثالثة أشهر.)))

باملحكمة) (: دلقانوني) دإل0ددع  تم  (

 97522 رقم) تحت  باكاا0ر  دلتجارية 

بتاريخ)17/12/2222.

458 P

TIKA FRET TRANS
حــــــل مسبق للشركة

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

 TIKA FRET لشركة) دالستثيائي 

 32/12/2222 دمليعقد 0وم) (TRANS

تقرر ما 0لي):)

 TIKA FRET(دلحل دملسبق لشركة

TRANS)وتم تحد0د مقر دلتصفية هو)

دملقر دالختماعي):)رقم)21)زنقة دلرياض)

دلسيد) عين  و  دنزكان  دلعهد  ولي  حي 

بوكيو دلحسين مصف للشركة.)))))

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  ثم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية إلنزكان)

تحت رقم)13)0وم)2221/21/25.

459 P

TAMAZIRT CARS 
SARL

شركة تـــــمـــــــازيــــرت كــــــــــار ش.م.م
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

لشركة تــــمــــازيــــرت كـــــــار ش.م.م بتاريخ)

17)ايسمبر)2222)و بعد دالستماع و)

قردء  دملحضر،)تقرر ما 0لي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

أ)-))دلحل دملسبق للشركة.
ب)-)تعيين دلسيد عبد دلرحيم طكي)

كمصفي للشركة.
في) دلتصفية  مقر  تحد0د  (- ج)
دلعيودن دلتالي رقم)121)-)زنقة كسيمة)

-)دنزكان.
تم دال0ددع دلقانوني بكتابة دلضبط)
لد  دملحكمة دالبتددئية بانزكان بتاريخ)

26)نونبر)2222)تحت رقم)2264 .
دلخالصة و دلتذكير:)

460 P

 TAMRAGHT HOUSE
SARL AU

RC(N° 34891
حل مسبق للشركة و وضعها تحت 

دلتصفية دلحبية
لقردردت) عرفي  محضر  بمقت�شى 
نوفمبر) (32 بتاريخ) دمليعقد  دلشركاء)

2222)بأكاا0ر،)فقد تقرر ما 0لي:
وضعها) و  للشركة  مسبق  حل 
من دبتددء) دلحبية  دلتصفية   تحت 

32)نوفمبر)2222.
دملردش) دلحسن  دلسيد  ـتعيين 

كمأمور بالتصفية للشركة.
دلشقة) (: دلشركة) تصفية  مقر 
دلسفلية منزل دملردش حي أ0ت سودل)

تامردغت أورير))أكاا0ر.)
دإل0ددع) تم  ( (: دلقانوني) دإل0ددع  (-
دلقانوني للشركة بمكتب دلضبط لد )
رقم) تحت  باكاا0ر  دلتجارية  دملحكمة 

97532)بتاريخ)17)ايسمبر)2222.
461 P

 SERVICES ISLAH AIT
MELLOUL

ش.م.م
ورأسمالها  62.222 ارهم

 حي دركانة د0ت ملول عمالة دنزكان 
د0ت ملول D.H.3 حي دركانة  

)في طور دلتصفية)
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

14389
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملعقد بتاريخ)25)نوفمبر))2222)تقرر)
 SERVICES ISLAH(ما 0لي):)حل شركة

دملسؤولية) ذدت  (AIT MELLOUL

دملحدوا .

)حي دركانة د0ت ملول عمالة دنزكان)

62.222)ارهم) D.H.3)مبلغ ردسمالها)

وعيودن مقرها دالختماعي دركانة.))

توقف) (: ل) نتيجة  ملول  د0ت 

دلنشاط دلتجاري.

وعين):

وعيودنه) حسن  ( دشوادن) دلسيد 
259)بلوك)3)رقم حي مبارك دعمر د0ت)

ملول كمصفي للشركة.

ولقد تم دال0ددع دلقانوني بمكتب)

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بإنزكان)

2222)تحت رقم) 16)ايسمبر) ( بتاريخ)

.2249

462 P

OMO LKORA VOYAGES
ش.م.م

 ورأسمالها   122.222   ارهم

محل 287 شارع محمد دلخامس  

دلدشير  دنزكان

)في طور دلتصفية)
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري)

.15357

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملعقد بتاريخ)29)ايسمبر)2222))تقرر)

ما 0لي):

دملسؤولية) ذدت  شركة  حل 

 OMO LKORA دملحدوا )

   .VOYAGES

ارهم) (122.222 ردسمالها) مبلغ 

 287 وعيودن مقرها دالختماعي محل)

شارع محمد دلخامس))دلدشير  دنزكان)

نتيجة ل):)توقف دلنشاط دلتجاري.

وعين):

نوردلد0ن)) دميصاك  دلسيد 

 618 وعيودنه حي د0ت كيودن دلزنقة)

دلدشير  دلجهاا0ة))كمصفي للشركة.))

ولقد تم دال0ددع دلقانوني بمكتب)

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بإنزكان)

تحت رقم) ( (2221 0يا0ر) (25 ( بتاريخ)

.11/2221

463 P
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OUHNICHE TOURS

دلسجل دلتجاري : 33727 / دكاا0ر

إعالن عن تعـــــــــــــــــــــد0ل

بتاريخ محرر  محضر   بمقت�شى 

دلشريك) قرر  (،2222 ايسمبر) (15

 OUHNICHE لشركة) دلوحيد 

TOURS))ما 0لي):)

-)دلتصفية دملؤقتة للشركة.

دلحسين) دهييش  دملسير  تعيين  (-

كمصفي للشركة ومقرها دالختماعي)

كمكان للتصفية.))

في) تتوقف  دلشركة  عمر  مد   (-

تاريخ)15)ايسمبر)2222.  

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 2222 ايسمبر) (23 بتاريخ) باكاا0ر 

تحت دلرقم)97624. 
للنشر و دلبيان

دملصفي

464 P

STE » PATISSERIE TAFALA «

 SARL

-)1)بـمـوخـب محضر))قردر دلشركاء))

بـتـاريـخ)2222/11/29)تقرر ما 0لي):

عمليات) على  دملصااقة  (•

دلتصفية.

•)دملصااقة على خدول دلحسابات)

دمليدرخة في ما بعد تصفية دلشركة.

دلنهائية للسيد ) دلتبرئة  تخويل  (•

دملسئولة عن دلتصفية.

•)إنهاء)تصفية دلشركة.

دلقانوني) دإل0ددع  تم  وقد  (2 (-

دملحكمة) هيئة  لد   دلضبط  بكتابة 

 97687 رقم) تحت  باكاا0ر  دلتجارية 

بتاريخ)32/12/2222.
من دخل دلنسخة ودلبيان)

465 P

STE »NORD SUD EXPRESS«
SARL SU

حل شركة 
دلعام دالستثيائي) دلجمع  بموخب 

 2222 ايسمبر) (17 بتاريخ) دمليعقد 

صااق دلشريك دلوحيد للشركة على)

ما 0لي):

-)حل دلشركة.

دعكريد) محمد  دلسيد  تعيين  (-

كمصفى قانوني للشركة

-)تحد0د مقر دلتصفية في دلعيودن)

حي) (225 رقم) دلتجاري  دملحل  دلتالي 

دلزيتون تيكوين دكاا0ر.)

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

باكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

بتاريخ)32)ايسمبر)2222)وذلك تحت)
رقم)97722.

466 P

OEAA NEGOCE  شركة
SARL 

ش م م

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

 24/11/2222 في) دملؤرخ  دالستثيائي 

دلشركة شركاء) قرر  دلشركة   بمقر 

)ما 0لي):)

•)دلحل دملسبق للشركة و دلشروع)

في تصفيتها.

)عبد دلعزيز دغان)) تعيين دلسيد) (•

كمصفي للشركة).

تم إ0ددع دمللف دلقانوني للشركة))

لد  دملحكمة دالبتددئية النزكان))تحت)
رقم)2324)بتاريخ)23/12/2222.
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 OLIVIER BEUCHER

CONSEIL
SARL AU

إعالن عن تعد0ل
بتاريخ)) محرر  محضر  بمقت�شى 

قرر دلجمع دلعام) (2222 ايسمبر) (15

 OLIVIER (: دالستثيائي لشركة ما 0لي)

BEUCHER .CONSEIL SARL AU

-)حل مسبق للشركة.
دلعبوبي) محمد  دلسيد  تعيين  (-

كمصفي للشركة.
باملقر) دلتصفية  مقر  تحد0د  (-
 N°5( -( 1ERE للشركة) دالختماعي 
 ETAGE IMM N°76 BLOC F CITE

DAKHLA  AGADIR
تم دإل0ددع دلقانوني لد  كتابة) (-
دكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
(: تحت رقم) (2221 0يا0ر) (25 (: بتاريخ)

 .97822
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 Société MACOOL SHOP
SARL AU

 Siège(social: N° 25 HAY(TAYERT
 SOUFLA(BLOC(E(RUE 05

GUELMIM
CLOTURE DE LIQUIDATION

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
 29/12/2222 بتاريخ) دالستثيائي 
تقرر) أعاله،) دملدون  دلشركة  بمقر 

ما0لي):
1)-))حل و تصفية دلشركة.

عمليات) كل  على  دملصااقة  (-
دلتصفية.

-)تبرئة ذمة دملصفي دلسيد كومغار)
دبردهيم و إعفائه من مهامه.)

-))دلتصريح بنها0ة دلتصفية و حل)
دلشركة.))

دلقانوني) دإل0ددع  ثم  (- (2
بكلميم) دالبتددئية  باملحكمة 
رقم)) تحث  (24/12/2222 بتاريخ)

.335/2222
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 KALYPSO ETUDES « شــركة
ET CONSEILS

SARL A.U
دلتصفية دلوا0ة لشركة.

بتاريخ) مددوالتها  دثر  على  (: أوال)
23/29/2222)قرر ج.ع.غ.ع للشريك)
 KALYPSO ETUDES(دلوحيد لشركة

.ET CONSEILS

مقرها دالختماعي))برقم))36)بلوك)

ل حي دلهد  أكاا0ر ما 0لي):

-)حل دلشركة بصفة مبكر  إبتددء)

من)31/28/2222)مع تعد0ل دلفصل)

للشركة) دألساسية  دلقودنين  من  (5

دملتعلق بمد  دلشركة.

وضع حد ملهام دملسير  دلسيد )) (-

دلف�شي رشيد  مع تعيين هذه دالمير )

كمصفية للشركة.))

-)تحد0د مقر دلتصفية بحي دلهد )

بلوك ل رقم)36)أكاا0ر.)

تم دنجاز دإل0ددع دلقانوني) (: ثانيا)

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 

بتاريخ)) (97333 عدا) تحت  0ر  بأكاا 

.21/12/2222

470 P

شركة هـ ب بريمور  

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك وحيد 

رأسمالها 4.522.222  ارهم 

دملقر دالختماعي : رقم 655 دمليطقة 

دلصياعية د0ت ملول  

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بانزكان،) دملسجل  (11/11/2222

ودلذي ترتب عيه ما 0لي)):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تصفية)):)

ب) هـ) لشركة  تصفية مسبقة  ( (-

بريمور

-)مقر دلتصفية):)رقم)655)دمليطقة)

دلصياعية د0ت ملول)

بزيدي) هشام  دلسيد  تعيين  (-

كمصف.)))

باملحكمة) (: دلقانوني) دإل0ددع 

 2199 رقم) تحت  بانزكان  دالبتددئية 

بتاريخ)12/12/2222.
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 IDOMAR DE

 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
    SARL

 شركة ادومـــــــار للبناء و االشــــــغال 

الحرة
ش.م.م

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دالشــــــغال) و  للبياء) داومـــــــار  لشركة 

دلحر  ش.م.م بتاريخ)28)أكتوبر)2222 

و بعد دالستماع و قردء  دملحضر,)تقرر)

ما 0لي):

أ)-))دلحل دملسبق للشركة.

دمردز) عمر  دلسيد  تعيين  (- ب)

كمصفي للشركة.

في) دلتصفية  مقر  تحد0د  (- ج)

(- (22 رقم) دلشقة  دلتالي  دلعيودن 

دلطابق دالول)-)رقم)44)-)

بلفاع) هللا  عبد  دلدكوس  تجزئة 

دملركز.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

بانزكان بتاريخ)21)اخيبر)2222)تحت)

رقم)2286 .
دلخالصة و دلتذكير:)
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 SOCIETE INTER LITTORAL

SUD
SARL AU

تصفية دلشركة
بمقت�شى محضر قردردت دلشريك)

تمت) ( (2222/11/23 بتاريخ) دلوحيد 

دملصااقة على ما 0لي):

حسابات) على  دملودفقة  (.1

لشركة)) فحصها  بعد  دلتصفية 

INTER LITTORAL SUD

شركة) تصفية  قفل  إعالن  (.2

INTER LITTORAL SUD
3.)إمالء)ذمة دملصفي دلسيد خون)

لبطاقة) دلحامل  كاستو  روجي  بيير 

.JE22252N(دلتسجيل رقم

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ)) بتزنيت  دالبتددئية 

22/12/2222تحت رقم)799.
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» STE » HAK MATERIAUX
SARL

AU(CAPITAL(DE 500.000 DH

 LOT(E68 Z(I(TASSILA(DCHEIRA

INZEGANE

شركة هاك مودا» ش.م.م  
رأسمالها  522.222.22 ارهم 

مقرها دالختماعي : E68 دلحي 

دلصياعي تاسيال دلدشير  دنزكان

دلحل دملسبق للشركة
دلعام) دلجمع  قردر  بمقت�شى 

ايسمبر) (22 0وم) دملؤرخ  دالستثيائي 

2222)لشركة)»هاك مودا»)ش.م.م.
)رأسمالها)522.222))ارهم.

دلحي) (E68 ( (: دالختماعي) مقرها 

ر) دنزكان  دلدشير   تاسيال  دلصياعي 

تقرر ما0لي):

بتسريع) للشركة  دملسبق  دلحل  (-

دملسطر .

محمد) بنسوبي  دلسيد  تعيين  (-

دملقر) وتعيين  للشركة  كمصفي 

دالختماعي للشركة كمقر))دلتصفية.

دلقانوني) ( دال0ددع) ( تم) وقد 

دملحكمة) هيئة  لد   دلضبط  بكتابة 

اخيبر) (25 ( دالبتددئية بانزكان بتاريخ)

2222))تحت رقم)))2329 . 
من أخل دلنسخة))ودلبيان

عن دملصفي بنسوبي محمد
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SOCIETE FORSOLA
 SARL AU

تصفية دلشركة

دلسجل دلتجاري رقم : 4949   

تغييردت قانونية
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

محضر) وضع  تم  (12/12/2222

0حمل) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 

دلخصائص دلتالية):

عمليات) خميع  على  دملودفقة  (•

دلتصفية.

•)قردر دلجمع دلعام بتفريغ دملصفي)

ملهمته

•)تحد0د قفل دلتصفية

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  لقد  (-

بتاروادنت) دالبتددئية  دملحكمة 

: بتاريخ) (1588 (:  تحت دلرقم دلترتيبي)

.24/12/2222
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 STE ELECTRICITE DU

FUTUR

SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DH

 LES 452/ANGLE(RUE 457

AMICALES AGADIR

دلحل دملسبق للشركة

دلعام) دلجمع  قردر  بمقت�شى 

ايسمبر) (24 0وم) دملوؤرخ  دالستثيائي 

دملستقبل) كهرباء) لشركة  (2222

ارهم))) (12.222 رأسمالها) ش.م.م 

زنقة) ملتقى  (: دالختماعي) مقرها 

457/452)دميكال.)

دكاا0ر))تقرر ما0لي:

بتسريع) للشركة  دملسبق  دلحل  (-

دملسطر .

بن) مصطفى  دلسيد  تعيين  (-

اريس كمصفي للشركة وتعيين دملقر)

دالختماعي للشركة كمقر دلتصفية.

دلقانوني بكتابة) ( دال0ددع) ( وقد تم)

دلضبط لد  هيئة دملحكمة دلتجارية)

  2222 ايسمبر) (31 ( بتاريخ) باكاا0ر 

تحت رقم)))97722 . 
من أخل دلنسخة))ودلبيان

عن دملصفي بيدريس مصطفى

476 P

دملكتب دلعام للحسابات ودالستشاردت

دلرقم)16)شارع)29)فبرد0ر))تالبرخت أكاا0ر)

 STE ELMATECHNOLOGIE

شركة إملاتيكنولوجي
 .S.A.R.L. A.U  

تصفية شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

1))بموخب عقد عرفي محرر)))0وم)

29/11/2222)تقرر ما 0لي):

عمليات) عن  دملصفي  تقرير  (- (1

دلتصفية

2)-)دملودفقة على حساب دلتصفية

3)-)إعطاء)دلتفريغ إلى دملصفي.

4)-)تحد0د إغالق دلتصفية

2))تم))دإل0ددع))دلقانوني))باملحكمة)))

دلتجارية بأكاا0ر))0وم))27/11/2222  

تحت))عدا)97276.
مقتطف للنشر و دلبيان

477 P

CNCI
شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا رأسمالها 122.222 ارهم

  M3Lمقرها دالختماعي شركة

IMMO عمار  دلنسيم رقم 13 شارع 

دلحسن دالول حي دملسير  أكاا0ر

RC 43183

 دلتصفية دلتامة للشركة
بمقت�شى قردر غير عااي للشركاء)

 2222 ايسمبر) (15 دملؤرخ بأكاا0ر في)

لقد تقرر ما 0لي):

دلتامة) دلتصفية  على  )-دملصااقة 

للشركة و دلتشطيب عليها دبتدأ من)

تاريخه.)

دلعبواي) (« دلسيد) دبردء) تم  (-

دلحسن»)مصفي للشركة.)

ودلتسجيل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالسجل دلتجاري باملحكمة دلتجارية)

تحت) (2222 ايسمبر) (28 بأكاا0ر 0وم)

عدا)97652.
بيان مختصر.

478 P
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شـــــــركــــة

  » STE BIMA SOUSS «
ش م م

دلعام) محضردلجمع  بمقت�شى 

 12/11/2219 ( غير دلعااي دمليـعـقـد)

 STE BIMA ( ( ( للشركة) ( قرر دلشركاء)
ارهـم) (122.222 رأسمـالها) (،SOUSS

اودر سويلم خماعة) (: دلكائـن مقـرها)

د0ت دعمير  دشتوكة د0ت بها.

)ما 0لــي):

•)دلحل دملسبق للشركة

موماا) مالد  دلسيد  تعيين  (•

كمصفي للشركة

•)تم دلحل))دملسبق للشركة))باملقر)

دالختماعي للشركة.

باملحكمة) دلقانـوني  دإل0ددع  ثـم 

 2352 رقم) تحت  دنزكان  دالبتددئية 

0وم))29/12/2222.
إمضاء

479 P

STE BOULANGERIE 

PATISSERIE CŒUR DE PAIN
 SARL

.AU(CAPITAL : 40.000 DH

 Siège(Social : AVENUE

 MOHAMED(VI(N° 333 AIT

.MELLOUL INZEGANE

R.C(N° 21183-INEZGANE

دلحـــــــــل دملسبـــــــق
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دالستثيائي دمليعقد بتاريخ)22)ايسمبر)

 BOULANGERIE للشركة) (2222

 PATISSERIE CŒUR DE PAIN

.SARL

تم تقرير ما 0لي):

للشركة) دملسبق  دلحل  قرر  (- (1

دبتددء)من)32)نونبر)2222.

عين بصفته مصفيا للشركة) (- (2

دلسيد دلعددز حسن.

شارع) دلتصفية  مقر  حدا  ( (- (3
333)أ0ت ملول) محمد دلسااس رقم)

دنزكان.

تم دلقيام باإل0ددع دلقانوني:)لد )
بتاريخ) بإنزكان  دالبتددئية  دملحكمة 

24/12/2222)تحت رقم)2319.
480 P

Société BOURJE ARGANE
 SARL

 Société à responsabilité limitée 
au(capital(de 110.000 DHS

 Siège(sociale : DOUAR
 AMARAGH(C.R(AGLOU -

 TIZNIT
إعالن عن حل دلشركة  وتعيين 

دملسؤول عن دلتصفية 
دلعااي) دلغير  دملحضر  بمقت�شى 
ايسمبر) (25 بتاريخ) دمليعقد  للشركة 
ايسمبر) (29 بتاريخ) ودملسجل  (2222
ما) تقرر  (،2221 عدا) تحت  (،2222

0لي):
-)دإلعالن عن حل مسبق للشركة.)
فتحة)) بيالل  دلسيد   تعيين  (-

دملسؤولة عن تصفية دلشركة.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
دلضبط باملحكمة دالبتددئية بتيزنيت،)
بتاريخ)25)0يا0ر)2221)تحت عدا)23.
481 P

STE B.L TOUR CAR
SARL AU

)-)1)بـمـوخـب محضر))قردر دلشريكة)
دلوحيد ))بـتـاريـخ)))2222/11/23تقرر)

ما 0لي):
عمليات) على  دملصااقة  (•

دلتصفية.
•)دملصااقة على خدول دلحسابات)

دمليدرخة في ما بعد تصفية دلشركة.
دلنهائية للسيد ) دلتبرئة  تخويل  (•

دملسئولة عن دلتصفية.
•)إنهاء)تصفية دلشركة.

دلقانوني) دإل0ددع  تم  وقد  (2 (- (
دملحكمة) هيئة  لد   دلضبط  بكتابة 
 97688 رقم) تحت  باكاا0ر  دلتجارية 

بتاريخ)32/12/2222.
من دخل دلنسخة ودلبيان
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STE BELKA TERROIR
 SARL

شركة محدوا  دملسؤولية 
 رأسمالها 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي :  شارع بونعمان رقم 
17 حي دلسالم  دكاا0ر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
19/12/2222)قرر مساهمو دلشركة)

ما 0لي):
1)–)دلتصفية دلنهائية للشركة.

دبن) حسن  دلسيد  تعيين  (- (2
مقر) و  للشركة  كمصفي  دلقا�شي 

دلشركة كمكان للتصفية دلنهائية.
دإل0ددع) تم  دلقانوني  دإل0ددع  (-
لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دملحكمة دلتجارية الكاا0ر))تحت رقم)))

97682)بتاريخ)29/12/2222.    
483 P

 Société »ALBADOU
»NEGOCE

SARL AU
 Siège(social : AVENUE

 IBN ROCHD HAY JADID
 RESIDENCE(AICHATOU 2,

 3EME ETAGE APPARTEMENT
.06  GUELMIM

CLOTURE DE LIQUIDATION
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
 16/29/2222 بتاريخ) دالستثيائي 
تقرر) أعاله،) دملدون  دلشركة  بمقر 

ما0لي):
1)-))حل و تصفية دلشركة

عمليات) كل  على  دملصااقة  (-
دلتصفية.

علي) ( تبرئة ذمة دملصفي دلسيد) (-
حيسون و إعفائه من مهامه.)

دلتصريح بنها0ة دلتصفية و حل) (-
دلشركة.))

دلقانوني) دإل0ددع  تم  (- (2
بكلميم) دالبتددئية  باملحكمة 
رقم)) تحت  ( (24/12/2222 بتاريخ)

.334/2222
484 P

 AMSERNAT IMPORT شركة
EXPORT

رأسمالها 92.222 ارهم
دملقر دلرئي�شي : تجزئة ج رقم 65 

أمسرنات أكاا0ر
تصفية دلشركة.

وفًقا للقردر دالستثيائي دملؤرخ في)
دلجمعية) دنعقدت  (،26/12/2222
 AMSERNAT لشركة) دلعامة 
  IMPORT( EXPORT( SARL-AU

رأسمالها)92.222)ارهم.
 65 تجزئة ج رقم) (: دملقر دلرئي�شي)

أمسرنات أكاا0ر 0قرر ما 0لي):
لشركة) دملسبقة  تصفية  (-
(«AMSERNAT IMPORT EXPORT»
لكمال) خميلة  دلسيد  تعيين  (-
 AMSERNAT لشركة) (

ً
مصفيا

.IMPORT EXPORT
-)مكان دلتصفية:)تجزئة ج رقم)65 

أمسرنات أكاا0ر.
سجل) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 
في) بأكاا0ر  دلتجارية  محكمة 

12/11/2222)تحت رقم)97267.
485 P

”CROPLAND“
شركة محدوا  دملسؤولیة

رأسمالھا 122.222.22 ارھم
دقفال دلتصفیة

سجل تجاري رقم 33231
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
ايسمبر) (18 في) مؤرخ  دالستثيائي 
ذدت) دلشركة  شركاء) قرر  (2222
دملسما ) دملحدوا   دملسؤولیة 
یعاال) ردسمال  ذدت  (CROPLAND

122.222.22)ارھم):
دملصااقة على حسابات دلتصفیة)؛

ميح دبردء)تام و نھائي للمصفي)؛
دقفال دلتصفیة.

بكتابة) دلقانوني  دإلیددع  تم 
دلتجاریة) دملحكمة  لد   دلضبط 
تحت) (2222 ايسمبر) ( (28 باكاایرفي)

رقم)97662
486 P
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AQUA PROD

)Ex ALEK GLOBAL(
SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بشريك وحيد
رأسمالھا 222.222 ارھم

شارع محمد دلسااس-عمار  ماتيس 

بلوك - أ - دلطابق دلثاني - دلسوي�شي 

دلرباط

حل دلشركة
دالستثيائي) دلعام  دلجمع  قرر 

 2222 0ونيو) (25 بتاريخ) دمليعقد 

( للشركة ما 0لي):))

للشركة) لألودن  سابق  حل  (•

وتصفيتها.

تعيين دلسيد مالد ضيف هللا) (•

كمصفي للشركة)

باملقر) دلتصفية  مقر  تحد0د  (•

محمد) شارع  (: للشركة) دالختماعي 

-أ-) بلوك) ماتيس  دلسااس-عمار  

دلطابق دلثاني)–)دلسوي�شي دلرباط.))

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

25)نونبر2222))تحت) بالرباط بتاريخ)
رقم)128842.

487 P

بوشعيب سيرام ش.م.م
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي تجزئة دلزيتون 

بلوك ف رقم 227 تكيوين آكاا0ر 

دلعااي) دلغير  دلعام  للجمع  تبعا 

قرر دلشركاء) (2222 نونبر) (25 بتاريخ)

ما0لي

دلتصفية دلنهائية للشركة.

بن) بوشعيب  دلسيد  ذمة  إبردء)

دلحاخة).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (23 بتاريخ) اكاا0ر  دلتجارية 

2222)تحت عدا)97598 .
بمثابة مقتطف و بيان

488 P

P-T BUSINESS شركة
دلرقم 57 دلطابق دلتاسع عمار  159 

إسالن دلحي دملحمدي
تصفية دلشركة

 22 بموخب عقد عرفي مؤرخ في)
0وليو)2222)بأكاا0ر صااق دلشريكين)
PT BUSINESS)ذدت) على حل شركة)
دملقر دالختماعي دلرقم)57)عمار )159 
دلطابق دلتاسع إسالن دلحي دملحمدي)

أكاا0ر قبل دألودن.
 HENRIQUES دلسيد) تعيين 
 DOS SANTOS GONCALO

بصفته مصفي للشركة
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلقانوني 
رقم) تحت  (2222 نوفمبر) (19 0ومه)

.97156
489 P

شركة أركان دار العرب
رقم 21 عمار  42 دلسعاا  دلحي 

دملحمدي أكاا0ر
حل دلشركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموخب 
صااق) بأكاا0ر  (2222 ايسمبر) (7
ادر) أركان  شركة  حل  على  دلشركاء)
 21 دلعرب ذدت دملقر دالختماعي رقم)
دملحمدي) دلحي  دلسعاا   (42 عمار )

أكاا0ر قبل دألودن.
تعيين دلسيد بلعيد عبدو بصفته)

مصفي للشركة.
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلقانوني 
رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (29 0ومه)

.97679
490 P

شركة أركان فارم
رقم 147 زنقة 661 حي دالحسان

دلدشير  دلجهاا0ة إنزكان
حل دلشركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموخب 
صااق) بانزكان  (2222 فبرد0ر) ( (5
شركة حل  على  دلوحيد  دلشريك 

دالختماعي) دملقر  ذدت  فارم  دركان  (
دالحسان) حي  (661 زنقة) (147 رقم)
قبل) إنزكان  دلجهاا0ة  دلدشير  

دألودن.
مهيب) دلد0ن  بدر  دلسيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
دالبتددئية) باملحكمة  دلقانوني 
 2222 ( ايسمبر) (15 0ومه) بانزكان 

.2235 تحت رقم)
491 P

كــــة شـــــــر
 AIT ELASRI TRAVAUX «    

  » DIVERS
ش م م

دلعام) محضردلجمع  بمقت�شى 
 23/29/2216 غير دلعااي دمليـعـقـد)
 STE AIT (: للشركة) دلشركاء) قرر 

.ELASRI TRAVAUX DIVERS
ارهـم) (122.222 رأسمـالها)
 4 :)حي دلحرش بلوك) دلكائـن مقـرها)
127)بحار  هودري د0ت ملول):) رقم)

)ما 0لــي):
دلحل دملسبق للشركة (•

عبد) دلعسري  دلسيد  تعيين  (•
دليبي كمصفي للشركة

•)تم دلحل دملسبق للشركة باملقر)
للشركة) دالختماعي 

باملحكمة) دلقانـوني  دإل0ددع  تم 
 2353 دالبتددئية دنزكان تحت رقم)

.29/12/2222 0وم)
492 P

شركة
  AL MOUKAOUAMA NET

للشركة دلنهائي  دلتشطيب 
دلجمع) محضر  بمقت�شى 
 AL ( لشركة) دالستثيائي  دلعام 
دمليعقد) (MOUKAOUAMA NET

2222/12/32)تقرر ما 0لي): 0وم)
لشركة) دلنهائي  دلتشطيب 
و) (AL  MOUKAOUAMA NET
تحد0د مقر دلتصفية هو دملقر) ( تم)
شارع) (1 بلوك) (148 رقم) دالختماعي:)

دلسيد) عين  و  دملول  د0ت  دملقاومة 

دلكيدد دبردهيم مصف للشركة.)))))

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  ثم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية النزكان)

تحت رقم)12)0وم)2221/21/25.

493 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 Société AGRICULTOR شركة

DEL SUR
SARL AU

ش. م. م

قفل دلتصفية 
بمقت�شى محضر دلجمعية دلعامة)

دالستثيائية بتاريخ):)21/12/2222 

تقرر ما 0لي):)

1)-)قفل دلتصفية ودملصااقة على)

دغالق) على  ودالعالن  دملصفي  تقرير 

عملية دلتصفية.)

-)تم إ0ددع دمللف دلقانوني للشركة)

لد  دملحكمة دالبتددئية إلنزكان تحت)
رقم)2362)بتاريخ)29/12/2222.

494 P

شركة صوت أوطو
رأسمالها 1.622.222 ارهم

مقرها دالختماعي : رقم 65 مكرر 

شارع 11 0يا0ر 

حي دلددملة أكاا0ر ، دلسجل دلسجل  
رقم 12247 بأكاا0ر

تفويت حصص في دلشركة

دستقالة دملسير

تعيين مسير0ن خد0د0ن

تحيين دليظام دألسا�شي للشركة

دلجماعي) دلقردر  بمقت�شى محضر 

ايسمبر) (12 بتاريخ) دملؤرخ  للشركاء)

لشركة صوت دوطو ش.م.م،) (2222
مقرها) ارهم،) (1.622.222 رأسمالها)

 11 شارع) مكرر  (65 رقم) دالختماعي 

ما) تقرر  أكاا0ر،) دلددملة،) حي  0يا0ر 

0لي):

دلتفويتات) على  دملصااقة 

دلشركة) حصص  في  دلحاصلة 

ودلترحيب باملساهمة دلجد0د .
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دملسير) دستقالة  على  دملصااقة 

ذمته) دلسيد أحميدد بن فقيه وإبردء)

على مد  تسييره دلكاملة للشركة.

في) خد0د0ن  مسير0ن  تعيين 

فقيه) بن  زكرياء) دلسيددن  شخ�شي 

بكافة) وتمتيعهما  فقيه  بن  وإاريس 

إمضائهما) وخوب  مع  دلصالحيات 

دملشترك لتمثيل دلشركة.

تحيين دليظام دألسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  وقد 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 2222 ايسمبر) (32 بتاريخ) بأكاا0ر 

تحت رقم)97712.

495 P

STE TONGMIT
SARL

ش.َم.م

 رأسمالها 122.222 ارهم

ارب د0ت كيودن دلزنقة 617 دلرقم 

18 - دلدشير  دلجهاا0ة

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

  2222 دكتوبر) (29 بتاريخ) ( دالستثيائي)

أعاله) دملذكور   دلشركة  شركاء) قرر 

ما0لي):

تفويت دلسيد دلشترتي دلحسن) (•

دلبالغ) حصصه  من  حصة  (167

دلحرور) للسيد  ( حصة) (334 عداها)

حصصه) لباقي  تفويته  و  دبردهيم 

للسيد) ( حصة) (167 عداها) دلبالغ 

مزوز محمد

دلسيد دملضطر خمال) تفويت  ( (•

دلبالغ) دلشركة  في  حصصه  لكل 

مزوز) للسيد  حصة  (333 عداها)

محمد.

دلسيد) من  كل  0صبح  بذلك  و 

دلحرور دبردهيم و دلسيد مزوز محمد)

دلشركة) حصص  ( ملجموع) مالكين 

)1222)حصة))

قبول دستقالة دلسيد دلشترتي) (•

خمال) دملضطر  دلسيد  و  دلحسن 

محلهما) ليحل  للشركة  كمسير0ن 

دلسيد دلحرور دبردهيم و دلسيد مزوز)

محمد))مسير0ن بالتشارك للشركة.)

دال0ددع) تم  (: دلقانوني) دال0ددع 

دلقانوني باملحكمة دالبتددئية إنزكان)

تحت)))))))))))))))))))))))))))))))))) (2222 ايسمبر) (24 بتاريخ)

رقم)2328.

496 P

 SOCIETE  شركة         

 TECHNOLOGIQUE

 INDUSTRIELLE ET

 COMMERCIALE

 D’INGENIERIE POUR LES

MACHINES DE MONTAGE

 SARL

محدوا  دملسؤولية 

 تـــــفـــــويـــــت دلـــــحـــــصــــص

بتاريخ) عرفي  عقد  بمــقت�شى 

شركاء) قرر  (،2222 ايسمبر) (18

 TECHNOLOGIQUE شركة)

 INDUSTRIELLE ET

   COMMERCIALE D’INGENIERIE

 POUR LES MACHINES DE

 MONTAGE( SARL( SIGLE( :

TICIMM)))ما 0لي):

•)تفويت)%)6.5)من نسبة حصص)

كرنااوس) كرسيا  دلشريكين  من  كل 

فردنسسكو و مارتيييز دنطولييو مودن)

سلفااور) دلسيد  لفائد   فردنسسكو 

مودن لويس مو�شي و دملستفيد من)

بمجموع) تقدر  دلتي  و  حصة  (132

13.222)ارهم.

من) (27 (،26 دلبيد0ن) تغيير  (•

دلقانون دالسا�شي.

دال0ددع) تم  (: دلقانوني) دال0ددع  (•

باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

دلتجارية بأكاا0ر بتاريخ)29/12/2222 

تحت رقم)97665.
للخالصة و دلتذكير

497 P

SOUSS PACK

SARL

بمقت�شى دلجمع دلعام غير دلعااي)

لشركة) (11/12/2217 في) دملؤرخ 

SOUSS PACK SARL))تقرر ما 0لي):

بيع حصص):)2522)حصة للسيد)

دلسيد) لفائد   دللطيف  عبد  الاوا 

لحسن دلغشيم.

تعد0ل دلفصل)6)و)7))من دلقانون)

دالسا�شي للشركة.)))))

دالشغال دملختلفة و) (: دألهددف) (-

دلبياء)

-)دلتسيير:)تم تعيين دلسيد لحسن)

للشركة) دلوحيد  دملسير  دلغشيم 

كامل) تخويله  مع  محدوا   غير  ملد  

دلصالحيات حسب دلقانون دالسا�شي)

للشركة.

بكتابة)) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

بانزكان 0وم)15/11/2217))تحت رقم))

.3624

498 P

 STE SUD ETUDES ET

EXPERTISES

SARL

 N° 112 BIS(AV(AL(HANSALI

ERAC BOUARGANE

AGADIR

دعالن عن  تعد0ل                            
بمقت�شي محضر))دمليعقد))بتاريخ)

32/12/2222))تتقرر ما0لي)):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 375 ميية) دحربر  دلسيد   بيع 

دلشركة) ادمل  تملكها  دلتي  حصة 

لفائد  دلسيد دلفركوس لحسن.))))))))))))))))

تعد0ل دلقانون دألسا�شي للشركة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

97825 (  دلتجارية باكاا0ر تحت رقم)

)بتاريخ25/21/2221.
مقتطف قصد دإلشهار

499 P

شركة سويت اليك
  ش.م.م

برأسمال قدره : 122.222.22 ارهم

زنقة 355 رقم 29 تردست دنزكان 

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

 22 (: بتاريخ) دمليعقد  دالستثيائي 

دملصااقة) تمت  (، ايسمبر2218)

باإلخماع على دملقترحات داتية):

دلبشير) عاصم  دلسيد  -حياز  

للسيد) دململوكة  دلحصص  لجميع 

عاصم محمد دملقدر  ب)522)حصة.

دلبشير) عاصم  دلسيد  أصبح  حيث 

دلشريك دلوحيد للشركة.)

دستقالة دلسيد عاصم محمد) (- (

دلسيد) وتعيين  ( دملسير) ميصب  من 

عاصم دلعربي مسيرد وحيدد للشركة)

دلتوقيعين) من  كل  إليه  يعوا  حيث 

غير) ملد   وذلك  ودالختماعي  دلبيكي 

محدوا .

-)تحيين دلقودنين دألساسية).

-)صالحيات.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  ثم 

 25 بتاريخ) ( ( ( بانزكان) ( دالبتددئية)

(: رقم) عدا  تحت  ( ايسمبر2222)

.2336/2219
مقتطف قصد دالشهار)

500 P

 STE  SAFWAN OPTIC
SARL

عام) خمع  محضر  بمقت�شى 

دستثيائي 0وم)6)0ونيو))2218.

بمقر دلشركة دملصااقة على) ( تم)

ما 0لي):

-)تفويت حصص دختماعية.

)-)تحويل دملقر دالختماعي.

دلتوقيع) عن  دملسؤول  -تعين 

ودلتسيير للحساب دلبيكي.)))))

باملحكمة)) وضع  دلقانوني  دإل0ددع 

ايسمبر) (23 ( ( في) ( دالبتددئية بانزكان)

2222)تحت رقم)))2325.

501 P  
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  STE SAIMA UNIVERS شركة

 SARL 

تعد0ل
سجل تجاري 32257

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

9)ايسمبر)2222)قرر ما0لي:

طرف) من  حصة  (1222 -بيع)

دلسيد) دلى  ( أكوردم) نعيمة  دلسيد  

0وسف) دلسيد  ودلى  دكييز  محمد 

دلضلعي وياسين دلحسيني).

-دستقالة مسير  دلشركة وتعيين)

ودلسيد 0وسف) أكييز  دلسيد محمد 

دلضلعي مسير0ن للشركة.

-تحيين دلقانون دالسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

أكاا0ر) ( دلتجارية) باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم)97663)بتاريخ)28))ايسمبر)

.2222

502 P

 STE SAINANI PECHE

SARL a.u

Au(capital(de : 100000.00 DH

 Siége(Sogiale : Rue 07 N° 16 Bis

 Hay cheikh Mohamed Laghdaf

           TanTan

إعـــــــالن عن تعد0ل بالشركـــــة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر2222   (19 بتاريخ) دإلستثيائي 

تقرر ما0لي:)

وهي) تجارية  1222حصة  تفويت)

مجموع حصص دلسيد أحمد سيياني)

ودستقال من مهامه كمسير للشركة)

دلذي) بولون  دلسيد:دلسالك  لفائد  

أصبح مالكا لجميع دلحصص ومسيرد)

وحيدد للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دإلبتددئية بطانطان بتاريخ)22)نوفمبر)

2222))تحت رقم)2222/253.

503 P

 SHINEOIL
SARL

شركة محدوا  دملسؤولية
رأسمالها : 122.222,22 ارهم

مقرها دالختماعي : عمار  4 شقة 1 
زنقة ماليد بن دلودليد حي دلددملة 

دكاا0ر  

محضر دلجمع دلعام دالستثيائي 
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

  2222 ايسمبر) (16 في) دملؤرخ 

قررمساهمود دلشركة ما 0لي):)

ملك) حصة  (522 1–تفويت)

للسيد) كال  0اسميية  ميسا  دلسيد  

دسماعيل حسن ماخد)).

دالسا�شي) دلقانون  -2تعد0ل 

للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  ثم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

ايسمبر2222   (29 بتاريخ) ( باكاا0ر)

تحت رقم)97681.   
للخالصة ودلتذكير))))))))))))))

قبال حسن

504 P

فونتيكونصاي ش.م.م.

RC:(14(009

IF:(06(92(89(18

TP:(48(15(13(14

 TEL:(05(28(21(30(08

 APPT 23 N°62 AV MESSAOUD

WAFQAOUI(SALAM-(AGADIR

 CENTREشركة

PNEUMATIQUE AZROU
ش.م.م

دلتعد0ل
دلعام) ( بموخب عقد عرفي للجمع)

 2222 ايسمبر) (17 0وم) دمليعقد 

ايسمبر) (18 0وم) بأكاا0ر  ودملسجل 

2222)تم إعددا محضر لشركة ذدت)

مسؤولية محدوا  قردره كالتالي:

1.)قرر دالختماع دالستثيائي دلعام)

نقل دألسهم دلتي تيازل بموخبها دلسيد)

مسعوا محمد عن)722)سهم إلى د0ت)

مسعوا سعيد)،)د0ت مسعوا لحسن،)

د0ت مسعوا 0اسين.

2.)قرر دالختماع دالستثيائي دلعام)

مئة) ثالث  ( دلشركة) مال  رأس  زياا  

ألف ارهم))322.222))بهدف زيااتها)

ارهم) ((122.222( ارهم) ألف  مئة 

ارهم) ألف)422.222)) دربعمئة  إلى 

 (3.222( مائةألف) أربع  بإحددث 

سهم خد0د بقيمة مائة))122))ارهم)

(، دلد0ون) بتعويض  (
ً
كاملة للسهم 

بعضها)،)سائل ومستحق دلدفع.

قبل) من  دلبيك  توقيع  3.سيتم 

دلسيد د0ت مسعوا سعيد.

لد ) ( دلقانوني) دإل0ددع  تم 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

تحت) ( ايسمبر2222) بأكاا0ر 0وم28)

رقم2344.

505 P

مكتب بريما كونطا

بلوك ا2)رقم)3)حي دلددملة دكاا0ر

 MFD MEDICAL شركة
ش م م

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقر دالختماعي : فونتي دلعليا 

رقم 829 بنسركاو أكاا0ر

تفويت دلحصص دالختماعية 
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموخب 

ايسمبر2222  (21 ماص مؤرخ 0وم)

 MFD MEDICALشركة شركاء) قرر 

 522 ش.)م.)م دملصااقة على تفويت)

فاضل) دلسيد  دختماعية من  حصة 

مرودن لصالح دلسيد فاني دلحسن.

-)وعليه تم تغيير دلفصل)6)و)7)من)

دلقانون دألسا�شي للشركة).

دلفصل)6)خد0د).

يساهم كل من):

قدره) بما  مرودن  فاضل  دلسيد  (

ممسون ألف ارهم.)

قدره) بما  دلحسن  فاني  دلسيد  (

ممسون ألف ارهم.

)دلفصل)7):)خد0د.

ارهم) (122.222 رأسمال دلشركة)

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم للحصة دلودحد  0ملكها):)

دلسيد فاضل مرودن)522)حصة.

دلسيد فاني دلحسن)522)حصة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  -تم 

دلتجارية بأكاا0ر) ( باملحكمة) ( دلضبط)

رقم) تحت  ايسمبر2222) (23 0وم)

.97593
)بمثابة مقتطف وبيان

مكتب بريما كونطا

506 P

MULTI SUD
S.A.R.L 

دملؤرخ) دلعرفي  دلعقد  على  بياء)
ملول) با0ت  (2222 ايسمبر) (32 في)

MULTI SUD SARL شركة) شركاء)
122.222.22)ارهم٬)مقرها) رأسمالها)

حي دالمل) (1 بلوك) دالختماعي رقم25)

د0ت ملول قررود ما 0لي):

)دلتفويت دلكلي لخمسمائة حصة)

ارهم للحصة) (122 دختماعية بثمن)

دلبشير) دلردميلي  دلسيد  طرف  من 

لفائد  دلسيد دلقصير د0وب.

دلبشير) دلردميلي  دلسيد  دستقالة 

من مهمة تسيير دلشركة.

تعيين دلسيد دن دلردميلي دلبشير)

ودلقصير د0وب مسير0ن مشاركين ملد )

غير محدوا .

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

   2222 0يا0ر) (5 ( دالبتددئية دنزكان في)

تحت رقم)12 .

507 P

  ISMACO
     شركة دســــــــمكــــو ش.م.م

SARL

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ) ش.م.م  دســــــــمكــــو  لشركة 

دالستماع) بعد  و  (2222 ايسمبر) (17

وقردء  دملحضر,)تقرر ما 0لي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حصة من أصل) (522 تفويت) (- أ)

في) كانت  دلتي  للشركة  حصة  (1222
ملكية دلسيد عصام ملحمدي علوي)

ليصبح) زونيت,) عبد هللا  دلسيد  دلى 

بدلك شريكا للشركة.
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علوي)))))))))))))))))))))))))) ملحمدي  عصام 

522)حصة.

عبد هللا زونيت)522)حصة.

دلصالحيات) خميع  -تفويض  ب)

بالشركة) دملتعلقة  ودالمضاءدت 

للسيد عصام ملحمدي علوي.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 2222 ايسمبر) (29 بتاريخ) باكاا0ر 

تحت رقم)97668 .
دلخالصة ودلتذكير)

508 P

  IDIN-DANI JET شركة
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مقرهادالختماعي : رقم 39بلوك أ 8 

حي دلقدس أكاا0ر 

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

 17 بتاريخ) دمليعقد  دلعااي  دلغير 

ايسمبر2222)تقرر ما 0لي:

دختماعية) 252حصة  -1تفويت)

من طرف دلسيد عاال دلحيمر لفائد )

دلسيد رشيد دملنشط.

دملنشط) رشيد  دلسيد  -2تعيين 

كمسير ثاني للشركة.

-3دلتوقيع دالختماعي.

دألسا�شي) دليظام  -4تحيين 

للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 32 97689)بتاريخ) بأكاا0ر تحت عدا)

ايسمبر2222.
دملسير

509 P

 STE FASTWAY TRANS
 SARL

تعد0ل في شركة
بمقت�شى عقد عرفي تقرر تعد0ل)

 STE FASTWAY TRANS ( دلشركة)

SARL)كالتالي:

بولعيز) طارق  باع  دلحصص:) بيع 

1222)سهم للمهدي بولعيز)

تغيير دملسير:)تسمية ملهدي بولعيز)

مسير وحيد))للشركة

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية))بانزكان)

نونبر) (12 بتاريخ) (1673 رقم) ( تحت)

.2222

510 P

 ETABLISSEMENT IBNOU

 NAFISS ATTARBAOUIA

PRIVE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

رأسمالها :   122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : مركب دإلمام 

اردركا -  ص.ب.499 تكوين دكاا0ر

دلعمومية) دلجمعية  ملحضر  تبعا 

اخيبر) (11 في) مؤرخ  عاا0ة  دلغير 

دلشركة) شركاء) صااق  ( (2222

 ETABLISSEMENT IBNOU

NAFISS ATTARBAOUIA PRIVE

شركة محدوا  دملسؤولية على ما 0لي:

دلحصص) مجموع  تفويت  (

من) دلشركة  رأسمال  من  دململوكة 

أي) ( دبردهيم) فرماش  دلسيد  طرف 

دلسيد) من  كل  لفائد   حصة،) (333

هشام دلرميقي في حدوا)166)سهم و)

دلسيد  دليمام فاطمة في حدوا)167 

سهم.

دبردهيم) فرماش  دلسيد  دستقالة 

في) كمشارك  دلشركة  في  مهامه  من 

دلتسيير.

فاطمة) دليمام  دلسيد   تعيين 

غير) ملد   للشركة  دلوحيد   دملسير  

محدوا .

دلقانون دألسا�شي) ( إعاا  صياغة)

للشركة طبقا ملا سبق.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (28 ( دلتجارية الكاا0ر بتاريخ)

2222،)تحت رقم)97653 .                  

511 P

 STE  DOWN TOWN REAL
 ESTATE

دلسجل دلتجاري:)37229)/))دكاا0ر
إعالن عن تعد0ل

بمقت�شى محضر محرر ومصحح)
(،2222 اخيبر) (14 ( بتاريخ) دإلمضاء)
)دلعام دالستثيائي لشركة) قرر دلجمع)
 DOWN محدوا ) مسؤولية  ذدت 

TOWN REAL ESTATE)))))ما 0لي:
د0ت حمااد) 0اسر  ( دلسيد) فوت  (
دالختماعية،) حصصه  خميع 
ودلتي) حصة،) ممسمائة  مجموعها 
دلسيد) لشريكه  دلشركة،) في  0ملكها 

أ0ت دبردهيم عاال.
دلحصص) خميع  بموخبه 
)ألف حصة دختماعية)) دالختماعية)
دملكونة لرأسمال دلشركة)))كلها لفائد )
دلشريك دلوحيد دلسيد أ0ت دبردهيم)

عاال.)
للشركة) دلقانوني  دلشكل  تغيير 
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.)
0بقى) عاال  دبردهيم  أ0ت  دلسيد 
غير) ملد   للشركة  دلوحيد  دملسير 

محدوا .)-)))))))
تعد0ل دلقانون دألسا�شي للشركة.))
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 
باكاا0ر بتاريخ)28)اخيبر)2222))تحت)

دلرقم)97657 . 
للنشر ودلبيان)

)دملسير)))

512 P

             STE  CAPSIM TOURISME
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

رأسمالها : 224.222 ارهم
مقرها دالختماعي : دلقيصارية 
دلتجارية ليزوما0اض شارع 22 

غشت - 82222 دكاا0ر
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

     9515
دملؤرخ) دلعرفي  دلعقد  بمقت�شى 
تمت) بأكاا0ر  (،2222 نونبر) (9 0وم)

دملصااقة على ما 0لي:

 NEE HELFEN ( دلسيد ) وهبت 

حصة)) (342  BETTIN ELISA

حصة) (682 أصل) من  دختماعية 

لفائد  زوخها دلسيد خمال تشقور.

 NEE HELFEN دلسيد ) تفويت 

حصة)) (342   BETTIN ELISA

حصة) (682 أصل) من  دختماعية 

لفائد  دلسيد  ))مد0جة بوفنزي.

 NEE HELFEN ( دستقالة دلسيد )

من ميصبها كمسير) (BETTIN ELISA

دلشركة دبتدءد من)29/11/2222  .

تعد0ل دلقانون دألسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

بتاريخ)11)ايسمبر)2222،))تحت رقم)

                           .97449
مقتطف من أخل دإلشهار

513 P

   STE B.L.J.R. TRAVAUX
رأسمالها :    122.222   ارهم

دملقر دإلختماعي :أكاا0ر،  تجزئة

 رقم 666 فونتي دلعليا

بيع  دلحصص  دالختماعية

دلتسيير

تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر) (17 0وم) دمليعقد  دإلستثيائي 

    B.L.J.R. TRAVAUX لشركة) (2222

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

بشريك ودحد))رأسمالها))122.222,22 

بأكاا0ر،) دإلختماعي  مقرها  ارهم،)

تقرر) دلعليا  فونتي  (666 رقم)  تجزئة 

ما 0لي:

باع دلسيد أحمد بولوخور)1.222 

مجموع حصصه) ( تمثل) دلتي  حصة 

للسيد) (B.L.J.R. TRAVAUX بشركة)

زكريا بولوخور دلذي أصبح دلشريك)

دلوحيد للشركة).

بولوخور) أحمد  دلسيد  إستقالة 

من ميصبه كمسير للشركة)

تعيين دلسيد زكريا بولوخور مسيرد)

خد0دد للشركة ملد  غير محدوا 
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تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة.

كما تم تعد0ل دلبيوا)6)،)7))و)21))من)

دلقانون دألسا�شي للشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم))97522)))بتاريخ))16)اخيبر)

. 2222
من أخل دإلستخالص ودلبيان):)دملسير

514 P

STE  ART FRUITS EXPORT
S.A.R.L 

بيع حصص 
بمقت�شى محضر دلجمعية دلعامة)

دالستثيائية)))بتاريخ)17)نونبر)2222،))

تقرر ما 0لي)):)

حدو) دلسيد  بيع  على  دملصااقة 

دلبلدي))ملجموع دلحصص دلتي 0ملكها)

 ART FRUITS ( شركة) ردسمال  في 

EXPORT  S.A.R.L.)وهي)3222)حصة)

دلودحد ) للحصة  ارهم  (122 بقيمة)

ارهم)) (322.222 ( مجموعه) ما  دي 

لسيد دلسيد محمد دلحبيب دلقر�شي.)

)رأسمال دلشركة))0تكون))رأسمال)

 122 بقيمة) حصة  (6222 ( دلشركة)

ارهم لكل حصة مملوكة كما 0لي):

(: دلقر�شي) دلحبيب  محمد  دلسيد 

6222)حصة).)

تم د0ددع دمللف دلقانوني للشركة)

لد  دملحكمة دالبتددئية النزكان تحت)

رقم2125)بتاريخ)32)نوفمبر)2222.

515 P

شركة أطالص طارافان
 ش.م.م

برأسمال : 122.222 ارهم

حي د0ت لحسن دوعلي دلصفا بيوكر  

دشتوكة د0ت باها

دلجمع) محضر  بمقت�شى 

بتاريخ)) دمليعقد  دالستثيائي  دلعام 

دملصااقة) تمت  (،15/29/2222

باإلخماع على دملقترحات داتية):

دملختار) دلجيد  دلسيد  حياز   (-

للسيد ) دململوكة  دلحصص  خميع 

تيبل سمير ))و دملقدر  ب)1222)حصة)

دملختار) دلجيد  دلسيد  أصبح  حيث 

دلشريك دلوحيد للشركة.)

)دستقالة دلسيد  تيبل سمير  من)

ميصبها وتعيين دلسيد دلجيد دملختار)

مسيرد وحيدد للشركة حيث يعوا إليه)

كل من دلتوقيعين دلبيكي و دالختماعي)

وذلك ملد  غير محدوا .

)تحيين دلقودنين دألساسية).

صالحيات.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( ( ( بانزكان) ( دالبتددئية)

(: رقم) عدا  تحت  (،2222 ايسمبر)

.2335/2222
مقتطف قصد دالشهار

516 P

SOCIETE MAYLISS CARS
رأسمالها : 522.222 ارهم

دملقر دالختماعي : عمار  رقم 287

شارع دلحسن دلثاني، دلحي دلصياعي 

أكاا0ر

بيع دلحصص
للجمع) عرفي  عقد  بمقت�شى 

14)سبتمبر  دلعام غير دلعااي بتاريخ)

:(2218

أحسين) فاطمة  دلسيد   فوتت 

شركة) في  حصة  (2522 دلحامل)

كاملة) حصصها  (MAYLISS CARS

2522)حصة للسيد مصطفى) بمعنى)

ارهم) (122 فئة) من  دملوان،) أ0ت 

للودحد ،)ليصبح دلشريك دلوحيد.

على) سيكون  دملال  رأس  توزيع 

دلشكل دلتالي):

دملوان) أ0ت  مصطفى  دلسيد 

5222)حصة)522.222)ارهم.
6)و7)من دلقانون) تغيير دلفصلين)

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 88839 رقم) تحت  بأكاا0ر  دلتجارية 

بتاريخ)6)ايسمبر)2219.

517 P

OUADNOON PRODUCT
عام) خمع  محضر  بمقت�شى 
 2222 22)أكتوبر) دستثيائي مؤرخ في)

تم تقرير ما 0لي):
رزكيني) دملجيد  عبد  دلسيد 
دلوطيية) وبطاقته  مغربي  وخنسيته 
دملقيم بشارع تيكيا) (JA521474 رقم)
لفائد ) حصة  (522 ببيع) كلميم قام 
دلسيد فيصل درطيلي وخنسيته مغربي)
 JB251267 رقم) دلوطيية   وبطاقته 
دملقيم بحي دلسعاا  رقم)12)بالدشير )

دنزكان.
على) دلحصص  توزيع  0تم  وبهذد 

دلشكل دلتالي):
عبد دملجيد رزكيني)52.222)ارهم)

أي)522)حصة)؛
ارهم أي) (52.222 فيصل درطيلي)

522)حصة.
(: دلشركة) تسمية  تغيير 

.OUADNOON PRODUCT
إضافة دألنشطة دلتالية):

بيع وشردء)دمليتجات دلتجميلية)؛
دلتجار  داللكترونية.

(،7 (،6 (،3 دملودا) تعيل  سيتم 
دألساسية) للقودنين  وفقا  و16) (15

ودلتوزيع دلجد0د لألسهم.
دملجيد) عبد  دلسيد  (: دلتسيير)

رزكيني ودلسيد فيصل درطيلي.
دملجيد) عبد  (: ودلتوقيع) دإلمضاء)

رزكيني ودلسيد فيصل درطيلي.
وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)
ايسمبر) (32 بتاريخ) بأكاا0ر  دلتجارية 

2222)تحت رقم)97723.
518 P

تأمييات دلجيوب)-)دملغرب

شركة صوبا بنجاع
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها : 622.222 ارهم
دملقر دالختماعي : تجزئة A رقم 783 

دلحي دلصياعي أ0ت ملول
بأكاا0ر) محرر  عرفي  لعقد  تبعا 
بتاريخ)27)نوفمبر)2222ـ)ودفق دلجمع)
دلعام دلغير دلعااي لشركة صوبا بن)

خاعة على):

تغيير دألسهم بياء)على وفا  شريك.

تغيير دلقانون ذدت دلصلة.

دلفصل دلسااس دلجد0د):

دلتقد0مات):

باألرقام) دلشركة  أسهم  تمت 

للشركاء)كالتالي):

دلسيد بن خاعة محمد):)362.222 

ارهم.

(: دلرحيم) عبد  خاعة  بن  دلسيد 

62.222)ارهم.

 62.222 (: دلسيد بن خاعة خمال)

ارهم.

 15.222 (: دلزهر ) أبجا  دلسيد  

ارهم.

دلسيد بن خاعة حسن بن أعردب)

:)21.222)ارهم.

دلسيد بن خاعة محمد بن أعردب)

:)21.222)ارهم.

دلسيد بن خاعة عبد دللطيف بن)

أعردب):)21.222)ارهم.

دلسيد بن خاعة 0اسين بن أعردب)

:)21.222)ارهم.

بنت) مد0جة  خاعة  بن  دلسيد  

أعردب):)12.522)ارهم.

بنت) رشيد   خاعة  بن  دلسيد  

أعردب):)12.522)ارهم.

دملجموع):)622.222)ارهم.

دلرأسمال) (: دلسابع) دلفصل 

دالختماعي):

إلى) درتفع  دالختماعي  دلرأسمال 

 622.222 ارهم) ألف  ستمائة  مبلغ 

6222)ستة آالف) ارهم مقسمة على)

122)مائة ارهم لكل) سهم دختماعي،)

بالكامل) دملجموع،) في  مقيد   سهم،)

نسبيا) محرر  ومقسمة على دلشركاء)

كالتالي):

 3622 (: دلسيد بن خاعة محمد)

سهم دختماعي.

(: دلرحيم) عبد  خاعة  بن  دلسيد 

622)سهم دختماعي.

 622 (: خمال) خاعة  بن  دلسيد 

سهم دختماعي.
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سهم) (152 (: دلسيد  أبجا دلزهر )

دختماعي.

دلسيد بن خاعة حسن بن أعردب):)

212)سهم دختماعي.

دلسيد بن خاعة محمد بن أعردب):)

212)سهم دختماعي.

دلسيد بن خاعة عبد دللطيف بن)

أعردب):)212)سهم دختماعي.

دلسيد بن خاعة 0اسين بن أعردب):)

212)سهم دختماعي.

بنت) مد0جة  خاعة  بن  دلسيد  

أعردب):)125)سهم دختماعي.

بنت) رشيد   خاعة  بن  دلسيد  

أعردب):)125)سهم دختماعي.

دملجموع):)6222)سهم دختماعي.

باملحكمة) دلفعلي  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بانزكان بتاريخ)22)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2321.
للدعا0ة ودإلشهار

تأمييات دلجيوب)-)دملغرب

519 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 25 28 237 626 Fax 25 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE B.FISH  
SARL AU

MODIFICATION
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

ثم) (2222 نوفمبر) (19 في) دمليعقد 

بشركة))) تغييردت  دحددت  بموخبه 

ذدت) شركة  ( (B.FISH SARL AU

ودحد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

122.222)ارهم))حيت قرر) رأسمالها)

ما0الي):

تفويت)1222)حصة تعوا ملكيتها)

لصالح) بوشعيب  خغياني  للسيد 

دلسيد خغياني عبد دلجليل.)

دستقالة دلسيد خغياني بوشعيب)

من ميصب تسيردلشركة.

تعيين دلسيد خغياني عبد دلجليل)

مسيًرد وحيًدد للشركة.

إلى) للشركة  دلرئي�شي  دملقر  نقل 

1528)تجزئة دنزد دلعليا) مجمع د رقم)

تددرت دنزد دكاا0ر.

دلقانوني باملحكمة) ( أال 0ددع) ( تم)

دلتجارية باكاا0ر في)28)ايسمبر)2222  

تحث)))رقم)97649.

520 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

25.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE AL WAHAB CARS
بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�شى 

28)ايسمير)2222،)تم إقردر ما 0لي):

حصة من دلسيد ) (1222 تفويت)

شودا) دلسيد  إلى  نعيمة  بازين 

عبددلرحيم.

محمد) للسيد  ودلتوقيع  دلتسيير 

دبومو�شي.

باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

0يا0ر) (4 بتاريخ) بالرباط  ( دلتجارية)

2221،))تحت رقم112226.      

521 P

 STE ABAHOUSS

TRANSPORT
SARL

RC(N° 2249

ICE 000515661000048  

تعد0ل دلشركة   
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2222)ودفق دلجمع دلعام) 19)أكتوبر)

للشركة على دلتعد0الت دلتالية):

دلسيد) من  حصة  (252 بيع)

دلحسين بوزير للسيد د0د0ر لشكر.)

252)حصة من دلسيد رشيد) بيع)

بوزير للسيد 0وبا لشكر.)

تعين دلسيد دلحسين لشكر كمسير)

خد0د للشركة.

مكتب) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بتيزنيت)

)تحت رقم) (2222 18)ايسمبر) بتاريخ)

.795/2222

522 P

 ABDELHAK CARS
SARL

رأسمـــالها):)122.222)ارهم

مقرها دالختماعي : رقم 22، بلوك 5، 
سيدي ميمون، آ0ت ملول

بيع دألسهم
تعيين مسير للشركة

إعطاء حق دإلمضاء  
تغيير دلصفة دلقانونية للشركة 

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ) دمليعقد  للشركة  دالستثيائي 

14)ايسمبر)2222)تقرر ما0لي):

422)حصة دلتي) بيع) (: بيع دألسهم)

موالي) دريفي  دلسيد  حوز   في  هي 

محمد دلى دلسيد دريفي عبد دلحق.

222)حصة دلتي هي في حوز ) بيع)

دلسيد  دريفي فاطمة دلى دلسيد دريفي)

عبد دلحق.

تعيين مسير للشركة):

على إثر إستقالة دملسير  دلسيد )

دريفي فاطمة تم تعيين دلسيد دريفي)

عبد دلحق كمسير خد0د للشركة.

)إعطاء)حق دإلمضاء):

للمسير) دإلمضاء) حق  أعطي 

دلوحيد دلسيد دريفي عبد دلحق.

للشركة) دلقانونية  دلصفة  تغيير 

)ثم تغيير دلصفة دلقانونية للشركة) (:

من شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

دلى شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

ذدت دلشخص دلوحيد.

دألسا�شي) دلقانون  تحد0ث 

للشركة):
دلقانون) تحد0ث  تقرر  كما 

لتلبية) وذلك  للشركة،) دألسا�شي 

دملحكمة) لد   دلقانونية  دملتطلبات 

دإلبتددئية بإنزكان.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

دإلبتددئية بإنزكان بتاريخ)21)ايسمبر)

2222،)تحت رقم)2287.

523 P

ADFEL MESSAGERIE
ش.م.م

تعد0ل
في دملؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بتاريخ ودملسجل  (2222 ايسمبر) (7 

تقرر بانزكان،) (2222 ايسمبر) (21 

ما 0لي):

دملصااقة على بيع حصص دلسيد)

 722 محمد) ودكوخيم  محمد  دمين 

حصة))للسيددن بومريص دملصطفى)

و زيددن إبردهيم.

كمسير) إبردهيم  زيددن  تعيين 

خد0د للشركة ملد  غير محدوا 

تغيير دلتوقيع دالختماعي للشركة)

بإعتماا توقيع دلسيد زيددن بردهيم.

قبول دستقالة دلسيد بيرا  هشام)

من مهامه كمسيردلشركة سابق

تحيين دلقانون دألسا�شي))للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (29 دالبتددئية دنزكان بتاريخ)

2222)تحت رقم)2354.

524

مكتب بريما كونطا

بلوك ا2)رقم)3)حي دلددملة دكاا0ر

WUSTEN SAND شركة
 ش م م

 رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي  : زنقة لخصاص رقم 

152 حي دلسالم أكاا0ر  

دلزياا  في دلهدف
تعيين مسير 

توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموخب 

 2222 9)ايسمبر) ( ماص دملؤرخ 0وم)

  WUSTEN SAND((قرر شركاء)شركة

ش م م ما 0لي):

دلى) دلشركة  هدف  في  دلزياا  

ما 0لي):)
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تجار  وإنتاج) تصد0ر؛) ؛) دستيردا)

زيت دألركان))ومشتقاتها.

تجار  وإنتاج) تصد0ر؛) ؛) دستيردا)

خميع أنودع دلزيوت ومشتقاتها.)

محمد) دلبوزياتي  دلسيد  تعيين 

غير) وملد   للشركة  خد0د  مسير 

محدوا .))

كتابة) لذ   دلقانوني  دال0ددع  تم 

بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (18 0وم)

.97543

525 P

 SOCIETE GADIRI

 DE FOURNITURES

INDUSTRIELLES 

AUTOMOBILES &

» SOGAFIA « 
Société à Responsabilité Limitée

Capital(Social : 10.200.000 DHS

 Siege(Social : LOT 28/A

 AVENUE CADI AYAD

AMSERNAT - AGADIR

R.C 3837 AGADIR    

دلزياا  و دلتخفيض في دلرأسمال 
للودزم) شركة كاا0ري  قرر شركاء)

رأسمالها)) وللسياردت  دلصياعية 

12.222.222)ارهم))ما 0لي):

دلشركة) ( رأسمال) في  دلزياا  

 12.222.222 حاليا) 0مثل  ودلذي 

حصة) (122.222 إلى) دملقسم  ارهم 

بما) للحصة،) ارهم  (122 بقيمة)

ليصبح) ( ارهم) (9.111.822 قيمته)

19.311.822)ارهم،)عن طريق ملق)

 122 بقيمة) خد0د   حصة  (91.118

ارهم للحصة،)دالكتتاب فيها تم من)

دلحصص) كل  وافع  دلشركاء) طرف 

طريق) عن  وذلك  ( دالكتتاب،) أثياء)

دملودزنة مع دلد0ون دلثابتة دملستحقة،)

دلتي 0ملكها دملساهمون دملكتتبون في)

دلشركة.)

دلشركة) رأسمال  في  دلتخفيض 
حصة من) (91.118 إلغاء) من مالل 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (193.118

للحصة.
في) دلشركة  رأسمال  حدا 
دلى) مقسمة  ارهم  (12.222.222
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (122.222

للحصة موزعة على دلشكل دلتالي):
  81.322 بومكوك) دحمد  دلسيد 

حصة.
    12.582 0اسين) نوزهة  دلسيد  

حصة.
   5.262 بومكوك) مهدي  دلسيد 

حصة.
   5.262 بومكوك) حمز   دلسيد 

حصة.
لد ) إنجازه  تم  دلقانوني  دإل0ددع 
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
باكاا0ر 0وم))5)0يا0ر)2221)تحت رقم)

.97821
526 P

SOCIETE SOUSSIA BETON
 SARL 

Au(capital(de 1.000.000.00 DHS
 SIEGE(SOCIAL : IMPASSE
 GENERAL KETTANI IMM

TAFRAOUT(APP 5-B(AGADIR
RC : 13903

دلزياا  في دلرأسمال 
دلعااي) دلغير  دلعام  دلجمع  إن 
 2222 اخيبر) (14 بتاريخ) دمليعقد 
بيطون) سوسية  شركة  شركاء) قرر 

ش.ذ.م.م ما 0لي):
)دلزياا  في رأسمال))دلشركة ودلذي)
0مثل حاليا)1.222.222)ارهم دملقسم)
122)ارهم) 12.222)حصة بقيمة) إلى)
للحصة،)بما قدره)3.522.222)ارهم))
ليصبح)4.522.222)ارهم،)عن طريق)
بقيمة) حصة خد0د   (35.222 ملق)
122)ارهم للحصة،)وقد تم دالكتتاب)
وافعت) دلشركاء) طرف  من  فيها 
وذلك) دالكتتاب،) أثياء) دلحصص 
عن طريق دملودزنة مع دلد0ون دلثابتة)
دملساهمون) 0ملكها  دلتي  دملستحقة،)

دملكتتبون في دلشركة.)

في) دلشركة  رأسمال  حدا 
 45.222 دلى) مقسمة  (4.522.222

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة.)
دألزهار) أبو  سلـيمان  دلسيد 

11.252)حصة.
عبيد) دللطيف  عبد  دلسيد 

11.252)حصة.
لودزم)) لألشغال  دملغربيـة  شركة 
ودلخدمات ش.ذ.م.م)22.522)حصة.

,تم إنجازه لد ) دإل0ددع دلقانوني)
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
باكاا0ر 0وم))24)ايسمبر)2222)تحت)

رقم)97622.
527 P

 STE RIBAK
 SARL

دملقر دالختماعي: عمار  بلكشاش 
دملحيطة تاروادنت 

RC N°4289
تغييردت قانونية

 28 بتاريخ) ( بمقت�شى عقد عرفي)
ايسمبر)2222)تم وضع محضر دلجمع)

دلعام 0حمل دلخصائص دلتالية):
من) دلشركة  مال  ردس  رفع  تم 
 2.252.222 ( دلى) ارهم  (1.222.222

ارهم.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  لقد 
0ـوم) بتاروادنت  دالبتددئية  ( دملحكمة)

31)ايسمبر)2222)تحت رقم1625.
528 P

SOCIETE SAIBOUS
SARL(A .U

دلعام) دلجمع  مددولة  بمقت�شى 
0يا0ر) (5 بتاريخ) دملؤرخ  دالستثيائي 
رأسمالها) ودلتي  للشركة  (2221
بدودر) دلكائية  ارهم  (1222222
تكونسا د0ت دلرما سيدي دفني تقرر))
 122222 زياا  رأسمال دلشركة من)

ارهم إلى)1222222)ارهم.
تم دنجاز دإل0ددع دلقانوني بكتابة)
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
تحت) (2222 0يا0ر) (5 بتاريخ) تيزنيت 

رقم)22/2221. 
529 P

 STE PREMIUM PROJECT

AND CONSTRUCTION

SARL AU

1)–)بـموخب محضر قردر دلشريك)

دلوحيد بـتـاريـخ)24)ايسمبر)2222)تم)

دالتفاق على ما 0لي):)

رفع دلرأسمال دالختماعي للشركة)

 1.522.222 ارهم إلى) (122.222 من)

 1.422.222 ارهم وذلك بزياا  مبلغ)

دلجاري) بالحساب  بتعويضه  ارهم 

 1.422.222 بمبلغ) دلوحيد  للشريك 

ارهم.)

دألساسية) دلقودنين  تحد0ث 

للشركة.

دلقانوني) دإل0ددع  تم  وقد  (- (2

دملحكمة) هيئة  لد   دلضبط  بكتابة 

 97758 رقم) باكاا0رتحت  دلتجارية 

وذلك بتاريخ)24)0يا0ر)2221.
من دخل دلنسخة ودلبيان

530 P

شركة موزا بارتنير

م م ش

رأسمال : 252.222 ارهم

سجل تجاري 39425

رقم دلتعريف دلضريبي 33643162

رقم دلتعريف دملوحد 

2222158852222262

دملقر : شارع دلجيش دمللكي عمار  

تيمل رقم 35 دلطابق 3، 82222 

دكاا0ر

زياا  رأسمال دلشركة 
دالستثيائي) دلعام  دلجمع  إثر 

دمليعقد بتاريخ)22)نوفمبر)2222)قرر)

دلشركاء)ما 0لي):)

)-)دلزياا  في رأسمال دلشركة بمبلغ)

222 122)ارهم ليصل إلى)152.222 

ارهم بدمج خزء)من دألرباح دملحتجز .

-)دلزياا  في رأسمال دلشركة بمبلغ)

222 122)ارهم ليصل إلى)252.222 

ارهم عن طريق تقد0م حصة نقد0ة.
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-)دإلقردر بانجاز دلزياا  في رأسمال)

دلشركة بمبلغ)222.222)ارهم ليصل)

ارهم عن طريق امج) (252.222 إلى)

خزء)من دألرباح دملحتجز  وعن طريق)

تقد0م حصة نقد0ة.

من) و7) (6 دلفصلين) تعد0ل  (-

أمذ) مع  للشركة  دألسا�شي  دلقانون 

هذد دلتغيير بعين دالعتبار.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (32 بتاريخ) ألكاا0ر  دلتجارية 

2222)تحت دملرخع)97724.

531 P

مكتب دلحسابات دلجزير 

 شركة ج. س. ب. ا

شــركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بالشريك دلوحيد،

رأس مالها 122.222 ارهم

دملقر دإلختماعي : 524 حي داردر  

تيكيوين أكاا0ر

1.)بمقت�شى قردر دلشريك دلوحيد)

دالستثيائي) دلعام  للجمع  دملعاال 

 12 بتاريخ) دملؤرخ  لشركة ج.س.ب.د 

ايسمبر)2222،)تقرر ما 0لي):)

من) دلشركة  رأسمال  من  دلرفع 

ارهم) (662.222 ارهم إلى) (122.222

دلجاري) دلحساب  بمقاصة  وذلك 

للشريك دلوحيد دلسيد دزيلك صالح)

وكذلك) ارهم  (562.222 حدوا) في 

حصة خد0د  من فئة) (5622 بخلق)

ارهم للحصة دلودحد  0ملكها) (122

كلها دلسيد دزيلك صالح.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  لقد 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

 2222 ايسمبر) (23 بتاريخ) باكاا0ر 

تحت رقم)97627.

532 P

 SOCIETE GESTION SABLES

SROUR
SARL

« GE.SA.S «

Société à Responsabilité Limitée

Capital(Social : 6.050.000 DHS

 Siege(Social : Douar(Bouzoug

 Sidi Boumehdi Commune

Temsia Ait Melloul

R.C 909 INEZGANE 

دلزياا  ودلتخفيض في دلرأسمال 
رمال) تسيير  شركة  شركاء) قرر  (

ارهم (6.252.222 رأسمالها)  سرور 

ما 0لي):)

)دلزياا  في رأسمال دلشركة ودلذي)

0مثل حاليا)6.252.222)ارهم دملقسم)

122)ارهم) 62.522)حصة بقيمة) إلى)

 2.222.222 قيمته) بما  للحصة،)

ارهم ليصبح)8.252.222)ارهم،)عن)

خد0د ) حصة  (22.222 ملق) طريق 

بقيمة)122)ارهم للحصة،)دالكتتاب)

وافع كل) فيها تم من طرف دلشركاء)

وذلك) دالكتتاب،) أثياء) دلحصص 

عن طريق دملودزنة مع دلد0ون دلثابتة)
دملساهمون) 0ملكها  دلتي  دملستحقة،)

دملكتتبون في دلشركة.)

دلشركة) رأسمال  في  دلتخفيض 

حصة من) (22.222 إلغاء) من مالل 

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (82.522

للحصة.

 حدا رأسمال دلشركة في)6.252.222

حصة) (62.522 دلى) مقسمة  ارهم 

بقيمة)122)ارهم للحصة موزعة على)

دلشكل دلتالي):)

بومكوك) دلسالم  عبد  دلسيد 

42.535)حصة.

دلسيد دحمد دبالا)19.965)حصة.)

لد ) إنجازه  تم  دلقانوني  دإل0ددع 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

بانزكان 0وم)5)0يا0ر)2221)تحت رقم)

.14
من أخل دلنشر ودلبيان

«(GESTION(SABLES(SROUR(«(«(GE.SA.S »

533 P

GOLDEN GRAINS
Sarl

 N°132 BLOC(C(HAY(AMZIL

BENSERGAO AGADIR

1)-)بمقت�شى محضر دلجمع دلعام)

أالستثيائي في أكاا0ر بتاريخ)22)نوفمبر)

2222)تقرر ما0لي):)

بما) دلشركة  رأسمال  في  دلزياا  

 122.222 ارهم من) (622.222 قدره)

ارهم وذلك) (722.222 ارهم ليصبح)

بتمويل من دلحساب دلخاص للشريك)

د0ت دوشن عبد هللا.

بما) دلشركة  ردسمال  تخفيض 

قدره)322.222)ارهم وذلك من دخل)

دلخسار .

رأسمالها دلنهائي)422.222)ارهم.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (- (2

 24 دملحكمة دلتجارية بأكاا0ر بتاريخ)

ايسمبر)2222)تحت رقم)97611.

534 P

CABINET SABCONSULTING

INGC
SARL AU

 Siège(sociale : N1 AV 29 Février

 Immeuble(Guermane(Talborjt،

 .AGADIR

 ICE : 000076660000063 RC :

24667 IF : 76147427

زياا  رأس مال دلشركة
للجمع) دلضبط  ملحضر  طبقا 

 25 دلعام ددلستثيائي للشركة بتاريخ)

ايسمبر)2222)تقرر ما 0لي):)

بمبلغ) دلشركة  رأسمال  زياا   (-

ذدلك) و  (222.222 ارهم) ألف  مئتي 

 122 بقيمة) حصة  (2222 بإصددر)

ارهم للحصة ليصل رأسمال دلشركة)

ارهم) ألف  وأربعمئة  مليون  إلى 

.1.422.222

دلضبط) كاتب  لد   دإل0ددع  تم 

 32 للمحكمة دلتجارية بأكاا0ر بتاريخ)

ايسمبر)2222)رقم)97696.

535 P

 Sté AGRO SERVICE

TECHNOLOGIE SARL

ICE : 00160482900002

 بمقتضـى دلجمع دلعام دلغير دلعااي

لشركة (2222 ايسمبر) (18  دملؤرخ في)

 AGRO SERVICE TECHNOLOGIE

SARL)تقرر ما0لي):)

دلشركة) رأسمال  قيمة  رفع  (– (1

من) لينتقل  ارهم  (482.222 بمبلغ)

122.222)ارهم إلى)622.222)ارهم،)

دمليقول) دلحساب  إاماج  طريق  عن 

للسية دملودلية.

-)تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة.

بمكتب) تم  دلقانوني  دإل0ددع  (- (2

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 28 بتاريخ) (2341 بانزكان تحت رقم)

ايسمبر)2222.

535P مكرر

 Ste TOP ARSTAL

Sarl

1)–)بـموخب محضر قردر دلشركاء)

بـتـاريـخ)22)ايسمبر)2222)تم دالتفاق)

على ما 0لي):)

 تخويل دإلمضاء)دالختماعي ودإلادري

للمسير دلسيد إبردهيم دلردمي.

ودملالي) دلبيكي  دإلمضاء) تخويل 

دملشترك بين دملسير0ن دلسيد دلحسين)

دلردمي ودلسيد إبردهيم دلردمي.

تحد0ث دلقودنين دألساسية للشركة.

دلقانوني) دإل0ددع  تم  وقد  (- (2

دملحكمة) هيئة  لد   دلضبط  بكتابة 

 97759 رقم) تحت  باكاا0ر  دلتجارية 

وذلك بتاريخ)4)0يا0ر)2221.

من دخل دلنسخة ودلبيان

536 P
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 IMM MASROUR AV HASSAN II 4

 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE OUSSALEM شركة

TRANSPORT SARL
ش. م. م

تغيير دملسير
بمقت�شى محضر دلجمعية دلعامة)

ايسمبر) (32 بتاريخ) دالستثيائية 

2222تقرر ما 0لي):)

1)-)تعيين،)ودستقالة دملسير):

دلرحيم) عبد  دلسيد  تعيين  تم 

دلوطيية) للبطاقة  دلحامل  وسالم 

رقم)J342326)كمسير خد0د للشركة)

وتم قبول دستقالة دلسيد عبد هللا)

وسالم دلحامل للبطاقة دلوطيية رقم)

.J14981

تم د0ددع دمللف دلقانوني للشركة)

إلنزكان) دالبتددئية  دملحكمة  لد  

تحت رقم)29)بتاريخ)5)0يا0ر)2221.

537 P

 SOCIETE MAROC PIÈCES

MOTO
S.A.R.L

حي دلسالم دلدردركة أكاا0ر

دلسجل دلتجاري : 38641

دلعام) دلجمع  محضر  بموخب 

ايسمبر) (3 0ومه) دمليعقد  دالستثيائي 

2222)تم إقردر ما 0لي):)))إعطاء)صالحية)

دلتوقيع) عوض  دمليفصل،) دلتوقيع 

دملستيددت) خميع  علي  دملشترك،)

فيها) بما  دلشركة  لحساب  دملصرفية 

دلشيكات دلكمبياالت أودمر بتحويل،)

إلى دملسير0ن دملشاركين) إلى ذلك  وما 

دلسيد إبردهيم وز بطاقة دلتعريف) (:

أو دلسيد 0وسف) (N ° BK 166483

 BE رقم) دلتعريف  بطاقة  دلكبش 

.731228

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 97683 عدا) تحت  أكاا0ر  دلتجارية 

بتاريخ)29)ايسمبر)2222.

538 P

 STE DIMA LUX MAR شركة

SARL
محدوا  دملسؤولية 

تفويت دلحصص
تغيير دلشكل دلقانوني للشركة 

تغيير دلهدف دالختماعي-
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

قرر) (، بانزكان) (2222 سبتمبر) (25

 DIMA LUX MAR شركة) شركاء)

SARL)ما 0لي):)

بوطالب) دستقالة دلسيد  أسماء)

كشريكة في دلشركة وتفويتها لـ)1522 

حصة لفائد  دلسيد  صباح بنسيف.

وذلك) دالختماعي  دلهدف  تغيير 

دلى) مخبز   (– دلسابق) دلهدف  بإلغاء)

نقال ومساعد.

من) (27 (،26 (،23 دلبيد0ن) تغيير 

دلقانون دالسا�شي.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دال0ددع 

باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

دالبتددئية بإنزكان بتاريخ)23)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2312.
للخالصة ودلتذكير)

539 P

شركة أكغدونس مناجمنت 

كونسلتن
 Sté ACCORDANCE

 MANAGEMENT CONSULTING

(SAR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

رأسمالها : 122222 ارهم

دملقر دالختماعي : رقم 14 عمار  

دملختار دلسو�شي 2 شارع عبد دلرحيم 

بوعبيد دكاا0ر

تعيين مسير للشركة 
دلعام) دلجمع  مددولة  بمقت�شى 

دالستثيائي دمليعقد بتاريخ)21)ايسمبر)

قرر شركاء)شركة أكغدونس) (،2222

 14 مقرها رقم) مياخميت كونسلتن،)

شارع عبد) (2 عمار  دملختار دلسو�شي)

دلرحيم بوعبيد دكاا0ر،)ما0لي):)

تم تعيين) (: تعيين مسير للشركة) (-

دلسيد  سامي د0مان كمسير  ودسيد)

خانب) دلى  دالختماعي  دالمضاء) دليها 

دملسير دلسيد بلحسين عمر)

بكتابة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (-

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

 25 بتاريخ) (97631 بأكاا0ر تحت رقم)

ايسمبر)2222.
من دخل دلنسخة ودلبيا

)عن دملسير):)دلسيد بلحسين عمر.)

540 P

شركة وين وين ش.م.م
Ste WINWIN IMMOBILER SARL

RC 19657

تعد0ل 
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

ايسمبر) (9 بتاريخ) دملؤرخ  دالستثيائي 

2222)بمقر دلشركة تم دلتعد0ل دألتي):)

للشركة) دالختماعي  دملقر  تحويل 

قسارية) دلعيون  شارع  (24 رقم) دلى 

بوطاليبي أ0ت ملول.

ملد ) دلقانوني  دملسير  فتر   تمد0د 

غير محدوا .

تجد0د دلقانون دألسا�شي للشركة.

وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)

دالبتددئية بانزكان بتاريخ)28)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2351.

541 P

 PRO CAPITAL شركة

 CONSULTING SARL
سجل تجاري رقم 43457

تغيير دملقر دالختماعي

دالسثيائي) دلعام  دلجمع  قرر 

بتاريخ) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فاتح أكتوبر)2222)دملسجل

دالختماعي) دملقر  تحويل  باكاا0ر،)
دلثاني) دلطابق  (5 »رقم) إلى) للشركة 

عمار  دلصفو  حي دملسير  أكاا0ر».

باملحكمة) (: دلقانوني) دال0ددع  تم 

 97322 رقم) تحت  ألكاا0ر  دلتجارية 

بتاريخ فاتح ايسمبر)2222.

542 P

 STE LOGISTAFRICA
ش.َم.م 

 رأسمالها 122222 ارهم
مقرها دالختماعي : شقة 413 عمار  
4 نرخس خيت سكن بنسركاو دكاا0ر
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
دلغير دلعااي بتاريخ)26)نوفمبر)2222 
أعاله) دملذكور   دلشركة  شركاء) قرر 

ما0لي):)
دلعيودن) إلى  دلشركة  مقر  تغيير 
نرخس) (4 عمار ) (413 شقة) (: دلتالي)

خيت سكن بنسركاو دكاا0ر.
0ونس) دلشريح  دلسيد  تفويت 
ملجموع حصصه وعداها)522)حصة)

للسيد حيم دلحسين.
دلشريح) دلسيد  دستقالة  قبول 
ودلذي) للشركة  كمسيرشريك  0ونس 
حل محله دلسيد حيم دلحسين مسيرد)

شريكا للشركة.
و بذلك 0صبح دلتسيير مشتركا بين)
دلسيد حيم دلحسين ودلسيد عمر بن)

باعدي.
دال0ددع) تم  (: دلقانوني) دال0ددع 
دلقانوني باملحكمة دالبتددئية بإنزكان)
تحت رقم) (2222 ايسمبر) (31 بتاريخ)

 .2387
543 P

شــركة جاد كونتراكتورز
ش.م.م. ش.و.

 Sté J.A.D CONTRACTORS Sarl «
« au

رأس مالها 2.522.222 ارهم
بمقت�شى دلجمع دلعام غير دلعااي)
(: (2222 ايسمبر) (16 بتاريخ) مؤرخ 
 STE J.A.D CONTRACTORS(لشركة

SARL AU)تقرر ما 0لي):)
-)1)تغيير دملقر دألسا�شي للشركة إلى)
3،دلطابق) :)شقة رقم) دلعيودن دلتالي)
دلثاني،)رقم)2)شارع إفردن حي دلهد )

أكاا0ر.
(: دملالية) دلسية  من  تغيير  ( (- (2
ستبتدئ من فاتح 0يا0ر وتنتهي في.31 

ايسمبر
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دألسا�شي) دلقانون  تحيين  (- (3

للشركة.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  لقد 

بتاريخ بأكاا0ر  دلتجارية   دملحكمة 

29)ايسمبر)2222)تحت رقم)97675.

544 P

جناة بريفي
ش.م.م

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دالستثيائي دمليعقد بتاريخ)17)سبتمبر)

خيا ) شركة  مساهمود  قرر  (2222

بريفي ما 0لي):)

تحويل دملقر دالختماعي للشركة) (-

إلى دلعيودن دلتالي رقم)-7)دنزد دلعليا،)

دكاا0ر)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (32 بتاريخ) باكاا0ر  دلتجارية 

2222)تحت رقم)97712.

545 P

 Société GLOBAL

 TREASURES
SARL 

au(capital(de 500.000 DHS

 Siège(sociale : N° 25

 LOTISSEMENT(ADELLAL–

 TIZNIT

 تغيير دملقر دالختماعي للشركة 
 بياء)على دختماع دلجمعية دلعمومية

غير دلعاا0ة للشركة دملذكور  أعاله،)

(،2222 نوفمبر) (32 بتاريخ) ودمليعقد 

 2222 ايسمبر) (12 بتاريخ) ودملسجل 

تحت عدا)8142،)تقرر ما 0لي):)

-)تغيير دملقر دالختماعي إلى دلعيودن)

25)تجزئة أاالل)-) دلجد0د دلتالي رقم)

تيزنيت.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بتيزنيت بتاريخ)18)ايسمبر)

2222)تحت عدا)2222/792.

546 P

مكتب بريما كونطا

بلوك ا)2)رقم)3)حي دلددملة دكاا0ر

EURO GRUES AGADI شركة
ش م م

رأسمالها : 722.222 ارهم

مقر دالختماعي : شارع 29 فبرد0ر رقم 

8 دلطابق دألول تالبرخت أكاا0ر

تحويل دملقر دالختماعي 
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموخب 

 2222 11)ايسمبر) ماص مؤرخ 0وم)

ايسمبر) (14 0وم) بأكاا0ر  ودملسجل 

دلوحيد لشركة) دلشريك  قرر  (2222

«EURO GRUES AGADIR»)ش م م)

دلعيودن) إلى  دالختماعي  دملقر  تحويل 

دلطابق) (12 رقم) أنزي  زنقة  (: دلتالي)

دألول حي دلسالم أكاا0ر.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  كتابة) (-

بأكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (23 0وم)

.97594
بمثابة مقتطف وبيان

مكتببر0ما كونطا)

547 P

STE DJF MAROC
SA.R.L A.U

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT

 HAY MOHAMMADI

 RESIDENCE(ASSAFA ، IMM.

A2B1 – 2ème(ETAGE - AGADIR

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلوحيد بتاريخ)23)ايسمبر)2219،)تم)

تأكيد ما0لي):)

تحويل دملقر دالختماعي للشركة) (-

»تجزئة) داني) دلجد0د  دلعيودن  إلى 

عمار ) دلحي دملحمدي إقامة دلصفا،)

(– دلثاني) دلطابق  (،1 ب) (2 أ-) رقم 

أكاا0ر».

-)تأكيد تغيير رقم دلسجل دلتجاري)

للشركة إلى رقم)45529)لد  دملحكمة)

دلتجارية بأكاا0ر.

دألسا�شي) دلقانون  تحيين  (-

للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  وقد 

دلضبط لد  هيئة دملحكمة دلتجارية)

 2222 ايسمبر) (23 بتاريخ) بأكاا0ر 

تحت رقم)97622.
عـن دلـمسـيـر

548 P

«(CABINET(«(JCE

AGREE PAR L’ETAT

STE IRRIS FORAGE MAROC
SARL

تغيير دلنشاط
دلعام) دلجمع  محضر  بموخب 

دالستثيائي دملؤرخ با0ت ملول بتاريخ)

دلشركاء) قرر  (2222 ايسمبر) (22

 IRRIS FORAGE« دملسما ) للشركة 

ذدت) شركة  («MAROC SARL

مسؤولية محدوا  ما 0لي):)

-)تحد0د دلنشاط دالسا�شي):)

 Construction et travaux (-

.divers

.Travaux de forage(-(

 Transport pour le compte (-

.d’autrui

دليظام) من  (3 دملاا ) تعد0ل  (-

دألسا�شي.

للمجموعة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 بالسجل دلتجاري باملحكمة دالبتددئية

 23 بتاريخ) (2311 النزكان تحت رقم)

ايسمبر)2222.

549 P

MAYBA TRANS
SARL

شركة محدوا  دملسؤولية
رأسمالها 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : ب 52 دقامة 

دلهياء زنقة دفردن بنسركاو دكاا0ر 

محضر دلجمع دلعام دالستثيائي 
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
قرر) (2222 ايسمبر) (12 في) دملؤرخ 

مساهمو دلشركة ما 0لي):)

1)–)تغيير نشاط دلشركة دلى))نقل)

دلبضائع لحساب دلغير.

دلسابقة) دملسير   دستقالة  (- (2

(
ً
دلسيد  سمير  بالي.)وإبردء)ذمتها نهائيا

اون تحفظ عن فتر  إادرتها)

تاا0ر) عوليا  دلسيد   تعيين  (- (3

كمسير  للشركة.

4)-)تحيين دليظام دألسا�شي.

 تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة دلضبط

لد  دملحكمة دلتجارية باكاا0ر بتاريخ)

4)0يا0ر)2221)تحت رقم)97751.   
للخالصة ودلتذكير

قبال حسن

550 P

فسخ عقد تسيير حر

في) دلحر  دلتسيير  عقد  فسخ  تم 

دلهام) بين صدقي  (2222 سبتمبر) (22

دلحاملة لرقم دلتعريف دلوطني عدا)

حي) (14 برقم) دلساكية  (E179818

ودملسجلة باملحكمة) أكاا0ر،) (، فونتي)

(،56458 دلتجارية بأكاا0ر تحت عدا)

إبردهيم») »مؤسسة  بين) و  خهة  من 

تيليال) بحي  دالختماعي  مقرها  دلكائن 

من) أكاا0ر  تكوين  (62 رقم) دلفردبي 

خهة أمر  في شكل ممثلها دلقانوني)

لرقم) دلحاملة  مريم  زدردت  دلسيد  

TL825772،)حيث) دلتعريف دلوطني)

دلتسيير) لعقد   دلتام  دلفسخ  تم 

بتاريخ) دلطرفين  بين  دملبرمة  دلحر 

تشتغل) حيت  (،2214 سبتمبر) (23

»مؤسسة إبردهيم»)على وخه دلتسيير)

 56458 دلحر دلسجل دلتجاري عدا)

تعليمية) مؤسسة  عن  عبار   وهو 

ماصة لألطفال دلصغار و دملرمصة)

.06-AG-08(تحت عدا

دلعقد  ليست سارية دملفعول بياَء)

على عقد دلفسخ دبتددء)من تاريخ)22 

سبتمبر)2222.

551 P
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 Sté TAMOUNT

 DE MATERIEL DE

  CONSTRUCTION

 SOTAMAC
Sarl AU

تجزئة دإلمالص ، كلم 1، طريق أ0ت 

باها – بيـــــوكر  

دلهاتف : 2528.81.84.96

تغيير تاريخ دلسية دملالية
دلعام) دلجمع  محضر  بموخب 

دالستثيائي بتاريخ)29)سبتمبر)2222،)

قرر دلشريك دلوحيد ما 0لي):)

وخعلها) دملالية  دلسية  تغيير  (-

تياسب دلسية دمليالا0ة أي من فاتح)

0يا0ر إلى)31)ايسمبر؛)

تاريخ) (2222 ايسمبر) (31 خعل) (-

دلجرا ودلقودئم دلتركيبية لسية) إنهاء)

2222)؛

-)تغيير دلقانون دألسا�شي للشركة.)

تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

نوفمبر) (23 0وم) بأكــاا0ر  دلتجارية 

2222)تحت رقم)97199. 
للخالصة ودلبيان

)دملسيـــــــــــــر)

552 P

 AUTO FILIPS  شركة
 SARL AU

دلعام) دلجمع  خلسة  متام  في 

بتاريخ)8)ايسمبر)2222)،)تقرر:

 AUTO«(تغيير دسم دلشركة من(-

 COMPLEXE AIT« إلى) («FILIPS

.«OUIRAN

اودر) إلى  دالختماعي  دملقر  نقل  (-

تازمورت) (- بوركا) سيدي  تيرنا  أوالا 

تاروادنت.

من) دلشركة  مال  رأس  زياا   (-

122.222)إلى))422.222)ارهم.

-)تغيير نشاط دلشركة إلى)»محطة)

وقوا و مدمة دلسياردت».

قبول دستقالة دملسير عمي علي) (-

دملهدي.

عبد) دلويردني  دلسيد  تعيين  (-

دلصمد مسيرد لفتر  غير محدا .

-)تحيين دليظام دألسا�شي.)

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

 23 بتاريخ) بتاروادنت  دالبتددئية 

ايسمبر)2222)تحت رقم)1584.

553 P

STE HENANE NEGOCE
 HENANE NEGOCEHENANE

NEGOCEرقم ب 727 زنقة 6 

دلحي دلصياعي أ0ت ملول 

دلرأس مال : 5.222.222 

دلسجل دلتجاري عدا 4253 إنزكان

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

بتاريخ)26)نوفمبر)2222)تقرر ما 0لى):)

دبتددء)من تاريخ)26)نوفمبر)2222 

 STE HENANE(تغيير دسم دلشركة إلى

.TRAVAUX

وبه تم تعد0ل دلبيد)22)من دليظام)

دألسا�شي.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية إلنزكان بتاريخ)21)ايسمبر)

2222)تحت رقم)2288.

554 P

DOUNIT VOYAGES
 إغالق فـــرع شركة

للجمعية) محضر  بمقت�شى  (/1

بأكاا0ر) دملسجل  دالستثيائية  دلعامة 

لشركة)) (،2222 ايسمبر) (26 بتاريخ)

DOUNIT VOYAGES)،)ذدت شريك)

وحيد)،)ومقرها رقم)9)بلوك)12)زنقة)

تم) أكاا0ر،) دلصياعي  دلحي  مردكش 

دتخاذ دلقردردلتالي):)

 1 برقم) دلكائن  دلفرع  إغالق 

دلطابق دألول ارب إندالس تاروادنت.

تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة) (/2

 32 بتاريخ) بتاروادنت  دالبتددئية 

ايسمبر2222)تحت عدا)1599.

555 P

» PANI CALDO « شركـة
ش.م.م بشريك وحيد

دلردسمال 122.222 ارهم
دملقر دالختماعي : دملحل رقم 1، 

دلسفلي دلطابق 
شارع تطودن، دلشطر 13، رقم 

585
دلحي دملحمدي دكاا0ـر

فتح وكالة خد0د 
بمقت�شى قردر دلشريك دلوحيد) (
تقرر (،2222 أكتوبر) فاتح   بتاريخ 

(: ما 0لي)
بالعيودن) خد0د   وكالة  فتح 

(: دملشار دليه دسفله)
 I 26 رقم) دلبقعة  (1 رقم) دملحل 

حي دلهد  دكاا0ـر.
هللا) عبد  غفيري  دلسيد  تعيين 

مسيرد للوكالة ملد  غير محدوا .
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 31 دملحكمة دلتجارية باكاا0ر بتاريخ)

.97732 2222)تحت رقم) ايسمبر)
556 P

 STE COSPHARMA
SARL -AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  
وشريك وحيد

 رأسمالها : 4.122.222 ارهــم
مقرها : 558 شارع بانوردميك 

كاليفورني – دلددر دلبيضاء
س.ت : 388761

دلجمع) مشاوردت  بمقت�شى 
 22 دلعام دالستثيائي دمليعقد بتاريخ)

(: 2222)،تقرر ما 0لي) أكتوبر)
إلى) دلتالية  دالنشطة  إضافة  (.1

(: نشاط دلشركة)
وتوزيع) ودستيردا  تصنيع 
وميتجات) دلتجميل  مستحضردت 
ودملكمالت) دلجسم  نظافة 
ودلقابلة) دلطبية  ودألخهز   دلغذدئية 
في) دلتشخيص  وأخهز   لإلستبددل 
دملتفاعالت) أو  ودلكودشف  دملختبر 
وميتجات) دملخبري  دالستعمال  ذدت 
ودلطحين) دلرضع،) حليب  (( دلحمية)
أي) أعم  وبشكل  ودلحبوب...))
ميتجات طبية أو شبه طبية ومودا)

أو مقاالت وأي عمليات تبعية وذدت)
صلة لتلك دلتي سبق ذكرها.

شردء)وترويج وتوزيع وتسويق وبيع)
دلغير بجميع) لحسابها أو لحساب  (–
بودسطة) دلبيع  فيها  بما  دلوسائل 
دلوطني) دلصعيد  على  دألنترنيت 
بالتقسيط) دلعالمي  أو  ودألوروبي 
(– دملهييين) أو  لألفردا  دلجملة  أو 
ذدت) دملتفاعالت  أو  دلكودشف 

دالستعمال دملخبري.
دألسا�شي) دليظام  تعد0ل  (.2

للشركة.
باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 
 9 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222)تحت دلرقم)31282.
557 P

 BENAFERDOU« شـــــــركــــة
 »TRANS
 SARL A.U

عاا ) غير  عام  بمقت�شى محضر 
 2219 أغسطس) (28 دمليـعـقـد بتاريخ)
للشركة) دلوحيد  دلشريك  قرر 
 BENAFERDOU TRANS» SARL»
ارهـم) (122.222 رأسمـالها) (،.A.U
دوالا) مركز  (45 رقم) (: مقـرها) دلكائـن 
عي�شى دوالا برحيل تاروادنت ما 0لــي):)
وذلك) دلشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط):)
نقل دألمتعة ألخل دلغير.

ألخل) دلحرفية  دمليتجات  نقل 
دلغير.)

باملحكمة) دلقانـوني  دإل0ددع  تم 
 دالبتددئية لتاروادنت تحت رقم)1431

0وم)3)أكتوبر)2219.
558 P

 STE BESTSR SARL شركة
تعد0ل 

  17 بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ) (-
تقرر تعد0ل دلشركة) (2222 سبتمبر)

sté BESTSR SARL)كالتالي):)
-)توسيع نشاط دلشركة):)تشطيب)
نشاط) ودضافة  دملمون  نشاط 

دالستشار  ودلتكوين
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عميز) دملسيرحسن  دستقالة  (-

وتيصيب محمد بيددوا دملسيردلجد0د.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بانزكان)

ايسمبر) (28 بتاريخ) (2346 تحت رقم)

.2222

559 P

SFM EXPERTS

شركة دلخبر  في دملحاسبة

برج دلحبوس محج دلجيش دمللكي دلددر دلبيضاء

دلهاتف):)25.22.44.12.56/57

دلفاكس):)25.22.44.12.15

LILIMAY

شركة محدوا  دملسؤولية لشريك 

وحيد في طور دلتصفية

رأسمالها 52.222 ارهم

دملقر دالختماعي : دلددر دلبيضاء 132 

شارع حسن دلصغير دلطابق دلثاني 

رقم 4

دلسجل دلتجاري بالددر دلبيضاء 

296475

دلتعريف دلجبائي عدا 14483229

دلحل دملسبق للشركة
بموخب عقد عرفي مؤرخ بالددر)

قرر) (2222 سبتمبر) (32 في) دلبيضاء)

ليليماي) للشركة  دلوحيد  دلشريك 

.«LILIMAY»

من) دلحل دملسبق للشركة دبتددء)

نفس تاريخ دلتصفية دلحبية.

مع) دملصفي  بصفة  تعيين 

:)دلسيد  زينب) دلصالحيات دلودسعة)

مزادا) مغربية  خنسية  من  عمردني 

بالددر دلبيضاء) (1981 نوفمبر) (12 في)

شارع) (15 دلبيضاء) بالددر  دلساكية 

كييدي أنفا حاملة لبطاقة دلتعريف)

.BE752191(دلوطيية

بالددر) دلتصفية  مقر  تحد0د 

دلصغير) شارع حسن  (132 دلبيضاء)

دلطابق دلثاني رقم)4.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  أنجز 

بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

تحت) (2222 نوفمبر) (16 في) دلبيضاء)

رقم)754271.
بمثابة مقتطف وبيان

دملصفي

560 P

STE 3V SOLUTIONS

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS

RC N°123673

بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمار  في)

قرر دلجمع دلعام) (،2222 أكتوبر) (27

 3V SOLUTIONS(دالستثيائي لشركة

ش م ذدت دلشريك دلوحيد،)رأسمالها)

دلرئي�شي) مقرها  ارهم  (12.222

علي) موالي  شارع  (4 رقم) تمار   في 

دلشريف شقة)1،)مما 0لي):

تحويل دملقر دلرئي�شي.

تحويل مقرها دلرئي�شي من تمار )

دلشريف) علي  موالي  شارع  (4 رقم)

شقة)1)إلى دملحمد0ة زنقة عبد دلعزيز)

محمد) دلصافي  إقامة  شكرون  بن 

شقة)9)دلطابق)3.

زياا  في رأسمال دلشركة.

في) ارهم  (192.222 في) زياا  

 222.222 ليصبح) دلشركة  رأسمال 

ارهم عوض)12.222)ارهم باملقاصة)

مع دلحساب دلجاري للشريك دلوحيد.

تخفيض رأس دملال):

قرر دلشريك تخفيض ردس دملال)

 122.222 بمقددر) ارهم  (222.222

ارهم،)لخفضه إلى)122.222)ارهم.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  وقد 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

(،2222 ايسمبر) (28 بتاريخ) بتمار  

تحت رقم)4633.
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ليموز
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

رأسمالها : 12.222 ارهم

عيد دلشركة دلعامة لإلعالميات،

تجزئة رياض دالوطور رقم 312 شارع 

دليخيل إقامة س شقة 8 دلرباط

وقف نشاط شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

9)ايسمبر)2222)بالرباط دتفق دلجمع)

ذدت) شركة  ليموز  لشركة  دلعام 

رأسمالها) 0قدر  محدوا   مسؤولية 

مقرها) ويوخد  ارهم  (12.222 ب)

دالختماعي بالعيودن دلتالي):

عيد دلشركة دلعامة لإلعالميات،)

تجزئة رياض دالوطور رقم)312)شارع)

دليخيل إقامة س شقة)8)دلرباط.

على ما 0لي):

تصفية دلشركة.

دلسابق) دلحل  دلعام  دلجمع  قرر 

ألودنه لشركة ليموز.

تعيين مأمور دلتصفية.

تقرير) على  دلعام  دلجمع  صااق 

مأمور لتصفية شركة ليموز دلسيد )

ملياء)دلدرفوفي.

مقر دلتصفية.

قرر دلجمع دلعام دملقر دالختماعي)

محال لتصفية دلشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بالرباط)

رقم) تحت  (،2221 0يا0ر) (5 بتا0خ)

.112228
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شركة املراقبة الغير املحطمة
شركة محدوا  دملسؤولية

تأسيس ش ذ م م
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالددر)

(،1996 0ونيو) (12 بتاريخ) دلبيضاء)

لشركة) دالسا�شي  دليظام  تحرير  تم 

مصائصها) دملسؤولية،) محدوا  

كالتالي):

دلغير) »دملردقبة  شركة) (: دلتسمية)
دملحطمة»)شركة محدوا  دملسؤولية.
داليات) مردقبة  (: دلشركة) هدف 

دلضغط.
دلصيانة دلعامة.

بيع وشردء)خميع معددت دلصيانة.
دلعمليات) خميع  عامة  وبصفة 
دلتجارية ودلصياعية دلعقارية ودلغير)
عالقة) لها  دلتي  ودملالية  دلعقارية 
مباشر  أو غير مباشر  كليا أو خزئيا)
تسهيل لهدف  دالختماعي   بالهدف 

)أو تشجيع أو تيمية نشاطها.
دلبيضاء،) دلددر  (: دملقر دالختماعي)
زنقة معركة د0ت عبد هللا وشارع) (،7

مريبكة.
إلى) دلشركة  مد   حدات  (: دملد )
تسجيلها) تاريخ  من  دبتددء) سية  (99
حالة) في  عدد  ما  دلتجاري،) بالسجل 
دلتصفية دملسبقة أو دلتمد0د دملتوقع)
ومن) دلحالي  دألسا�شي  دليظام  من 

مالل دلقانون.
دلشيب) دبن  دلسيد  (: دلحصص)

دحمد):)1222)حصة.
 1222 دالله) عبد  مرتاح  دلسيد 

حصة.
رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 
إلى) ارهم مقسم  (222.222 دلشركة)
ارهم) (122 فئة) من  حصة  (2222

للحصة موزعة بين دلشركاء.
من) دلشركة  تسيير  0تم  (: دإلادر )
دحمد) دلشيب  دبن  دلسيددن  طرف 

ومرتاح عبد دالله.
من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 
ايسمبر من) (31 فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

كل سية.
لتكوين) (%5 بعد دقتطاع) (: دألرباح)
دلصيدوق دالحتياطي دلقانوني،)0وزع)
أساس) على  دلشركاء) على  ( دلرصيد)

دلحصص دلتي 0ملكها كل شريك.
بالسجل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلتجاري 

بالددر دلبيضاء.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.84227
563 P



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   978

شركة املراقبة الغير املحطمة
شركة محدوا  دملسؤولية

ردسمالها : 222.222 ارهم

نقل دملقر دالختماعي
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دلشركة) بمقر  دمليعقد  دالستثيائي 

بالددر دلبيضاء)بتاريخ)18)ماي)1998،)

قرر دلشركاء)ما 0لي):

للشركة) دالختماعي  دملقر  نقل 

زنقة) (،7 دلبيضاء،) بالددر  دملوخوا  

معركة د0ت عبد هللا وشارع مريبكة)
إلى)139،)زنقة اي ميلياس،)رقم)39،)

عين دلسبع.

بالسجل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجاري لد  كتابة دلضبط باملحكمة)

دلتجارية بالددر دلبيضاء.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.84227
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املراقبة الغير املحطمة
شركة محدوا  دملسؤولية

ردسمالها : 222.222 ارهم

تفويت دلحصص
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دلشركة) بمقر  دمليعقد  دالستثيائي 

سبتمبر) (25 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر 

1997،)قرر دلشركاء)ما 0لي):

1222)حصة) تفويت ما مجموعه)

دلتي) دلودحد   ارهم  (122 فئة) من 

دحمد) دلشيب  دبن  دلسيد  0متلكها 

)ب و)246626))لفائد  دلسيد مجيد)

دملصطفى))ب و)221786).

قبول دستقالة دلسيد دبن دلشيب)

للشركة) كمسير  ميصبه  من  دحمد 

ذمته وتعيين دلسيد مجيد) مع إبردء)

غير) ملد   للشركة  كمسير  دملصطفى 

خميع) في  مشترك  بتوقيع  محدوا  

مع) دلتجارية  دلقانونية  دملعامالت 

دلسيد مرتاح عبد دالله،)وتبعا لذلك)

فقد تم تغيير دلفصل)15)من دلقودنين)

دلتيظيمية للشركة.

بالسجل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجاري لد  كتابة دلضبط باملحكمة)

دلتجارية بالددر دلبيضاء.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.84227
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AFRIC CARTON ET PAPIER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد
ردسمالها 12.222 ارهم

مقرها دالختماعي : دلرباط، شارع 

محمد دلخامس، رقم 379، 

شقة 1 مكرر

حل شركة ذدت مسؤولية محدوا 
دلعام) دلجمع  مددوالت  بمقت�شى 

بفردنكفورت،) دمليعقد  دالستثيائي 

أملانيا،)0ومه)29)ايسمبر)2222،)تقرر)

ما 0لي):

دلحل دملسبق للشركة,

طرح حسابات تصفية دلشركة.

تعيين دلسيد  ناا0ة هالل للقيام)

بمهمة تصفية دلشركة.

دلشروع في تصفية دلشركة.

بالرباط) دلتصفية  مقر  تحد0د 
(،379 رقم) دلخامس،) محمد  شارع 

شقة)1)مكرر.

0يا0ر) (5 تم دإل0ددع دلقانوني 0ومه)

2221،)لد  كتابة دلضبط باملحكمة)

دلتجارية بالرباط تحت دلرقم)35.

566 P

MONELEC
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت شريك 

ودحد
ردسمالها : 522.222 ارهم

مقرها دالختماعي : دملجموعة

 رقم 392 حي دلنهضة 1 دليوسفية

دلعااي) غير  دلعام  دلجمع  قرر 

 2222 ايسمبر) (9 بتاريخ) دمليعقد 

ذدت) شركة  (،MONELEC لشركة)

مسؤولية محدوا  ذدت شريك ودحد.
ردسمالها):)522.222)ارهم.

دملجموعة) (: دالختماعي) مقرها 
دليوسفية،) (1 دلنهضة) حي  (392 رقم)

دلرباط.

تشغيل) (: دلشركة) غرض  توسيع 

ودلصيانة) ودلتمثيل  دإلصالح  مرآب 

ودألعمال دمليكانيكية دلعامة وكهرباء)

دلسياردت.

دلعام،) دلبياء) مقاوالت  وإلغاء)

دإلنار ) وأشغال  دلعمومية  دألشغال 

دألساسية وذدت دلتراا دلعالي.

دلقانوني لد  كتابة) وتم دإل0ددع 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

0يا0ر) (7 بتاريخ) (112112 رقم) تحت 

.2221

567 P

AZ FOR YOU
SARL

دملؤرخ) دلعام  دلجمع  بمقت�شى 

بتاريخ)15)ايسمبر)2222،)قرر شركاء)

.AZ FOR YOU SARL(شركة

 132213 رقم) تحت  دملسجلة 

باملحكمة دلتجارية بتمار  دلتعد0الت)

دلتالية):

سكيية) دلسيد   (: دلحصص) بيع 

بيع) حصة،) (722 دملالكة) لعسري 

حصصها للسيد  كوثر كام.

قرر دلجمع) (: تغيير مسير دلشركة)

دلعام للشركة تعيين دلسيد  كوثر كام)

كمسير  خد0د  عوضا عن دلسيد )

سكيية لعسري.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتمار ) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2221 0يا0ر) (5 بتاريخ)

.4677

568 P

 BD CONSULTING FOR

AFRICA
بمقت�شى خمع عام دستثيائي حرر)

قرر شركاء) (2221 0يا0ر) (5 في دلرباط)

دلشركة)»ب ا كونسلتين فور أفريكا»)

ش م م ما 0لي):

تحويل دملقر دالختماعي):

23)رياض دألندلس شقة رقم) من)

6)دلطابق دألول حي رياض دلرباط إلى)

دلطابق دألول شقة رقم)25)عمار )94 

زنقة نابولي دملحيط دلرباط.

تعد0ل دلشكل دلقانوني.

دملسؤولية) محدوا   شركة  من 

ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة  إلى 

شريك وحيد.

تفويت دلحصص.

طرف) من  حصة  (822 تفويت)

إلى) احان  بن  دللطيف  عبد  دلسيد 

دلسيد خهاا ودكريم.

طرف) من  حصة  (222 تفويت)

دلسيد) إلى  احان  بن  دلسيد حسين 

خهاا ودكريم.

تعد0ل دإلادر ):

دستقالة دلسيد عبد دللطيف بن)

احان من ميصبه كمسير للشركة.

تعيين دلسيد خهاا ودكريم كمسير)

وحيد للشركة.

تعد0ل دملودا)1،)4،)6،)7،)13)من)

دلقانون دألسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

0يا0ر) (5 بتاريخ) (112251 رقم) تحت 

.2221
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YOP WASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

رأس مال دلشركة : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي للشركة : حي دلوفاق 

رقم 3285 تمار 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (،2222 8)ايسمبر) بالرباط بتاريخ)

دالستثيائية) دلجمعية  محضر  تحرير 

ذدت) شركة  (YOP WASH لشركة)

وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

دلذي تقرر فيه ما 0لي):
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من رقم) (: تحويل دملقر دالختماعي)

24)شارع ودا زيز دلطابق)3)شقة رقم)

7)أكددل،)دلرباط إلى حي دلوفاق رقم)

3285)تمار .

تمد0د غرض دلشركة.

ضبط دلسياردت.

برمجة دملحرك.

دليظام) من  و5) (3 دملاا ) تعد0ل 

دألسا�شي.

دالعتماا دلكامل للقودنين دملحدثة.

دلصالحيات دملميوحة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

2222،)تحت رقم) 32)ايسمبر) بتاريخ)

.D129839
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ADMM TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : دلنهضة 1،

رقم 1524، دلددملة

تعد0الت في دلقانون دألسا�شي
دلعام دالستثيائي) دلجمع  بموخب 

للشركة) (2222 نوفمبر) (19 بتاريخ)

بشريك) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 

 DMMS TRAVAUX دملسما ) وحيد 

مقرها) ارهم،) (122.222 ردسمالها)

 1524 رقم) (،1 دلنهضة) بالددملة،)

تقرر ما 0لي):

دلتي) دالختماعية  دلحصص  بيع 

عز) مطيع  دلسيد  حوز   في  كانت 

دلد0ن)1222)حصة بقيمة)122)ارهم)

للحصة دلودحد .

دلسيد مطيع عز دلد0ن باع لفائد )

 1222 دلعزيز) عبد  دلعالم  دلسيد 

للحصة) ارهم  (122 بقيمة) حصة 

دلودحد .

دلد0ن) دستقالة دلسيد مطيع عز 

من ميصبه كمسير للشركة مع تبرئة)

ذمته طيلة مد  دلتسيير.

دلعزيز) دلعالم عبد  تعيين دلسيد 
غير) ملد   للشركة  خد0د  كمسير 

محدوا .
و16  و7) (6 وبهذد سيتغير دلفصل)
للشركة) دألسا�شي  دلقانون  من  و14)

على أساس هذد دلتقسيم دلجد0د.
وقد تم دإل0ددع دلقانوني باملحكمة)
دالبتددئية بالددملة بتاريخ)2)ايسمبر)

2222،)تحت رقم)1134.
571 P

PENSEE FLEURIE
DENOMINATION DE LA STE

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
قد) (،2222 فبرد0ر) (3 بتاريخ) دلرباط 
دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دملحدوا  ومساهم وحيد.
دالستشار ) (: دالختماعي) دلهدف 

وتسيير.
 122.222 (: دلشركة) ردسمال 
1222)حصة من) مقسمة إلى) ارهم،)

فئة)122)ارهم للحصة دلودحد .
دلسيد  عائشة علوي)122)حصة.
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )
دلتأسيس دلنهائي أي من تاريخ وضع)

دلسجل دلتجاري.
من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)
31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.
دملقر):)زدوية شارع فال ولد عومير)

وزنقة بهت32)أكددل،)دلرباط.
دملسير):)هانيا علوي.

دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 
.144139
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STE ACS-INFO
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) (،2222 نوفمبر) (26 بتاريخ)

دلشركاء)ما 0لي):
كل) غياب  بعد  دلشركة  تصفية 
دألنشطة دبتددء)من تاريخ)17)أكتوبر)

.2222
كمصفي) بيطاهر  وهيب  تعيين 

للشركة.

للشركة) ددختماعي  دملقر  تحد0د 

كمحل) دملسبق  دلحل  موضوع 

للتصفية.

للشركة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) بالرباط  دلتجارية  باملحكمة 

5)0يا0ر)2221،)تحت رقم)112247.
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ACCELAB
SARL

ردسمالها : 12.222 ارهم

مقرها دالختماعي : عمار  32، شقة 

8 زنقة موالي دحمد لوكيلي حسان 

- دلرباط

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط)

تم وضع) (،2222 ايسمبر) (12 بتاريخ)

ذدت) لشركة  دالسا�شي  دلقانون 

تحت) وذلك  دملحدوا   دملسؤولية 

دملعطيات دلتالية):

.ACCELAB SARL(:(دلتسمية

(: هو) دلشركة  هدف  (: دلهدف)

ودلتدريب) ودملساعد   دالستشاردت 

ودملساعد  في إنشاء)دألعمال دلتجارية)

ومدمات دلدعم.

مساحات) وتطوير  وتحريك  إادر  

دملشترك،) دلعمل  دملشتركة،) دلعمل 

دألعمال،) حاضية  دألعمال،) توطين 

دملعلومات) تكيولوخيا  مدمات 

ودلوساطة دملتعدا .

دلدوردت) أو  دألحددث  تيظيم 

دلتدريبية أو دليدودت.

دملشاركة دملباشر  أو غير دملباشر )

أو) دلشركات  خميع  في  للشركة 

دلتي) أو  دنشاؤها  تم  دلتي  دلشركات 

طريق) عن  والسيما  إنشاوها  سيتم 

شركات خد0د  أو مساهمات) إنشاء)

أوردق) أو رعا0ة أو دشتردكات أو شردء)

مالية أو حقوق دختماعية أو عمليات)

دالندماج أو تحالفات أو خمعيات في)

دملشاركة.

دملشاركة دملباشر  أو غير دملباشر )
في خميع دلعمليات دمليقولة ودلتجارية)
أو) بمفراها  سودء) ودلبياء) ودملالية 
باالشتردك مع أطردف ثالثة من خميع)
دلجمعيات أو دلشركات بأي شكل من)
دألشكال من مالل تقد0م مساعدتها)
بودسطة) أو  تياسبها  دلتي  بالطريقة 
كان وسيطا) سودء) دلتدمل دملباشر،)
أو عن طريق))دملساهمة دلعينية أو عن)

طريق دالكتتاب.
دملعامالت) خميع  عام،) وبشكل 
أو) دلصياعية  أو  دلتجارية  أو  دملالية 
دألوردق دملالية أو غيرها من دملعامالت)
دلتي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير)
مباشر كليا أو خزئيا بغرض دلشركة)
أو بأ0ة أغردض مماثلة أو ذدت صلة)
من دملحتمل أو تسهل أو تعزز تطوير)

دلشركة ونشاطلها.
0وم) من  دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتاسيس.
دملقر دالختماعي):)عمار )32،)شقة)
زنقة موالي دحمد لوكيلي حسان،) (8

دلرباط.
ارهم موزع) (12.222 (: ردس دملال)
على)122)حصة قيمة كل حصة)122 
ارهم حررت كلها ووزعت على دلشكل)

داتي):
دلسيد كميل دلشرد0بي)32)حصة.

 72 غزدلة) دبن  عثمان  دلسيد 
حصة.

دملجموع):)122)حصة.
دلتسيير):)عين كل من دلسيد كميل)
دبن غزدلة) ودلسيد عثمان  دلشرد0بي 

مسيردن للشركة ملد  غير محدوا .
فاتح) من  (: دالختماعية) دلسية 
أول سية) دن  ( ايسمبر) (31 إلى) 0يا0ر 
 31 0وم) تنتهي  سوف  دختماعية 

ايسمبر)2222.
دالحتياطي) لتكوين  (%5 (: دألرباح)

دلقانوني ودلباقي 0وزع على دلشركاء.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

بتاريخ)5)0يا0ر)2221.
رقم دلسجل دلتجاري)148685.

574 P
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SILOURATRAV
تاسيس رشكة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

28)ايسمبر)2222،)تم تاسيس شركة)

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد ذدت دملودصفات دلتالية):

دالسم):)سيلوردطردف.

دلنشاط):)أشغال دلبياء.

دلعيودن):)4)شارع طارق دبن زياا،)

مسير )1،)تمار .
ارهم) (122.222 (: دملال) رأس 

حصة دختماعية) (1222 مقسمة إلى)

ارهم مميوحة بكاملها) (122 من فئة)

إلى دلسيد رشيد دلوالاي.

رشيد) دلسيد  يعين  (: دلتسيير)

دلبيضاء) بالددر  دملزادا  دلوالاي،)

دلقاطن) (،1976 0ونيو) (12 بتاريخ)

حي) (،43 رقم) ب  ط  بلوك  بالرباط 

دلرخاء)في هللا ح ي م بطاقة دلتعريف)

دلوطيية)471127أ.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بتمار .

سجل تجاري رقم)131651.

575 P

شركة بلكومار
ش م م 

حي بوشودف رقم 32 دلياظور

نشر تعد0ل في دلشركة
بتاريخ) موقع  عقد  بمحضر 

دملجلس) قرر  (،2222 24)ايسمبر)

دمليعقد لشركة بلكومار ش م م رقم)

سجلها دلتجاري)18843)ما 0لي):

بيع خميع حصص دلسيد درهان)

كرسكا0ا للسيد دبريمي عبد دلحميد)

لتصبح) سهم  (522 ب) تقدر  ودلتي 

ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة 

دلشريك دلوحيد.

مكتب) سكرتير  لد   دإل0ددع  تم 

دلضبط ودلتسجيل بمحكمة دلياظور)

رقم) تحت  (،2221 0يا0ر) (4 بتاريخ)

.2221/18

576 P

 LE TRIO ZMH

INNOVATION
SARL

رقم 2 شارع 1 إقامة دليور حي 

سيدي دلهااي زودغة فاس

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بفاس تم تأسيس) (2222 أكتوبر) (15

تحمل) دملسؤولية  محدوا   شركة 

دلخصائص دلتالية):

 LE TRIO ZMH (: دلتسمية)

.INNOVATION SARL

من) دلشركة  تأسيس  (: دلهدف)

دملالبس) أنودع  خميع  مياطة  أخل 

وتصد0رها ودستيرداها ودلتجار  فيها.

دملقر):)رقم)2)شارع)1)إقامة دليور)

حي سيدي دلهااي زودغة فاس.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.

تم تحد0د ردس دملال) (: رأس دملال)

 1222 ارهم ممثلة ب) (122.222 في)

للودحد ) ارهم  (122 بقيمة) حصة 

موزعة على دلشكل دلتالي):

 333 بنسليمان) حمز   دلسيد 

حصة.

 334 اغددغ) مصطفى  دلسيد 

حصة.

دلسيد زوبير متحف)333)حصة.

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر.

دلقانوني،) دالحتياط  (%5 (: دلربح)

دلباقي 0قسم بين دملساهمين.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلحامل) بنسليمان  حمز   دلسيد 

 CD379843 رقم) دلوطيية  للبطاقة 

للبطاقة) دلحامل  اغددغ  ومصطفى 

.CC12462(دلوطيية رقم

باملحكمة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

ايسمبر) (21 بتاريخ) بفاس  دلتجارية 

2222،)تحت رقم)3667.

577 P

2BS ASSISTANCE

SARL

دلصاار) دملحضر  بمقت�شى 

 2BS لشركة) (2222 أكتوبر) (5 بتاريخ)

محدوا ) شركة  (ASSISTANCE

ب) 0قدر  ردسمال  ذدت  دملسؤولية 

ارهم ودلكائن مقرها بزنقة) (52.222

6)رقم)32)حي طارق)1)فاس ودملسجلة)

في دلسجل دلتجاري بفاس تحت رقم)

26973أ قرر دلشركاء)ما 0لي):

 2BS لشركة) دملسبق  دلحل 

في) وخعلها  (ASSISTANCE SARL

وضعية تصفية حسابات.

دلد0ن) سيف  دلسيد  تعيين 

بنسليمان ودلقاطن ب)32)زنقة قاسم))

فاس) دلخيل  ملعب  دلجليل  عبد 

كمصف لحسابات دلشركة.

حسابات) تصفية  مقر  تحد0د 

دلشركة بزنقة)6)رقم)32)حي طارق)1 

فاس.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

أكتوبر) (2 بتاريخ) بفاس  دلتجارية 

2222،)تحت رقم)3457/2222.

578 P

AMKHRAZ

شركة محدوا  دملسؤولية

ردسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : دلوفاء 25

رقم 1292 دلقييطر 

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دلتأسي�شي بتاريخ)18)ايسمبر)2222،)

لشركة) دألسا�شي  دليظام  وضع  تم 

دملميزدت) ذدت  دملسؤولية  محدوا  

دلتالية):

دلشكل دلقانوني):)شركة محدوا )

دملسؤولية.

تاخر دألخهز ) (: دلهدف دالختماعي)

ودألخهز ) دألاودت  بيع  ودألاودت،)

دملنزلية.

 STE AMKHRAZ (: دلتسمية)

.SARL

دملقر دالختماعي):)دلقييطر ):)دلوفاء)
25)رقم)1292.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تقييدها بالسجل دلتجاري.

في) محدا  (: دالختماعي) دلرأسمال 

 1222 إلى) مقسمة  ارهم  (122.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد  خميعها محرر  وموزعة على)

دلشكل دلتالي):

دار) دل�شي  ملكية  في  حصة  (522

حسن.

حصة في ملكية دلسيد دار) (522

سعيد.

دلتسيير):)عينت دلشركة دلسيد دار)

حسن كمسير لها ملد  غير محدوا .

دلقانوني) لالحتياط  (%5 (: دألرباح)

ودلباقي 0يقل.

 31 فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

ايسمبر.

بكتابة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 
بالقييطر  تحت رقم دلسجل دلتجاري)

58227)بتاريخ)4)0يا0ر)2221.

579 P

مكتب دلتهامي للخبر  ودملحاسبة

11)شارع محمد دلخامس ارب أكاا0ر وزدن

دلهاتف):)2537466623

دلفاكس):)2537466623

STE RACHID BOUHROUZ
SARL AU

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  بشريك وحيد

عام) خمع  محضر  بمقت�شى 

 2222 أكتوبر) (19 تأسيس مؤرخ في)

بمد0ية وزدن)،)تم تأسيس شركة ذدت)

وحيد) بشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

وباملودصفات دلتالية):

دلتسمية):)شركة رشيد بوهروز.

فلسطين) حي  (: دالختماعي) دملقر 

 36 رقم) دلسفلى  دلحضري  تجزئة 

وزدن.
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مبلغ) في  حدا  (: دلشركة) رأسمال 

 1222 مقسمة إلى) ارهم،) (122.222

موزعة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

كااتي):
رشيد بوهروز ساهم ب) (: دلسيد)

1222)حصة دختماعية.

دملجموع):)1222)حصة دختماعية.

مقاول دألشغال دملختلفة) (: دملهام)

)دلبياء).

دلسية دملالية):)تبتدئ في فاتح 0يا0ر)

وتنتهي في)31)ايسمبر.

في) دلشركة  مد   حدات  (: دملد )

تأسيسها) تاريخ  من  دبتددء) سية  (99

دلنهائي.

تم تعيين دلسيد) (: تسيير دلشركة)
لبطاقة) دلحامل  بوهروز،) رشيد 

(،Z222142 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

كمسير وحيد للشركة دملذكور  ملد )

غير محدا ،)وتلزم دلشركة بتوقيعه.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بوزدن)) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

2222،)تحت رقم) 28)ايسمبر) بتاريخ)

.2927

دلسجل دلتجاري رقم)1691.

580 P

مكتب دلتهامي للخبر  ودملحاسبة

11)شارع محمد دلخامس ارب أكاا0ر وزدن

دلهاتف):)2537466623

دلفاكس):)2537466623

STE A E ZGHIRA
SARL

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية
عام) خمع  محضر  بمقت�شى 

 2215 نوفمبر) (9 في) مؤرخ  تأسي�شي 

بمد0ية وزدن،)تم تأسيس شركة ذدت)

وباملودصفات) دملحدوا   دملسؤولية 

دلتالية):

دلتسمية):)شركة س ت زغير .
دملقر دالختماعي):)زغير  دملركز وزدن.
مبلغ) في  حدا  (: دلشركة) رأسمال 

 122 إلى) مقسمة  ارهم،) (12.222

موزعة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

كااتي):

دلسيد محمد دلصامت ساهم ب)

52)حصة دختماعية.

 52 ب) ساهم  دلفروني  محمد 

حصة دختماعية.

دملجموع):)122)حصة دختماعية.

دملهام):)مدرسة تعليم دلسياقة.

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

في) دلشركة  مد   حدات  (: دملد )

تأسيسها) تاريخ  من  دبتددء) سية  (99

دلنهائي.

تسيير دلشركة):)عين دلسيد محمد)

دلحامل لبطاقة دلتعريف) دلصامت،)

كمسير) (GM49263 رقم) دلوطيية 

وحيد للشركة ملد  غير محدا ،)وتلزم)

دلشركة بتوقيعه وحده.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بوزدن) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم) (،2215 ايسمبر) (3 بتاريخ)

.921

سجل تجاري رقم)1161.

581 P

مكتب دلتهامي للخبر  ودملحاسبة

11)شارع محمد دلخامس ارب أكاا0ر وزدن

دلهاتف):)2537466623

دلفاكس):)2537466623

 STE GROUPE TRT

ERRAMAR
SARL

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية
عام) خمع  محضر  بمقت�شى 

 2222 نوفمبر) (12 تأسي�شي مؤرخ في)

بمد0ية وزدن،)تم تأسيس شركة ذدت)

وحيد) بشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

وباملودصفات دلتالية):

:)شركة دليقل مجموعة) دلتسمية)

دعميمار.

دكريكر) اودر  (: دالختماعي) دملقر 

خماعة سيدي رضودن وزدن.
مبلغ) في  حدا  (: دلشركة) رأسمال 

 1222 مقسمة إلى) ارهم،) (122.222

موزعة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

كااتي):

دلسيد نور دلد0ن دعميمار ساهم)

ب)522)حصة دختماعية.

 522 نور دلد0ن دلردمي ساهم ب)

حصة دختماعية.

دملجموع):)1222)حصة دختماعية.

دملهام):)نقل دملستخدمين.

دلسية دملالية):)تبتدئ في فاتح 0يا0ر)

وتنتهي في)31)ايسمبر.

في) دلشركة  مد   حدات  (: دملد )

تأسيسها) تاريخ  من  دبتددء) سية  (99

دلنهائي.
نور) دلسيد  عين  (: دلشركة) تسيير 

لبطاقة) دلحامل  دعميمار،) دلد0ن 

(،GM53828 دلتعريف دلوطيية رقم)

غير) ملد   للشركة  وحيد  كمسير 

بتوقيعه) دلشركة  وتلزم  محدا ،)

وحده.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بوزدن) دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

2222،)تحت رقم) 17)ايسمبر) بتاريخ)

.2921

سجل تجاري رقم)1685.

582 P

شركة ماستيري
ش ذ م م

76 شارع مردكش دلطابق 2 شقة 4 

مريبكة

في) دملؤرخ  دملحضر  بمقت�شى 

دلعام) للجمع  (،2222 ايسمبر) (21

ذ) ش  ساستيري  لشركة  دالستثيائي 

م م.
رأسمالها):)122.222)ارهم صواق)

على):

من) دلشركة  رأسمال  في  دلزياا  

122.222)ارهم إلى)1.222.222)ارهم)

9222)حصة خد0د ) وذلك بإحددث)

ارهم وتحرير) (122 قيمة كل ودحد )

دلربع دألول من رأسمال دلشركة أي)

225222)ارهم.

بمكتب) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية مريبكة)

بتاريخ)04يا0ر)2221)تحت رقم)23.

583 P

 RED MED ASSET

MANAGEMENT

SA

رفع رأسمال دلشركة
دالستثيائي) دلعام  دلجمع  إثر  على 

نوفمبر) (12 بتاريخ) بالرباط  دمليعقد 

2222،)قرر دملساهمون ما 0لي):

دلزياا  في رأسمال دلشركة دلحالي)

دلذي هو)12.312.222)ارهم بإضافة)

 3222 ارهم وذلك بخلق) (322.222

بقيمة) خد0د   دختماعية  حصة 

ارهم للودحد  ليصبح رأسمال) (122

دلشركة)12.632.222)ارهم.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (6 بتاريخ) بالرباط  دلتجارية 

2221،)تحت رقم)112122.

584 P

 PHARMACIE DIASS

ORIENTAL

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 284 400 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(SAMMARA

 2 RUE(SANABIL 21 N°32

OUJDA

بتاريخ) عرفي  عقد  بموخب 

تأسيس) تقرر  (،2222 24)نوفمبر)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

شريك وحيد.

بالخصائص دألتية):

دا0اص) فارم�شي  (: دلتسمية)

دوريونتال ش م م ش و.

دلشكل دلقانوني):)شركة محدوا )

دملسؤولية ذدت شريك وحيد.

دملقر دالختماعي):)حي سمار )2)زنقة)

سيابل)21)رقم)32،)وخد .

دلهدف دالختماعي):)صيدالني.

في) محدا  (: دالختماعي) دلرأسمال 

 122 بقيمة) ارهم  (284422 مبلغ)

ارهم للحصة.
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دلتسيير):)تم تعيين دلسيد  مولة)
دلتعريف) لبطاقة  دلحاملة  دا0اص 
مسير ) (،FH49616 رقم) دلوطيية 

للشركة.
تم تسجيل دلشركة لد  دملحكمة)
دلتجارية بوخد  تحت دلعدا)36297 

بتاريخ)32)ايسمبر)2222.
585 P

 STE GUENFOUDA
D’IMPORTATION

SARL AU
CAPITAL(DE 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 17 R(WIAMLT
IBN KHALDOUN ABM OUJDA

RC N°25139
بموخب محضر دلشريك دلوحيد)
(،2222 ايسمبر) (8 بتاريخ) دمليعقد 

تقرر ما 0لي):
في) دختماعية  حصة  (122 بيع)
ملكية سيد دلعالي محمد لفائد  سيد)

حجاوي عبد دلقاار.
تعيين دلسيد حجاوي عبد دلقاار)
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

D326217)مسير وحيد للشركة.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)
ايسمبر) (24 بتاريخ) بوخد   دلتجارية 

2222،)تحت رقم)3297.
586 P

ا0ودن دألستاذ  رتيبة دلسقاط
موثقة

42،)زنقة أبو ذر،)أكددل
دلهاتف):)2537672631/32/68

دلفاكس):)23725671129
دلشركة ذدت مسؤولية محدوا 

LUSTRE 802
ش م م

تأسيس شركة
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�شى 
موثقة) دلسقاط  رتيبة  دألستاذ  
(،2222 نوفمبر) (32 بتاريخ) بالرباط 
مسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 
 LUSTRE 822 دملسما ) محدوا  
طبقا ملقتضيات دلقانون رقم) (SARL
ودلتي) (95.15 رقم) ودلقانون  (96.5

تحمل دملميزدت دلتالية):

 LUYSTRE 822 (: دلتسمية)

ش م م.

أخهز ) تاخر  (: دلشركة) هدف 

كهربائية ودالثاث.

أكددل) دلرباط،) (: دملقر دالختماعي)

38)زنقة عمر دبن دلخطاب دملتجر رقم)

.22

دملد ):)مد  دلشركة محدوا  في)99 

سية دنطالقا من 0وم إنشائها ما عدد)

حالة دلفسخ دملبكر.
دالختماعي) رأسمال  (: دملال) ردس 

ارهم) (122.222 ب) 0قدر  للشركة 

دختماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

تم) للحصة،) ارهم  (122 فئة) من 

مجموع) حدوا   في  نقدد  تأا0تها 

رأسمال دلشركة.

تعيين دلسيد دمليصوري) (: دإلادر )

وفقا) للشركة،) كمسير  محمد،)

للقانون دلتأسي�شي للشركة ملد  غير)

محدوا  مع ميحه خميع دلصالحيات)

دلودسعة.

دملذكور ) دلشركة  تسجيل  تم 

بالسجل دلتجاري للمحكمة دلتجارية)

من) (148269 رقم) تحت  بالرباط 

دلسجل دلتحليلي.

587 P

 D’CHAR DE PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL AU

مقرها دالختماعي : طيجة 3 زنقة 

دلجردوي

بتاريخ) محضر  عقد  بمقت�شى 

2222،)مسجل بطيجة في) 28)فبرد0ر)

9)مارس)2222،)قرر دلشريك دلوحيد)

 YLARA HOLDING SA لشركة)

ما 0لي):

غير)) للمد   دلتسيير  حق  تجد0د 

نورية) دلسيد   من  لكل  محدا  

وعليت ودلسيد دلحسن وعليت.

من) (13 دلفصل) تعد0ل  تم  بهذد 

دلقانون دألسا�شي للشركة.

تم دإل0ددع دلقانوني لد  محكمة)
 2823 رقم) تحت  بطيجة  دلتجارية 

بتاريخ)29)0ونيو)2222.
588 P

BRISAS DE PONIENTE
SARL

تجد0د حق دلتسيير
مقرها دالختماعي : طيجة 3، زنقة 

دلجردوي
 28 بمقت�شى عقد محضر بتاريخ)
في) بطيجة  مسجل  (،2222 فبرد0ر)
وهم) دلشركاء) قرر  (،2222 مارس) (9
 ATUNEROS DEL NORTE شركة)
 YLARA HOLDING وشركة) (SARL

SA)ما 0لي):
غير) للمد   دلتسير  حق  تجد0د 
نورية) دلسيد   من  لكل  محدا  

وعليت ودلسيد دلحسن وعليت.
من) (13 دلفصل) تعد0ل  تم  بهذد 

دلقانون دألسا�شي للشركة.
تم دإل0ددع دلقانوني لد  محكمة)
 2821 رقم) تحت  بطيجة  دلتجارية 

بتاريخ)29)0ونيو)2222.
589 P

دالستاذ عبد دلقاار دملسعواي
موثق بالقييطر 

شارع محمد دلخامس،)إقامة صومعة حسان
رقم)382،)دلطابق دألول،)دملكتب)33

 FRERES ZEMARNA
TRANSPORT FZT

شركة محدوا  دملسؤولية
ردسمالها : 422.222 ارهم
مقرها دالختماعي بالقييطر 

أوالا أوخيه بلوك ل دلطابق دألول 
رقم 25 مسجلة بالسجل دلتجاري 

باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  
تحت  رقم 57827

تأسيس شركة
تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�شى 
دملسعواي،) دلقاار  عبد  دألستاذ 
موثق بالقييطر  بتاريخ فاتح أكتوبر)
2222ن تم تحرير دلقانون دألسا�شي)
ذدت) دملسؤولية  محدوا   لشركة 

دلخصائص دلتالية):

 FRERESZ ZEMARNA (: دالسم)

.TRANSPORT FZT

دإلمودن زمانة دليقل.

محدوا ) شركة  (: دلشكل)

دملسؤولية.

دلغرض):)نقل دلبضائع.

دملد ):)99)سية.

 15 من) (: دالختماعية) دلسية 

ايسمبر)2222)إلى)31)ايسمبر)2222.

بالقييطر  أوالا) (: دملقر دالختماعي)

أوخيه بلوك ل دلطابق دألول رقم)25.

دلتسيير):)تواله دلسيد زمارنة ميير)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 
.G371423(رقم

ارهم) (422.222 (: دملال) رأس 

حصة دختماعية) (1222 مقسم على)

من فئة)422)ارهم.

بتاريخ) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

رقم) تحت  (،2222 ايسمبر) (15

باملحكمة) دلتجاري  بالسجل  (82538

دالبتددئية بالقييطر .

رقم) تحت  دلشركة  وسجلت 

.57827

590 P

BETA SOLUTION
SARL AU

67 حي دلعيون طابق دلثالث عمار  
رقم 5 دملحمد0ة

تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية 
لشريك وحيد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ايسمبر) (12 تاريخ) في  باملحمد0ة 

دألسا�شي) دلقانون  إنشاء) تم  (،2222

لشريك) دملسؤولية  محدوا   لشركة 

دلوحيد مصائصها كالتالي):

دلتسمية):)بيتاسولسيون.

بمصاار) دالستعانة  (: دملوضوع)

وتقد0م دملشور ) مارخية ودلتدقيق،)

دلتحتية) دلبنية  صيانة  وتيفيذ 

لتكيولوخيا دملعلومات.

دلتردميص،) دلبرمجيات،) تكامل 

دلعمالء،) عالقات  إادر   تطوير 

تطبيقات تكيولوخيا دملعلومات.
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وبيع أخهز ) خميع مدمات شردء)

ودلتطبيقات) ودلبردمج  دلكمبيوتر 

ودملوقع دإللكتروني.

دلتجار .

دستيردا وتصد0ر.

دالستشاردت) مدمات  خميع 

ودملساعد  في مجال أمن تكيولوخيا)

دملعلومات.

دالستشاردت) مدمات  خميع 

ودملساعد  في مجال دمن تكيولوخيا)

دملعلومات.

دالستشاردت) مدمات  خميع 

بالشبكات) دملعلقة  ودملساعد  

ودألنظمة.

تكيولوخيا) تطوير  أعمال  خميع 

دلبردمج،) دلويب،) مودقع  (: دملعلومات)

تطبيقات دلهاتف دملحمول،)دلخ....

ذدت) ودألنشطة  دلتدريب  تيظيم 

دلصلة.

خميع أعمال دلصيانة ودصالح أي)

نوع من أخهز  دلكمبيوتر.

وصيانة) تركيب  أعمال  خميع 

دألنظمة وشبكات دلحاسب دالي.

تمثيل خميع دلشركات في دملغرب)

أو في دلخارج.

ودملودا) دلبضائع  خميع  تسويق 

ودمليتجات بجميع أنودعها.

ودملودا) دلبضاع  خميع  تسويق 

ودمليتجات بجميع أنودعها.

تسويق ودستغالل خميع دمليتجات)

ودلعالمات دلتجارية وبردءدت دالمتردع)

باألشياء) دملتعلقة  ودلتردميص 

دملذكور  أعاله.

دملشاركة دملباشر  أو غير دملباشر )

للشركة في خميع دملعامالت دلتجارية)

دلتي قد تتعلق بأحد دألشياء)دملذكور )

شركة) إنشاء) طريق  عن  أو  أعاله 

خد0د  أو أي هيئة.

أو عن طريق دملساهمة أو دالكتتاب)

أو شردء)دالسهم أو حقوق دلشركات أو)

دندماج دلجمعيات أو غيرها.

دملعامالت) خميع  عامة  وبصفة 

ودلصياعية) ودملالية  دلتجارية 

ودلزردعية) ودلعقارية  ودمليقولة 

دملتعلقة بشطل مباشر أو غير مباشر،)

دملذكور ) كليا أو خزئيا بأحد دألشياء)

مرتبط أو مشابه) أعاله أو بأي �شيء)

دلعمليات) دلتيمية  يعزز  أن  0حتمل 

دالختماعية للشركة سودء)ليفسها أو)

نيابة عن دامرين.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.

في) محدا  (: دلشركة) رأسمال 

 1222 إلى) مقسم  ارهم  (122.222

حصة من فئة)122)ارهم للحصة.

 1222 دلزنوتي) خليل  للسيد 

حصة.

دلسيد) تعيين  تم  دلشركة  إلادر  

خليل دلزنوتي كمسير وحيد للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

(،2222 ايسمبر) (31 0وم) باملحمد0ة 

تحت رقم)1829.

591 P

شركة مللوكس
ش.م .م

وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دلقانون 

بالخصائص) محدوا   مسؤولية 

دلتالية):

دلتسمية):)مللوكس ش.م.م.

ذدت) :شركة  دلقانوني) دلشكل 

مسؤولية محدوا .

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تسجيلها بالسجل دلتجاري.

دملسير):)زكرياء)دلخيتاش.

ارهم) (122.222.22 (: دلرأسمال)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد .

زكرياء)دلخيتاش)522)حصة.

0وسف وشعو)522)حصة.

 22 رقم) (: دإلختماعي) دلعيودن 

 2 دملهد0ة) (2 إقامة) دلتجاري،) دملركز 

دلقييطر .

دلسية دإلختماعية):تبتدء)من فاتح)

0يا0ر وتنتهي في)31)ايسمبر.

دإلبتددئية) باملحكمة  دإل0ددع  تم 

بالقييطر  بتاريخ)7)0يا0ر)2221)تحت)

رقم)82795.

592 P

NASSIJ CREATION شركة
SARL

ش.م.م

بالرباط) مؤرخ  عقد  بمقت�شى 

قرر دلجمع) (،2218 ايسمبر) (31 0وم)

 NASSIJ لشركة) دلعااي  غير  دلعام 

CREATION)ش.م.م مقرها دإلختماعي)

15،)شارع موالي دسماعيل،)دلرباط،)

12.222.22)ارهم دملسجلة) رأسمالها)

بالسجل دلتجاري بالرباط تحت رقم)

121163)ما 0لي):

دلنهائية) دلحسابات  على  دملودفقة 

وذلك) دلشركة  بتصفية  دملتعلقة 

بتحقيق دألصول وتسد0د دلخصوم،)

دلسيد) دلشركة  ذمة مصفي  وإمالء)

رشيد شقاف من خميع دملسؤوليات،)

وبالتالي إنهاء)تصفية دلشركة.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (2221 0يا0ر) (4 بتاريخ)

.112224

593 P

SILYA TRAD
S.A.R.L

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا 

بمقت�شى عقد عرفي مسجل بسال)

تأسيس) تم  (،2222 نوفمبر) (24 في)

ذدت) دملسؤولية  محوا   شركة 

دلخصائص دلتالية):

.SILYA TRAD S.A.R.L(:(دلتسمية

دلهدف دإلختماعي):)تهدف دلشركة)

سودء)باملغرب كما بالخارج،)لحسابها)

إلى) باملشاركة  أو  دلغير  لحساب  أو 

تحقيق دألهددف دلتالية):

دلتجار  في دلصابون نصف خملة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تأسيس دلشركة.

رأسمال):)إن دلرأسمال دإلختماعي)

ارهم،) (122.222 مبلغ) في  حدا  قد 

مجزأ إلى)1222)حصة إختماعية ذدت)

122)ارهم لكل ودحد .

دلسيد عبد هللا خيق)322)حصة.

 722 خيق) د0ت  محمد  دلسيد 

حصة.

دوالا) اودر  (: دإلختماعي) دملقر 

دلعيا�شي،)بوقياال سال.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد عبد هللا د0ت خيق.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بسال) دإلبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  31ايسمبر2222) بتاريخ)

.35636

594 P

ARBAR TASSAOUT شركة

SARL

دلوحيد) دلشريك  قردر  بموخب 

بتاريخ)29)ايسمبر)2222)لشركة ذدت)

وحيد) بشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

تقرر:

من) دلشركة  رأسمال  من  دلرفع 

12.222.22)ارهم إلى)3222.222.22 

3222)سهم) ارهم نقدد مقسمة على)

من فئة)122)ارهم موزعة كااتي):

دلعييور) دلفتاح  عبد  دلسيد 

32222)حصة.

دلعيودن) من  دملسجل  دملقر  نقل 

دلقد0م إلى دلعيودن دلجد0د إلى تجزئة)

دلريحان،)رقم)5-2)قلعة دلسردغية.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 4 0وم) دلسردغية  بقلعة  دإلبتددئية 

 2221/21 رقم) تحت  (2221 0يا0ر)

دلسجل دلتحاري رقم)1717.

596 P

JEE’S
S.A.R.L AU

JEE’S :  دلشركة دملسما

S.A.R.L AU

دلرأسمال دإلختماعي : 12.222.22 

ارهم

دملقر دإلختماعي : دلرباط أكددل 13 
زنقة ودا زيز رقم 4

بمكتب) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ) دلعاقل،) محاسن  دألستاذ  

دليظام) إنجاز  تم  (2222 نوفمبر) (13

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

وحيد) شريك  ذدت  دملحدوا  

بالخصائص دلتالية):

دلتسمية):)JEE’S)ش.ا.م.م.ذ.ش.و.

دلهدف):)تهدف دلشركة):

دملطعم.

مطعم،)تقد0م دلوخبات دلسريعة)

دملمون.

دألطباق) وإعددا  دلطعام  تقد0م 

لإلستهالك في دملوقع أو مارج دملطعم.

بكافة) دلطعام  تقد0م 

دمتصاصاته.

دملطعم) دألعمال  وإادر   دستغالل 

حفالت) تيظيم  تنشيط،) متعهد،)

وعروض.

خميع) إادر   دقتياء) إ0جار  إنشاء)

دلتأخير) لعمليات  دلتجارية  دألمودل 

دلصلة) ذدت  للمؤسسات  دلتسيير 

بنشاط دلشركة.

وتشغيل) ودستيردا  وبيع  شردء)

ودملستلزمات) ودألاودت  دملودا  خميع 

دملتعلقة) دلخام  ودملودا  ودمليتجات 

بنشاط دلشركة.

معامالت) أي  عامة،) وبصور  

عقارية أو مالية أو تجارية أو صياعية)

قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بأهددف دلشركة.

سية) (99 في) دملد  محدا   (: دملد )

بالسجل) دلتسجيل  0وم  من  دبتددء)

دلتجاري.

في) محدا  (: دإلختماعي) دلرأسمال 

 122 إلى) ،مجزأ   ارهم) (12.222.22

حصة إختماعية من قيمة)122)ارهم)

للودحد .

دلدغمي) دلجياللي  دلسيد 

12.222.22)ارهم.

دملجموع):)12.222.22)ارهم.

دلسيد) تعيين  تم  (: دلتسيير)

دلجياللي دلدغمي كمسير للشركة ملد )

غير محدوا .

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

وتم) بالرباط،) دلتجارية  دملحكمة 

تسجيل دلشركة في دلسجل دلتحليلي)

.148723
قصد دلنشر ودلبيان

دألستاذ  محاسن دلعاقل

موثقة بالرباط

597 P

FARMOA
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ايسمبر) (17 بتاريخ) بالددردلبيضاء)

ذدت) شركة  تأسيس  تم  قد  (2222

مسؤولية محدوا .

.FARMOA SARL(:(دسم دلشركة

دلشركاء):

)أنس منشوفي.

ند  أشتييه.

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا .

دلهدف دإلختماعي):)تسيير دلعمليات)

دلزردعية) أو  ودلصياعية  دلتجارية 

للخدمة دملدنية أو دلعسكرية.

وسيط) ودلتصد0ر،) دإلستيردا 

تجاري للميتجات دلفالحية ودلغذدئية.

ارهم. (122.222 (: دلشركة) رأسمال 

دلسية دملالية):)من فاتح 0يا0ر إلى))31 

ايسمبر من كل سية.

زنقة) (12 (: دإلختماعي) دملقر 

(،5 طابق دلثالث،)شقة رقم) دلحرية،)

دلددردلبيضاء)دملغرب.

دملسير):)مصطفى كرودل.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.484743

598 P

 SOCIETE ASSISTANCE ET

CONSEIL RAMDANI
ASCORAM

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد
رأسمالها  هو : 122.222.22 ارهم

دملقر دإلختماعي : إقامة أمانة 12 
شقة 4شارع موالي إاريس دألول 

دملسير  1 تمار 

دلعام) دلجمع  لقردردت  تبعا 

 ASCORAM لشركة) دإلستثيائي 

ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركة 

 21 دمليعقد بتاريخ) دلشريك دلوحيد،)

سبتمبر)2222)تم إقردر):

دإلختماعي) دملقر  عيودن  تغيير 

شقة) (12 أمانة) إقامة  من  للشركة،)

شارع موالي إاريس دألول دملسير ) (4

دلفضيلة) زنقة  دلعيودن  إلى  تمار   (1

تجزئة رقم)1229)دلوفاق تمار .

دملصااقة على دلصياغة دلجد0د )

للقانون دألسا�شي.

للشركة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) بالرباط،) دلتجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (21

.129514

 599 P

 STE. GRAND OUVRAGE

METTALIQUE
SARL

دلسجل دلتجاري : 29461

دلتغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلتالي):

هللا) عبد  دلسيد  حصص  بيع 

هريمز  للسيد 0وسف هريمز .

0وسف) للسيد  دلتسيير  يعهد 

هريمز  ودلسيد 0وسف دلوهابي ملد )

غير محدوا .

تعاقد دلشركة باإلمضاء)دمليفصل)

ودلسيد) هريمز   0وسف  للسيد 

0وسف دلوهابي.

باملحكمة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

0يا0ر) (7 بتاريخ) بالعيون،) دإلبتددئية 

2221)تحت رقم)2221/54.

600 P

 STE. CHAOUKI

DEVELOPPEMENT
SARL

تعد0ل
دلسجل دلتجاري عدا 33949

بمقت�شى عقد عرفي بين دلشريكين)

تم إخردء) (2222 ايسمبر) (26 بتاريخ)

(: دلتالي) دليحو  على  بالشركة  تغيير 

تغيير دملقر دإلختماعي من شارع مكة)

دلشقة)2)دلطابق دلثاني دلحي دإلادري)

 1171 دلعيون إلى تجزئة دلردحة رقم)

حي دلقدس دلعيون.

باملحكمة) (: دلقانوني) دإل0ددع 

0يا0ر) (6 بتاريخ) بالعيون،) دإلبتددئية 

2221)تحت عدا)2221/44.

601 P

PINK LOUNGE
SARL AU

بعد عقد دلجمع دلعام غير دلعااي)

 2219 0يا0ر) (28 بتاريخ) للشركة 

شارع) (34 دملوخوا  باملقر دلتالي رقم)

دلثاني) دلطابق  (4 رقم) دلشقة  عقبة 

أكددل دلرباط.

دستقالة دملسير  مد0جة دليكااي.

كمسير ) هللا  نعمة  سار   تعيين 

خد0د .

حصة) (522 بيع) (: دلحصص) بيع 

ثمن دلحصة دلودحد )122)ارهم من)

دلسيد  مد0جة دليكااي إلى دلسيد )

سار  نعمة هللا).
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لشركة) دلقانوني  دلشكل  تغيير 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  من 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

مارس) (28 بتاريخ) بالرباط،) دلتجارية 

2219)تحت دلرقم)122234.

602 P

PINK LOUNGE
SARL AU

بعد عقد دلجمع دلعام غير دلعااي)

 2219 0يا0ر) (28 بتاريخ) للشركة 

شارع) (34 دملوخوا  باملقر دلتالي رقم)

دلثاني) دلطابق  (4 رقم) دلشقة  عقبة 

أكددل دلرباط.

دستقالة دملسير  مد0جة دليكااي.

كمسير ) هللا  نعمة  سار   تعيين 

خد0د .

حصة) (522 بيع) (: دلحصص) بيع 

ثمن دلحصة دلودحد )122)ارهم من)

دلسيد  مد0جة دليكااي إلى دلسيد )

سار  نعمة هللا).

للشركة) دلقانوني  دلشكل  تغيير 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  من 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

مارس) (28 بتاريخ) بالرباط،) دلتجارية 

2219)تحت دلرقم)122234.

602P مكرر

IMMO- شركة

DEVELOPPEMENT
تغيير دملقر دإلختماعي

ا0فلوبمون) إمو  (: دلشركة) دسم 

.IMMO-DEVELOPPEMENT

دلشكل دلقانوني):)شركة محدوا )

دملسؤولية بشريك وحيد.

دملقر دإلختماعي وعيودن دملردسالت)
وساحة) هللا  عبد  بن  عالل  زنقة 

دلطابق) دلبستان  إقامة  دلشهددء)

دلثاني رقم)8)دلعردئش.

ردس دملال):)12222.22)ارهم.
ودنعقاا) دلخاص  دلعقد  حسب 
 14 0وم) دإلستثيائي  دلعام  دلجمع 
دملقر) تحويل  تم  (2222 أكتوبر)
دلعيودن) إلى  للشركة  دإلختماعي 
هللا) عبد  بن  عالل  زنقة  دلجد0د 
دلبستان) إقامة  دلشهددء) وساحة 

دلطابق دلثاني رقم)8)دلعردئش.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أكتوبر) (14 بتاريخ) دلتجارية بالرباط،)

2222)تحت رقم)112288.
603 P

TAYSIR ALKHAYR
  S.A.R.L 

بتاريخ) دملمضية  للعقوا  طبقا 
تم تحرير دلقانون) (2222 أكتوبر) (23
دلخصائص) ذدت  لشركة  دلددملي 

دلتالية):
ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا .
دلهدف دإلختماعي):

)بيع دألسماك.
دلرأسمال):)92.222)ارهم مقسمة)
ارهم) (122 حصة من فئة) (922 إلى)

للحصة.
عثمان دملاموني)32.222.22)ارهم)

ما يعاال)322)حصة.
ارهم (32.222.22 دزنزدر)  حمز  

)ما يعاال)322)حصة.
ارهم (32.222.22 دزم)  بوخمعة 

)ما يعاال)322)حصة.
من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي.
من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)
31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.
إقامة) (I عمار ) (: دإلختماعي) دملقر 

مرو )4)رقم سال دلجد0د .
دلتسيير):)دملحجوب بنبمول كمسير)

وحيد غير شريك.
كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بسال،) دإلبتددئية  باملحكمة  دلضبط 
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.32647
604 P

PROWESS MANAGEMENT
تأسيس شركة محدوا   دملسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2222 ايسمبر) (25 0وم) بالرباط 
دلتأسي�شي) دلقانون  صياغة  تمت 
لشركة محدوا  دملسؤولية بشريك)

وحيد لها دلخصائص دلتالية:
 P R O W E S S : لتسمية د

.MANAGEMENT
دلتدريب) دستشاردت  (: دلهدف)

وإادر  تكيولوخيا دملعلومات.
شارع) (4 فيال) (: دإلختماعي) دملقر 
دليوبيال قطاع)17)حي رياض دلرباط.
من تاريخ) 99)سية دبتددء) (: دملد )

تأسيس دلشركة.
رأسمال) حدا  (: دلرأسمال)

.122.222 دلشركة في مبلغ)
دلشركة) تسيير  عهد  ( (: دإلادر )

.Mr. ABRA ABDELLAH
:)من فاتح 0يا0ر إلى) دلسية دملالية)

ايسمبر. (31 غا0ة)
وتسجيل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجاري) بالسجل  دلشركة 
بتاريخ) بالرباط،) دلتجارية  للمحكمة 

.148741 2221)تحت رقم) 6)0يا0ر)
605 P

CABINET(DAMI(&ASSOCIES
SARL

EXPERT COMPTABLE DPLE FRANCE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

 EXPERT ASSERMENTE PRES LES
TRIBUNAUX DU MAROC

مكتب ادمي وشركاؤه دلخبر  في دملحاسبة)
ودستشار  دلشركات

دلددردلبيضاء (22492 169)شارع دملقاومة)
2522.31.82.19 (: دلهاتف)
2522.44.13.26 (: دلفاكس)

شركة إم أنتيريوغ ديزاينغ
تأسيس شركة إم أنتير0وغ 

 M.A ا0زد0يغ محدوا  دملسؤولية
INTERIOR DESIGNER SARL

دلسجل دلتجاري رقم : 4882547
دألسا�شي) دليظام  بموخب 
 2222 أكتوبر) (23 بتاريخ) دملؤرخ 
تأسيس) تم  بالددردلبيضاء) دملسجل 

وفقا) دملسؤولية  محدوا   شركة 
: للخصائص دلتالية)

 M.A INTERIOR (: دإلسم)
.DESIGNER
دملوضوع):

دلد0كور ودلزمرفة.
ارهم وهي) (122.222 (: رأس دملال)
بقيمة) حصة  (1222 إلى) مقسمة 
دلودحد ،) للحصة  ارهم  (122
بالكامل) مدفوعة  بالكامل،) مكتتبة 
بما 0تياسب مع) ومخصصة للشركاء)

مساهماتهم،)وهي):
حصة.) (952 معتز) دانسة أسماء)

دلسيد دلرادا معتز)52)حصة.
أي ما مجموعه)1222)حصة.

معتز) أسماء) دانسة  (: دملسير )
رقم) دلوطيية  للبطاقة  دلحاملة 

.BE829462
دملقر دلرئي�شي):)زنقة دلحرية دلطابق)
دلددردلبيضاء) (5 رقم) دلشقة  دلثالث 

دملغرب.
دملد ):)99)سية من تاريخ استورها.
أرباح):)5)%)من دإلحتياط دلقانوني.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) بالددردلبيضاء،) دلتجارية 

نوفمبر)2222 .
لإلستخردج ودإلشار 
مكتب ادمي وشركاؤه

606 P

CABINET(DAMI(&ASSOCIES
SARL

EXPERT COMPTABLE DPLE FRANCE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

 EXPERT ASSERMENTE PRES LES
TRIBUNAUX DU MAROC

مكتب ادمي وشركاؤه دلخبر  في دملحاسبة)
ودستشار  دلشركات

169)شارع دملقاومة)22492)دلددردلبيضاء
دلهاتف):)2522.31.82.19
دلفاكس):)2522.44.13.26

أروين كوسموتيك
ARWEN COSMETICS 

  SARL 
تأسيس شركة أروين كوسموتيك

دملحدوا  دملسؤولية
دلسجل دلتجاري رقم : 482549

دملؤرخ) دألسا�شي  دليظام  بموخب 
دملسجل) (2222 نوفمبر) (4 بتاريخ)



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   986

شركة) تأسيس  تم  بالددردلبيضاء)
محدوا  دملسؤولية وفقا للخصائص)

دلتالية):
.ARWEN COSMETICS(:(دإلسم

دملوضوع):
شردء)وبيع مستحضردت دلتجميل.
ارهم وهي) (122.222 (: رأس دملال)
مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 
بالكامل،) مكتتبة  للحصة،) ارهم 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء)

بما 0تياسب مع مساهماتهم،)وهي):
حصة.) (999 دلسيد  كوثر فروي)
دلسيد  اليلة دلسالمة زوخة فروي)

بحصة ودحد .
أي ما مجموعه)1222)حصة.

فروي) كوثر  دلسيد   (: دملسير )
رقم) دلوطيية  للبطاقة  دلحاملة 
بالددردلبيضاء،) دلكائية  (BE837729
رقم)3)شارع عين حروا ،)دلطابق)1،)

شقة رقم)1)ميطقة ودزيس.
دملقر دلرئي�شي):)زنقة دلحرية دلطابق)
دلددردلبيضاء) (5 رقم) دلشقة  دلثالث 

دملغرب.
أرباح):)5)%)من دإلحتياط دلقانوني.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) بالددردلبيضاء،) دلتجارية 

نوفمبر)2222 .
لإلستخردج ودإلشار 
مكتب ادمي وشركاؤه

607 P

CABINET(DAMI(&ASSOCIES
SARL

EXPERT COMPTABLE DPLE FRANCE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

 EXPERT ASSERMENTE PRES LES
TRIBUNAUX DU MAROC

مكتب ادمي وشركاؤه دلخبر  في دملحاسبة)
ودستشار  دلشركات

169)شارع دملقاومة)22492)دلددردلبيضاء
دلهاتف):)2522.31.82.19
دلفاكس):)2522.44.13.26

شركة أش-تى بيترولوم  كمباني
تأسيس شركة أش-تى بيترولوم  

كمباني دملحدوا  دملسؤولية
H-T(PETROLEUM(COPANY
دلسجل دلتجاري رقم : 482387

بموخب شروط دليظام دألسا�شي)
مسؤولية) ذدت  شركة  إنشاء) تم 

محدوا  بالخصائص دلتالية:

 H-T( PETROLEUM (: دإلسم)

.COPANY

دملوضوع):

محطة مدمات دلسياردت وغيره.

وهي) ارهم  (122.222 (: دملال) رأس 

مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 

بالكامل،) مشترك  ودحد،) كل  ارهم 

مدفوع بالكامل ودملخصصة للشركاء)

بما 0تياسب مع مساهماتهم،)وهي):

 522 تومة) دملصطفى  دلسيد 

حصة.

)دلسيد محمد حوخر)522)حصة.

أي ما مجموعه)1222)حصة.

مسير0ن للشركة):

دلسيد دملصطفى تومة من مودليد)

دلحامل للبطاقة) (1955 ايسمبر) (17

في) دملقيم  (Q7318 رقم) دلوطيية 

الروزي) تجزئة  (12 دلددردلبيضاء،)

دلهاشمي) شارع  دلسفلي  دلطابق 

دلفياللي.

مودليد) دلسيد محمد حوخر من 

للبطاقة) دلحامل  (1978 نوفمبر) (16

دملقيم) (QA81822 رقم) دلوطيية 

شارع موالي) (6 بمد0ية مريبكة فيال)

0وسف حي دلددملة.

دبن) زنقة  (91 (: دلرئي�شي) دملقر 

مكرر) (25 زيدون عمار  ب شقة رقم)

دلددردلبيضاء)دملغرب.

)دملد ):)99)سية))من تاريخ إنشائها.

أرباح):)5)%)من دإلحتياط دلقانوني.

دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 9 بتاريخ) بالددردلبيضاء،) دلتجارية 

ايسمبر)2222))تحت رقم)756881.

مكتب ادمي وشركاؤه

608 P

CABINET(DAMI(&ASSOCIES

SARL

EXPERT COMPTABLE DPLE FRANCE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

 EXPERT ASSERMENTE PRES LES

TRIBUNAUX DU MAROC

مكتب ادمي وشركاؤه دلخبر  في دملحاسبة)

ودستشار  دلشركات

169)شارع دملقاومة)22492)دلددردلبيضاء

دلهاتف):)2522.31.82.19

دلفاكس):)2522.44.13.26

INTIME PARA
SARL

تأسيس شركة دنتيم بارد  دملحدوا  
INTIME PARA SARLدملسؤولية

دلسجل دلتجاري رقم : 476729

دملؤرخ) دألسا�شي  دليظام  بموخب 

دملسجل) (2222 سبتمبر) (3 بتاريخ)

شركة) إنشاء) تم  بالددردلبيضاء،)

محدوا  مسؤولية وفقا للخصائص)

دلتالية:

دإلسم):)إنتيم بارد.

دملوضوع):

دلصيدالنية) شبه  دمليتجات  بيع 

بالحملة ودلقسط..

ارهم وهي) (122.222 (: رأس دملال)

مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 

بالكامل،) مكتتبة  للحصة،) ارهم 

مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء)

وهي) مساهماتهم،) مع  0تياسب  بما 

كالتالي):

 252 دلعصري) دإلله  عبد  دلسيد 

حصة.

بعازي) دلزهردء) فاطمة  دلسيد  

252)حصة.

دلسيد ناار بعازي)252)حصة.

دلسيد 0اسين بعازي)252)حصة.

أي ما مجموعه)1222)حصة.

تعيين دملسير0ن):

دلسيد عبد دإلله دلعسري حامل)

.BH563647(للبطاقة دلوطيية رقم

بعازي) دلزهردء) فاطمة  دلسيد  

رقم دلوطيية  للبطاقة  حاملة 

.BJ426847

دلورا ) تجزئة  (: دلرئي�شي) دملقر 
سيدي مومن) (122 رقم) (22 زنقة) (2

دلددردلبيضاء.

تاريخ) من  ( سية) (99 (: دملد ) (

استورها.

أرباح):)5)%)من دإلحتياط دلقانوني.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالددردلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222.
لإلستخردج ودإلشار 

مكتب ادمي وشركاؤه

609 P

CABINET(DAMI(&ASSOCIES

SARL

EXPERT COMPTABLE DPLE FRANCE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

 EXPERT ASSERMENTE PRES DES

TRIBUNAUX DU MAROC

مكتب ادمي وشركاؤه دلخبر  في دملحاسبة)

ودستشار  دلشركات

269)شارع دملقاومة)22522)دلددردلبيضاء

دلهاتف):)2522.31.82.19

دلفاكس):)2522.44.13.26

إنيان موديرن دوسيرفيس
شركة إنيان موا0رن اوسيرفيس 

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 UNION MODERNE DE

SERVICES

دلسجل دلتجاري رقم 342687

بموخب محضر دلجمع دلعام دلغير)

نوفمبر) (12 بتاريخ) دملؤرخ  دلعااي 
2222)قرر شركاء)شركة إنيان موا0رن)

مسؤولية) ذدت  شركة  اوسيرفيس 

بقيمة) مال  رأس  ذدت  محدوا  

دإلختماعي) مقرها  ارهم  (252.222

2)مارس إقامة البيغال) 184)شارع) ب)

قرررود) دلددردلبيضاء،) دلفددء) شارع 

ما 0لي):

دملودقة على بيع دلحصص):

 122 بقيمة) حصة  (1252 بيع)

دلسيد ) قبل  من  حصة  لكل  ارهم 

مريم لحرش للسيد مصفى توما.

تم تعد0ل دملاا ) نتيجة ملا سبق،)

لليظام دألسا�شي وسيكون دلتوزيع) (7

دلجد0د لرأس دملال على دليحو دلتالي):
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دملاا )7):

دلشركة) رأسمال  0بلغ 

مقسمة) وهي  ارهم  (252.222.22

 122 بقيمة) حصة  (2522 إلى)

بالكامل،) مكتتبة  للحصة،) ارهم 

ومخصصة للشركاء))وهم):

حصة) (1252 توما) زينب  دلسيد  

إختماعية.

 1252 توما) دملصطفى  دلسيد 

حصة إختماعية.

حصة) (2522 مجموعه) ما  أي 

إختماعية.

دستقالة مسير وتعيين مسير خد0د)

في) دلسابقة  دملسير   تعيين  وتأكيد 

مهامها.

باإلستقالة) علما  دلشركاء) 0حيط 

لحرش،) زينب  دلسيد   كمسير  

رقم) دلتسجيل  بطاقة  تحمل  ودلتي 

BJ23299A)مع إبردء)ذمتها.

غير) ملد   تاني  كمسير  دلتعيين 

توما،) دملصطفى  دلسيد  (: محدا )

0حمل بطاقة دلتعريف دلوطيية رقم)

.Q7318

مساعد ) مد0ر   دلتعيين  وتأكيد 

ألخل غير مسمى دلسيد  زينب توما)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحاملة 

.BE855332رقم

دلشركة) تلتزم  (: دلشركة) توقيع 

للسيد) دمليفصل  دلتوقيع  مالل  من 

دملصطفى توما ودلسيد  زينب توما.

طبقا) دألسا�شي  دليظام  تحد0ث 

للتغييردت دألمير ):

قلم)) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالددردلبيضاء) دلتجارية  دملحكمة 

رقم) تحت  (2221 0يا0ر) (5 بتاريخ)

.762371
لإلستخردج ودإلشار 

مكتب ادمي وشركاؤه

610 P

STE.LM CALL
SARLAU

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  (2222 نوفمبر) (26 بتاريخ)

دلقودنين دألساسية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت)

دملميزدت دلتالية):

دلهدف):

)مركز دإلتصال.

رقم) شقة  (32 رقم) عمار   دملقر:)

شارع موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

دلرباط.

بما) دملال  رأس  حدا  (: دملال) رأس 

قدره)122.222.22)ارهم.

غير) ملد   دلشركة  تددر  (: دلتسيير)

مفليح) دلسيد   طرف  من  محدوا  

لبنى.

بكتابة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

للرباط) دلتجارية  باملحكمة  ( دلضبط)

دلسجل) رقم  (2221 0يا0ر) (6 بتاريخ)

دلتجاري)148729.

.D:(110077

611 P

STE. OSM BUSINESS
SARL AU

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  (2222 نوفمبر) (9 بتاريخ)

دلقودنين دألساسية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت)

دملميزدت لتالية):

دلهدف):)

دلتجار .

دألشغال دلعامة.

دالستيردا ودلتصد0ر.

رقم) شقة  (32 رقم) عمار   دملقر:)

شارع موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

دلرباط.

بما) دملال  رأس  حدا  (: دملال) رأس 

قدره)122.222.22)ارهم.

غير) ملد   دلشركة  تددر  (: دلتسيير)

تريس) دلسيد   طرف  من  محدوا  

نعيمة.

بكتابة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

للرباط) دلتجارية  باملحكمة  ( دلضبط)

بتاريخ)23)ايسمبر)2222)رقم دلسجل)

دلتجاري)148529.

.D:(109667

612 P

 STE. HB. AGRI

DEVELOPPEMENT

SARL AU

تكوين شركة محدوا  دملسؤولية 
ذدت دلشريك دلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

تم وضع) (2222 بتاريخ فاتح ايسمبر)

دلقودنين دألساسية لشركة محدوا )

دملسؤولية ذدت دلشريك دلوحيد ذدت)

دملميزدت دلتالية):

دلهدف):)

تسيير دلخدمات دلفالحية.

تسويق دألرد�شي دلزردعية.

بيع دمليتجات دلزردعية.

دملقر:)دلرباط عمار )32)شقة رقم)

شارع موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

دلرباط.

بما) دملال  رأس  حدا  (: دملال) رأس 

قدره)122.222.22)ارهم.

غير) ملد   دلشركة  تددر  (: دلتسيير)

بيغازي) ( دلسيد) طرف  من  محدوا  

دمالقي حماا.

بكتابة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

باملحكمة دلتجارية بالرباط) ( دلضبط)

بتاريخ)29)ايسمبر)2221)رقم دلسجل)

دلتجاري)148615.

.D:(109792

613 P

 EXPLOITATION AGRICOLE

BENALI
SARL A.U

بمقت�شى دلقردر من طرف دلشريك)

 EXPLOITATION لشركة) دلوحيد 

  AGRICOLE BENALI SARL A.U

رأسمالها)122.222.22)ارهم دمليعقد)))

 19 بتاريخ) للشركة  دإلختماعي  باملقر 

نوفمبر)2222)قرر ما 0لي):)

تجزئة) (38 رقم) (: دلشركة) مقر 

دلقدس طريق دملزدر))د0ت ملول.

رأس دملال):)حدا في)122.222.22 

1222)حصة من) ارهم مقسومة إلى)

وموزعة) للودحد   ارهم  (122 فئة)

كالتالي):

بيعلي محمد)1222)حصة.

دملوضوع):)من أهددف دلشركة):

مقاول في دإلادر  دلزردعية.

دلتسيير):)يعتبر دلسيد بيعلي محمد)

 EXPLOITATION لشركة) مسيرد 

 AGRICOLE BENALI SARL A.U

ملد  غير محدوا .

من) دبتددء) ( سية) (99 (: دملد )

دلتسجيل بالسجل دلتجاري.

دإل0ددع):)تم دإل0ددع دلقانوني لد ))

دنزكان) بمد0ية  دإلبتددئية  دملحكمة 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (2 بتاريخ)

2124)دلسجل دلتجاري)21819.

614 P

 STE. GAMMA DES

 ATELIERS MODERNES
SARL AU

تفويت حصص دلشركة
ودلتسيير

بمقت�شى محضر مؤرخ في دلرباط)

تغيير) تم  (2222 أكتوبر) (17 بتاريخ)

بعض قودنين دلشركة وحدا ما 0لي):

دلسيد) تفويت  دلحصص  تفويت 

بيما) دلشركة  ححص  زحاف  دمين 

دلسيد) إلى  حصة  (522 قدره) حدا 

مهدي بيعبو.
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تددر دلشركة من طرف) (: دلتسيير)

دلسيد مهدي بيعبو ملد  غير محدوا .

بكتابة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

باملحكمة دلتجارية بالرباط) ( دلضبط)

رقم) تحت  (2222 نوفمبر) (16 بتاريخ)

رقم) دلتجاري  دلسجل  ( في) (5455

.124437

615 P

FIDUCIAIRE

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

ETUDE DE PROJET

CONSTITUTION DE SOCIETE

CAPITAL(:(300.000.00(DH

STE. DUROM

SARL

STE. DUROM تأسيس شركة
SARL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رأسمال دلشركة : 122.222.22 

ارهم

R.C : N°51661

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم وضع دلقانون) (2222 نوفمبر) (17

أعاله) دملذكور   للشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  دملسؤولية  ذدت   شركة 

)ما 0لي):

.STE. DUROM SARL(:(دلتسمية

 2453 رقم) (: دإلختماعي) دملقر 

دلبساتين)7)تجزئة)1)مكياس.

رأسمال) (: دإلختماعي) رأسمالها 

دلشركة محدا في)122.222.22ارهم.

دلهدف):)

لتصنيع) ملط  معمل  دستغالل 

ميتجات دلتورتيال.

بيع آالت دلخلط.

تاخر في دلتصد0ر ودالستيردا.

دملسير):)دلسيد زهدي رشيد كمسير)

وحيد للشركة ملد  غير محدوا .

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )
تسجيل دلشركة في دلسجل دلتجاري.
باملحكمة) ( دلقانوني) دإل0ددع  تم 
دلتجارية بمكياس بتاريخ)11)ايسمبر)
2222)رقم دلسجل دلتجاري)51661.
616 P

FIDUCIAIRE

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

ETUDE DE PROJET

CONSTITUTION DE SOCIETE

CAPITAL(:(300.000.00(DH

STE EL AOUENE CO
SARL

 STE EL AOUENE تأسيس شركة
CO  SARL شركة  ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رأسمال دلشركة : 122.222.22 

ارهم
R.C : N°51735

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
دلقانون) وضع  تم  (2222 ايسمبر) (4
أعاله) دملذكور   للشركة  دألسا�شي 
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت   شركة 

ما 0لي):
 STE EL AOUENE CO(:(دلتسمية

.SARL
تجزئة مسعوا ) (: دملقر دإلختماعي)

رقم)24)دلبساتين مكياس.
رأسمال) (: دإلختماعي) رأسمالها 
دلشركة محدا في)122.222.22ارهم.

دلهدف):)
مصممة أزياء.

ميظمة عروض دألزياء.
تجار .

دلسيد  0اسمين دلعودن) (: دملسير )
غير) ملد   للشركة  وحيد   كمسير  

محدوا .
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )
تسجيل دلشركة في دلسجل دلتجاري.
باملحكمة) ( دلقانوني) دإل0ددع  تم 
دلتجارية بمكياس بتاريخ)18)ايسمبر)
2222)رقم دلسجل دلتجاري)51735.
617 P

STE KHATOUA TRANS

SARL
ردسمالها : 122.222 ارهم

RC(N° 51871

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم وضه دلقانون) (2222 نوفمبر) (16

أعاله) دملذكور   للشركة  دألسا�شي 

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

بما 0لي):

 STE KHATOUA (: دلتسمية)

.TRANS SARL

دملقر دالختماعي):)ضيعة دزمار كردج)

1)د0ت والل عين عرمة مكياس.
محدا في) (: دالختماعي) (: رأسمالها)

122.222)ارهم.

لحساب) دلبضائع  نقل  (: دلهدف)

دلبضائع) نقل  معددت  تأخير  دلغير،)

نيابة عن دلشركات ونيابة عن دلغير.

دلتصد0ر) وساطة  أو  تجار  

ودالستيردا.

محمد) دزمار  دلسيد  (: دملسيردن)

كمسيردن) دزمار  دلقاار  عبد  ودلسيد 

لتوقيع) كاف  حاضر  منهم  ودحد  كل 

داللتزدمات دلتي تم دلتعهد بها باسم)

دلشركة بتوقيعه دلشخ�شي.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

تسجيل دلشركة في دلسجل دلتجاري.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (5 بتاريخ) بمكياس  دلتجارية 
2221،)رقم دلسجل دلتجاريّ)51871.

618 P

دالستاذ محمد رشيد دلتدالوي

موثق بالددر دلبيضاء
67/69)شارع موالي داريس دألول دلطابق دألول)

دلشقة رقم)3

دلهاتف):)2522821899/252282252588

دلفاكس):)2522821542

MODAPOINT
SARL

رأسمال دختماعي : 7.222.222 

ارهم

13 تجزئة دلخالد0ة دمليطقة 

دلصياعية موالي رشيد

دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري : 214295

دلتعريف دلضريبي 42196289

تغيير دملقر دالختماعي
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ) دلعرفي دملؤرخ بالددر دلبيضاء)

8)مارس)2211،)قرر دلشركاء)ما 0لي):

تغيير دملقر دالختماعي للشركة من)

دمليطقة دلصياعية بومسو دلددر) (95

دلخالد0ة) تجزئة  (13 إلى) دلبيضاء)

دمليطقة دلصياعية موالي رشيد دلددر)

دلبيضاء.

بالسجل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

للددر) دلتجارية  باملحكمة  دلتجاري 

دلبيضاء)بتاريخ)22)مارس)2211)تحت)
رقم)372267.

619 P

دالستاذ محمد رشيد دلتدالوي

موثق بالددر دلبيضاء
67/69)شارع موالي داريس دألول دلطابق دألول)

دلشقة رقم)3

دلهاتف):)2522821899/252282252588

دلفاكس):)2522821542

MODAPOINT
SARL

رأسمال دختماعي : 7.222.222 

ارهم

13 تجزئة دلخالد0ة دمليطقة 

دلصياعية موالي رشيد

دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري : 214295

دلتعريف دلضريبي 42196289

دلرفع من رأسمال دلشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ) دلعرفي دملؤرخ بالددر دلبيضاء)

25)أبريل)2213،)قرر دلشركاء)ما 0لي):

دلرفع من رأسمال دلشركة بزياا )

خد0د ) دختماعية  حصة  (65.222

في) محداد  دلشركة  رأسمال  ليصبح 

7.222.222)ارهم.

بالسجل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

للددر) دلتجارية  باملحكمة  دلتجاري 

 22524388 رقم) تحت  دلبيضاء)

بتاريخ)32)ماي)2213.

620 P
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دالستاذ محمد رشيد دلتدالوي

موثق بالددر دلبيضاء
67/69)شارع موالي داريس دألول دلطابق دألول)

دلشقة رقم)3

دلهاتف):)2522821899/252282252588

دلفاكس):)2522821542

MODAPOINT
SARL

رأسمال دختماعي : 7.222.222 

ارهم

13 تجزئة دلخالد0ة دمليطقة 

دلصياعية موالي رشيد

دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري : 214295

دلتعريف دلضريبي 42196289

تأسيس دلشركة
و5  (4 بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)

تم) دلبيضاء) دلددر  في  (2212 فبرد0ر)

تأسيس شركة باملودصفات دلتالية):

 MODAPOINT SARL(:(دلتسمية

شركة محدوا  دملسؤولية.

دلهدف دالختماعي):)تهدف دلشركة)

إلى دلقيام ادمل أو مارج دملغرب ب):

دلجلد0ة) دملودا  وتحويل  صياعة 

ودألثودب.

دلتصد0ر ودالستيردا.

دلعمليات) كل  عامة  وبصفة 

دملالية) دلصياعية  ودلتجارية  دلتقيية 

لها) دلتي  دمليقولة  دلغير  أو  دمليقولة 

عالقة مباشر  أو غير مباشر  بالهدف)

دالختماعي دلهاافة إلى تطويره.

دمليطقة) (95 (: دالختماعي) دملقر 

دلصياعية بومسو دلددر دلبيضاء.

دملد ):)99)سية دبتددء)من تسجيلها)

بالسجل دلتجاري.

في) 0حدا  (: دالختماعي) دلرأسمال 

مبلغ)522.222)ارهم محرر  خميعها)

على دلشكل دلتالي):

 255.222 دلسيد عبد دلولى رتيب)

ارهم.

 125.222 رتيب) رشيد  دلسيد 

ارهم.

 62.222 دلسيد عبد دلحق رتيب)

ارهم.

دملجموع):)522.222)ارهم.

في) دلحصص  تحدا  (: دلحصص)
كل) قيمة  دختماعية  حصة  (5222
حصة)122)ارهم محرر  خميعها على)

دلشكل دلتالي):
 2.552 رتيب) دملولى  عبد  دلسيد 

حصة.
دلسيد رشيد رتيب)1.252)حصة.

 622 رتيب) دلحق  عبد  دلسيد 
حصة.

دلسيد 0وسف رتيب)622)حصة.
دملجموع):)5.222)حصة.

دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)
إلى)31)ايسمبر.

تسير دلشركة ملد  غير) (: دلتسيير)
محدا  من طرف دلسيد عبد دملولى))

رتيب ودلسيد رشيد رتيب.
وتلتزم دلشركة في خميع عقواها)
دلسيد) ملسيرها  دملشارك  بالتوقيع 
عبد دملولى رتيب ودلسيد رشيد رتيب)
دو بالتوقيع دمليفرا دلسيد عبد دملولى)

رتيب.
بالسجل) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بالددر) دلتجارية  للمحكمة  دلتجاري 
(،2212 فبرد0ر) (23 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)349136.
621 P

ESPACE MAROCAINE 
DE GESTALT

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
رأس مال : 322.222 ارهم

دملقر دلرئي�شي تجزئة رقم 28، 
دمليطقة دلصياعية، تقدم، دلرباط

دلحل دملبكر
بتاريخ) ماص  عقد  بموخب 
شركة) قرر شركاء) (،2219 14)0ونيو)
 ESPACE MAROCAINE DE

GESTALT SARL،)ما 0لي):
 ESPACE لشركة) دملبكر  دلحل 
 MAROCAINE DE GESTALT

.SARL
بييس) شاا0ة  دلسيد   تعيين 
 ESPACE لشركة) كمصفها 
 MAROCAINE DE GESTALT

.SARL

تجزئة) في  دلحل  مقر  تحد0د  تم 
تقدم،) دمليطقة دلصياعية،) (،28 رقم)

بالرباط.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
ايسمبر) (18 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

2219،)تحت رقم)123569.
522 P

مكتب دلسيد حسن دلخلوفي
زدوية شارع دالستقاالل وزنقة دبن رشد

دلطابق)3،)عمار  بيعدي،)وخد 
دلهاتف):)71/21/71
دلفاكس):)25/12/71

STE NOURICIA
SARL

RC N°26287
دلعام) دلجمع  محضر  بموخب 
 STE 2222،)لشركة) أكتوبر) (8 بتاريخ)
رأس مالها) ش ذ م م،) (NOURICIA
ومقرها) ارهم،) (52.222 دالختماعي)
دلبيضاء) دلددر  زنقة  (7 (: دالختماعي)

وخد ،)قرر ما 0لي):
 STE لشركة) دملسبق  دلحل 
(: بالعيودن دلتالي) (NOURICIA SARL

7)زنقة دلددر دلبيضاء)وخد .
0ميية) دلطلحاوي  دلسيد   تعيين 

كمصفية للشركة بالعيودن دلتالي):
7)زنقة دلددر دلبيضاء)وخد .

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 
بوخد  بتاريخ)7)ايسمبر)2222،)تحت)

رقم)2867.
623 P

مكتب دلسيد حسن دلخلوفي
زدوية شارع دالستقالل وزنقة دبن رشد دلطابق)3 

عمار  بيعدي،)وخد 
دلهاتف):)2536722171
دلفاكس):)2536711225

STE INTECH SOLUTIONS
SARL

RC : 36111
تاسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تحد0ث) تم  (،2222 16)سبتمبر)
للشركة) دالساسية  دلقودنين 

مصائصها كالتالي):

 STE INTECH (: دلتسمية)

.SOLUTIONS SARL

كمبيوتر،) مصمم  (: دملوضوع)

تحليل مبرمج.

وبردمج) دلبرمجيات  حزم  بيع 

دلحاسوب.

تصور وتصميم بردمج دلكمبيوتر)

ودلروبوتات.

دلفيية) دملساعد   تقد0م مدمات 

ودلتدريب.

أنودع) خميع  وتقد0م  تصميم 

دلتدريب في مجال تقييات دلكمبيوتر)

دلجد0د .

وعموما خميع دلعمليات دلتجارية)

ودمليقولة) منها  ودلعقارية  ودملالية 

دلذكر) دلسالفة  باألهددف  دملرتبطة 

ودلتي من شأنها أن تساهم في تيمية)

دلشركة.

دملد ):)99)سية.

دلطلحاوي) حي  (: دالختماعي) دملقر 

رقم)59)حي دألندلس،)وخد .

تم تحد0د) (: دلردسمال دالختماعي)

 122.222 في) دالختماعي  دلرأسمال 

حصة) (1222 إلى) مقسم  ارهم 

دختماعية بقيمة)122)ارهم للودحد )

موزعة كالتالي):

دلصمد) عبد  دلسنتي�شي  دلسيد 

522)حصة.

 522 دلصمد) عبد  اوحي  دلسيد 

حصة.

دملجموع):)1222)حصة.

دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر.

دإلادر ) مهام  إسياا  تم  (: دإلادر )

دلصمد) عبد  دلسنتي�شي  دلسيد  إلى 

ودلسيد اوحي عبد دلصمد كمسير0ن)

 STE INTECH SOLUTIONS(لشركة

بتوقيع) محدوا   غير  ملد   ( (SARL

مشترك وال 0يفصل أبدد ال 0حق إلادر )

دلشركة للم�شي قدما في أي إخردء)إال)

بعد دملودفقة من قبل دملساهمين في)

دلشركة.
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0قسم دلرصيد بعد ليفي) (: دلربح)
دملساهمين) بين  ودليظامية  دلقانونية 
بما 0تياسب مع دألسهم دلتي 0ملكها)

كل منهما.
بكتابة) دلقانوني  دلتسجيل  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

بوخد  تحت رقم)36111.
624 P

مكتب دلسيد حسن دلخلوفي
زدوية شارع دالستقالل وزنقة دبن رشد دلطابق)3 

عمار  بيعدي،)وخد 
دلهانف):)71/21/71
دلفاكس):)25/12/71

 STE ENTREPRISE MOULAY
ALI CHRIF

SARL
RC(N° 15469

دلعام) دلجمع  محضر  بموخب 
لشركة) (2222 أغسطس) (26 بتاريخ)
 STE ENTREPRISE MOULAY
مالها) ( رأس) ش ذ م م،) (ALI CHRIF
ومقرها) ارهم  (322.222 دالختماعي)
مطهر) بني  عين  طريق  (: دالختماعي)
124)وخد ،)قرر) II)دملحل رقم) دلجزء)

ما 0لي):
دالختماعي) مال  دلرأس  دلرفع من 
 322.222 722.222)ارهم من) بمبلغ)
ارهم) (1.222.222 ليصبح) ارهم 
دلسائلة) دلد0ون  مقاصة  طريق  عن 

ودملستحقة دلدفع من دلشركة.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 
بوخد  بتاريخ)7)أكتوبر)2222،)تحت)

رقم)2235.
625 P

مكتب دلسيد حسن دلخلوفي
زدوية شارع دالستقالل وزنقة دبن رشد دلطابق)3 

عمار  بيعدي،)وخد 
دلهانف):)71/21/71
دلفاكس):)25/12/71

STE J B 24
ALI CHRIF 

SARL AU
RC(N° 33483

دلوحيد) دملساهم  قردر  بموخب 
لشركة) (2222 أغسطس) (15 بتاريخ)

STE J B 24)ش ذ م م لشريك وحيد،)
 122.222 دالختماعي) مالها  رأس 
زنقة ب) (5 (: ارهم ومقرها دالختماعي)
قرر) فيالج سيدي لخضر وخد ،) (31

ما 0لي):
بيع حصص دختماعية.

تحويل دلشكل دالختماعي للشركة.
دستقالة دملسير دلوحيد للشركة.

تعيين مسير0ن للشركة.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 
(،2222 أكتوبر) (16 بتاريخ) بوخد  

تحت رقم)2348.
للخالصة ودلبيان

دلسيد حسن دلخلوفي

626 P

IMOCAS شركة
دلسجل دلتجاري : عدا 9565 دنزكان
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
محضر) قرر  (،2222 ايسمبر) (3
بمثابة) دمليعدقة  دلعامة  دلجمعية 
للشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 
IMOCAS)ش م م برأسمال) دملسما )
مقرها) دلكائن  ارهم،) (1.222.222
دلوكالة) شركة  عيد  ملول،) بأ0ت 
دلصياعي) دلحي  لسوس،) دلفالحية 

طريق بيوكر ،)ما 0لي):
تحويل دملقر دالختماعي إلى دلعيودن)

دلتالي):
دلحي) (،183 رقم) بقعة  دلجد0د ،)
 5 دلصياعي وبالتالي تم تغيير دلفصل)

من دلقانون دألسا�شي للشركة.
تعد0ل دلقانون دألسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
(،2222 ايسمبر) (14 بتاريخ) بانزكان 

تحت رقم)2232.
627 P

CAOBA شركة
دلسجل دلتجاري عدا 3215 أكاا0ر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
محضر) قرر  (،2222 28)ايسمبر)
بمثابة) دمليعقد   دلعامة  دلجمعية 
للشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 

برأسمال) م  م  ش  (CAOBA دملسما )
مقرها) دلكائن  ارهم،) (352.222
تاسيال،) دلصياعي  دلحي  بأكاا0ر،)

ما 0لي):
دلحصص) تفويت  على  دملودفقة 

دالختماعية لفائد  دلغير.
دلسيد) فوت  (: دلحصص) تفويت 
مجموعه) ما  (BRUNO CAPOEN
1752)حصة دختماعية ودلتي 0متلكها)
دلشركة) من  كل  لفائد   دلشركة  في 
 MAROC ANDALOUSIE دملمسا )
DE PECHE)ش م ودلشركة دملسما )
 875 ش م م دي بنسبة) (CRUSBEL

لكل شركة.
 PIERRE JEAN دلسيد) فوت 
حصة) (1252 مجموعه) ما  (TICHIT
دلشركة) في  0متلكها  ودلتي  دختماعية 
دملسما ) دلشركة  من  كل  لفائد  
 MAROC ANDALOUSIE DE
دملسما ) ودلشركة  م  ش  (PECHE
 525 ش م م أي بنسبة) (CRUSBEL

لكل شركة.
و7  (6 دلفصلين) تغيير  وبالتالي تم 

من دلقانون دألسا�شي للشركة.
 BRUNO دلسيد) دستقالة 
وتم) كمسير  مهامه  من  (CAPOEN
تعيين دلسيد مستعين سعيد مكانه)
غير) ملد   للشركة  وحيد  كمسير 

محدوا .
دلشركة من طرف) تسيير  وسيتم 
دملسير دلوحيد دلسيد مستعين سعيد.
دلقانون) تعد0ل  ذلك  بعد  وتم 

دألسا�شي للشركة.
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 
(،2222 31)ايسمبر) بتاريخ) بأكاا0ر 

تحت رقم)97739.
628 P

CAOBA شركة
دلسجل دلتجاري عدا 3215 أكاا0ر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
محضر) قرر  (،2222 25)ايسمبر)
بمثابة) دمليعقد   دلعامة  دلجمعية 
للشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 
برأسمال) م  م  ش  (CAOBA دملسما )

مقرها) دلكائن  ارهم،) (352.222
تاسيال،) دلصياعي  دلحي  بأكاا0ر،)

ما 0لي):
دلحصص) تفويت  على  دملودفقة 
دلشركة) طرف  من  دالختماعية 

.CIDEL FRANCE( دملسما
تفويت دلحصص):

 CIDEL دملسما ) دلشركة  فوتتت 
ما) أي  دلحصص  خميع  (FRANCE
مجموعه)722)حصة دختماعية ودلتي)
 CAOBA تمتلكها في دلشركة دملسما )
 PIERRE JEAN دلسيد) لفائد  

.TICHIT
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 
(،2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) بأكاا0ر 

تحت رقم)97737.
629 P

PRO-LOISIRS
دلسجل دلتجاري عدا 2521 أكاا0ر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
محضر) قرر  (،2222 25)ايسمبر)
بمثابة) دمليعقد   دلعامة  دلجمعية 
للشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 
م) م  ش  (PRO-LOISIRS دملسما )
دلكائن) ارهم،) (387.522 برأسمال)
دلصياعي) دلحي  بأكاا0ر،) مقرها 

تاسيال،)ما 0لي):
دلحصص) تفويت  على  دملودفقة 
دالختماعية من طرف كل من دلشركة)
 CIDEL FRANCE XAVIER دملسما )
 DAPHANE دلسيد ) (،FINKEL
 ALEXANDER دلسيد) (،FINKEL
 LAURENCE ودلسيد ) (TICHIT
 PIERRE دلسيد) لفائد   (DECOCA

.JEAN TICHIT
تفويت دلحصص):

دملسما ) دلشركة  من  كل  فوتت 
حصة) (1262  CIDEL FRANCE
 XAVIER دلسيد) دختماعية،)
دختماعية،) حصة  (275  FINKEL
 275  DAPHNE FINKEL دلسيد )
دلسيد) د0ضا،) دختماعية  حصة 
حصة) (32  ALEXANDRE TICHIT
 LAURENCE ودلسيد ) دختماعية 
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دختماعية) حصة  (32 (،DECOCA

1872)حصة) أي ما مجموعه) أ0ضا،)

دختماعية ودلتي 0متلكونها في دلشركة)

 PIERRE JEAN دلسيد) لفائد  

.TICHIT

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

(،2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) بأكاا0ر 

تحت رقم)97742.

630 P

PRO-LOISIRS
دلسجل دلتجاري عدا 2521 أكاا0ر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

محضر) قرر  (،2222 28)ايسمبر)

بمثابة) دمليعقد   دلعامة  دلجمعية 

للشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 

م) م  ش  (PRO-LOISIRS دملسما )

دلكائن) ارهم،) (387.522 برأسمال)

دلصياعي) دلحي  بأكاا0ر،) مقرها 

تاسيال،)ص ب رقم)3232،)ما 0لي):

دلحصص) تفويت  على  دملودفقة 

دالختماعية من طرف دلشركاء)لفائد )

 MAROC دملسما ) دلشركة  من  كل 

 ANDALOUSIE DE PECHE

ودلشركة دملسما )CRUSBEL)ش.م.م.

تفويت دلحصص):

 PIERRE JEAN دلسيد) فوت 

حصة) (1981 مجموعه) ما  (TICHIT

دلشركة) في  0متلكها  ودلتي  دختماعية 

دملسما ) دلشركة  من  كل  لفائد  

 MAROC ANDALOUSIE DE

حصة) (991 بنسبة) م  ش  (PECHE

دملسما ) ودلشركة  دختماعية 

CRUSBEL)ش م م بنسبة)992)حصة)

دختماعية.

دحمد دلشاجي  دلسيد   فوت 

1222)حصة دختماعية) ما مجموعه)

لفائد ) دلشركة  في  0متلكها  ودلتي 

 MAROC دملسما ) دلشركة  من  كل 

 ANDALOUSIE DE PECHE

ودلشركة دملسما )CRUSBEL)ش م م)

أي بنسبة)622)حصة دختماعية لكل)

شركة.

دحمد) نوري  دلسيد  فوت 

دختماعية) حصة  (388 ما مجموعه)

لفائد ) دلشركة  في  0متلكها  ودلتي 

 MAROC دملسما ) دلشركة  من  كل 

 ANDALOUSIE DE PECHE

ودلشركة دملسما )CRUSBEL)ش م م)

أي بنسبة)388)حصة دختماعية لكل)

شركة.

 BRUNO دلسيد) دلسيد  فوت 

حصة) (326 ما مجموعه) (CAPOEN

دلشركة) في  0متلكها  ودلتي  دختماعية 

دملسما ) دلشركة  من  كل  لفائد  

 MAROC ANDALOUSIE DE

دملسما ) ودلشركة  م  ش  (PECHE

 153 ش م م أي بنسبة) (CRUSBEL

حصة دختماعية لكل شركة.

و7  (6 دلفصلين) تغيير  وبالتالي تم 

من دلقانون دألسا�شي للشركة.

 PIERRE JEAN دلسيد) دستقالة 

TICHIT)من مهامه كمسير وتم تعيين)

دلسيد مستعين سعيد مكانه كمسير)

وحيد للشركة ملد  غير محدوا .

دلشركة من طرف) تسيير  وسيتم 

دملسير دلوحيد دلسيد مستعين سعيد.
دلقانون) تعد0ل  ذلك  بعد  وتم 

دألسا�شي للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

(،2222 ايسمبر) (31 بتاريخ) بأكاا0ر 

تحت رقم)97741.

631 P

PIPES & FITTING
ش م م

دلسجل دلتجاري رقم 285 - دنزكان

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلجمعية) قررت  (،2222 29)سبتمبر)

دلعامة دمليعقد  بمثابة دلجمع دلعام)

دملسما ) دلشركة  لشركاء) دالستثيائي 

PIPES(&(FITTING)ش م م برأسمال)

دلكائن) ارهم،) (4.522.222 0صل إلى)

بيوكر ،) طريق  ملول،) بأ0ت  مقرها 

ما 0لي):

تجد0د ملد  ثالث سيودت توكيل)

كل من):

 ANTONIO MINANO دلسيد)

.SANVALERO

 JOSE LUIS دلسيد)

تم) دلذي  (MODREGSARRABLO

تعيينهما كمسير0ن إثيين للشركة.

دلشركة) تسيير  سيتم  وبالتالي،)

باالمضاء)دلوحيد ألحد دملسير0ن اون)

دامر.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بانزكان)

بتاريخ)14)ايسمبر)2222،)تحت عدا)

.2327

632 P

STE CHEIKH SAADI

دلسجل دلتجاري عدا 33293 أكاا0ر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

محضر) قرر  (،2222 5)نوفمبر)

بمثابة) دمليعقد   دلعامة  دلجمعية 

للشركة) دالستثيائي  دلعام  دلجمع 

ش م م) »دلشيخ دلسعدي») دملسما )

دلكائن) ارهم،) (122.222 برأسمال)

اكار،) زنقة  (،4 رقم) بأكاا0ر  مقرها 

ما 0لي):

دتفاقية) مشروع  على  دملصااقة 

 THE دلشركة) مع  ودنصهار  داماج 

.VERT

دلشركة) بحل  ودعتردف  مالحظة 

بقو  دلقانون اون تصفيتها.

كمال) دلد0ن  سرج  دلسيد  تعيين 

دملتعلقة) دإلخردءدت  بجميع  للقيام 

بين) ودإلنصهار  دإلاماج  بعملية 

دلشركتين وأ0ضا عملية دلتصفية.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

تحت رقم) (،2222 ايسمبر) (7 بتاريخ)

.97387

633 P

 OPTIMUM

TECHNOLOGIES
ش م م ب و

دملقر دالختماعي : 131 شارع عبد 

دملومن دلطابق 4 رقم 17

دلددر دلبيضاء

دلرأسمال دالختماعي : 152.222 

ارهم

دلتصفية دلقانونية للشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دالستثيائي للشريك دلوحيد للشركة)

تقرر) (،2222 ايسمبر) فاتح  بتاريخ 

ما 0لي):

دلتصفية دالئتمانية للشركة.

تعيين دملصفي.

تعيين مقر دلتصفية.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)

بتاريخ) (758998 تحت رقم) دلبيضاء)

22)ايسمبر)2222.

634 P

 BELFASSI CASH
SARL AU

دلددر دلبيضاء، تجزئة 15 دلعمار  2 

إقامة دلزهور دملتجر رقم 8 شارع ودا 

سبو دلرحمة

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك ودحد

دلرأسمال دالختماعي : 122.222 

ارهم

بتاريخ) دملؤرخ  دلعقد  بموخب 

تم وضع دإلطار) (،2222 سبتمبر) (14

دملسؤولية) ذدت  للشركة  دلتأسي�شي 

دملحدوا  حسب دملميزدت دلتالية):

دلتسمية):)بلفا�شي كاش.

دلبيضاء) دلددر  (: دالختماعي) دملقر 

دلزهور) إقامة  (2 دلعمار ) (15 تجزئة)

دملتجر رقم)8)شارع ودا سبو دلرحمة.

دلهدف دالختماعي):)تحويل دليقوا.

دملد ):)99)سية.
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 122.222 دالختماعي) دلرأسمال 

ارهم مقسم كما 0لي):

دلسيد عزيز بدر)1222)حصة.

دلتسيير):)تسيير دلشركة من طرف)

دلسيد عزيز بدر.

بكتابة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)

دلبيضاء)0وم)32)نوفمبر)2222،)تحت)

رقم دلسجل دلتجاري)481215.

635 P

STE ANTALYA

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

دملقر دالختماعي : 17 شارع دملحيط 

دألطل�شي عين دلذ0اب دلددر دلبيضاء

دلرأسمال دالختماعي : 19.222.222 

ارهم

تعد0الت قانونية

دستثيائي) خمع  محضر  بمقت�شى 

 24 بتاريخ) دمليعقد في دلددر دلبيضاء)

شركة) شركاء) قرر  (،2222 0وليو)

وتعيين) دملسير  دستقالة  (ANTALYA

على) دلعام  دلجمع  ودفق  دلحر  مسير 

قبول دستقالة دملسير  دلسيد  حسية)

عردقي وتشكرها على دملجهوادت دلتي)

قامت بها مالل مد  تسييرها للشركة)

تعيين) على  دلعام  دلجمع  ودفق  كما 

دلسيد شفيق تاز دلليت كمسير وحيد)

للشركة ملد  غير محدوا .

بكتابة) تم  دلقانوني  دإل0ددع 

دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)

بتاريخ) (746942 تحت رقم) دلبيضاء)

23)سبتمبر)2222.

636 P

مكتب دألستاذ خودا دلشرد0بي

موثق

رقم)8)زنقة دلريف،)دلرباط دلسوي�شي

CAFE OUED AKRACH

SARL

ردسمال دلشركة : 1.222.222 ارهم

دملقر دالختماعي : دلرباط دلسوي�شي، 

شارع ودا عكردش وزنقة تجزئة فتح 

دالزهر، بالطابق دألر�شي،

رقم 19 و22

تفويت حصص دختماعية
طرف) من  حرر  عقد  بمقت�شى 

موثق) دلشرد0بي،) خودا  دألستاذ 

أغسطس) (32 بتاريخ) بالرباط،)

2216،)فوت دلسيد دحمد دليوسفي،)

حي) بالرباط  دلساكن  متقاعد،)

دانسة ناا0ة) (،22 دلقطاع) دلرياض،)

حي) بالرباط  دلساكية  دليوسفي،)

(،1 بلوك) (،22 دلقطاع) دلرياض،)

دليوسفي،) مريم  ودالنسة  (،14 رقم)

دلرياض،) حي  بالرباط  دلساكية 

إلى) (14 رقم) (،1 بلوك) (،22 دلقطاع)

دلساكن) لوايي،) واللي  عاال  دلسيد 

بالرباط أكددل،)14)دبن سييا رقم)15 

دلساكن) لوايي،) واللي  عالء) ودلسيد 

زنقة) دليخيل،) حي  دلبيضاء) بالددر 

دلطابق) ب  ارج  زونيم،) دبن  سارية 

دلحصص) خميع  (،6 رقم) دلثاني 

ودلبالغة) 0متلكونها  دلتي  دالختماعية 

دختماعية) حصة  (6222 عداها)

ارهم للحصة في) (122 مقدر  بقيمة)

دملحدوا ،) دملسؤولية  ذدت  شركة 

ومقرها) ارهم  (1.222.222 رأسمالها)

دالختماعي دلكائن بالرباط دلسوي�شي،)

شارع ودا عكردش،)وزنقة تجزئة فتح)

 19 رقم) دألر�شي،) بالطابق  دالزهر،)

و22.

دلتسيير):

دستقالة دلسيد دحمد دليوسفي،)

من ميصبه كمسير للشركة.

دلفا�شي) نزهة  دلسيد   تعيين 

لوايي) واللي  عاال  دلسيد  دلفهري،)

ودلسيد عالء)واللي لوايي،)كمسيرون)

للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

عدا) تحت  (،2217 0يا0ر) (3 بتاريخ)

.89724

637 P

مكتب دالستشار )CCM CONSEILS)ش م م

رقم)136)شارع دلقاهر  دلطابق دألول شقة

رقم)2)كومطردف)1)تمار 

دلهاتف):)2537644248

دلفاكس):)2537644764

STE ICHRAK AL BINAE
SARL

دلكائن مقرها : رقم 136 دلطابق 

دلثاني شقة رقم 4 شارع دلقاهر  

كمطردف 1 تمار .

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  قد  (2222 27)أكتوبر)

 ICHRAK AL BINAE SARL شركة)

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ودلتي تحمل)

دلخصائص دلتالية):

 ICHRAK AL BINAE (: دلتسمية)

.SARL

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا .
 2.216.222 (: دلشركة) رأسمال 

ارهم.

دلهدف دالختماعي):)ميعش عقاري.

دملختلفة) دألشغال  في  مقاول 

وأشغال دلبياء.

بيع وشردء)مودا دلبياء.

 1282 بياز) عائشة  (: دلشركاء)

حصة.
 1282 حسيني) صقلي  رشيد 

حصة.

دلتسيير):)عبد هللا صرحان ورشيد)

صقلي حسيني مسير0ن للشركة).

من فاتح 0يا0ر إلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية ما عدد دلسية)

دألولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

دلتقييد) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

بالسجل دلتجاري باملحكمة دلتجارية)

بتمار  بتاريخ فاتح 0يا0ر)2222،)تحت)

رقم)131427.

638 P

STE MKF AGREGATS
SARL

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE(AL

ABTAL(APPT 4 AGDAL(RABAT

غير) دلعام  دالختماع  عقد  إثر 

 MKF شركاء) دتخذ  دلعااي،)

دلقردردت دملالية) (AGREGATS SARL

بأغلبية دألصودت دملدلى بها.

تحويل) على  دلشركاء) مودفقة 

دلسيد) قبل  من  دملقدمة  دالسهم 

دلسيد) إلى  مهدي  دلحسني  دلودزدني 

دلغري�شي فؤدا.

دستقالة دلسيد دلودزدني دلحسني)

للشركة) كمسير  ميصبه  من  مهدي 

وتعيين دلسيد عبد دملجيد دلزمورين)

مسيرد خد0دد للشركة.

تحد0د دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع 

.RC132539(دلتجارية بالرباط

639 P

TALIBI SERVICE
SARL AU

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 12 زنقة لبيان 

رقم 3 حي دملحيط دلرباط

 تأسيس شركة
 9 بتاريخ) دملؤرخ  دلعقد  حسب 

ايسمبر)2222،)تمت صياغة دلقانون)

دملسؤولية) ذدت  للشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  لشريك ودحد.

حسب) (TALIBI SERVICE AU

دملميزدت دلتالية):

.TALIBI SERVICE(:(دلتسمية
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دلرأسمال دالختماعي):)إن رأسمال)
ارهم 0يقسم إلى) (122.222 دلشركة)

1222)حصة ب)122)ارهم).
دلسيد طاليبي عبد دلودحد)1222 

حصة.
لبيان) زنقة  (12 (: دملقر دالختماعي)

رقم)3)حي دملحيط بالرباط.
تسويق) (: دالختماعية) دلهدف 

دملعددت دلطبية وشبه دلطبية.
تاخر ميتجات دلتجميل.

دستيردا وتصد0ر.
:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد طاليبي عبد دلودحد.
من) سية دبتددء) (99 تدوم) (: دملاا )

0وم تسجيلها في دلسجل دلتجاري.
باملحكمة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
ايسمبر) (23 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

.2222
دلسجل دلتجاري رقم)148469.

640 P

NEAPOLIS IMMOBILIER
رقم دلسجل دلتجاري : 483737
تاسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  للشريك دلوحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
2222،)تم تحرير دلقانون) 23)نوفمبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دملحدوا  للشريك دلوحيد باملميزدت)

دلتالية):
ذدت) دلشركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا  للشريك دلوحيد.

 NEAPOLIS (: دلشركة) تسمية 
.IMMOBILIER

دالنعاش) (: دالختماعي) دلنشاط 
دلعقاري.

دلرأسمال):)حدا رأسمال دلشركة)
مقسمة) ارهم  (122.222 مبلغ) في 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1222 إلى)
تورتوت) للسيد   مملوكة  للحصة 

ليلى.
أمين تجزئة  (: دالختماعي)  دملقر 
2)سيدي معروف) دلطابق) (115 رقم) (

دلددر دلبيضاء.
:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد  تورتوت ليلى.

مد  دلشركة):)99)سية.
دإل0ددع دلقانوني):)تم لد  دملحكمة)
رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

738747)0وم)24)ايسمبر)2222.
دلسجل دلتجاري رقم)483737.

641 P

EXPERT VISITE
رقم دلسجل دلتجاري : 483735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
2222،)تم تحرير دلقانون) 23)نوفمبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دملحدوا  للشريك دلوحيد باملميزدت)

دلتالية):
ذدت) دلشركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا  للشريك دلوحيد.
.EXPERT VISTE(:(تسمية دلشركة
دلنشاط دالختماعي):)مركز دملردقبة)

ودلفحص ودلخبر  دلتقيية.
دلرأسمال):)حدا رأسمال دلشركة)
إلى) مقسمة  ارهم  (1.222 مبلغ) في 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1222
دلشاوي) للسيد   مملوكة  للحصة 

رحيمو.
:)تجزئة أمين رقم) دملقر دالختماعي)
115)دلطابق)2)سيدي معروف دلددر)

دلبيضاء.
طرف) من  دلركة  تسير  (: دلتسيير)

دلسيد  دلشاوي رحيمو.
مد  دلشركة):)99)سية.

دإل0ددع دلقانوني):)تم لد  دملحكمة)
رقم) تحت  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

758746)0وم)24)ايسمبر)2222.
دلسجل دلتجاري رقم)483735.

642 P

HEALTHY EYES
SARL AU

تأسيس شركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
(،2222 أكتوبر) (7 بتاريخ) دالستثيائي 
تقرر تأسيس شركة ذدت دلخصائص)

دلتالية):
 HEALTHY (: دلشركة) تسمية 

.EYES SARL AU

دمصائي نظاردت،)بائع بالتقسيط)

وتقويم) دليظاردت  لودزم  لجميع 

دلبصر.

دلعيودن):)96)مجموعة دلرمان حي)

دلتقدم دلرباط.

رأس دملال):)رأس مال دلشركة 0قدر)

 522 إلى) مقسمة  ارهم  (52.222 ب)

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  حصة 

دلودحد .

 522 فاطمة) دلخردب  دلسيد  

حصة.

دلشركة م) تسير  (: دلشركة) تسيير 

طرف دلسيد  دلخردب فاطمة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  للمحكمة  دلضبط 

تحت رقم دلسجل دلتجاري)147737 

ورقم دمللف)128726)0وم)23)نوفمبر)

.2222

643 P

 STE OUMATRAVAUX

DIVERS

SARL AU

ردسمالها : 622.222 ارهم

مقرها دالختماعي : شارع مكة

 رقم 222 دلعيون 

تعد0ل قانوني 
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

بتاريخ)4)0يا0ر)2221،)تمت دملصااقة)

على ما 0لي):

رفع رسمال دلشركة من)622.222 

وذلك) ارهم  (1.222.222 دلى) ارهم 

حصة خد0د  من فئة) (4222 بخلق)

ارهم خميعها في ملك دلشريك) (122

دلوحيد.

تحيين دليظام دالسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

0يا0ر) (7 بتاريخ) بالعيون  دالبتددئية 

2221)تحت رقم)61/2221.

644 P

 STE CHEF ISSKANE
SARL AU

سجل تجاري رقم : 13277
تغيير شركة

دلتغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
باملميزدت دلتالي):

من) دلشركة  ردسمال  في  زباا  
 1.222.222 دلى) ارهم  (122.222

ارهم.
تدبير) (: دضافة نشاط في دلشركة)

دملقالع ودليفا0ات.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
0يا0ر) (7 بتاريخ) بالعيون  دالبتددئية 

2221،)تحت رقم)2221/65.
645 P

STE LAASSABA SERVICE
SARL

سجل تجاري رقم : 29791 
تغيير شركة

دلتغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
باملميزدت دلتالي):

من) دلشركة  ردسمال  في  زباا  
 3.222.222 دلى) ارهم  (122.222

ارهم.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
0يا0ر) (7 بتاريخ) بالعيون  دالبتددئية 

2221،)تحت رقم)2221/63.
646 P

STE  NORD AFRICA   FISH
 SARL AU

ردسمالها : 12.222.222 ارهم
سجل تجاري رقم : 34621 

تاسيس شركة
0يا0ر) (7 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذدت دملسؤولية) دنشاء) (2221
دملحدوا  بشريك وحيد بالخصائص)

دلتالية):
 STE NORD AFRICA (: دلتسمية)

.FISH
دالسماك،) تعليب  (: دلنشاط)
خميع) وتصد0ر  تجميد  تحويل 

دمليتجات دلبحرية.
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دلصياعي) دلحي  (: دالختماعي) دملقر 

رقم)59)دملر�شى دلعيون.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتأسيس.

ارهم) (12.222.222 (: ردسمال)

مقسمة على)122.222)حصة موزعة)

كالتالي):

(.... دملجيد) عبد  خياح  دلسيد 

122.222)خصة.

تم تعيين دلسيد خياح) (: دلتسيير)

للشركة) وحيد  كمسير  دملجيد  عبد 

ملد  غير محدوا .

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

0يا0ر) (7 بتاريخ) بالعيون  دالبتددئية 

2221،)تحت رقم)2221/55.

647 P

 STE TRANSPORT MVR
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : رقم 81 تجزئة 

دلكرم ميدلت

رقم دلسجل دلتجاري : 2573 ميدلت

تاسيس شركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دلتاسي�شي بتاريخ)22)ايسمبر)2222،)

تم دحددث دليظام دالسا�شي لشركة)

ذدت دملودصفات دلتالية):

 STE(دلتسمية):)تسردنسبور م ف ر

.TRANSPORT MVR SARL AU

ونقل) دملسافرين  نقل  (: دلهدف)

دملستخدمين.

دلردسمال):)122.222)ارهم.

(.... رشيد) حشلفي  (: دلشركاء)

122.222)ارهم.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد حشفلي رشيد.

81)تجزئة) مقرها دالختماعي):)رقم)

دلكرم ميدلت

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بمد0لت)

رقم) تحت  (،2221 0يا0ر) (4 بتاريخ)

2221/21
ملخص قصد دلنشر

648 P

 STE SOFIA SERVICE

EXPRESS  SSEE

 SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

رأسمالها : 12.222 ارهم

مقرها دالختماعي : رقم 2 شارع 

محمد دلخامس  ميدلت

رقم دلسجل دلتجاري : 2227 ميدلت

تاسيس شركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دلتأسي�شي بتاريخ)23)سبتمبر)2222،)

تم إحددث دليظام دالسا�شي لشركة)

ذدت دملودصفات دلتالية):

سرفيس) صوفيا  (: دلتسمية)

 SOFIA SERVICE دكسبريس)

.  EXPRESS SSEE SARL

دلهدف):)بيع دلعجالت وقطع دلغيار)

ودصالح دلسياردت.

دلردسمال):)12.222)ارهم.

دلشركاء):)

دليزدمي طارق)....)7622)ارهم.

 2422 (.... دالاله) عبد  دلدري�شي 

ارهم.

:)تسير دلشركة من طرف) دلتسيير)

دلسيد دلدري�شي عبد دالاله..

شارع) (2 رقم) (: دالختماعي) مقرها 

محمد دلسااس))ميدلت

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بمد0لت)

تحت رقم) (،2221 أكتوبر) (16 بتاريخ)

2219/167
ملخص قصد دلنشر

دملسير

649 P

STE PESCA MARBELLA
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

تاسيس شركة
وضع) ( تم) (2221 0يا0ر) (4 بتاريخ)

قانون ميظم لشركة ذدت مسؤولية)

محدوا  وذدت دملميزدت دلتالية):

 STE PESCA (: دلتسمية)

دملسؤولية) ذدت  (MARBELLA

دملحدوا .

بالجملة) دالسماك  بيع  (: دلهدف)

ودلتقسيط دلصيد دلبحري،)دالستيردا)

ودلتصد0ر...

دلردسمال):)حدا في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 دلى) ارهم مقسمة 

موزعة) للودحد   ارهم  (122 فئة)

كالالتي):

 522 (.... عزيز) بورحيم  دلسيد 

حصة.

 522 (.... كريم) بورحيم  دلسيد 

حصة.

دلوحد ) تجزئة  (: دالختماعي) دملقر 

رقم)392)دلعيون.

دلسيد) طرف  من  تسير  (: دالادر )

بورحيم عزيز ملد  غير محدوا  كما)

تعتمد دلشركة دالمضاء)دلوحيد له.

بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بالعيون)

رقم) تحت  (،2221 0يا0ر) (5 بتاريخ)

.34569

650 P

STE TRANS AAIN CHIFA
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  ( عقد) بمقت�شى 

22)ايسمبر)2222،)تم وضع دلقانون)

دملودصفات) ذدت  لشركة  دالسا�شي 

دلتالية):

دلشفاء) عين  تردنس  (: دلتسمية)

 STE TRANS AAIN CHIFA ش.م.م.)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  (SARL AU

دملحدوا  برشريك))وحيد

دلهدف دالختماعي

عين) قسارية  (: دالختماعي) دملقر 

دلقليعة) خماعة  دلقليعة  دلشفاء)

عمالة دنزكان د0ت ملول وال0ة أكاا0ر.

سية) (99 (: دالختماعية) دملد  

دبتددء)من تاريخ تسجيلها في دلسجل)

دلتجاري عدد دذد تم دلحل دملسبق أو)

دلتمد0د.

دلردسمال))دالختماعي):)0تكون من)

122.222)ارهم.

تم تعيين دلسيد) (: تسيير دلشركة)

مصطفى كان�شي.

دلتجاري) بالسجل  تم  دلتقييد 

تحت) (،2221 0يا0ر) (7 بانزكان بتاريخ)

رقم) دلتحليلي  للسجل  (،28 رقم)

.22277

650P مكرر

 STE MARBRE ET FOSSILES

 MAHJOUBI
SARL

ردسمال دالختماعي : 52.222 ارهم

مقرها دالختماعي : شارع محمد 

دلخامس حي تماسينت ورزدزدت

دالنحالل دملسبق
دلعام) ( محضر) بمقت�شى 

ايسمبر) (16 دالستثيائي دمليعقد 0وم)

قرر دلجمع دلعام للشركة ما) (2222

0لي):

لشركة) دملسبق  دالنحالل 

 MARBRE ET FOSSILES

دملسما ) ش.م.م.) ( (MAHJOUBI

بكيفية ودسعة أعاله،)وفتح تصفيتها)

دبتددء)من)16)ايسمبر)2222.

مع) مصفي  بصفة  تعيين 

دلسيد) دلضرورية  دلصالحيات 

محجوبي عبد دلغني.

تم دال0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

 23 بتاريخ) بورزدزدت  دالبتددئية 

ايسمبر)2222،)تحت رقم)674.
ملخص قصد دلنشر

دئتمانية دلورا  لالستثماردت بورزدزدت

651 P
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 STE ABID’S RELAIS

 SERVICES
رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : حي تاصومعت 

زنقة دليااي رقم 526 ورزدزدت 

ردسمال دالختماعي : 52.222 ارهم

مقرها دالختماعي : شارع محمد 

دلخامس حي تماسينت ورزدزدت

دنتهاء عملية دلتصفية
دلعام) ( محضر) بمقت�شى 

ايسمبر) (8 0وم) دمليعقد  دالستثيائي 

للشركة) دلعام  دلجمع  قرر  (2222 

ما 0لي):

كل) على  ودملصااقة  دملودفقة 

دلحسابات) دلتصفية،) عمليات 

عملية) دنتهاء) عن  ودالعالن  دلنهائية 

دلتصفية.

دلسيد ) دلشركة  مصفي  دبردء)

عابيد زهر  دالبردء)دلتام ودعفائها من)

مهمتها.

تم دال0ددع دلقانوني لد  دملحكمة)

 16 بتاريخ) بورزدزدت  دالبتددئية 

ايسمبر)2222،)تحت رقم)647.
ملخص قصد دلنشر

دئتمانية دلورا  لالستثماردت بورزدزدت

652 P

STE EURODEFIS

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

TEL(:(05.22.48.47.24

STE GMSMILE
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

دلسجل دلتجاري رقم : 451823

تحويل دملقر دالختماعي
دلقردردت) أحكام  بموخب 

بتاريخ) دلوحيد  للشريك  دالستثيائية 

 GMSMILE(22)أكتوبر)2222)لشركة

،)شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد دملسجلة في دلسجل)

(،451823 دلرقم) تحت  دلتجاري 

دتخذت دلقردردت دلتالية):

تحويل دملقر دالختماعي دلى دلطابق)

دلكريم) عبد  شارع  (127 دلسفلي)

عمار ) ارعة  زنقة  ملتقى  مطابي 

مردماس)2)كليز مردكش.

دلتعد0ل دملقابل للقودنين.

دملحكمة) في  دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية بمردكش بتاريخ)22)ايسمبر)

2222)بموخب قانون رقم)118781.

تم) دلشركة  فان  لذلك  ونتيجة 

في) دلتجاري  دلسجل  في  تسجيلها 

مردكش تحت رقم)129593.

653 P

 STE AL MESDAKIYA DE

CONSTRUCTION

SARL AU

CAPITAL : 1.000.000 DHS

RC(N°: 67571

زياا  ردسمال دلشركة

بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمار  في)

28)ايسمبر)2222،)قرر دلجمع دلعام)

 AL MESDAKIYA(دالستثيائي لشركة

ش.م.م.) (DE CONSTRUCTION

ردسمالها) دلوحيد،) دلشريك  ذدت 

دلرئي�شي) مقرها  ارهم،) (1.222.222

دقامة) دلثاني  حسن  شارع  تمار   في 

 83 رقم) شقة  أ  عمار   0اسميية 

دلطابق)3)ما 0لي):

في) ارهم  (1.522.222 في) زياا  

 2.522.222 ردسمال دلشركة ليصبح)

مع) ارهم  (1.222.222 عوض) ارهم 

دلحساب دلجاري.

كتابة) لد   دلقانوني  دال0ددع  تم 

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (،2221 0يا0ر) (7 بتاريخ)

.112114

654 P

 STE SINGING TREE

TRADING CO
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) بالرباط  (2222 نونبر) (2 بتاريخ)

وضع دلقانون دالسا�شي لشركة تحمل)

دلخصائص دلتالية):

 STE SINGING TREE (: دلتسمية)

.TRADING CO

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا .

دستيردا) ( (: دالختماعي) دلهدف 

ونوزيع) دنتاج  شردء) بيع  وتصد0ر،)

بالجملة ودلتقسيط لجميع ميتجات)

ودلسلع ودملودا دالولية.

ردسمال دلشركة):)122.222)ارهم)

مقسمة دلى)122)حصة من فئة)122 

دلشركاء) بين  موزعة  للحصة  ارهم 

على دلشكل دلتالي):

(... دلردضية) دلخالق  عبد  دلسيد 

334)حصة.

 333 (... هطومة) حسن  دلسيد 

حصة.

(... ماسون) هارلي  خونتان  دلسيد 

333)حصة.

 46 دلعمار ) (: دالختماعي) دملقر 

دكددل) عقبة  شارع  (2 رقم) دلشقة 

دلرباط.

دلتسيير):)عهد تسيير دلشركة غير)

هطومة) حسن  للسيددن  محدوا  

وخونتان هارلي ماسون.

دلسية دملالية):)من فاتح 0يا0ر))دلى)

31)ايسمبر من كل سية.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد )

دلتاسي�شي دلنهائي.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

ايسمبر) (17 0وم) بالرباط  دلتجارية 

2222،)تحت رقم)129473.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.148373

655 P

دكاكونتا
مقرها):)رقم)26)عمار  دملستقبل شارع دبن)

دلعربي دلحي دلصياعي دكاا0ر

 STE CM MEDIC
SARL

ميعقد) عام  خمع  بموخب  قرر 
تأسيس) (،2222 ايسمبر) (4 بتاريخ)

شركة ذدت دلخصائص دلتالية):
 CM MEDIC شركة) (: دالسم)

.SARL
دملقر دالختماعي):)حي دلتمد0د تليال)

رقم)55)تبكوين دكاا0ر.
د0ددع) تاريخ  سية من  (99 (: دملد )

دلسجل دلتجاري.
دملوضوع):)بيع ملودا شبه صيدلية.
دلتسيير):)0د0ر دلشركة دلسيد عبد)
دالله) عبد  ودلسيد  دلتكتاوني  دلعالي 

دلصااقين.
ردسمال دلشركة):)ردسمال دلشركة)
دلى) مقسمة  ارهم  (122.222 محدا)
ارهم للسهم) (122 سهم بقيمة) (122

مدفوعة بالكامل.
بكتابة) دلقانوني  دال0ددع  تم 
باكاا0ر) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
تحت رقم)97624)بتاريخ)24)ايسمبر)
2222،)دلسجل دلتجاري رقم)45519.
656 P

مقاولة البناء عنانة
شركة محدوا  دملسؤولية

ردسمالها : 1.322.222 ارهم
مقرها دالختماعي : 49 تجزئة سمير0ة 

فتح دلخير تمار 
تمد0د فتر  تسيير دلشركة للمسير 

دمليتهية وال0ته
دمليعقد) دلعام  دلجمع  بمقت�شى 
بتاريخ)8)ايسمبر)2222)تقرر ما 0لي):

دملصااقة على تمد0د فتر  تسيير)
دضافية) ( سيودت) لثالث  دلشركة 
للمسير))دلسيد د0وب عيانة تمتد من)
6)ايسمبر)2222)وتنتهي في)5)ايسمبر)
توقيعه دالختماعي) ( مع قبول) (2223
دلخاصة) ودلعقوا  بالوثائق  دملتعلق 

0مقاولة دلبياء)عيانة.
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دلسيد) للمسير  دلذمة  دبردء) ميح 

د0وب عيانة عن دلسية دلتي قضاها في)

 2219 ايسمبر) (5 تسيير دلشركة من)

دلى)5)ايسمبر)2222.

دامال دلتغييردت على دلفصل)13 

من دلقانون دالسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية بالرباط.
للخالصة ودلتذكير)

دملسير

657 P

 STE EDEN DESIGN
SARL

دلسجل دلتجاري رقم : 84977

دلرباط

ICE : 000044621000070

دملعاال) دالسا�شي  للقانون  طبقا 

دالستثيائي) دلعام  دلجمع  ومحضر 

لشركة) دلحصص  بيع  وعقد 

ردسمالها)) (، (EDEN DESIGN SARL

دالختماعي) ومقرها  ارهم  (122.222

14)زنقة دلكوفة دلشقة رقم)6)دلرباط.

تقرر ما 0لي):

أمين) أحمد  دلسيد  حصص  بيع 

دلحشيشة دلى دلسيد دبردهيم بضردر)

922)حصة.

بيع حصص دلسيد  زينب بوزيد)

دلى دلسيد دبردهيم بضردر)122)حصة.

دمين) أحمد  دلسيد  دستقالة 

ادمل) دلتسيير  مهمة  من  دلحشيشة 

دلشركة.

بضردر) دبردهيم  دلسيد  تعيين 

دالمضاء) مع  للشركة  وحيدد  مسيرد 

ملد  غير محدا .

  SARL(تعد0ل دلشكل دلقانوني من

.SARL AU(دلى

تعد0ل دلقانون دالسا�شي.

دلقانوني لد  كتابة) تم دال0ددع  (

بالرباط) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

بالسجل دلتجاري رقم)84977.

658 P

STE ONE2ALL 
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

أكتوبر)2222)ودملسجل في)28)أكتوبر)

2222)بالرباط تاسست دلشركة ذدت)

دلخصائص دلتالية):

مسؤولية) ذدت  شركة  (: دلشكل)

محدوا  بشريك وحيد.

دلهدف دالختماعي):)تاخر.

ارهم) (12.222 (: ردسمال دلشركة)

دختماعية) حصة  (122 دلى) مقسمة 

موزعة) للحصة  ارهم  (122  بقيمة)

كما 0لي):

دلرغاي))0وسف)...122)حصة.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتاسيس دلنهائي).

0ياي) فاتح  من  (: ( دملالية) دلسية 

ايسمبر من كل سية) (31 وتنتهي دلى)

ماعدد دلسية دالولى تبتدئ من تاريخ)

دلتسجيل.

شقة) (32 دقامة) (: دملقر دالختماعي)
دلوكيلي) دحمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان دلرباط.

(: دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.148287

659 P

 STE INTERNATIONAL

FLUIDE
دلسجل دلتجاري رقم : 135881

تفويت دلحصص دالختماعية
رفع ردسمال دلشركة

تحويل دملقر دالختماعي للشركة
دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

فبرد0ر) (18 دالستثيائي دمليعقد بتاريخ)

شركة) في  دملساهمون  قرر  (،2222

ذدت) (INTERNATIONAL FLUIDE

دملسؤولية دملحدوا  دلتالي):

حسن) دغمور  دلسيد  تفويت 

لفائد ) دختماعية  حصة  (2922

دلسيد زغلول حمز .

دلعام) دلجمع  محضر  وبمقت�شى 
فاتح) ( بتاريخ) دمليعقد  دالستثيائي 
ايسمبر)2222،)قرر دملساهم دلوحيد)
 INTERNATIONAL شركة) في 
FLUIDE،)رفع ردسمال دلشركة بمبلغ)
بتعويض) وذلك  ارهم،) (9222.22
دلدفع) ودملستحقة  دلسائلة  دلد0ون 

مقابل حسابه دلجاري في دلشركة.
وبهذد 0كون ردسمال دلشركة قد مر)
 1.222.222 ارهم دلى) (122.222 من)

ارهم.
قرر) دلعام  دلجمع  نفس  وفي 
 STE للشركة) دلوحيد  دملساهم 
 INTERNATIONAL FLUIDE
تحويل مقر دلشركة من)79)شارع دبن)
دلرباط دلى زنقة) (14 )شقة رقم) سييا)
 21 بلعيد سو�شي دقامة دلنسيم رقم)

دلقبيبات دلرباط.
دملساهم دلوحيد قرر تجد0د صفة)

دلشركة.
لد ) دلقانوني  دال0ددع  تم  وقد 
 24 دملحكمة دلتجارية بالرباط بتاريخ)

ايسمبر)2222،)تحت رقم)129662.
عن دلنسخة ودليص

660 P

شركة تادلة بناء
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ردسمالها : 122.222 ارهم
مقرها دالختماعي : شارع 22 

أغسطس بني مالل
حل دلشركة

دلخاصة) دالتفاقية  بموخب عقد 
(، مالل) بني  (2222 نونبر) (12 بتاريخ)
ذدت) »تاالة بياء») شركة) قرر شركاء)
ارهم،) (122.222 قدره) ردسمال 
مقرها دالختماعي شارع)22)أغسطس)

بني مالل دلتالي):
دلحل دملبكر للشركة تاالة بياء.

لحسين)) أوغزيف  دلسيد  تعيين 
رقم) دلوطيية  للبطاقة  دلحامل 
 7 بلوك) (3 بقيال) ودلقاطن  (P82856
كمصفي) مالل،) بني  دلسالم  رياض 
بالصالحيات) 0تمتع  ودلذي  للشركة 

دلودسعة طودل مد  دلتصفية.

كمكان) دلشركة  مقر  تحد0د 

دلتصفية.

قد تم دال0ددع دلقانوني في سجل)

دملحكمة دالبتددئية ببني مالل،)بتاريخ)

15)ايسمبر)2222،)تحت رقم)988.
عن دلنسخة ودليص

661 P

STE SOCOTRAMIN
رأسمالها : 122.222 ارهم

دلسجل دلتجاري رقم : 112241

تحويل دملقر دالختماعي 
دالستثيائي) دلعام  للجمع  ( ( تبعا)

2222)لشركة) 9)نونبر) دمليعقد بتاريخ)

SOCOTRAMIN)تقرر ما 0لي):

تحويل مقر ددلشركة من)26)شارع)

أكددل) (8 دلعمار  رقم) دلخطاب  دبن 

 12 طلعا) ( ميتري) (61 دلرباط دلى رقم)

وداي دلذهب))تمار .

قد تم دال0ددع دلقانوني))باملحكمة)

ايسمبر) (29 دلتجارية بالرباط بتاريخ)

2222،)تحت رقم)129771.

662 P

STE KRM INVEST
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

بشريك وحيد

مقرها دالختماعي : 235 شارع عبد 

دلكريم دلخطابي شقة رقم 2 دملحيط 

دلرباط 12242

دلسجل دلتجاري رقم : 148527

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

تم دعددا دلقانون) ( (2222 نونبر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دالسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  دملحدوا  

باملييزدت دلتالية):

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  دملحدوا   دملسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  ( دلشركة) تسمية 

 KRM تسميتها) بمختصر  دالقتضاء)

.INVEST
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تجار ) با0جاز:) دلشركة  غرض 

)توزيع مودا غذدئية ومشروبات غير)

كحولية).

 235 (: دالختماعي) وعيودن مقرها 

شارع عبد دلكريم دلخطابي شقة رقم)

2)دملحيط دلرباط)12242 .

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية.

 122.222 (: مبلغ ردسمال دلشركة)

ارهم مقسم كالتالي):

دلسيد كريم دلشحلي)1222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة.

ودلعائلية) دلشخصية  دالسماء)

وصفات ومودطن دلشركاء):

(: عيودنه) دلشحلي  كريم  دلسيد 
زنقة بني ورد0ن دلسوي�شي دلرباط) (2

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دالسماء)

ومودطن مسيري دلشركة):

(: عيودنه) دلشحلي  كريم  دلسيد 
زنقة بني ورد0ن دلسوي�شي دلرباط) (2

دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم 

دلتجارية دلرباط..

663 P

شركة ب.س.ش. ترونس سهيل
مقرها دالختماعي : 23 أنودل دقامة 

فلوري دملكتب دلردبع ميموز  

دلقييطر 

دلهاتف : 26.69.15.99.55

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (2222 نونبر) (24 0وم) بالقييطر  

وضع دلقانون دالسا�شي لشركة ذدت)

بالخصائص) محدوا   مسؤولية 

دلتالية):

ترونس) ب.س.ش.) (: دلتسمية)

سهيل.
أنودل) زنقة  (23 (: دملقر دالختماعي)

ميموز ) دلردبع  دملكتب  فلوري 

دلقييطر .

دملد ):)99)سية.

نقل) (: دلشركة) موضوع 

أشغال) دلبضاعة،) نقل  دالشخاص،)

وتسيير ودالستغالل دلفالحي.
 122.222 (: دلشركة) ردسمال 

ارهم.

دلتسيير):)أسيد إلى ردضية دلطيبي.
دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  تم 

باملحكمة دالبتددئية بالقييطر  بتاريخ)

سحل تجاري رقم) (،2222 نونبر) (24

.57335

664 P

STE FIHRI AMENAGEMENT
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

ردسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : 832 تجزئة 

دلحمر  دملحل رقم 1 عين عتيق تمار 

تاسيس شركة
 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بموخب 

دملصااقة) تمت  (2222 ايسمبر)

ذدت) لشركة  دالسا�شي  دلقانون  على 

وحيد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

ذدت دلخصائص دلتالية):

 FIHRI (: دلتجارية) دلتسمية 

.AMENANGEMENT SARL AU

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

مسؤولية محدوا  بشريك وحيد.

ودالشغال) دلتجار   (: دلهدف)

دملختلفة أو دلبياء.

دلعمليات) خميع  عامة  بصفة 

مباشر ) بصفة  دملرتبطة   دلتجارية 

أو غير مباشر  بنشاط دلشركة.

تجزئة) (832 (: دالختماعي) دملقر 

دلحمر  دملحل رقم)1)عين عتيق تمار .
رأسمال):)122.222)ارهم مقسمة)

ارهم) (122 1222)حصة من فئة) إلى)

للحصة دلودحد .

دملد ):)99)سية بعد دلتاسيس.

دلتسيير):)دلسيد فهري محمد ملد )

غير محدوا .

وقد تم دال0ددع دلقانوني باملحكمة)

دالبتددئية بتمار  بتاريخ)7)0يا0ر)2221 

تحت رقم دلسجل دلتجاري)131667.

665 P

 STE HOLDER TRAV
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

ردسمالها دالختماعي : 122.222 

ارهم

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  بمكياس  (،2222 نونبر)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد ودلتي تتميز بما 0لي):

.HOLDER TRAV(:(دلتسمية

موضوع دلشركة):))بيع مستلزمات)

دملكاتب،)أشغاب مختلفة ودلبياء.

دملولى) مجمع  (: دالختماعي) دملقر 

 9 رقم) دلشقة  (6 دلعمار ) دسماعيل 

دملد0ية دلجد0د  مكياس.

ردسمال دلشركة):)122.222)ارهم)

مقسمة دلى)1222)حصة بقيمة)122 

ارهم للحصة.

يعين في مهمة دلتسيير):)عبد دلعالي)

عزيزي.

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

سية) كل  من  ايسمبر  (31 دلى) 0يا0ر 

ماعدد دلسية دالولى تبتدئ من تاريخ)

دلتسجيل.

رقم دلسجل دلتجاري):)51879.

باملركز) تم  دلقانوني  دال0ددع 

بتاريخ) بمكياس  لالستثمار   دلجهوي 

5)0يا0ر)2221.

666 P

 STE RIPAC EXPORT
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية دملحدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد

رأسمالها دالختماعي :

 122.222 ارهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم) بمكياس  (،2222 ايسمبر) (12

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد ودلتي)

تتميز بما 0لي):

.RIPAC EXPORT(:(دلتسمية

دالستيردا) (: دلشركة) موضوع 

دلزردعية،) دمليتجات  خميع  وتصد0ر 

دلزردعية) دمليتجات  وبيع  شردء)

وأشغال مختلفة ودلبياء.
تجزئة) (87 رقم) (: دملقر دالختماعي)

وليلي سيدي بابا))مكياس.
ردسمال دلشركة):)122.222)ارهم)

مقسمة دلى)1222)حصة بقيمة)122 

ارهم للحصة.

 RUBIO (: يعين في مهمة دلتسيير)

 FENOLLOSA FRANCISCO

.DAVID

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

سية) كل  من  ايسمبر  (31 دلى) 0يا0ر 

ماعدد دلسية دالولى تبتدئ من تاريخ)

دلتسجيل.
رقم دلسجل دلتجاري):)51877..

باملركز) تم  دلقانوني  دال0ددع 

بتاريخ بمكياس  لالستثمار   دلجهوي 

 5)0يا0ر)2221.

667 P

 STE KSA MINIG
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد) (،2222 نونبر) (32 بتاريخ) دلرباط 

دملسؤولية) ذدت  شركة  تاسيس  تم 

دملحدوا  بشريك وحيد.

 KSA MINNING (: دلتسمية)

.SARL AU

دستغالل) (: دالختماعي) دلهدف 

دملعاان دلبحث ودالستغالل دملعدني.

تصد0ر ودستيردا.

دلتجار .
ردسمال دلشركة):)122.222)ارهم)

فئة) من  حصة  (1222 دلى) مقسمة 

122)ارهم للحصة دلودحد .

 1222 باهي) دلد0ن  نور  دلسيد 

حصة.

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتاسيس دلنهائي أي من تاريخ وضع)

دلسجل دلتجاري.
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من فاتح 0يا0ر دلى) (: دلسية دملالية)

31)ايسمبر من كل سية ماعدد دلسية)

دالولى تبتدئ من تاريخ دلتسجيل.

دملقر):)عمار  رقم)94،)زنقة نابولي،)

شقة رقم)5)دملحيط دلرباط.

دلسيد نور دلد0ن باهي،) (: دملسير)

.A452163(.رقم ب.ت.و

دلتجاري) بالسجل  دلتقييد 

(: بالرباط) دلتجارية  باملحكمة 

.148711

668 P

STE AGRI PHYTO AGHBALA

SARL

بمقت�شى دملحضر دملصااق عليه من)

طرف دلجمع دلعام دالستثيائي لشركة)

STE AGRI PHYTO AGHBALA 

SARL بتاريخ 24 ايسمبر 2222 تقرر 

ما 0لي :

دملكونة  حصة   422 تفويت 

لرأسمال دلشركة بين كل من أمغ�شي 

عبد دلرحيم كبائع من خهة، وأمغ�شي 

كمشتري  حصة)   422( دملصطفى 

فالتوزيع  وبالتالي  ثانية،  خهة  من 

دلجد0د للحصص ولرأسمال دلشركة 

سيصبح كما 0لي :

حصة   422  : دملصطفى  أمغ�شي 

بثمن 122 ارهم لكل حصة : 42.222 

ارهم.

بزي محمد : 422 حصة بثمن 122 

ارهم لكل حصة : 42.222 ارهم.

دملجموع : 822 حصة بثمن 122 

ارهم،   82.222  : لكل حصة  ارهم 

مجموع رأسمال دلشركة.

بكتابة  تم   : دلقانوني  دإل0ددع 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بقصبة 

0يا0ر   5 بتاريخ   2 رقم  تحت  تاالة 

.2221

669 P

GODIVAS
SARL AU

بمقت�شى دملحضر دملصااق عليه)

دالستثيائي) دلعام  دلجمع  طرف  من 

GODIVAS SARL AUبتاريخ) لشركة)

16)نوفمبر)2222)تقرر ما 0لي):

للشركة  دالختماعي  دملقر  تحويل 

من رقم 3 حي بواردع بلوك 1 زنقة 3 

قصبة تاالة إلى رقم 21 بلوك 5 حي 

دلسعاا  دلطابق دلثاني بني مالل.

دستقالة دلسيد دلطو�شي عبد هللا 

دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

رقم I693283 ومن مهامه كمسير في 

دلشركة دملذكور .

بكتابة  تم   : دلقانوني  دإل0ددع 

دلضبط باملحكمة دالبتددئية بقصبة 

تاالة تحت رقم 122 بتاريخ 7 ايسمبر 

ببني  دالبتددئية  وباملحكمة   2222

 18 بتاريخ   1225 رقم  تحت  مالل 

ايسمبر 2222 دلسجل دلتجاري عدا 

.12825

670 P

STE BINASE - RECYCLING
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(SOCIAL :

1.000.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : OUJDA 103 BD

D’AHFIR 6éme(ETAGE(N° 5

RC : 36069

IF(N° 47307257

تعد0ل
تفويص حصص دختماعية

دلعام) دلجمع  قردر  بمقت�شى 

 23 بتاريخ) دمليعقد  دلعااي  دلغير 

دلشركة) بمقر  (2222 ايسمبر)

 BINASE( - بوخد  قرر شركاء)شركة)

RECYCLING)ش.م.م ما 0لي):

دختماعية) حصة  (2222 تفويت)

دلزهردء) فاطمة  دلسيد   تملكها  دلتي 

بونعاس إلى دلسيد رشيد ترتار.

في) دلتعد0ل  سيتم  لذلك  وتبعا 

7)من دليظام دألسا�شي) 6)و) دلفصلين)

للشركة.

تحد0ث دلقانون دألسا�شي للشركة.

للشركة  دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ بوخد   دلتجارية   باملحكمة 

5 0يا0ر 2221 تحت رقم 26.

671 P

مكتب دالستاذ نبيل بوعياا موثق بفاس

45)شارع دلحسن دلثاني عمار  دلوطيية دلطابق)

دلثاني رقم)222)فاس

دلهاتف):)25.35.94.37.68

دلفاكس):)25.35.94.37.72

SOCIETE DOUJA INJAZ
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

شركة محدوا  دملسؤولية

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر) (11 في) دمليعقد  دالستثيائي 

 DOUJA INJAZ SARL(2222)لشركة

رأسمالها) دملسؤولية  شركة محدوا  

دالختماعي) ومقرها  ارهم  (122.222

فقد) شوقي  أحمد  شارع  (12 بفاس)

تقرر حل هاته دلشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية بفاس في)29)ايسمبر)2222 

تحت رقم)2222/3851.
للخالصة ودلبيان

دألستاذ نبيل بوعياا
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SOCIETE ABBOU ET FILS
RC 20577

هبة حصص
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ)27)نوفمبر)2222)و)3)ايسمبر)

سعد) سقاط  دألستاذ  تلقاه  (2222

موثق بفاس تم هبة))7222))حصة في)

دلشركة من طرف دلسيد محمد عبو)

عبو) دلسيد محمد  لفائد   علي  دبن 

 ABBOU دبن محمد في شركة تسمى)

ET FILS)ش.م.م.

ارهم) (7.222.222 رأسمالها) (

زنقة) بفاس  دالختماعي  ومقرها 

تجزئة وفاء) (63-62 مريبكة اكاردت)

بنسوا .

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى  (

بتاريخ)27)نوفمبر)2222)و)3)ايسمبر)

سعد) سقاط  دألستاذ  تلقاه  (2222

موثق بفاس تم هبة))14.222))حصة)

دلسيد محمد) دلشركة من طرف  في 

داريس) دلسيد  لفائد   دبن علي  عبو 

عبو ليفس دلشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بفاس) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (31 بتاريخ)

.2222/3913
بمثابة مقتطف

دألستاذ سقاط سعد
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 SOCIETE TAIBA DE LA

VISITE TECHNIQHE

SARL

RC 46023

تفويت حصص
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

تلقاه) (2222 ايسمبر) (8 و) (4 بتاريخ)

بفاس) موثق  سعد  سقاط  دألستاذ 

حصة من طرف) ((8422( تم تفويت)

ودلسيد) دلحمومي  رحمة  دلسيد  

لفائد ) بوزكردوي  دلودحد  عبد 

شركة) في  عبدالوي  أحمد  دلسيد 

 TAIBA  DE LA VISITE تسمى)

رأسمالها) ش.م.م  (TECHNIQHE

2.822.222)ارهم ومقرها دالختماعي)

زنقة دلياسمين شارع) (31 بفاس رقم)

سالم دلنرخس.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى  (

بفاس) موثق  سعد  سقاط  دألستاذ 

0حتوي) (2222 ايسمبر) (8 و) (4 بتاريخ)

على محضر دلجمع دلعام دالستثيائي)

ليفس دلشركة تقرر ما 0لي):
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 9822 تفويت) على  دملصااقة 

دلسيد) دلشركة من طرف  في  حصة 

أحمد) دلسيد  لفائد   خابري  عبيد 

عبدالوي.

 8422 تفويت) على  دملصااقة 

حصة في دلشركة من طرف دلسيد )

رحمة دلحمومي ودلسيد عبد دلودحد)

أحمد) دلسيد  لفائد   بوزكردوي 

عبدالوي.

عبيد) دلسيد  دملسير0ن  دستقالة 

خابري ودلسيد  رحمة دلحمومي.

إبردء)عن مد  دلتسيير.

دلسيد أحمد) تعيين مسير خد0د 

عبدالوي.

تجد0د سلط دملسير.

دألسا�شي) دلقانون  صياغة  إعاا  

للشركة.

تخويل دلسلط مسائل مختلفة.

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ)8)ايسمبر)2222)تلقاه دألستاذ)

سقاط سعد موثق بفاس تم إعاا )

ليفس) دألسا�شي  دلقانون  صياغة 

دلشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بفاس) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

تحت رقم) (2222 ايسمبر) (31 بتاريخ)

.2222/3897
بمثابة مقتطف

دألستاذ سقاط سعد
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DABLIJ شركة
ش.م.م شركة في طور دلتصفية

دلرأسمال دالختماعي : 2.982.222 

ارهم

دملقر دالختماعي : 262 دلحي دلصياعي 

سيدي غانم مردكش

حرره) موثق  عقد  بمقت�شى 

دألستاذ علي أيعقوب موثق بمردكش)

ايسمبر) (14 و) أكتوبر  (21 بتاريخ)

دلعام) دلجمع  محضر  بمثابة  (2222

دالستثيائي.

قرر ما 0لي):

تقرير دملصفي عن خميع عمليات)

دلتصفية.

فحص دلحساب دلختامي للمصفي.

من) وإعفائه  دملصفي  ذمة  إبردء)

مهامه.

إقفال دلتصفية.

دلسلط دملميوحة.

للشركة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 

تحت) (2221 0يا0ر) (6 بمردكش بتاريخ)

رقم)119239.
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AUGUSTE RODING PRIVEE

SARL

بتاريخ  بمقت�شى عقد عرفي حرر 

3)ايسمبر)2222)بالددر دلبيضاء)تقرر)

ما 0لي):

قام دلسيد هشام غوتي بتفويت)

حصة دختماعية دلتي 0ملكها) (1252

دلزيااي) دلسيد  لفائد   دلشركة  في 

عاال.

لتصبح) دلقانوني  دلشكل  تحويل 

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

بشريك وحيد.

دستقالة دلسيد هشام غوتي من)

أن) على  دلتأكيد  مع  دلشركة  تسيير 

دلسيد دلزيااي عاال مسير للشركة)

وذلك ملد  غير محدوا .

تتعامل دلشركة مع خميع دألبياك)

ودملؤسسات دملصرفية بإمضاء)للسيد)

دلزيااي عاال ملد  غير محدوا .

دألسا�شي) دلقانون  صياغة  إعاا  

للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 

باملحمد0ة بتاريخ)4)0يا0ر)2221)تحت)

رقم)16.
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EGIDA PROPRETE

SARL AU

بتاريخ  بمقت�شى عقد عرفي حرر 

دلبيضاء) بالددر  (2222 ايسمبر) (16

تقرر ما 0لي):

دلقيام برفع رأس دملال دالختماعي)

ارهم ليصبح) (522.222 للشركة من)

1.522.222)ارهم.

دألسا�شي) دلقانون  صياغة  إعاا  

للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)

 2222 ايسمبر) (22 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)758523.
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 HYGINIC TRADING

COMPANY

SARL AU

بتاريخ  بمقت�شى عقد عرفي حرر 

دلبيضاء) بالددر  (2222 ايسمبر) (28

تقرر ما 0لي):

هللا) عبد  بوعياا  دلسيد  قام 

5222)حصة دختماعية دلتي) بتفويت)

0ملكها إلى دلسيد خمال دملاحي.

دستقالة دلسيد بوعياا عبد هللا)

من تسيير دلشركة مع تعيين دلسيد))

للشركة) دملاحي كمسير خد0د  خمال 

وذلك ملد  غير محدوا .

تتعامل دلشركة مع خميع دألبياك)

ودملؤسسات دملصرفية بإمضاء)دلسيد)

خمال دملاحي ملد  غير محدوا .

دألسا�شي) دلقانون  صياغة  إعاا  

للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)

تحت) (2221 0يا0ر) (5 بتاريخ) دلبيضاء)

رقم)762267.
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ARCADE PRODUCTION
SARL AU

بتاريخ  بمقت�شى عقد عرفي حرر 

دلبيضاء) بالددر  (2222 ايسمبر) (21

تقرر ما 0لي):

كوثر) دملخلوفي  دلسيد   قامت 

1222)حصة دختماعية دلتي) بتفويت)

تملكها إلى دلسيد خمال دملاحي.

كوثر)) دملخلوفي  دلسيد   دستقالة 

من تسيير دلشركة مع تعيين دلسيد))

للشركة) دملاحي كمسير خد0د  خمال 

وذلك ملد  غير محدوا .

تتعامل دلشركة مع خميع دألبياك)

ودملؤسسات دملصرفية بإمضاء)دلسيد)

خمال دملاحي ملد  غير محدوا .

دألسا�شي) دلقانون  صياغة  إعاا  

للشركة.

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)

تحت) (2221 0يا0ر) (5 بتاريخ) دلبيضاء)

رقم)762269.
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فدسيير بوجعوب
عمار  162 دلشقة رقم 12 دلطابق 

دلثالث شارع محمد دلد0وري 

دلقييطر 

دملحمول : 26.66.26.29.53

دلهاتف ودلفاكس : 25.37.36.21.76

شركة محدوا  دملسؤولية

رأس دملال : 182.222 ارهم

تعد0الت مالئمة للقانون دألسا�شي 
للشركة

دلجمع) محضر  ملقتضيات  تبعا 

دلعااي) دلغير  دالستثيائي  دلعام 

للشركة):

تفويت حصص دختماعية بهبة):

بهبة دختماعية  حصص   تفويت 

دلسيد) دلشركة  شريك  لفائد  

 622 بـ) تقدر  ودلتي  بوعز   بوخعوب 

ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 

للحصة دلودحد .
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فوت دلسيد بوخعوب محمد)222 

بهبة) دلشركة  في  0ملكها  دلتي  حصة 

)إبيه) مع كل دلضمانات دلقانونية إلى)

دلسيد بوخعوب بوعز .

رخاء) بوخعوب  دلسيد   فوتت 

دلشركة) في  تملكها  دلتي  حصة  (422

بهبة مع كل دلضمانات دلقانونية إلى))

أميها دلسيد بوخعوب بوعز .

ليصبح رأسمال دلشركة)182.222 

ارهم موزع على دلشكل دلتالي):

 922 بوعز ) بوخعوب  دلسيد 

 92.222 بقيمة) دختماعية  حصة 

ارهم.

 922 محمد) بوخعوب  دلسيد 

 92.222 بقيمة) دختماعية  حصة 

ارهم.

تم) قد  0كون  دلتعد0الت  وبهذه 

من) (7 (- (6 (: داتيين) دلبيد0ن  تغيير 

دلقانون دألسا�شي للشركة.

لد ) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

بتاريخ (36 رقم) تحت   بالقييطر  

4)0يا0ر)2221.
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 LA FONCIERE EMERGENCE

KENITRA 2
SARL AU

 شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت دلشريك دلوحيد
رأسمالها : 1.645.222 أورو

مقرها دالختماعي : دمليطقة دلحر  

أطليتيك دلطريق دلوطيية 4 بلد0ة 

عامر دلسفلية دلقييطر 

دلسجل دلتجاري 38667

تعيين مسير خد0د
 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بموخب 

دلوحيد) دلشريك  قرر  (2222 أكتوبر)

للشركة):

دلتاغي) دلجياللي  دلسيد  دستقالة 

من وظيفته كمسير للشركة وإعفاءه)

من ميصبه كامال ونهائيا واون تحفظ)

طودل مد  مهامه.

بنيعيش) مهدي  دلسيد  تعيين 

مسيرد للشركة وذلك ملد  غير محدا .

بالتوقيع) دلشركة  ستلتزم  وبهذد 

دلبيكي دملشترك للمسير0ن.

كتابة لد   دلقانوني  دإل0ددع   تم 

دلضبط باملحكمة دلتجارية بالقييطر )

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (17 0وم)

.82581
قصد دلنشر ودإلعالن
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 LA FONCIERE EMERGENCE

KENITRA 3

SARL AU

 شركة محدوا  دملسؤولية

ذدت دلشريك دلوحيد

رأسمالها : 25.222.222 ارهم 

متحول

مقرها دالختماعي : دملجموعة إ1 .24 

دمليطقة دلحر  أطليتيك دلطريق 

دلوطيية 4 بلد0ة عامر دلسفلية 

دلقييطر 

دلسجل دلتجاري 47241

تعيين مسير خد0د
 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بموخب 

دلوحيد) دلشريك  قرر  (2222 أكتوبر)

للشركة):

دلتاغي) دلجياللي  دلسيد  دستقالة 

من وظيفته كمسير للشركة وإعفاءه)

من ميصبه كامال ونهائيا واون تحفظ)

طودل مد  مهامه.

بنيعيش) مهدي  دلسيد  تعيين 

مسيرد للشركة وذلك ملد  غير محدا .

بالتوقيع) دلشركة  ستلتزم  وبهذد 

دلبيكي دملشترك للمسير0ن.

كتابة لد   دلقانوني  دإل0ددع   تم 

دلضبط باملحكمة دلتجارية بالقييطر )

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (17 0وم)

.82582

قصد دلنشر ودإلعالن

682 P

ماكروديف

MACRODEV

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (: أوال)

تم) (2222 نوفمبر) (7 بتاريخ) بسال 

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دليظام  وضع 

وحيد) بشريك  دملحدوا   دملسؤولية 

ذدت دملميزدت دملبيية فيما 0لي):

ماكروا0ف) (: دلتسمية)

.MACRODEV

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

مكتب) (: هي) دلشركة  من  دلغا0ة 

دلبرمجة) (- دإلعالميات) تسيير 

دملعلوماتية) ودألنظمة  دملعلوماتية 

دلحد0ثة.

دلطابق دألول شقة) (1316 (: دملقر)

دلكريم) عبد  دلدكتور  شارع  (2 رقم)

دلخطيب حي دلوفاق تمار .

سية) (99 حدات مدتها في) (: دملد )

دعتبارد من تاريخ تأسيسها دلنهائي.

 122.222 (: دلجماعي) دملال  رأس 

ارهم قسم لـ)1222)حصة مكتوبة في)

دسم دلسيد0ن):

داريس دلعثماني):)522)حصة.

 522 (: أسرتي) مريم  ودلسيد  

حصة.

تسير دلشركة من طرف) (: دإلادر )

دلسيد داريس دلعثماني بصفته دملسير)

دلقانوني للشركة ملد  غير محدا .

فاتح) بين  ما  (: دلجماعية) دلسية 

0يا0ر إلى متم ايسمبر.

دلقانوني) دإل0ددع  تم  لقد  (: ثانيا)

بتاريخ بتمار   دالبتددئية   باملحكمة 

رقم) تجاري  سجل  (2221 0يا0ر) (4

.131649
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 LA FONCIERE EMERGENCE

 KENITRA
SARL AU

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد
رأسمالها : 27.351.252 ارهم 

متحول

مقرها دالختماعي : دمليطقة دلحر  

أطليتيك، دلطريق دلوطيية 4، بلد0ة 

عامر دلسفلية، دلقييطر 

دلسجل دلتجاري : 38287

تعيين مسير خد0د
بتاريخ) عرفي  عقد  بموخب 

دلشريك) قرر  (،2222 18)أكتوبر)

دلوحيد للشركة):

دلتاغي) دلجياللي  دلسيد  دستقالة 

من وظيفته كمسير للشركة وإعفاءه)

من ميصبه كامال ونهائيا واون تحفظ)

طودل مد  مهامه.

بنيعيش) مهدي  دلسيد  تعيين 

مسيرد للشركة وذلك ملد  غير محدا .

بالتوقيع) دلشركة  ستلزم  وبهذد،)

دلبيكي دملشترك للمسير0ن.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

 2222 ايسمبر) (17 0وم) بالقييطر  

تحت رقم)82582.
قصد دلنشر ودإلعالن
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 LA FONCIERE EMERGENCE

 PROJET
SARL AU

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد
رأسمالها : 52.212.222 ارهم

مقرها دإلختماعي : إقامة أاريانا، 63 

شارع موالي 0وسف، دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري : 272311

 تعيين مسير خد0د
 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بموخب 

قرر دلشريك دلوحيد) (،2222 أكتوبر)

للشركة):
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دلتاغي) دلجياللي  دلسيد  دستقالة 

من وظيفته كمسير  للشركة وإعفاءه)

من ميصبه كامال ونهائيا واون تحفظ)

طودل مد  مهامه.

تعيين دلسيد مهدي بيعيش مسيرد)

للشركة وذلك ملد  غير محدا .

بالتوقيع) دلشركة  ستلزم  وبهذد 

دلبيكي دملشترك للمسير0ن.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

ايسمبر) (21 0وم) بالددر دلبيضاء)

2222)تحت رقم)758311.

قصد دلنشر ودإلعالن
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 LA FONCIERE EMERGENCE

TANGER
SARL AU

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد 

رأسمالها : 2.222.222 أورو

مقرها دإلختماعي : دمليطقة دلحر  

للصااردت بطيجة، مجموعة 51 

تجزئة رقم 1، طيجة 

دلسجل دلتجاري : 72625

تعيين مسير خد0د
بتاريخ عرفي  عقد  بموخب  (-I 

دلشريك) قرر  (،2222 أكتوبر) (18

دلوحيد للشركة):

دلتاغي) دلجياللي  دلسيد  دستقالة 

من وظيفته كمسير للشركة وإعفاءه)

من ميصبه كامال ونهائيا واون تحفظ)

طودل مد  مهامه.

تعيين دلسيد مهدي بيعيش مسيرد)

للشركة وذلك ملد  غير محدا .

بالتوقيع) دلشركة  ستلزم  وبهذد،)

دلبيكي دملشترك للمسير0ن.

كتابة) لد   دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بطيجة) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 

رقم) تحت  (2222 ايسمبر) (21 0وم)

.277386
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 LA FONCIERE EMERGENCE
 KENITRA 4

SARL AU

شركة محدوا  دملسؤولية ذدت 

دلشريك دلوحيد
رأسمالها)25.222.222)ارهم متحول

إ1. دملجموعة  (: دالختماعي)  مقرها 

/57 48/إ1.  47/إ1.  46/إ1.  45/إ1.   

دمليطقة) (،59 59/إ1.  58/إ1.  إ1. 

دلوطيية) دلطريق  أطليتيك،) دلحر  

دلقييطر  دلسفلية،) عامر  بلد0ة  (،4

دلسجل دلتجاري):)48367

تعيين مسير خد0د
بتاريخ) عرفي  عقد  بموخب 

دلشريك) قرر  (،2222 18)أكتوبر)

دلوحيد للشركة):

دلتاغي) دلجياللي  دلسيد  دستقالة 

من وظيفته كمسير للشركة وإعفاءه)

من ميصبه كامال ونهائيا واون تحفظ)

طودل مد  مهامه.

بنيعيش) مهدي  دلسيد  تعيين 

مسيرد للشركة وذلك ملد  غير محدا .

بالتوقيع) دلشركة  ستلزم  وبهذد،)

دلبيكي دملشترك للمسير0ن.

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

 2222 ايسمبر) (17 0وم) بالقييطر  

تحت رقم)82583.
قصد دلنشر ودإلعالن
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SOCIETE FEZNA CARS
SARL

 شركة محدوا  دملسؤولية
رأس دملال : 122.222 ارهم

دملقر دالختماعي : رقم 21 شارع 

برنزردن تيفلت

تعد0الت مالئمة للقانون دألسا�شي 
للشركة

دلجمع) محضر  ملقتضيات  تبعا 

دلعام دالستثيائي دلغير دلعااي لشركة)

FEZNA CARS SARL دمليعقد بتاريخ 

32 ايسمبر 2222 قرر شركاء دلشركة 

ما 0لي :)

تفويت حصص دختماعية):)لفائد )

دلشريك دلشركة ودلتي تقدر ب)1222 

ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 

دلضمانات) كل  مع  دلودحد   للحصة 

دلقانونية ودملوزعة كالتالي):

 522 0ونس) معمر  دلسيد  فوت 

حصة دلتي 0ملكها في دلشركة مع كل)

دلضمانات دلقانونية إلى دلسيد علي)

دلعميري.

فوت دلسيد معمر دسماعيل)522 

522)حصة دلتي 0ملكها في دلشركة مع)

دلسيد) إلى  دلقانونية  دلضمانات  كل 

علي دلعميري.

دلشركة) مال  رأس  ليصبح 

دلشكل) على  موزع  ارهم  (122.222

دلتالي):

دلسيد علي دلعميري):)1222)حصة)

دختماعية بقيمة)122.222)ارهم.

تعيين) تم  لقد  (: دلشركة) تسيير 

للشركة) دلعميري مسيرد  دلسيد علي 

ملد  غير محدوا  ملفا للسيد معمر)

0ونس دلذي قدم دستقالته.

للشركة) دلقانوني  دلشكل  تغيير 

 SOCIETE FEZNA CARS من) (:

دلجد0د  دلقانوني  دلشكل  SARLإلى 

.SOCIETE FEZNA CARS SARL AU

تم  قد  0كون  دلتعد0الت  وبهذه 

تغيير دلبيوا داتية : 1 - 12 - 6 - 7 من 

دلقانون دألسا�شي للشركة.

لد   تم   : دلقانوني  دإل0ددع 

دالبتددئية  باملحكمة  دلضبط  كتابة 

بتاريخ  28 عدا  تحت   بالخميسات 

8 0يا0ر 2221.

688 P

BAYT ZINE
بيت زين

تأسيس شركة
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تقرر  بسال  (2222 نوفمبر)

بشريك) دملسؤولية  محدوا   شركة 

ودحد بالخصائص دلتالية)):

دلتسمية دالختماعية):)بيت زين.

معمور ) إقامة  (: دالختماعي) دملقر 

عمار  رقم)12)شقة)29)سال دلجد0د )

-)سال.

دلهدف)):)دلترويج دلعقاري.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملد ))

إحددثها دلفعلي.

عدا) (: دالختماعي)) دلرأسمال 

 1222 ارهما مقسم على) (122.222

حصة بقيمة)122)ارهم.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

31)من ايسمبر) فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

من كل سية.

دلتسيير):)دلشركة مسير  من طرف)

دلسيد رشيد متطوع ودلسيد عبد هللا)
زعيم ملد  غير محدوا .

(: دلتجاري) بالسجل  دلتقييد  رقم 

.31663

باملحكمة) دلطلب  هذد  إادع  تم 

دالبتددئية بسال تحت دلرقم)35688.

 689 P

VITALAB DIAGNOSTIC
15 شارع دألبطال شقة 4 أكددل 

دلرباط

دلهاتف دليقال : 2662565289

تـأسـيـس شــركة
تأسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

ش.ذ.م.م

 VITALAB (: دالختماعي) دللقب 

DIAGNOSTIC)ش.ذ.م.م.و

هشام) دلسيد  (: دلشركاء)

: (AB337327 ب.و.ط)  حمددوي 

1222)سهم.

دملسير):)دلسيد هشام حمددوي.
رأس دملال):)122.222)ارهم))مائة)

ألف ارهم).

دلنشاط):)دستيردا دملعددت ودملودا)

دلطبية دلجردحية كل ما 0تعلق باملودا)

ومستحضردت) للمختبر  دملستهلكة 

دلتجميل.

دلتفاوض.
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دملد ):)99)سية.

دألبطال شارع  (15 (:  دلعيودن)

)شقة)4)أكددل دلرباط.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ايسمبر) (32 0وم) بالرباط  دلتجارية 

2222)تحت رقم)148649.
للبيان

 690 P

AUTOMOSAS AND COFFEE

SARL

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

دمليعقد بالرباط بتاريخ)24)ماي)2218 

دملسؤولية) ذدت  شركة  تأسيس  تم 

دلخصائص) تحمل  ودلتي  دملحدوا  

دلتالية):

 AUTOMOSAS AND (: دلتسمية)

.COFFEE SARL

غسيل   : دإلختماعي  دلهدف 

دملشروبات  بيع  ودلزردبي،  دلسياردت 

وكل دألعمال دملتعلقة بتحسين وتطوير 

دلشركة في مجال دمتصاصها).

دملقر دالختماعي : عمار  317 حي 

دليصر تمار .

رأسمال دلشركة : 12.222 ارهم.

أنس  دلسيد  : من طرف  دلتسيير 

آ0ت صالح دلحامل لبطاقة دلتعريف 

غير  ملد    PY826795 دلوطني 

محدوا .

دملد ):)99)سية.

دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر.

باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  ثم 

دملركز) طريق  عن  بالرباط  دلتجارية 

دلجهوي لالستثمار 0وم)8)0يا0ر)2221. 

رقم دلسجل دلتجاري)125883.

691 P

GRAPHIC’S ACADEMY

 SIEGE(SOCIAL 10 RUE

STOKHOLM CASA

RC 199085

بمقت�شى قردر دلجمع دلعام بتاريخ)

28)ايسمبر)2222)تقرر ما 0لي):

دلتصفية) على  دملصااقة  تمت 

عليها) ودلتشطيب  للشركة  دلتامة 

دبتددء)من تاريخه.

 OTHMANE دلسيد) دبردء) تم 

MRABET)كمصفي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222)برقم)759772.

 692 P

 SOCIETE AYSAR SAKAN

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رأسمالها : 122.222 ارهم

مقرها دالختماعي : إقامة دلحقوق 

عمار  ن دلشقة 14 سيدي معروف 

بالدد ردلبيضاء

س.ت : 274279 

دلغير) دلعام  دلجمع  بمقت�شى 

دلعااي بتاريخ)23)أكتوبر)2219،)لقد)

تقرر ما 0لي):

نقل دملقر دالختماعي للشركة من)

 14 دلشقة) دلحقول عمار  ن  إقامة 

دليخيل) تجزئة  إلى  معروف  سيدي 

192)متجر)2)ادر بوعز  دلددر دلبيضاء.

دألسا�شي) دلقانون  تحد0ث 

للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0وم) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

رقم) تحت  (2219 12)ايسمبر)

.722877
قصد دلنشر
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PREMIER SENS
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رأسمالها 12.222 ارهم

دملقرها دالختماعي : 322 شارع 

دلزرقطوني دلطابق 2 بوركون 

دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري رقم 479581

بيع حصص دلشركة

دإلستثيائي) دلعام  دلجمع  قرر 

بتاريخ (PREMIER SENS  لشركة)

22)فبرد0ر)2222)داتي):

دلتي) حصة  بيع  على  دملصااقة 

مزدمي) أنطودني  دلسيد  0متلكها 

بالشركة إلى دلسيد  عبلة بن دلشيخ)

دلقانون) من  (7 و) (6 دلبيد) تعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

عدا) تحت  (2222 31)ايسمبر)

.759912

694 P

TISSA PLOMB
تـــأسـيــس شركة

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

نوفمبر)2222)تم تأسيس شركة ذدت)

ودحد) بشريك  محدوا   مسؤولية 

مصائصها كالتالي):

TISSA PLOMB(:((تسمية دلشركة

شركة ذدت مسؤولية بشريك ودحد.

دلغرض دلرئي�شي):)أعمال دلسباكة)

ودلتكييف) ودلصحية  دملختلف 

حمامات) وأعمال  دملركزية  ودلتدفئة 

بيع معددت معالجة) دلسباحة شردء)

دملياه.

ودألاودت) دملودا  خميع  صيانة 

بنشاط) دملتعلقة  وغيرها  ودألخهز  

دالستيردا) دلشرب  مياه  معالجة 

ودلتصد0ر ودلتجار .

شارع عبد) (222 (: دملقر دالختماعي)

دلطابق دألر�شي دلددر) (5 دملومن رقم)

دلبيضاء.

تاريخ) من  تبدأ  سية  (99 (: دملد )

تسجيلها بالسجل دلتجاري.

رأسمال) حدا  (: دلشركة) رأسمال 

دلشركة في)12.222)ارهم مقسمة إلى)

122)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

دلودحد .

دلسيد) دلشركة  يسير  (: دلتسيير)

للبطاقة) دلحامل  كاوزي،) محمد 

.BK338566(دلوطيية رقم

دلشركة مسجلة بالسجل دلتجاري)

باملحكمة) (483325 رقم) تحت 

بتاريخ) دلبيضاء) دلددر  دلتجارية 

17)ايسمبر)2212.

بمركز) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالستثمار دلجهوي بالددر دلبيضاء.

695 P

TRADES CONCEPT

 SARL

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

2)ايسمبر)2222،)تم تأسيس دلقانون)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  مصائصها كااتي):

كونسبت») »طردايس  (: دلتسمية)

ش.م.م.

مقاولة) (: دالختماعي) دلغرض 

أشغال عامة ودلبياء.

إقامة بريما رقم) (: دملقر دالختماعي)

ملتقى) (16 دلشقة) (3 دلطابق) (125

دلددر) 0يا0ر  (11 و) دملعاني  مصطفى 

دلبيضاء.

 122.222 ( (: دلرأسمال دالختماعي)

1222)حصة بقيمة) ارهم مقسم إلى)

لكل ودحد  موزعة كما) ارهم  (122

0لي):

522)حصة للشريك نبيل سعيد)؛

522)حصة للشريك دلحاجي عبد)

دلرحيم.
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كمسير0ن) تعيين  تم  (: دلتسيير)

دلسيد) محدوا   غير  وملد   للشركة 

نبيل سعيد دلساكن بتجزئة فاطمة)

دلزهردء)11)زنقة)12)متر شقة)4)دلرقم)

ودلسيد) دلبيضاء) دلددر  الفيليت  (15

دلحاجي عبد دلرحيم دلساكن ببلوك))

دلددر) دلبرنو�شي  (32 رقم) (121 فريد)

دلبيضاء.

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر إلى)31)ايسمبر.

دألرباح):)بعد دقتطاع)%5)لتأسيس))

0قسم) دلزدئد  دلقانوني،) دالحتياطي 

حسب قردر دلشركاء.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع  (

دلتجارية) دملحكمة  في  دلقانوني 

بالددر دلبيضاء)تحت رقم)759714.
مقتطف وبيان

696 P

لوجيترنس بناني

 ش.م.م

LOGITRANS BENANI SARL

 تأسيس شركة محدوا  دملسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس دلقانون) (2222 أكتوبر) (9

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  مصائصها كااتي):)

لوخيترنس) (: دلتسمية)

بياني ش.م.م.

: مقاولة نقل  دلغرض دالختماعي 

دلبضائع.

بريما) إقامة  (: دالختماعي) دملقر 

 16 دلشقة) (3 دلطابق) (125 رقم)

0يا0ر) (11 و) دملعاني  ملتقى مصطفى 

دلددر دلبيضاء.

دملد ):)99)سية.

 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 

1222)حصة بقيمة) ارهم مقسم إلى)

موزعة) ودحد   لكل  ارهم  (122

كما 0لي):

522)حصة للشريك بياني كمال)؛

522)حصة للشريك بياني توفيق.

تم تعيين كمسير وحيد) (: دلتسيير)

دلسيد) محدوا   غير  وملد   للشركة 

بياني كمال دلساكن بدرب مالد زنقة)

9)رقم)6)دلددر دلبيضاء.

فاتح) من  تبتدئ  (: دملالية) دلسية 

0يا0ر إلى)31)ايسمبر.

دألرباح):)بعد دإلطالع)%5)لتأسيس)

0قسم) دلزدئد  دلقانوني،) دالحتياطي 

حسب قردر دلشركاء.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلقانوني في دملحكمة دلتجارية بالددر)

دلبيضاء)تحت رقم)759713.

مقتطف وبيان

697 P

HADIMO

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 ارهم.

دملقر دالختماعي : 5 شارع عبد دملومن 

رقم 222 - دلددر دلبيضاء.

دلسجل دلتجاري رقم : 432521.

تحويل مقر دلشركة
بتاريخ) دلوحيد  دلشريك  قام 

دلقردردت) باتخاذ  (2219/11/14

دلتالية)):

5)شارع) (: تحويل مفر دلشركة من)

عبد دملومن رقم)222)-)دلددر دلبيضاء.

 25 دلعمار ) (1 رقم) دملكتب  إلى 

مركز إشردق تجزئة دملاسة دلخضردء)

دلددر) (- دلجد0د ) ليساسفة طريق  (-

دلبيضاء.

دلقانون) من  (4 دلبيد) تعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0وم) دليبضاء) بالددر  دلتجارية 

26/21/2221)تحت رقم)762498.

698 P

JANAH AL ALIA

SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 131 BD(d’Anfa,

 résidence(Asur, Bureau(n°11B -

Casablanca

.R.C : 406697

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) (33 و) (15 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء،) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222،)برقم)759643.

699 P

OULED SALEH PARK

SARL AU

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°11B - 

Casablanca

R.C : 434279.

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ 

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

دليظام) من  (15 دملاا ) دلتعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) دلبيضاء،) بالددر  دلتجارية 

ايسمبر)2222،)برقم)759648.

700 P

BASSATINE AL ALIA 

SARL AU

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°11B - 

Casablanca

R.C : 412257.

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

 Jean-philippe- دلساا ) إلغاء) (-

من) (Jeffrey( Schwartz و) (milot

مهامهما كمسير0ن مشاركين.

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين  (-

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

من) (15 و) (6 دملااتين) دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759652.

701 P

HADAIK AL ALIA

SARL AU

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°11B - 

Casablanca

.R.C : 438295

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ  (-

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

دليظام) من  (15 دملاا ) دلتعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759651.

702 P
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MASKANE AL ALIA

SARL AU

 Siège(Social : 131 BD(d’Anfa,

 résidence(Asur, Bureau(n°11B -

Casablanca

.R.C : 394821

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ  (-

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

دليظام) من  (15 دملاا ) دلتعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759644.

703 P

DAR TADAMOUNE

SARL AU

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°11B - 

Casablanca

R.C : 322611.

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ  (-

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

دليظام) من  (15 دملاا ) دلتعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759645.

704 P

AL ALIA ABAIDA

SARL AU

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°11B - 

Casablanca

R.C : 338009.

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ  (-

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

دليظام) من  (15 دملاا ) دلتعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759653.

705 P

AL ALIA BLANCA

SARL AU

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°11B - 

Casablanca

R.C : 376929.

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ  (-

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

دليظام) من  (15 دملاا ) دلتعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759647.

706 P

 ARENA PROPERTY

DEVELOPMENT

S.A

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°11B - 

Casablanca

R.C : 318947.

مجلس) قردردت  محضر  على  بياء)

(،2222 ايسمبر) (21 بتاريخ) دإلادر  

 Khalil Kessar تقرر دستقالة دلسيد)

من وال0ته كيائب للمد0ر دلعام وتعيين)

SAAD SEMLALI)مد0رد عاما) دلسيد)

ميدوب.

قردردت) محضر  على  بياء) (-

دملساهمين بتاريخ)21)ايسمبر)2222،)

تقرر):

بمبلغ) دملال  رأس  بزياا   علما  (-

 84.792.422 ارهم ليبلغ) (765.222

ارهم.

تعد0ل دلسية دملالية دلتي تبدأ دان)

32)سبتمبر) في فاتح أكتوبر وتنتهي في)

من كل عام.

للشركة) دألسا�شي  دليظام  تعد0ل 

بشكل نسبي.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 7 بتاريخ) دلبيضاء،) بالددر  دلتجارية 

0يا0ر2221،)برقم)762652.

707 P

ARENA BLANCA

SARL AU

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°11B - 

Casablanca

R.C : 357257.

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ  (-

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

دليظام) من  (15 دملاا ) دلتعد0ل 

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759646.

708 P

DAMANE OULFA
SARL AU

Siège(Social : 131 BD(d’Anfa, 

résidence(Asur, Bureau(n°118 - 

Casablanca

R.C : 324335.

بياء)على قردردت دملساهم دلوحيد)

بتاريخ)2)ايسمبر)2222،)تقرر):

دلسيد) دستقالة  إلى  يشير  وإذ  (-

من) (Anis Sefroui و) (Khalil Kessar

مهامهما كمسير0ن مشاركين،

 Anis Sefrioui دلسيد) تعيين 

مسيرد وحيدد ملد  ممس سيودت.

تعد0ل دملاا )15)و)33)من دليظام)

دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ دلبيضاء،) بالددر   دلتجارية 

32)ايسمبر)2222،)برقم)759652.

709 P

SOCIETE WELGAN COS
SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

دلسجل دلتجاري سال رقم : 32557.

بمقت�شى سيد عرفي محرر بسال)

في)2222/26/21،)فقد أنشأت شركة)

بشريك) محدوا   مسؤولية  ذدت 

وحيد ودلتي تتصف كالتالي):

دلسيد محمد) (: دلوحيد) دلشريك 

لعيا0ة.

.WELGAN COS(:(دلتسمية

دلهدف):

وتوزيع) وإنتاج  وبيع  شردء) (-

مستحضردت دلتجميل.

-)دستيردا وتصد0ر.
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-)دنتاج ودستخردج دلزيوت دليباتية)

ودلعطرية لإلستعماالت دلتجميلية.

-)تسويق مودا وأاودت تربية دليحل)

ودلبروبوليس) دليحل  ملكات  وغذدء)

وحبوب دللقاح ودليباتات دلعطرية.

 -)دملتاخر ))ودلتسويق بكل دلوسائل):

شبكات دلتودصل دالختماعي.

تابريكت،) سال،) (: دملقر دالختماعي)

،4 قطاع) دلخامس،) محمد   شارع 

)رقم)72)-)دلطابق دألول.

سية تيطلق من 0وم) (99 (: دلفتر )

دلتأسيس.

 122.222 (: دالختماعي) دلرأسمال 

حصة من) (1222 إلى) ارهم مقسمة 

فئة)122)ارهم موزعة كالتالي):

 1222 (: لعيا0ة) محمد  دلسيد  (-

حصة.

دلتسيير) مهمة  0تولى  (: دلتسيير) (-

دلسيد محمد لعيا0ة.

دلسية دالختماعية):)من فاتح 0يا0ر)

إلى)31)ايسمبر.

دإلنجاز) لتكوين  (5% (: دألرباح)

دلقانوني ودلحاصل 0بقى رهن إشار )

دلجمع دلعام.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلضبط) محكمة  لد   دلقانوني 

 21 0وم) بسال  دالبتددئية  باملحكمة 

وتم) (855 (: رقم) تحت  (2222 0ونيو)
دلتجاري) بالسجل  دلشركة  تسجيل 

بسال تحت رقم)32557.
دملسير

710 P

شركة هابيطا إكسطرا
ش.ا.م.م

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) وضع  (،29/12/2222

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلخصائص) تحمل  ودلتي  محدوا  

دلتالية):

-)دلتسمية):)هابيطا إكسترد.

مقاولة) (: دالختماعي) دلهدف  (-

دلبياء.

-)دملقر دالختماعي):)دلرقم)31)شارع)

دلددر) (- برخه) عين  دلعلوي  حسن 

دلبيضاء.

-)مد  دلشركة):)99)سية دبتددء)من)

تاريخ دلتسجيل في دلسجل دلتجاري.
-)رأس مال):)حدا في مبلغ)12.222 

ارهم.

 752 (: دلعالم) مصطفى  دلسيد 

حصة.

دلسيد محمد دلعالم):)252)حصة.

دلسيد) (: ودإلادر ) دلتسيير  (-

محمد) دلسيد  أو  دلعالم  مصطفى 

دلعالم كمسير0ن مشتركين للشركة.

من) تبتدئ  (: دالختماعية) دلسية 

ايسمبر من) (31 فاتح 0يا0ر وتنتهي في)

كل سية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (-

بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

2221/21/25)تحت رقم)762425.

711 P

SMB CONTRACTOR
SARL

شركة ذدت مسؤولية محدوا .

تأسيس شركة
تم وضع دلقانون))دألسا�شي لشركة)

ودملتميز ) محدوا   مسؤولية  ذدت 

باملودصفات دلتالية):

دسم) دلشركة  تحمل  (: دلتسمية)

.SMB CONTRACTOR SARL

دلغرض):)تهدف دلشركة إلى دلقيام)

بالعمليات دلتالية):

دلبياء) وأشغال  دلكبر   دألشغال 

دملختلفة.

ودملاء) دلصحي  دلصرف  دلتطهير،)

دلصالح للشرب.

وعمليات) دلعقاري  دإلنعاش 

دلتجزيئ.

دلعمليات) كل  عامة  وبصفة 

دلتجارية دمليقولة أو دلعقارية) دملالية،)

غير) بصفة  أو  مباشر   ترتبط  ودلتي 

مباشر  مع غرض دلشركة دملشار إليه)

دو ما شابه له أو من شأنه أن يساهم)

في تيمية دلشركة بأي شكل كان.

دملقر))دالختماعي):)شارع))سيبويه،)

حرشة كامبير خرسيف.

دملد ):)99)سية.

دلرأسمال):)حدا رأسمال دلشركة)

 122 إلى) مقسم  ارهم  (12.222 في)

122)ارهم) حصة دختماعية من فئة)

للودحد .

وزعت على دلشركاء)كما 0لي):

دلسيد دلبرني�شي مليد):)52)حصة.

دلسيد حجي علي):)52)حصة.

دلسيد) تعيين  تم  (: دلتسيير)

مسير0ن) علي  وحجي  مليد  دلبرني�شي 

للشركة ملد  غير محدا .

بكتابة) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 

 2221/21/25 بتاريخ) بجرسيف 

تحت رقم)2222/961.

712 P

  SENEGAL NEGOCE   
SARL 

عليه) مصااق  عقد  بمقت�شى  (

بتاريخ))17)ايسمبر)2222)ببرشيد تم)

ذدت) لشركة  دألسا�شي  دليظام  وضع 

تحمل) ودلتي  دملحدوا   دملسؤولية 

دلخصائص)))دلتالية):

))دلتسمية)):))))

 SENEGAL NEGOCE   SARL 

ذدت) شركة  (: دلقانونية) دلصفة 

دملسؤولية دملحدوا )

دالستيردا) (: دالختماعي) دلهدف  (

ودلتصد0ر

رأس دملال):)حدا رأسمال دلشركة)

بمبلغ)122222))ارهم في 0د)

ا0ان دباباكار)))52.222)))))ارهم

با دي�شى))))52.222))))))ارهم)

من) دبتددء) سية  (99 (: دملد )

دلتأسيس دلنهائي.

 31 0يا0ر إلى) (1 :)من) دلسية دملالية)

ايسمبر من كل عام.

دملقر دالختماعي):)دلرقم)227)تجزئة)

دلقاا0ري دلطابق)1)بب322)برشيد

دلتسيير) حق  أعطي  (: دلتسيير) (

لحسن شكوش و ا0ان) ( (: للسيد0ن)

دباباكار)))ملد  غير محدا .

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

دلقانوني باملحكمة دالبتددئية ببرشيد)

تم) كما  (1625/2222 رقم) تحت 
دلتجاري) بالسجل  دلشركة  تسجيل 

2222)تحت عدا)) 18)ايسمبر) بتاريخ)

.14427

 1 C   

 ELEVAGE ECHAABA BEJAAD
SARL 

122.222DH

دعالن عن تأسيس »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) إعددا  تم  (2222 ايسمبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية):)

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا )

 ELEVAGE ECHAABA دلتسمية):)

 BEJAAD
طيور) تربية  (: دلشركة) غرض 

دلريش

F6)شقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)

شارع) (1 0اسميية) دألول  دلطابق  (2

محمد دلسااس،)مريبكة

مد  دلشركة:)99)سية.

 122.222 (: مبلغ رأسمال دلشركة)

ارهم

إلى) مقسمة  (: دليقد0ة) دلحصص 

ارهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة موزعة على):))

مجيدي مليفة):)62.222))ارهما.)

اعيون انيا):)42.222)ارهما.

دلحصص دلعينية):)

دلشخصية) دلشركاء) دسماء)

ودلعائلية وعياوينهم)

تجزئة) (7 مجيدي مليفة دلساكن)

مجد دلفتح دبي دلجعد،)مريبكة

تجزئة) (7 دلساكية) انيا  اعيون 

دلفتح دبي دلجعد،)مريبكة
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توزيع دالنصبة على دلشركاء:)
دلتسيير) حق  أعطي  دلتسيير:)
ودلسيد ) مليفة  مجيدي  للسيد 
وكمساهمين) كمسير0ن  انيا  اعيون 

ملد  غير محدوا .)
تم دال0ددع دلقانوني ب)29)ايسمبر)

2222)تحت رقم6763.
 2 C  

» BINAE SOUSS «
شركـة محدوا  دملسؤولية 
رأسمالها 222 222 1  ارهم

دملقر دالختماعي : تجزئة دليجد 2، 
دلبقعة رقم U8، دلطابق دالول، 

دلجد0د . 
 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري:

11151
تعد0الت

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
دالستثيائي بتاريخ)25)سبتمبر)2222،)
قرر شركاء)دلشركة دملذكور  دعاله))ما)

0لي):
من) دملتبقية  درباع  ثالثة  تحرير 

رأسمال دلشركة غير دملحرر .
من) دلخامس  دلفصل  تغيير 

دلقودنين دالساسية للشركة.
دالساسية) دلقودنين  تحيين 

للشركة.
دإل0ددع) تم  دلقانوني:) دإل0ددع 
لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دملحكمة دالبتددئية بالجد0د  بتاريخ)

7)دكتوبر)2222)تحت رقم)25456.
)مالصة وبيان

 3 C 

» HIBRI ATLAS«
 شركـة محدوا  دملسؤولية ادت 

شريك وحيد
رأسمالها 122222  ارهم

دملقر دالختماعي : شقة بالطابق 
دالول، 64، ارب دلحجار، دلجد0د . 

 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري:
17441

تأسيس شركـة
 21 بتاريخ) محرر  عقد  بمقت�شى 
  22 ( بتاريخ) مسجل  (،2222 ايسمبر)

دلقانون) إعددا  تم  (،2222 ايسمبر)
دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

باملميزدت دلتالية):
محدوا ) شركـة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية ادت شريك وحيد.
«(HIBRI ATLAS«(:(تسمية دلشركة(
دالنعاش) (: دلشركة) غـرض 
نقل) دلبياء،) ( دشغال) دلعقاري،)

دلبضائع.
تسويق دالسماك وفودكه دلبحر.

دالول،) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
64،)ارب دلحجار،)دلجد0د .

محدا) دملبلغ  (: دلشركة) رأسمال 
  1222 ارهم مقسم إلى) (122222 في)
ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 
على) موزعة  في  ( دلودحد ) للحصة 

دلشريكين كالتالي):)
 522 (: بومليفي) خودا  دلسيد 

حصة دختماعية.
ويسيرها)) دلشركة  0د0ر  دلتسيير:)
دلحامل) ( بومليفي) خودا  دلسيد 
رقم) للتعريف  دلوطيية  للبطاقة 

 .MA42227
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دملحكمة دالبتددئية بالجد0د  بتاريخ)
14)ايسمبر))2222)تحت رقم)25726.

مالصة وبيان

 4 C

» AUTO ECOLE SOBAI«
شركـة محدوا  دملسؤولية ادت 

شريك وحيد
رأسمالها 122222  ارهم

دملقر دالختماعي : 29 دلطابق 
دلسفلي، زنقة 2، تجزئة دليصر، بير 

دلجد0د. 
 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري:

17435
تأسيس شركـة

 21 بتاريخ) محرر  عقد  بمقت�شى 
  24 ( بتاريخ) مسجل  (،2222 ايسمبر)
دلقانون) إعددا  تم  (،2222 ايسمبر)
دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

باملميزدت دلتالية):

محدوا ) شركـة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية ادت شريك وحيد.

 AUTO ECOLE«(:(تسمية دلشركة
«(SOBAI

لتعليم) مدرسة  (: دلشركة) غـرض 
دلسياقة.

 29 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
تجزئة) (،2 زنقة) دلسفلي،) دلطابق 

دليصر،)بير دلجد0د.)
محدا) دملبلغ  (: دلشركة) رأسمال 
  1222 ارهم مقسم إلى) (122222 في)
ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 
دلشريك) دسم  في  ( دلودحد ) للحصة 

دلوحيد):)
 1222 (: دلسيد 0وسف دلسعيدي)

حصة دختماعية.
ويسيرها) دلشركة  0د0ر  (: دلتسيير)
0وسف) دلسيد  محدوا   غير  ملد  
دلسعيدي دلحامل للبطاقة دلوطيية)

 .MA73892(للتعريف رقم
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دملحكمة دالبتددئية بالجد0د  بتاريخ)
32)ايسمبر)2222)تحت رقم)25824.

)مالصة وبيان

 5 C 

 DK EVOLUTION«
 CONSTRUCTION

» METALLIQUE * DECM
شركـة محدوا  دملسؤولية 
رأسمالها 122222  ارهم

دملقر دالختماعي: تجزئة دلفالح، 
رقم 3، بسمة 2 دلطابق دلسفلي، 

دلجد0د . 
 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري :

17439
تأسيس شركـة

 4 ( بتاريخ) محرر  عقد  بمقت�شى 
  17 ( بتاريخ) مسجل  (،2222 ايسمبر)
دلقانون) إعددا  تم  (،2222 ايسمبر)
دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

باملميزدت دلتالية):
محدوا ) شركـة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية.

تسمية دلشركة):
 DK EVOLUTION»
  CONSTRUCTION METALLIQUE

«DECM
غـرض دلشركة):)

ودلبياء) دملدنية  للهيدسة  مقاولة 
دلحد0دي.

عيودن دملقر دالختماعي):
 2 بسمة) (،3 رقم) دلفالح،) تجزئة 

دلطابق دلسفلي،)دلجد0د .)
محدا) دملبلغ  (: دلشركة) رأسمال 
  1222 ارهم مقسم إلى) (122222 في)
ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 
للحصة دلودحد  موزعة على دلشركاء)

كالتالي):)
دلسيد عزدلد0ن عبد دلفتاح):)342 

حصة دختماعية.
 332 (: دلسيد عزدلد0ن عبد دالله)

حصة دختماعية.
 332 (: طمطاوي) بشر   دلسيد 

حصة دختماعية.
ويسيرها) دلشركة  0د0ر  دلتسيير:)
محدوا ) غير  ملد   ( مشتركة) بصفة 
دلسيد عزدلد0ن عبد دالله و دلسيد )

بشر  طمطاوي.)
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دملحكمة دالبتددئية بالجد0د  بتاريخ)
32)ايسمبر)2222)تحت رقم)25826.

)مالصة وبيان

 6 C

» BOUKHLIFI NEGOCE«
 شركـة محدوا  دملسؤولية
رأسمالها 122222  ارهم
دملقر دالختماعي : 5، تجزئة

 دمل ،دزمور. 
 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري :

17349
تأسيس شركـة

 24 بتاريخ) محرر  عقد  بمقت�شى 
نونبر)2222،)مسجل بتاريخ))26))نونبر)
دألسا�شي) دلقانون  إعددا  تم  (،2222
لشركة محدوا  دملسؤولية باملميزدت)

دلتالية):
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محدوا ) شركـة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية.

 BOUKHLIFI« (: دلشركة) تسمية 

«(NEGOCE

دالنعاش) (: دلشركة) غـرض 

دشغال) دلبياء،) ( دشغال) دلعقاري،)

مختلفة.

بيع وشردء)ميتجات دلتغليف.

عيودن دملقر دالختماعي):)5،)تجزئة)

دمل)،دزمور.)
محدا) دملبلغ  (: دلشركة) رأسمال 

  1222 ارهم مقسم إلى) (122222 في)

ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 

على) موزعة  في  ( دلودحد ) للحصة 

دلشريكين كالتالي):)

 522 (: ( بومليفي) خودا  دلسيد 

حصة دختماعية.

حصة) (522 بكار:) عزيز   دلسيد  

دختماعية.

ويسيرها)) دلشركة  0د0ر  دلتسيير:)

دلحامل) ( بومليفي) خودا  دلسيد 

رقم) للتعريف  دلوطيية  للبطاقة 

 .MA42227

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

دملحكمة دالبتددئية بالجد0د  بتاريخ)

14)ايسمبر)2222)تحت رقم)25726.
مالصة وبيان

7 C

» RETAMAR COM«
شركـة محدوا  دملسؤولية
رأسمالها 122222  ارهم

دملقر دالختماعي : دملكاز  1 » دالندلس 

» GHB4-M1 » دلطابق دالر�شي 

من دلعمار  رقم GHB4 رقم 

69،دلجد0د .

  رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري:

17377

تأسيس شركـة
 11 بتاريخ) محرر  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) إعددا  تم  (،2222 نونبر)

دألسا�شي لشركة محدوا  دملسؤولية)

باملميزدت دلتالية):

محدوا ) شركـة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية.

 RETAMAR« (: دلشركة) تسمية  (
«(COM

تحويل دالمودل،) (: غـرض دلشركة)
مدمات مختلفة،)دستيردا وتصد0ر.

مكاز ) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلطابق) («(GHB4-M1(« دالندلس) ( (1
رقم) (GHB4 دالر�شي من دلعمار  رقم)

69،دلجد0د .
محدا) دملبلغ  (: دلشركة) رأسمال 
  1222 ارهم مقسم إلى) (122222 في)
ارهم) (122 بقيمة) دختماعية  حصة 
على) موزعة  في  ( دلودحد ) للحصة 

دلشريكين كالتالي):)
 522 (: ( دلخدروف) دلسيد محمد 

حصة دختماعية.
 522 (: ( دلسيد دملعطي دلخدروف)

حصة دختماعية.
ويسيرها)) دلشركة  0د0ر  دلتسيير:)
غير) ملد   ( دلخدروف) دملعطي  دلسيد 

محدوا .
دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 
لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 
دملحكمة دالبتددئية بالجد0د  بتاريخ)
17)ايسمبر)2222)تحت رقم)25751.

))مالصة وبيان

8 C

 M2C@ETUDES ET« 
» SERVICES

شركـة محدوا  دملسؤولية ادت 
شريك وحيد

رأسمالها 622222  ارهم
دملقر دالختماعي : تجزئة دليورس 
II، دلطا0ق دلسفلي، فيال رقم 32، 

دلجد0د . 
 رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري :

6329
تحويل دملقر دالختماعي لشركة

بمقت�شى قردر دملسير دملؤرخ بتاريخ)
2222)مسجل تقرر تحويل) 19)نونبر)

دملقر دالختماعي):
 M2C@ETUDES ET«(لشركة

(«(SERVICES

ذدت) دملسؤولية  محدوا   شركـة 

شريك وحيد))دلى دلعيودن دلتالي):

درض دلبحر دلطابق دلسفلي فيال)

رقم)6)خماعة دلحوزية دقليم دلجد0د )

رسم عقاري رقم)135657/28.

بالجد0د ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2222)دعاا دلشريك) 19)نونبر) بتاريخ)

دعاله) دملذكور   للشركة  دلوحيد 

صياغة دلقانون دالسا�شي للشركة.

دإل0ددع) تم  (: دلقانوني) دإل0ددع 

لد ) دلضبط  بكتابة  دلقانوني 

)بتاريخ) دملحكمة دالبتددئية بالجد0د )

24)ايسمبر)2222)تحت رقم)25782.
مالصة وبيان

9 C

ELAM SAHARA
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذدت مسؤولية محدوا  

لشريك وحيد

رأسمالها 122.222 ارهم

مقرها :  شقة رقم 5 دلطابق دلثاني 

زدوية شارع لساركا وشارع داريس 
دلعول 

 دلددملة

تأسيـــس :
 16 ( بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ) (
تم إحددث دلقانون) (، (2222 نوفمبر)

مسؤولية) ذدت  لشـركـة  دألسا�شي 

محدوا  لشريك وحيد.

دلتسميــة):

 ELAM SAHARA SARL A

 ASSOCIE UNIQUE

محدوا ) مسؤولية  ذدت  شـركـة 

لشريك وحيد

دلهــدف):

ادمل) سودء) دلشركة  تهدف 

دملغرب أو مارخه لحسابها دلخاص أو)

لحساب دلغير إلى):)

مختبر تحاليل شبه مودا غذدئية،)

صياعية،) كيماوية،) فالحية،)

ميكربيولوخيك.)

تقد0م مدمة دلتحاليل).

دلعمليات) خميع  كذلك 

دملالية دلتي لها) دلتجارية،) دلصياعية،)

عالقة مباشر  أو غير مباشر  بالهدف)

دإلختماعي.)

 5 رقم) شقة  ( (: دالختماعي) دملقر 

لساركا) شارع  زدوية  دلثاني  دلطابق 

وشارع داريس دلعول)-)دلددملة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملــد )

دلتأسيس دلنهائـي
رأس دملـال):)حدا رأس دملال في مبلغ)

 1222 على) مقسم  ارهم  (122.222

للودحـد) ( ارهم،) (122 حصة من فئة)

0ونس) (: دلوحيد) دلشريك  لفائد  

دعليو 

:عهـد تسييـر دلشركـة إلى) دلتسييـر)

دلسيد دلوحيد):))0ونس دعليو 

فاتـح) من  تبتـدئ  (: دملاليـة) دلسيـة 

كل) من  ايسمبر  (31 في) وتيتهـي  0يا0ـر 

سيـة.

دألربــاح):))%5)لالحتياط دلقانـــونـي.

دإل0ـددع) تـم  ( (: دلقانـونـي) دإل0ــددع 

دلقانـونـي باملحكمـة دالبتددئية لوال0ـة)

خهـة دلددملة)-)وداي دلذهب)،)بمد0يـة)

دلددملـة 0ـوم)3)ايسمبر)2222)))تحـت)
دلسجل دلتجاري) (1152/2222 عـدا)

رقم)16813.   
للنشر ودلبيان

10 C

 CANINERO TRANSPORT
 SARL

شـركـة ذدت مسؤولية محدوا 
رأسمالها 122.222 ارهم

مقرها :  حي دملسير  3 زنقة تانسيفت 
رقم 15 

  دلددملة

  تأسيـــس 
 32 ( بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ) (
تم إحددث دلقانون) (، (2222 نوفمبر)

مسؤولية) ذدت  لشـركـة  دألسا�شي 

محدوا .

دلتسميــة):

 CANINERO TRANSPORT

 SARL
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شـركـة ذدت مسؤولية محدوا )

دلهــدف):

ادمل) سودء) دلشركة  تهدف 

دلخاص لحسابها  مارخه  أو   دملغرب 

أو لحساب دلغير))إلى):)

دليقل دلسياحي))دلطرقي))).

دلعمليات) خميع  كذلك 

دملالية دلتي لها) دلتجارية،) دلصياعية،)

عالقة مباشر  أو غير مباشر  بالهدف)

دإلختماعي.)

 3 دملسير ) حي  ( (: دالختماعي) دملقر 
زنقة تانسيفت رقم)15)-)دلددملة.

من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملــد )

دلتأسيس دلنهائـي
رأس دملـال):)حدا رأس دملال في مبلغ)

 1222 على) مقسم  ارهم  (122.222

للودحـد) ( ارهم،) (122 حصة من فئة)

لفائد  دلسيددن):)

دلعرو�شي دلشين))522)حصة

حمدي بوزكري))522)حصة

دلتسييـر):)عهـد تسييـر دلشركـة إلى)

دلسيد):))دلعرو�شي دلشين

فاتـح) من  تبتـدئ  (: دملاليـة) دلسيـة 

كل) من  ايسمبر  (31 في) وتيتهـي  0يا0ـر 

سيـة.

دألربــاح)):))%5)لالحتياط دلقانـــونـي.

دإل0ـددع) تـم  ( (: دلقانـونـي) دإل0ــددع 

دلقانـونـي باملحكمـة دالبتددئية لوال0ـة)

خهـة دلددملة وداي دلذهب)،)بمد0يـة)

   2222 ايسمبر) (14 0ـوم) دلددملـة 

دلسجل) (1217/2222 عـدا) تحـت 

دلتجاري رقم)16913.   
للنشر ودلبيان

11 C

 TALHADAK

 MULTISERVICES
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذدت مسؤولية محدوا  

لشريك وحيد
رأسمالها 122.222 ارهم

مقرها :  حي ودا دلشياف شارع تشال 
رقم 229 كردج رقم 2 

  دلددملة

تأسيـــس
 4 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) إحددث  تم  (،2222 نوفمبر)
مسؤولية) ذدت  لشـركـة  دألسا�شي 

محدوا  لشريك وحيد.
 TALHADAK (: دلتسميــة)
 MULTISERVICES SARL A

 ASSOCIE UNIQUE
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شـركـة 

لشريك وحيد
سودء) دلشركة  تهدف  (: دلهــدف)
لحسابها) مارخه  أو  دملغرب  ادمل 

دلخاص أو لحساب دلغير))إلى):)
،)دشغال دلصرف) شركة دليظافة)
دليفا0ات) ونقل  تسيير  دلصحي،)
دملنزلية،)دلصياعية،)دلفالحية،)وشبه)

غذدئية)).
إعاا  تدوير دليفا0ات بصفة عامة)).

دلعمليات) خميع  كذلك 
دملالية دلتي لها) دلتجارية،) دلصياعية،)
عالقة مباشر  أو غير مباشر  بالهدف)

دإلختماعي.)
دملقر دالختماعي):))حي ودا دلشياف)
(- (2 كردج رقم) (229 شارع تشال رقم)

دلددملة.
من تاريخ) سية دبتددء) (99 (: دملــد )

دلتأسيس دلنهائـي
رأس دملـال):)حدا رأس دملال في مبلغ)
 1222 على) مقسم  ارهم  (122.222
للودحـد) ( ارهم،) (122 حصة من فئة)
مد0جة) (: دلوحيد ) دلشريكة  لفائد  

ملدوزي
:عهـد تسييـر دلشركـة إلى) دلتسييـر)

دلسيد):))إبردهيم دلعوا
فاتـح) من  تبتـدئ  (: دملاليـة) دلسيـة 
كل) من  ايسمبر  (31 في) وتيتهـي  0يا0ـر 

سيـة.
دألربــاح):))%5)لالحتياط دلقانـــونـي.

دإل0ـددع) تـم  (: دلقانـونـي) دإل0ــددع 
دلقانـونـي باملحكمـة دالبتددئية لوال0ـة)
خهـة دلددملة)-)وداي دلذهب)،)بمد0يـة)
دلددملـة 0ـوم)12)أكتوبر)2222)))تحـت)
دلسجل دلتجاري) (1232/2222 عـدا)

رقم)16647.   
للنشر ودلبيان

12 C

TONIO’S DESIGN 

SARL AU 

122.222 ارهم

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  بشريك وحيد

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نوفمبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية):)

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد

  TONIO’S DESIGN((:(دلتسمية

أشغال مختلفة) (: غرض دلشركة)

ودلبياء.

 72 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

دالول،) دلطابق  دلحسن  موالي  زنقة 

مريبكة

مد  دلشركة):)99)سية.

 122222 (: مبلغ رأسمال دلشركة)

ارهم)

إلى) مقسمة  (: دليقد0ة) دلحصص 

ارهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة موزعة على):))

فخر دلد0ن دنس:)122222)ارهما.)

دلحصص دلعينية):)

دلشخصية) دلشركاء) دسماء)

ودلعائلية وعياوينهم):

 72 فخر دلد0ن دنس دلساكن رقم)

زنقة موالي دلحسن،)مريبكة

توزيع دالنصبة على دلشركاء:)

دلتسيير:)أعطي حق دلتسيير للسيد)

فخر دلد0ن دنس مسير ومساهم ملد )

غير محدوا .

تم دال0ددع دلقانوني ب)24)ايسمبر)

2222)تحت رقم)6757.

13 C

D.R.M DISTRIBUTION
SARL AU 

122.222 ارهم
دعالن عن تأسيس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد 
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) إعددا  تم  (2222 ايسمبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية):)
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد
 D.R.M (: دلتسمية)

 DISTRIBUTION
دشغال مختلفة) (: غرض دلشركة)

ودلبياء)-مقاول توزيع دلدهانات
رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
14سوق دلقد0م دلطابق دلثاني بلوك)

ا زنقة21)أغسطس،)مريبكة)
مد  دلشركة):)99)سية.

 122222 (: مبلغ رأسمال دلشركة)
ارهم)

إلى) مقسمة  (: دليقد0ة) دلحصص 
ارهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة موزعة على:))
)))))اوش اريس):)122222)ارهما.)

دلحصص دلعينية):)
دلشخصية) دلشركاء) دسماء)

ودلعائلية وعياوينهم):
دلهد ) حي  دلساكن  اريس  اوش 

زنقة)13)رقم)76)ا ج دلبيضاء)
)توزيع دالنصبة على دلشركاء):)

دلتسيير) حق  أعطي  دلتسيير:)
ومساهم) مسير  اريس  اوش  للسيد 

ملد  غير محدوا .
تم دال0ددع دلقانوني ب)23)ايسمبر)

2222)تحت رقم)6755.
14 C

 AMIZART ANIMATION
SARL AU 

42.222 ارهم
دعالن عن تأسيس »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد»

 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) إعددا  تم  (2222 ايسمبر)
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دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية):)

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد

 A M I Z A R T : لتسمية د

  ANIMATION

دلفني) دلتسليم  (: دلشركة) غرض 

ودلرياضة) دلثقافة  ودلخدمات؛)

-مدمات ومدمات دلكمبيوتر)

دلسمعية) ودلخدمات  دإلنتاج  (

دلبصرية
 55 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلطابق دألول دلشقة)1)شارع مردكش،)

مريبكة

مد  دلشركة):)99)سية.

 42222 (: دلشركة) رأسمال  مبلغ 

ارهم)

مقسمة) (: دليقد0ة) دلحصص 

ارهم) (122 حصة من فئة) (422 إلى)

للحصة موزعة على):))

دلعفوي دمين):)42222)ارهما.)

دلحصص دلعينية):)

دلشخصية) دلشركاء) دسماء)

ودلعائلية وعياوينهم:

دلزنقة) (3 دلساكن) دمين  دلعفوي 

دلهد ) دلسااس حي  شارع محمد  (2

مريبكة.)

توزيع دالنصبة على دلشركاء):)

دلتسيير) حق  أعطي  دلتسيير:)

للسيد دلعفوي دمين مسير ومساهم)

ملد  غير محدوا .

تم دال0ددع دلقانوني ب)23)ايسمبر)

2222)تحت رقم)6753.

15 C

 BAMBOO INDUSTRY
SARL AU

122.222DH

دعالن عن تأسيس شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) إعددا  تم  (2222 ايسمبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية):)

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا  بشريك وحيد

 BAMBOO (: دلتسمية)

  INDUSTRY

أشغال) خميع  (: دلشركة) غرض 

وبيع) شردء) ( (- دملعدنية) دلبياء)

دملستلزمات ودملودا دلصياعية)-)خميع)

أشغال دلبياء

F6)شقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)

2)دلطابق دألول 0اسميية)1،)مريبكة

مد  دلشركة):))99)سية.

 122222 (: مبلغ رأسمال دلشركة)

ارهم)

إلى) مقسمة  (: دليقد0ة) دلحصص 

ارهم) (122 حصة من فئة) ( ( (1222

للحصة موزعة على):))

(: دلقاار) عبد  بوعكاا 

122222)ارهما.)

دلحصص دلعينية):)

دلشخصية) دلشركاء) دسماء)

ودلعائلية وعياوينهم):

بوعكاا عبد دلقاار دلساكن تجزئة)

1)دلشقة) دلتوفيق إقامة كنزي عمار )

6/1/ا سطات)

)توزيع دالنصبة على دلشركاء):)

دلتسيير) حق  أعطي  دلتسيير:)

مسير) دلقاار  عبد  بوعكاا  للسيد 

ومساهم ملد  غير محدوا .

تم دال0ددع دلقانوني ب21)ايسمبر)

2222)تحت رقم)6751.

16 C

ZAK TRIP TOURS

ZAKS TRIP TOURS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ZAK TRIP TOURS

ZAK(TRIP(TOURS 56 زنقة فرحة 

حشاا دلطابق دلثالث رقم 6، 2222، 

دلددر دلبيضاء دملغرب

ZAKS TRIP TOURS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 56 زنقة 

فرحة حشاا  دلطابق دلثالث رقم 6 - 

2222 دلددر دلبيضاء  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3279

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2219 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 ZAKS TRIP دلوحيد) دلشريك  ذدت 

 122.222 رأسمالها) مبلغ  ( (TOURS

 56 دإلختماعي) ارهم وعيودن مقرها 
دلثالث) دلطابق  ( حشاا) فرحة  زنقة 
رقم)6)-)2222)دلددر دلبيضاء))دملغرب)

نتيجة ل):)أزمة قطاع.
زنقة) (56 و حدا مقر دلتصفية ب)

فرحة حشاا))دلطابق دلثالث رقم)6)-)

22132))دلددر دلبيضاء)دملغرب.)

و عين:
و) دوهبال  ( ( رضودن) دلسيد) ))
عيودنه)د))زنقة)189)رقم)26)ط)2)مج)

)دلددر دلبيضاء)دملغرب) (2222 ( داللفة)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2222)تحت رقم)72877.

2I

إئتمانية رزقي)»ذ.رزقي هشام»)محاسب معتمد

SOCIETE MAJID TRAVNEG
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشام» 

محاسب معتمد
رقم 17 شقه 15 زنقه دنتسيردبي ، 

52222، مكياس دملغرب

  SOCIETE MAJID TRAVNEG

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 5 

شارع دلجيش دمللكي دقامة دبو عام 

بلوك أ - 52222 مكياس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. SOCIETE MAJID TRAVNEG

منشط) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
عقاري

دالعمال دملختلفة دو دلبياء)

دإلنتاج دلزردعي ودلتسويق.
 5 رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

عام) دبو  دقامة  دمللكي  دلجيش  شارع 

بلوك أ)-)52222)مكياس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

محمد) ماخد  كاستيرو  دلسيد 

 122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (: مليد)

ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

محمد) ماخد  كاستيرو  دلسيد 
5)شارع دلجيش) مليد عيودنه)د))رقم)

 52222 دمللكي دقامة دبو عام بلوك أ)

مكياس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

محمد) ماخد  كاستيرو  دلسيد 
5)شارع دلجيش) مليد عيودنه)د))رقم)

 52222 دمللكي دقامة دبو عام بلوك أ)

مكياس دملغرب
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4264.
3I

BEFEC

MEDI GLOBAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

BEFEC
32 شارع دلجيش دمللكي ، 22222، 

دلددر دلبيضاء دملغرب
MEDI GLOBAL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دالختماعي 22 تجزئة 

موريطانيا حي دلصياعي سيدي 
دلبرنو�شي - دلددر دلبيضاء - 22222 

دلددر دلبيضاء دملغرب.
توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.32.323

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)25)نونبر)2222)تمت إضافة)
إلى نشاط دلشركة) دلتالية  دألنشطة 

دلحالي):
وتصد0ر) ودستيردا  صياعة  (-
في) دلتشخيص  وأاودت  دلكودشف 

دملختبر.
النتاج) صياعية  وحد   إنشاء) (-
دألخهز  دلطبية وعلى وخه دلخصوص)

صياعة إبر أقالم دألنسولين..
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)758.127.
4I

FIDUBAC SARL

MIDITERANIE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير نشاط دلشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع 0وسف دبن تاشفين 
 NADOR، دلشقة رقم 11 دلياضور

62000، nador(maroc
MIDITERANIE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي 283 

شارع دألمير سيدي محمد دلياظور - 

62222  دلياظور دملغرب.

تغيير نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.19317

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

»-تصنيع) من) دلشركة  نشاط  تغيير 

دمليتجات ذدت دالستهالك دلكبير

دمليتجات) وتصد0ر  -دستيردا 

»-دستيردا) إلى) دلكبير ») دالستهالكية 

دالستهالكية) دمليتجات  وتصد0ر 

دلكبير 

دالستهالكية) دمليتجات  -توزيع 

دلكبير ».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3824.

5I

SOLUCIA EXPERTISE

OPTIMUM STRATEGIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

OPTIMUM STRATEGIS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 357 شارع 

محمد دلخامس دلطابق دلثالث 

فضاء أ 4  - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

 281915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2213 أبريل) (15

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.OPTIMUM STRATEGIS
وكالة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

إعالنات.
عيودن دملقر دالختماعي):)357)شارع)
محمد دلخامس دلطابق دلثالث فضاء)

أ)4))-)22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: ( دلسيد دمين دلتاقي)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد معاذ دلقاا0ري بوتشيش)):))
522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( دلتاقي) دمين  دلسيد 
الرميطاج)) دالمضر  دلطريق  ممر  (17

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
بوتشيش)) دلقاا0ري  معاذ  دلسيد 
عيودنه)د))زنقة)8)سيدي فاتح)12222 

دلرباط دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( دلتاقي) دمين  دلسيد 
الرميطاج)) دالمضر  دلطريق  ممر  (17

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

ماي)2213)تحت رقم)524331.
6I

CABINET BEN MOKHTAR

PC DESIGN
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC
PC DESIGN »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: دمليطقة 

دلحر  للتصد0ر بطيجة دلتجزئة 15 

دلقطعة 1 - 92222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.18975

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

تم دتخاذ) (2222 نونبر) (22 دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 1.922.222 بمبلغ) دملال  رأس  زياا  

من) تحويله  و  للصرف  قابل  ارهم 

122.222)إلى)2.222.222)ارهم قابل)

للصرف عن طريق))دملساهمة دليقد0ة)

19.222)حصة خد0د ) و ذلك بخلق)

للشركاء) بالكامل  أسيدت  و  حررت 

فرن�شي) معاز  إ0دي  دلسيد  دلجدا 

دلجنسية و دلحامل لجودز دلسفر رقم)

دإلقامة رقم) و بطاقة  (16AT25231

معاز) بيغي  دلسيد   و  (،K228653V

دلفرنسية دلجنسية و دلحاملة لجودز)

18FA82885(دلسفر رقم

على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

عن) دلوحيد  دلشريك  تيازل  ما0لي:)

لفائد ) دلتفضيلي  دالكتتاب  حق 

دلشريكين دلجد0د0ن.)و عليه تم تغيير)

دلفصل)7)من دلقانون دألسا�شي

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 

دلشركة) رأسمال  تحد0د  تم  ما0لي:)

قابل للصرف) ( ارهم) (2.222.222 في)

حصة من فئة) (22.222 مقسمة إلى)

122)ارهم))قابل للصرف مقسمة بين)

دلسيد ) (: دلتالي) دليحو  على  دلشركاء)

دلسيد) حصة،) (15.222 معاز) بيغي 

شركة) و  حصة  (4.222 معاز) إ0دي 

بي�شي ا0زد0ن كونسيبت)1.222)حصة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)236126.

7I
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CABINET BEN MOKHTAR

CLINIQUE RAZI
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

CLINIQUE RAZI »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 26 زنقة 

دلحددئق عين حياني - 92222 طيجة 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.87841

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

2222)تم دتخاذ) 14)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 1.422.222 بمبلغ) دملال  رأس  زياا  

إلى) (722.222 من) تحويله  و  ارهم 

)عن طريق إاماج) 2.122.222)ارهم)

دلحسابات دلجارية للشركاء

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دعتماا قانون أسا�شي خد0د

على) 0يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 

ما0لي:)بمقت�شى محضر دلجمع دلعام)

قرر) (14/12/2222 بتاريخ) دمليعقد 

من) كل  تسيير  مد   تجد0د  دلشركاء)

دلدكتور مالد بياني و دلدكتور 0اسر)

شمالل) مصطفى  دلدكتور  و  دللودح 

ملد )3)سيودت)

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)

و عليه تم تغيير دلفصل)7)من دلقانون)

دألسا�شي)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (18 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237331.

8I

BEFEC

AIKO BABY

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

توسيع نشاط دلشركة)

BEFEC

32 شارع دلجيش دمللكي ، 22222، 

دلددر دلبيضاء دملغرب

AIKO BABY شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي 22 إقامة 

أفييون -esc 10كاليفورنيا طريق 

مكة - دلددر دلبيضاء - 22222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.38.224

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2219 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):

و) دملالبس  أسا�شي،) -بشكل 

دملبيعات عبر دالنترنت ميتجات رعا0ة)

مام) مودا  عا   دلقائمة  دالطفال 

طبيعية)،)صد0قة للبيئة.

دلصياعية) دألنشطة  خميع  (-

دملتمثلة في دلتمشيط و دلغزل ودلنسج)

ودلصباغة و دلطباعة وعموما خميع)

دلقائمة) دألقمشة  معالجة  عمليات 

على دملاا دلخام دلطبيعية.

دلخارج،) في  أو  دملغرب  في  سودء) (-

دلتمثيل،)دلوكالة،)دلعمولة،)دلتوزيع،)

دالطالق،)دلبيع،)شردء)خميع ميتجات)

بشكل عام

و) دالستيردا  عمليات  خميع  (-

دملنسوخات) دلتصد0ر لجميع ميتجة 

ودملالبس.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2219)تحت رقم)725.726.

9I

SAFRES

 SOCIETE AFRICAINE

 D›EQUIPEMENT ET DE

SERVICES SAFRES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

SAFRES

شارع دبرهيم دلروادني 13 زنقة 

أحمد دملجاطي إقامة لي زدلب رقم 8 

دملعاريف ، 22332، دلددردلبيضاء 

دملغرب

 SOCIETE AFRICAINE

 D›EQUIPEMENT ET DE

SERVICES SAFRES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دبرهيم دلروادني 13 زنقة أحمد 

دملجاطي إقامة لي زدلب رقم 8 

دملعاريف - 22332 دلددردلبيضاء 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.26697

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)21)شتيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

زنقة) (13 دلروادني) دبرهيم  »شارع 

رقم) زدلب  لي  إقامة  دملجاطي  أحمد 

دلددردلبيضاء) (22332 (- دملعاريف) (8

عمار ) دملركزي  »دلبارك  إلى) دملغرب»)

دلبارك) (36 رقم) دلخامس  دلطابق  ا 

دملركزي عمار  ا دلطابق دلخامس رقم)

36 28999)دملحمد0ة))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 15 بتاريخ) ( باملحمد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1696.

12I

MJ MANAGEMENT

 GREENTECH SOLUTIONS(
)EX HBKS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 GREENTECH SOLUTIONS(

EX HBKS) شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 17 شارع 
مو�شى بن نصير و  دلطابق 4 رقم   64 

طيجة - 92222 طيجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.51187

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 21)شتيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
 GREENTECH SOLUTIONS( EX
HBKS)))مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم)
شارع) (17 دإلختماعي) مقرها  وعيودن 
مو�شى بن نصير و))دلطابق)4)رقم)))64 
طيجة)-)92222)طيجة دملغرب نتيجة)

ل):)توقف نشاط دلشركة.
و حدا مقر دلتصفية ب)17)شارع)
مو�شى بن نصير و))دلطابق)4)رقم)))64 

طيجة)-)92222)طيجة دملغرب.)
و عين:

و) بوحوت  ( حسن) دلسيد) ))
 AV IMAM KASTALANI عيودنه)د))
 IMB BONITA ETG 2 N 6 Tanger
(( ( دملغرب كمصفي) طيجة  (92222

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7271.
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دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

RIO DEL PESCADOR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

RIO DEL PESCADOR شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دملسير  

24 شارع دلعلويين رقم 32 مكرر - 

73222 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

16777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 RIO (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.DEL PESCADOR

-بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسمك بالجملة.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 32 رقم) دلعلويين  شارع  (24 دملسير )

مكرر)-)73222)دلددملة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: شهيد) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) شهاب  محمد  دلسيد 

حي دلرحمة زنقة)12)رقم)82 73222 

دلددملة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) شهاب  محمد  دلسيد 

حي دلرحمة زنقة)12)رقم)82 73222 

دلددملة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

نونبر)2222)تحت رقم)1127.

12I

CABINET BEN MOKHTAR

PC DESIGN
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

PC DESIGN »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: دمليطقة 

دلحر  للتصد0ر بطيجة دلتجزئة 

15دلقطعة 1 - 92222 طيجة 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.18975

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

2222)تم دتخاذ) 27)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دملصااقة على تفويت خميع حصص)

دلشريك دللبياني شركة بي�شي ا0زد0ن)

حصة) (1222 دلذي فوت) كونسيبت 

دلسيد) دلشريك  لفائد   له  مملوكة 

إ0دي معاز

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تأكيد مد  تسيير دلسيد إ0دي معاز)

ملد  غير محدا 

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دعتماا قانون أسا�شي خد0د)

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)
دليظام دألسا�شي دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 
دلشركة) رأسمال  تحد0د  تم  ما0لي:)
إلى) مقسمة  2.222.222ارهم  في)
ارهم) (122 فئة) حصة من  (22.222
بالكامل) أسيدت  للصرف  قابلة 
 15.222 دلسيد  باغي معاز) ( لفائد )
 5.222 معاز) إ0دي  دلسيد  و  حصة 

حصة)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (17 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237264.

13I

CABINET BEN MOKHTAR

TEXTILE LA ROSA
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

TEXTILE LA ROSA »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: دمليطقة 
دلحر  للتصد0ر بطيجة دلتجزئة 26 
ب دلبيا0ة ا1 دلطابق 1  - 92222 

طيجة دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.92381

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تم دتخاذ) 14)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دملصااقة على تفويت خميع حصص)
لفائد ) أحمد  موسعيد  دلسيد 
دلسيد) دلجد0د  دلوحيد  دلشريك 

شماع محمد عمار
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دستقالة دلسيد موسعيد أحمد من)

ميصبه كمسير

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

عمار) محمد  شماع  دلسيد  تعيين 

كمسير ملد  غير محدا 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
و عليه تم تغيير دلفصل)7)من دلقانون)

دألسا�شي)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (17 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237263.

14I

nador conseil sarl au

ACTION SPORT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

ACTION SPORT  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دلبستان رقم 4 تاويمة دلياظور - 

62222 دلياظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

21211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (19

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. ACTION SPORT

دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

بالجملة) وتوزيع  ( وبيع) وتصد0ر 

ودلتجزئة دللودزم دلرياضية..

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- دلياظور) تاويمة  (4 رقم) دلبستان 

62222)دلياظور دملغرب.
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أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 752 ( (: دملقردني) مو�شى  دلسيد 

حصة بقيمة)75.222)ارهم للحصة).

 252 ( (: دلدليمي) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)25.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دملقردني  مو�شى  دلسيد 

شارع دكيليرد رقم)22  6222)دلياظور)

دملغرب.

دلدليمي عيودنه)د)) دلسيد محمد 

17)زنقة مورو دقامة وليلي ارج أ شقة)

دلددردلبيضاء) (2222 دملعاريف) (21

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دملقردني  مو�شى  دلسيد 

شارع دكيليرد رقم)22  62222)دلياظور)

دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3825.

15I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ADEL SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

ADEL SERVICES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلقسم 

II بقعة رقم 21 - 73222 دلددملة 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.6125
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 اخيبر) في12) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلكوري عددا) (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (322
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222
اخيبر) (22 بتاريخ) عددا  باب  دحمد 

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 22 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1257.

16I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

LAD LOGISTIQUE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 
صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب
LAD LOGISTIQUE  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي دلحي 
دلصياعي باملياء رقم 26 دلطابق 
دالول مكتب رقم 27 - 73222 

دلددملة دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.16337

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم تعيين) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)
دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دلدرهم عبد هللا كمسير وحيد
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 11 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1199.

17I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ADEL SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

ADEL SERVICES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

و عيودن مقرها دالختماعي حي دلقسم 

II بقعة رقم 21 - 73222 دلددملة .

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.6125

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)16)اخيبر)2222)تم تحويل)

دلشكل دلقانوني للشركة من)»شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد»)

دملحدوا ».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1257.

18I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ABHA PELAGIC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد0د للشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

ABHA PELAGIC  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

حبوها بن دلسوادني رقم 82 - 

73222 دلددملة دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.15247

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم تعيين) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دلدرهم عبد هللا كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 12 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1194.

22I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

H.TEK HOLDING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

H.TEK HOLDING شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلنهضة 

1 رقم 1766 - 73222 دلددملة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

16995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 H.TEK(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HOLDING
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غرض دلشركة بإ0جاز):)-دستغالل)

وتسيير فيدق.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 73222 (- (1766 رقم) (1 دلنهضة)

دلددملة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد عبد دلرحمن دلتامك):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد زكرياء)حسني):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلتامك) دلرحمن  عبد  دلسيد 

عيودنه)د))فرنسا)-)-)فرنسا.

عيودنه)د)) حسني  زكرياء) دلسيد 

فرنسا)-)-)فرنسا.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) حسني  زكرياء) دلسيد 

فرنسا)-)-)فرنسا

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 26 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

نونبر)2222)تحت رقم)1272.

21I

FINGEST CONSEIL SARL

STE NARTRANS MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

دلحي دلصياعي تجزئة دملساررقم 

1369 مكتب 1 مردكش ، 42222، 

مردكش دملغرب

STE NARTRANS MAROC  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دافاق 1 محل 2 رقم 1352 سعاا  

مردكش  - .  مردكش  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. NARTRANS MAROC

نقل) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبضائع لحساب دلغير.

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

سعاا ) (1352 رقم) (2 محل) (1 دافاق)

مردكش))-).))مردكش))دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: صابر) دلعالء) دبو  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

522)حصة) ( (: دلسيد عمر كد0ري)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دبو دلعالء)صابر عيودنه)د))

((. ( مردكش) دورير  أ0ت  دلفيااق  حي 

مردكش))دملغرب).

حي) دلسيد عمر كد0ري عيودنه)د))

مردكش)) ( (. ( مردكش) (445 ثاركة رقم)

دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دبو دلعالء)صابر عيودنه)د))

((. ( مردكش) دورير  أ0ت  دلفيااق  حي 

مردكش))دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (17 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118222.

22I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ALU BOIS CANARIA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

ALU BOIS CANARIA شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلعوا  

رقم 92 - 73222 بيركيدوز دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

16987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 ALU (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BOIS CANARIA

خميع) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دشغال دليجار  و دالملييوم).

عيودن دملقر دالختماعي):)حي دلعوا )

رقم)92)-)73222)بيركيدوز دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلشاهد) فوز  سيدي  دلسيد 

دلوزدني):))1.222)حصة بقيمة)1.222 

ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلشاهد) فوز  سيدي  دلسيد 

زنقة فكيك دقامة) دلوزدني عيودنه)د))

فلوريدد دلطابق)7)دلشقة)73 92262 

طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلشاهد) فوز  سيدي  دلسيد 

زنقة فكيك دقامة) دلوزدني عيودنه)د))

فلوريدد دلطابق)7)دلشقة)73 92262 

طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1268.

23I

Sté quick bridge

STE ENOUALI ORIENTAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

Sté quick bridge

 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

STE ENOUALI ORIENTAL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دقامة 

زيتون شارع محمد دلخامس رقم 

128 دلطابق 3 رقم 12 - 35122 

خرسيف دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1445

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)23)نونبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

»دقامة زيتون شارع محمد دلخامس)
رقم)128)دلطابق)3)رقم)12)-)35122 

خرسيف دملغرب»)إلى)»مرآب رقم)27 

دمللك) (22 رقم) بخوشة شارع  تجزئة 

خرسيف)) (35122 (- أناس) دملسمى 

دملغرب».
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( بجرسيف) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)954/2222.

25I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

BRUQUER FUTUR MAROC

إعالن متعدا دلقردردت

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء دلــمــردكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 خليز ، 42222، مردكش 

دملغرب

 BRUQUER FUTUR MAROC

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »

 PROP :وعيودن مقرها دالختماعي

 ARD EL HAFI BD MED V ET RUE

 MANSOUR(EDDAHDBI 3EME

 - -  ETAGE(BUR(N° 308 GUELIZ

مردكش دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.27823

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

تم دتخاذ) (2222 28)شتيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

رغم) دلـشـركة  دسـتغالل  دستمردر 

مـسار  ثـالثة أرباع رأسمالها

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) بيد 

في) دلشركة  وضعية  تسوية  ما0لي:)

إطار دملقتضيات وداخال دملحـدا  في))

357)من دلقانون رقم) ( )رقم) دلـفـصل)

17-95

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (23 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118829.

27I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

NACEF AGRICOLE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

NACEF AGRICOLE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلحي 

دلحسني رقم 945 - 73222 دلددملة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

16761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 NACEF(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRICOLE

دالنتاج) (- (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلفالحي.).

دلحي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

73222)دلددملة) (-(945 دلحسني رقم)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد محمد دلغزدلي):))252)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

((: ناصف) دللطيف  عبد  دلسيد 

252)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة

 252 ( (: دلورز) دلحق  دلسيد عبد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 252 ( (: دلورز) دالاله  دلسيد عبد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلغزدلي  محمد  دلسيد 

 42222 دالواد0ة) عثمان  دوالا  اودر 

مردكش دملغرب.

ناصف) دللطيف  عبد  دلسيد 

 1265 رقم) دلوحد   حي  عيودنه)د))

73222)دلددملة دملغرب.

دلسيد عبد دلحق دلورز عيودنه)د))

 42222 دالواد0ة) دلفياخير  اودر 

مردكش دملغرب.

دلسيد عبد دالاله دلورز عيودنه)د))

 42222 دالواد0ة) دلفياخير  اودر 

مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلغزدلي  محمد  دلسيد 

 42222 دالواد0ة) عثمان  دوالا  اودر 

مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 26 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

نونبر)2222)تحت رقم)1115.

29I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

STE RIO INVEST
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

STE RIO INVEST شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي بقعة رقم 

192 عمار  14 رقم 24 حي موالي 

دلرشيد - 73222 دلددملة دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.11227

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)23)اخيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

 24 رقم) (14 عمار ) (192 »بقعة رقم)

حي موالي دلرشيد)-)73222)دلددملة)

(- (99 رقم) دلعوا   »حي  إلى) دملغرب»)

73222)دلددملة))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1277.

31I

SOFT ALTERNATIVE SARL

LARODEN

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مفض رأسمال دلشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طيجة دملغرب

LARODEN شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دمليطقة 

دلصياعية دكزنا0ة تجزئة رقم 313 - 

92222 طيجة دملغرب.

مفض رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.88833

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

مفض رأسمال دلشركة بمبلغ قدره)

 122.222« أي من) ارهم») (52.222»

عن) ارهم») (52.222« إلى) ارهم»)

طريق):)تخفيض عدا))دألسهم.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237718.

33I
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دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

STE RIO INVEST
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

STE RIO INVEST شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي بقعة 192 

عمار  14 رقم 4 حي موالي دلرشيد - 

73222 دلددملة دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.11227

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

«922.222)ارهم»)أي من)»122.222 

عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)

أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1277.

34I

ADVOLIS

BERCHEM CAR
إعالن متعدا دلقردردت

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

BERCHEM CAR »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: شارع 

محمد دلخامس عمار  دليعقوبي 

دلطابق دلثالث شقة رقم 5 - 62222 

وخد  دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.32297
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تم دتخاذ) (2222 نونبر) (32 دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:21 رقم) قردر 
مردا) دخعالي  دلسيد  فوت  ما0لي:)
522)حصة إختماعية لفائد  دلسيد)
دلكبير) دلسيد  فوت  (-. كريم) دخعالي 
إختماعية) حصة  (522 حيضور)

لفائد  دلسيد دخعالي كريم
على) 0يص  دلذي  (:22 رقم) قردر 
دلقانوني) دلشكل  تحويل  ما0لي:)
شركة ذدت دملسؤولية) للشركة من»)
دملحدوا )»)إلى)»)شركة ذدت مسؤولية)

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)»
على) 0يص  دلذي  (:23 رقم) قردر 
ما0لي:)بعد وفا  دملسير دخعالي محمد)
على) دلعام  دلجمع  أعضاء) دتفق 
وحيد) كمسير  كريم  دخعالي  تسمية 
دلصالحية) كامل  وإعطائه  للشركة 
لتسير وثمثيل دلشركة وذدلك ملد  غير)

محدوا .
على) 0يص  دلذي  (:24 رقم) قردر 
دلعام) دلجمع  أعضاء) دتفق  ما0لي:)
دلقانون) تحيين  على  وباالخماع 

دالسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
:)دلذي) بيد رقم دلقانون دالسا�شي)
دلقانون) تحيين  ما0لي:) على  0يص 

دالسا�شي
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (22 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3263.
36I

El BACHTIRI MOHAMMED

TORINO CITY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

El BACHTIRI MOHAMMED
 rue(laalouj(lakbira(seffah(fes 22

، 30000، Fes(Maroc

TORINO CITY شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي محل 92 
تجزئة دلدري�شي دلقيطوني سيدي 

بوخيد   - 32222 فاس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
64895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TORINO CITY
غرض دلشركة بإ0جاز):)-1)دشغال)

مختلفة
2)-)تاخر

دملحالت) ودخهات  تيظيف  ( (3-
دلتجارية ودملحالت دلتجارية ودلشقق

 -4)دملشور  دإلادرية).
 92 عيودن دملقر دالختماعي):)محل)
سيدي) دلقيطوني  دلدري�شي  تجزئة 

بوخيد ))-)32222)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دملوفق) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( دملوفق) محمد  دلسيد 
اودر أوالا حمو دلودا0ن موالي يعقوب)

فاس)3222)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( دملوفق) محمد  دلسيد 
اودر أوالا حمو دلودا0ن موالي يعقوب)

فاس)3222)فاس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (22 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3212.

37I

FINGEST CONSEIL SARL

NOUR ESCARGOT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

دلحي دلصياعي تجزئة دملساررقم 

1369 مكتب 1 مردكش ، 42222، 

مردكش دملغرب

NOUR ESCARGOT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي مكتب رقم 

1 شقة رقم 171 عمار   دلنرخس 

كلم 17 شارع عالل دلفا�شي مردكش  

- .  مردكش  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 NOUR(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ESCARGOT

تربية) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلحلزون).

مكتب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

رقم)1)شقة رقم)171)عمار ))دلنرخس)

كلم)17)شارع عالل دلفا�شي مردكش))-)

.))مردكش))دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99  سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
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((: دلسيد موالي دلصد0ق بومليك)

122)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

بومليك) دلصد0ق  موالي  دلسيد 

رقم) دلخير  مفتاح  إقامة  عيودنه)د))

((. بلعكيد) دبردهيم  سيدي  ودحة  (23

مردكش))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

بومليك) دلصد0ق  موالي  دلسيد 

رقم) دلخير  مفتاح  إقامة  عيودنه)د))

((. بلعكيد) دبردهيم  سيدي  ودحة  (23

مردكش))دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118322.

39I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

CAVALI BUILDING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن دبن طفيل ، إقامة 

ا0اموند، دلطابق دألول ، مكتب  رقم 

3 ، 92222، طيجة دملغرب

CAVALI BUILDING  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

فاس، ركن دبن طفيل،إقامة 

ا0اموند، دلطابق دالول، بلوك ب، 

مكتب رقم 3 طيجة. - 92222 طيجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111293

 11 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 اخيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. CAVALI BUILDING

دالنعاش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعقاري.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

طفيل،إقامة) دبن  ركن  فاس،)

ب،) بلوك  دالول،) دلطابق  ا0اموند،)

مكتب رقم)3)طيجة.)-)92222)طيجة)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 ABM(Holding( ( :( ( 700 دلشركة)

حصة بقيمة)72.222)ارهم للحصة).

 322 ( (: صالح) بن  طريق  دلسيد 

حصة بقيمة)32.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

  ABM Holding دلشركة)

 28 دلوطيية) دلطريق  عيودنه)د))

،حددئق مرخان،دقامة سياحية رقم)

 93222 تطودن) دألول  دلطابق  (12

تطودن دملغرب.

دلسيد طريق بن صالح عيودنه)د))

هوليدد)1268)أمسترادم هوليدد.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دعافر عبد دملالك عيودنه)د))

شارع دلجيش دمللكي دقامة دلفتح ط)

تطودن) (93222 تطودن) (11 شقة) (3

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (22 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

.M12222245827(2222)تحت رقم

42I

مستأمية فيسكاكوم

RED ECHO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مستأمية فيسكاكوم

رقم 25، زنقة دملستشفى، ، 25352، 

وداي زم دملغرب

RED ECHO شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلرقم 

63، زنقة تونس - 25352 وداي زم 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

1139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (29

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 RED (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ECHO

إعاا ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تدوير دليفا0ات.

عيودن دملقر دالختماعي):)دلرقم)63،)

زنقة تونس)-)25352)وداي زم دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: رضا) بوكطا0ة  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) رضا  بوكطا0ة  دلسيد 

27،)شارع دلسالم،)حي عثمان) دلرقم)

13122)بوزنيقة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) رضا  بوكطا0ة  دلسيد 

27،)شارع دلسالم،)حي عثمان) دلرقم)

13122)بوزنيقة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بوداي زم))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)196/2222.

41I

FINGEST CONSEIL SARL

ORE GOUSS MINING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

دلحي دلصياعي تجزئة دملساررقم 

1369 مكتب 1 مردكش ، 42222، 

مردكش دملغرب

ORE GOUSS MINING  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي مشروع 

دلنزهة رقم 527 بلد0ة أ0ت دورير 

دلحوز مردكش  - .  مردكش  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

128753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 ORE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. GOUSS MINING

غرض دلشركة بإ0جاز):)-مياخم أو)

عمال مياخم))مشغل).

أو) )تاخر  ودلتصد0ر) -دالستيردا 

وسيط).

واردسة) ودالستشاردت  -دلهيدسة 

دملشاريع..



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   1018

مشروع) (: عيودن دملقر دالختماعي)

دورير) أ0ت  بلد0ة  (527 رقم) دلنزهة 

دلحوز مردكش))-).))مردكش))دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  عبد دلكريم لغرور):))152 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد عاال أخوحي):))152)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 152 ( (: دلسيد عبد دلكريم بيددلي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

152)حصة) ( (: دلسيد دنودر دلزنبر )

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 152 ( (: حك�شي) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 152 ( (: مصمط) أميية  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

لغرور) دلكريم  عبد  دلسيد 

مبروكة) خيهان  إقامة  (23 عيودنه)د))

مردكش)).))مردكش))دملغرب).

عيودنه)د)) أخوحي  عاال  دلسيد 

كيدد).))مونتر0ال))كيدد.

بيددلي) دلكريم  عبد  دلسيد 

عيودنه)د))تجزئة برداي)2)عمار )568 

مردكش)) ( (. دسكجور مردكش) (9 شقة)

دملغرب.

عيودنه)د)) دلزنبر   دنودر  دلسيد 

18)دسيل) 24)شقة ب) إقامة مرخانة)

مردكش)).))مردكش))دملغرب).

عيودنه)د)) حك�شي  محمد  دلسيد 

حي) (14 رقم) دي  بلوك  (12 قطاع)

دلرياض دلرباط)).))دلرباط))دملغرب).

دلسيد  أميية مصمط عيودنه)د))

شارع أحمد دلزودق رقم)1)حار  موالي)

دلحسن تطودن)).))تطودن))دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

لغرور) دلكريم  عبد  دلسيد 

مبروكة) خيهان  إقامة  (23 عيودنه)د))

مردكش)).))مردكش))دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (27 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2222)تحت رقم)117849.

42I

2

جنات إكرام
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 imm.A(appt(n°15 almansour

 zerka(meknes ، 50500، meknes

maroc

خيات إكردم شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 

16 زنقة لفقيه دلدرب دلسعاا  - 

52222 مكياس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

خيات) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

إكردم.

إستردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتصد0ر

أشغال مختلطة.
 16 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)
زنقة لفقيه دلدرب دلسعاا )-)52222 

مكياس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 342 ( (: دلسيد أاراور عبد دملالك)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 332 ( (: إاريس) دلهاافي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 332 ( (: محمد) مشيطيح  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دملالك) عبد  أاراور  دلسيد 

 52222 دلوحد ) حي  عيودنه)د))

مكياس دملغرب.

عيودنه)د)) إاريس  دلهاافي  دلسيد 

حي دإلنار )52222)مكياس دملغرب.

دلسيد مشيطيح محمد عيودنه)د))

مكياس) (52222 دلدهب) ودا  حي 

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دملالك) عبد  أاراور  دلسيد 

 52222 دلوحد ) حي  عيودنه)د))

مكياس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (25 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3622.

44I

FINGEST CONSEIL SARL

KECH ESCARGOT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

دلحي دلصياعي تجزئة دملساررقم 

1369 مكتب 1 مردكش ، 42222، 

مردكش دملغرب

KECH ESCARGOT  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي مكتب رقم 

2 شقة رقم 171 عمار   دلنرخس 

كلم 17 شارع عالل دلفا�شي مردكش  

- .  مردكش  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 KECH (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. ESCARGOT

-تربية) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلحلزون).

مكتب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

رقم)2)شقة رقم)171)عمار ))دلنرخس)

كلم)17)شارع عالل دلفا�شي مردكش))-)

.))مردكش))دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

((: رحموني) علمي  0وسف  دلسيد 

122)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

رحموني) علمي  0وسف  دلسيد 

عيودنه)د))تجزئة دلروضات)1)رقم)52 

مردكش)).))مردكش))دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

رحموني) علمي  0وسف  دلسيد 

عيودنه)د))تجزئة دلروضات)1)رقم)52 

مردكش)).))مردكش))دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118311.

45I
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STE SUD EST GESTION SARL

DROUG TRAV
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 26 دلعمار  99 شارع موالي 

علي دلشريف ، 52222، دلرشيد0ة 

دملغرب

DROUG TRAV شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تغدوين 

دلجد0د  تيجددا - 52222 دلرشيد0ة 

دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.8129

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

بمبلغ) دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (772.222« قدره)

«1.222.222)ارهم»)إلى)»1.772.222 

تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)422.

47I

STE SUD EST GESTION SARL

FLUERENES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 26 دلعمار  99 شارع موالي 

علي دلشريف ، 52222، دلرشيد0ة 

دملغرب

FLUERENES شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  رقم 15 

مطار  دملودن فركلة دلعليا تيجددا - 

52222 دلرشيد0ة دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.8437

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

 22.222« أي من) ارهم») (945.222»

عن) ارهم») (965.222« إلى) ارهم»)

أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)421.

49I

ficogedek(sarl(au

SOTRAVE.DV
إعالن متعدا دلقردردت

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SOTRAVE.DV  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: حي ضهر 

خمال دكوردي  - - دلحاخب دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.48915

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

تم دتخاذ) (2222 0ونيو) (25 دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:21 رقم) قردر 

طرف) من  حصة  (522 بيع) ما0لي:)

دلسيد داريس دعزدب لفائد  دلسيد)

عا�شي عزيز

على) 0يص  دلذي  (:22 رقم) قردر 

و) عزيز  عا�شي  دلساا   تعيين  ما0لي:)

كمال بورزيكي كمسيردن للشركة تبعا)

الستقالة دلسيد داريس دعزدب

على) 0يص  دلذي  (:23 رقم) قردر 

و) عزيز  عا�شي  دلساا   تعيين  ما0لي:)

كمال بورزيكي كموقعان للشركة تبعا)

الستقالة دلسيد داريس دعزدب

على) 0يص  دلذي  (:24 رقم) قردر 

دالسا�شي) دليظام  تحيين  ما0لي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم).:)دلذي 0يص على ما0لي:).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

13)أكتوبر) بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)3228.

52I

AGSOFT

AGSOFT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

AGSOFT

 C /O بلوك 7  زنقة مكرر 12  رقم

11 حي بئر دنزردن تيكوين ، 82222، 

أكاا0ر دملغرب

AGSOFT شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : بلوك 

7  زنقة مكرر 12  رقم C /O 11 حي 

بئر دنزردن تيكوين - 82222 أكاا0ر 

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.36387

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

مسؤولية) ذدت  شركة  (AGSOFT

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)

وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)

مقرها دإلختماعي بلوك)7))زنقة مكرر)

دنزردن) بئر  حي  (C /O 11 رقم) ( (12

تيكوين)-)82222)أكاا0ر دملغرب نتيجة)

النتهاء)دلنشاط دلتجاري.

و عين:

دلسيد) ))عبد دلصمد))أسيددل و)

ليون فرنسا) (7332 فرنسا) عيودنه)د))

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

بلوك) وفي  (2222 اخيبر) (12 بتاريخ)
C /O 11)حي) 12))رقم) 7))زنقة مكرر)

أكاا0ر) (82222 (- تيكوين) دنزردن  بئر 

دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97655.

51I

ALEXANDRIS(COMPTA(-(SARL

واليـــمـــــو
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

ودليـــمـــــو  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 127 

شــارع  مـــرس دلسلـطــان دلطــابــق 5  

شـقــــة رقــــم 19  -- 22122 دلبيضــاء  

دملــغــــرب  .

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.149.311

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2218 شتيبر) (13 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

خيـت) شركـة  (( ( دلسيد) تفويت 

في) دملمثلــة  ش.ذ.م.م.) (- سيستم)

حصة) (222 مــردح) محمـد  شخص 

حصة) (4.222 أصل) من  دختماعية 

شركـة بتيسـامــو-) (( ( دلسيد) ( لفائد )

عبـد) شخـص  فـي  دملمثلــة  ش.ذ.م.م.)

هللا فـولـوس بتاريخ)13)شتيبر)2218.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759.267.

52I
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COMPTABLE

شركة ميديترانيان طرنس الينز
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

COMPTABLE

 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50

 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50،

 14300، SOUK(EL(ARBAA(DU

GHARB MAROC

شركة ميد0تردنيان طرنس ال0نز 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر والا 

مصباح لكبار بحار  والا عياا سوق 

أربعاء دلغرب - 14322 سوق دألربعاء 

دلغرب دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري)

 16 عقد عرفي مؤرخ في) ( بمقت�شى) (:

دلقانون) إعددا  تم  (2222 اخيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

ميد0تردنيان طرنس ال0نز.

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملستخدمين.

:)اودر والا) عيودن دملقر دالختماعي)

مصباح لكبار بحار  والا عياا سوق)

أربعاء)دلغرب)-)14322)سوق دألربعاء)

دلغرب دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد قدور فشخيه):))622)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 422 ( (: فشخيه) مو�شى  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) فشخيه  قدور  دلسيد 

والا) بحار   لكبار  مصباح  والا  اودر 

 14322 دلغرب) أربعاء) سوق  عياا 

سوق أربعاء)دلغرب دملغرب.

عيودنه)د)) مو�شى فشخيه  دلسيد 

والا) بحار   لكبار  مصباح  والا  اودر 

 14322 دلغرب) أربعاء) سوق  عياا 

سوق أربعاء)دلغرب دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) فشخيه  قدور  دلسيد 

والا) بحار   لكبار  مصباح  والا  اودر 

دالربعاء) سوق  (14322 سوق) عياا 

دلغرب دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلغرب)) دالربعاء) بسوق  دالبتددئية 

رقم) تحت  (2222 اخيبر) (22 بتاريخ)

.352/2222

54I

إئتمانية رزقي)»ذ.رزقي هشام»)محاسب معتمد

 SOCIETE DOMAINE EL

BOUCHOUAFI SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشام» 

محاسب معتمد

رقم 17 شقه 15 زنقه دنتسيردبي ، 

52222، مكياس دملغرب

 SOCIETE DOMAINE EL

BOUCHOUAFI SARL AU شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

 IMM 25, وعيودن مقرها دإلختماعي

 APPT(N°7 LOTISSEMENT(IBN

 ROCHD- MEKNES(MEKNES

MEKNES 50000 دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

47589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2219 مارس) (18

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 SOCIETE DOMAINE EL (:

.BOUCHOUAFI SARL AU

دإلنتاج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلزردعي ودلتسويق.

 IMM 25,(:(عيودن دملقر دالختماعي

 APPT N°7 LOTISSEMENT IBN

 ROCHD-( MEKNES( MEKNES

MEKNES 52222)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 EL BOUCHOUAFI دلسيد)

بقيمة) حصة  (HASSAN( :( ( 1.000

122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

 EL BOUCHOUAFI دلسيد)

 WIAM IMM عيودنه)د)) (HASSAN

 12 APPT 19 OULFA 52222

CASABLANCA)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 EL BOUCHOUAFI دلسيد)

 WIAM IMM عيودنه)د)) (HASSAN

 12 APPT 19 OULFA 52222

CASABLANCA)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

2219)تحت رقم)2275.

55I

FOUZMEDIA

2H AL KHAIR IMMO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

2H AL KHAIR IMMO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 19 زنقة 

عالل دلرحماني رقم 2 - 142222 

دلقييطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

57371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (11

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 2H AL(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KHAIR IMMO

ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري

بيع مودا دلبياء

نقل دلبضائع.

زنقة) (19 (: عيودن دملقر دالختماعي)

 142222 (- (2 رقم) دلرحماني  عالل 

دلقييطر  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) عطار  هشام  دلسيد 

 14222 أفكا) (87 دلرقم) (291 زنقة)

دلقييطر  دملغرب.
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عيودنه)د)) لغريب  هشام  دلسيد 
دلطيبي) سيدي  مو�شى  دوالا  اودر 

14222)دلقييطر  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) عطار  هشام  دلسيد 
 14222 أفكا) (87 دلرقم) (291 زنقة)

دلقييطر  دملغرب
عيودنه)د)) لغريب  هشام  دلسيد 
دلطيبي) سيدي  مو�شى  دوالا  اودر 

14222)دلقييطر  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالقييطر ))بتاريخ)25)نونبر)

2222)تحت رقم)-.

57I

fiduciaire(al(jamiae

 SOS SERVICES
IMMOBILIERE DU NORD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 21

93000، tetouan(maroc
 SOS SERVICES IMMOBILIERE
DU NORD شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
 OUAD EL وعيودن مقرها دإلختماعي
 MAKHAZEN(N°7 BUREAU(N°3

.- 93000 TETOUAN(MAROC
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.5931

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)22)نونبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
 OUAD EL MAKHAZEN N°7»
 BUREAU(N°3(-(93000(TETOUAN
 RUE MOHAMED« إلى) («MAROC
 BENNOUNA( ZKT( HD( N°35( -

.«93222 TETOUAN  MAROC
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
16)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6186.

58I

MITAK CONSEIL

ٱأوكي كار
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

ٱأوكي كار  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 53 شارع 

بوراو دلطابق دلسفلي رقم 26 - 

22182 دلددر دلبيضاء دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

ٱأوكي) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

كار).

تأخير) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

سياردت بدون سائق.

53)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)

(- (26 رقم) دلسفلي  دلطابق  بوراو 

22182)دلددر دلبيضاء)دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد أحمد دإلسماعيلي):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

)دلسيد أحمد دإلسماعيلي):)1222 

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دإلسماعيلي) أحمد  دلسيد 
سعيد)) ارب  (116 رقم) عيودنه)د))

22422)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دإلسماعيلي) أحمد  دلسيد 
سعيد)) ارب  (116 رقم) عيودنه)د))

22422)دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758933.

59I

fiduciaire(al(jamiae

CAFES LUNA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وفا  شريك

fiduciaire(al(jamiae

 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 21

93000، tetouan(maroc

CAFES LUNA  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 AV 1 وعيودن مقرها دإلختماعي

 ACHRA(MAI - 93000 TETOUAN

.MAROC

وفا  شريك
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1397

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تم دإلعالم) 24)نونبر) دملؤرخ في)

 AMIN EL YOUNSI ( بوفا  دلشريك)

(
ً
تبعا دلورثة  على  حصصه  توزيع  و 

0ونيو) (23 في) دملؤرخ  دإلردثة  لرسم 

2215)بالشكل دألتي):

 SAFIA( DIRA( ( ،( ( 32 دلسيد) ))

حصة).

 ZOHRZ DAHMAN دلسيد) ))

SEBTI((،((24)حصة).

 ABDESLAM EL دلسيد) ))

YOUNSI((،((88)حصة).

  FARAH(EL(YOUNSI((،(( (دلسيد

44)حصة).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

21)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6237.

61I

ABDENBIMSAADI

 CENTRE ATLAS POUR

 IMPRESSION, EDITION ET

DISTRIBUTION CAIED
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ABDENBIMSAADI

 QUT(SAFA(N° 33 3EME(ETG

 BENI(MELLAL ، 23020، BENI

MELLAL MAROC

 CENTRE ATLAS POUR

 IMPRESSION, EDITION(ET

DISTRIBUTION CAIED شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع دبن 

ملدون زنقة 4 رقم 13 دلنزدلة دوالا 

حمددن - 23222 بني مالل دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

12851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (25

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 CENTRE ATLAS POUR (:

 IMPRESSION, EDITION ET

.DISTRIBUTION CAIED

غرض دلشركة بإ0جاز):)مطبعة.

عيودن دملقر دالختماعي):)شارع دبن)
دلنزدلة دوالا) (13 رقم) (4 ملدون زنقة)

حمددن)-)23222)بني مالل دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 322 ( (: دلسيد د0ت دلغازي بوبكر)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

322)حصة) ( (: دلسيد حما حسن)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دالت) (: دلسيد د0ت دلغازي بوبكر) (

بقيمة)22.222)ارهم.

بقيمة) دالت  (: دلسيد حما حسن)

22.222)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

بوبكر) دلغازي  د0ت  دلسيد 

 152 رقم) شارع دبو دلعالء) عيودنه)د))

حي دالمل))23222)بني مالل دملغرب.

حي) دلسيد حما حسن عيودنه)د))

13 23222)بني) 3)رقم) دالطلس بلوك)

مالل دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

بوبكر) دلغازي  د0ت  دلسيد 

 152 رقم) شارع دبو دلعالء) عيودنه)د))

حي دالمل))23222)بني مالل دملغرب

حي) دلسيد حما حسن عيودنه)د))

13 23222)بني) 3)رقم) دالطلس بلوك)

مالل دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( مالل) ببني  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1322.

62I

fiduciaire(al(jamiae

CAFES LUNA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

fiduciaire(al(jamiae

 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 21

93000، tetouan(maroc

CAFES LUNA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 AV 1 وعيودن مقرها دإلختماعي

 ACHRA(MAI - 93000 TETOUAN

.MAROC

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1397
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (24 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
 ABDESLAM (( ( دلسيد) تفويت 
EL YOUNSI 6)حصة دختماعية من)
((( ( دلسيد) ( حصة لفائد ) (94 أصل)
بتاريخ) (ZOHRA DAHMAN SEBTI

24)نونبر)2222.
 FARAH EL (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (YOUNSI 18
(( ( دلسيد) ( حصة لفائد ) (62 أصل)
بتاريخ) (ZOHRA DAHMAN SEBTI

24)نونبر)2222.
 FARAH EL (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (YOUNSI 32
(( ( دلسيد) ( حصة لفائد ) (94 أصل)
SAFIA DIRA)بتاريخ)24)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
21)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6237.

63I

CABINET BEN MOKHTAR

TEXTILE LA ROSA
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

TEXTILE LA ROSA »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: دمليطقة 
دلحر  للتصد0ر بطيجة دلتجزئة 26 
ب دلبيا0ة ا1 دلطابق 1 - 92222 

طيجة دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.92381

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تم دتخاذ) 16)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دملصااقة على تفويت خميع حصص)

لفائد ) عمار  محمد  شماع  دلسيد 

دلسيد) دلجد0د  دلوحيد  دلشريك 

شماع محمد زهدي

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلسيد شماع محمد عمار) دستقالة 

من ميصبه كمسير

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

زهدي) محمد  شماع  دلسيد  تعيين 

كمسير خد0د ملد  غير محدا 

قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دمليطقة) إلى  دلرئي�شي  دملقر  تحويل 

 14 دلحر  للتصد0ر بطيجة دلتجزئة)

دلقطعة)1)دملكتب رقم)4 

قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دعتماا قانون أسا�شي خد0د

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 

دلشركة) رأسمال  تحد0د  تم  ما0لي:)

للصرف) قابل  ارهم  (122.222 في)

مقسمة إلى)1222)حصة من فئة)122 

ارهم قابل للصرف دسيدت بالكامل)

لفائد  دلشريك دلوحيد دلسيد شماع)

محمد زهدي

بيد رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
و عليه تم تغيير دلفصل)4)من دلقانون)

دألسا�شي

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237532.

64I

ficogedek(sarl(au

F.H DISTRIBUTION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

F.H DISTRIBUTION شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : محل رقم 

167 دليعيم 2  - 52252 مكياس 

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.47995

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تقرر حل) 27)اخيبر) دملؤرخ في)

ذدت) شركة  (F.H DISTRIBUTION

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 

ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي محل)

رقم)167)دليعيم)2))-)52252)مكياس)

دلنشاط) النعددم  نتيجة  دملغرب 

دلتجاري.

و عين:

و) حمددوي  ( مسعوا) دلسيد) ))

دلديغو�شي) تجزئة  (6 رقم) عيودنه)د))

مكياس) (. ( سعيد) سيدي  دلوفاق 

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

محل) وفي  (2222 اخيبر) (27 بتاريخ)

رقم)167)دليعيم)2))-)52252)مكياس)

دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)663.

66I

وين إكسبير

KERTREND IT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

وين إكسبير

25 زنقة عبد دلكريم دلد0وري دلددر 

دلبيضاء، 22122، دلددر دلبيضاء 

دملغرب

KERTREND IT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقرها دإلختماعي 47 شارع 

لال دلياقوت دلطابق 5  - 22822 

دلددردلبيضاء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.439669

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)12)أكتوبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

(- ( (5 شارع لال دلياقوت دلطابق) (47»

إلى) دملغرب») دلددردلبيضاء) (22822

دلطريق)) دلبرنو�شي  دلصياعي  »دلحي 

(- 8)شارع ميالنو دلددردلبيضاء) س ب)

22622)دلددردلبيضاء))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)756935.

67I

fiduciaire(la(koutoubia

شركة اليكما
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تجد0د مد  مزدولة مهام دملسير0ن

fiduciaire(la(koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC

شركة دليكما  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 2 زنقة 

دبن عائشة عمار  بال دلطابق دلثالث 

شقة رقم 12 - 42222 مردكش 

دملغرب.

»تجد0د مد  مزدولة مهام دملسير0ن»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.4771

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)24)نونبر)2222

مهام) مزدولة  مد   تجد0د  تقرر 

دملسير0ن ملد :)6)سيودت.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (18 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118665.

69I

دالتقان للحسابات

STE EL JALTI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

دالتقان للحسابات

142 شارع مردكش دلطابق دلثاني 

رقم 5 ، 62222، دلياظور دملغرب

STE EL JALTI   شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي حي دلفتح 

دلعروي - 62552 دلياظور دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.16845

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)25)نونبر)2222)تمت إضافة)

إلى نشاط دلشركة) دلتالية  دألنشطة 

دلحالي):

دملفوض ودملد0ر في خميع عمليات)

دليقل.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3727.

71I

UNIVERS COMPTA SARL AU

INTER MAKASSIB

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عمار  16، زنقة أ، شارع 

دلجيش دمللكي م.ج ، 52222، 

مكياس دملغرب

INTER MAKASSIB شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دلبساتين 1، رقم 22، دلبساتين  - 

52222 مكياس دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.33539

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)14)اخيبر)2222)تم))تحويل))

للشركة) دلحالي  دالختماعي  دملقر 

(،22 رقم) (،1 دلبساتين) »تجزئة  من)

52222)مكياس دملغرب») (-( دلبساتين)

عمار ) دقامة ورا ،) (،13 »متجر أ) إلى)

(- سعيد) سيدي  (،2 دلسالم) أ2،) (4

52252)مكياس))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4514.

73I

UNIVERS COMPTA SARL AU

SOCIETE BENLAHBIB CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عمار  16، زنقة أ، شارع 

دلجيش دمللكي م.ج ، 52222، 

مكياس دملغرب

 SOCIETE BENLAHBIB CAR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي متجررقم 

1، عمار  3 مكرر، تجزئة سار ، زنقة 

دلزيتون - 52272 مكياس  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.41289

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2222 اخيبر) (15 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 SOCIETE دلوحيد) دلشريك  ذدت 

رأسمالها) مبلغ  ( (BENLAHBIB CAR

مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222,22

 3 عمار ) (،1 متجررقم) دإلختماعي 

(- زنقة دلزيتون) تجزئة سار ،) مكرر،)

(: دملغرب نتيجة ل) ( مكياس) (52272

دمليافسة.

و حدا مقر دلتصفية ب متجررقم)
1،)عمار )3)مكرر،)تجزئة سار ،)زنقة)

دلزيتون))-)52272)مكياس))دملغرب.)
و عين:

و) ( مفتاح) ( سكيية) دلسيد) ))
(،3 ،عمار ) سار ،) تجزئة  عيودنه)د))
دملغرب) ( مكياس) (52272 فتح دلزهر)

كمصفي)) ))للشركة.
دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)665.

75I

UNIVERS COMPTA SARL AU

3H TRANS NORD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمار  16، زنقة أ، شارع 
دلجيش دمللكي م.ج ، 52222، 

مكياس دملغرب
3H TRANS NORD شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دالر�شي، رقم 18، زنقة رحال 
دملسكيني، تودركة - 52262 مكياس  

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.46939

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 اخيبر) (29 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 3H TRANS دلوحيد) دلشريك  ذدت 
NORD))مبلغ رأسمالها)122.222,22 
دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
دلطابق دالر�شي،)رقم)18،)زنقة رحال)
مكياس)) (52262 (- تودركة) دملسكيني،)

دملغرب نتيجة ل):)دمليافسة.
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و حدا مقر دلتصفية ب)1)،)شارع)

 32222 (- ( م ج) (9 دلشقة) ولي دلعهد،)

فاس دملغرب.)

و عين:

و) بومحسن  ( هياء) ( دلسيد) ))

عيودنه)د))1)،)شارع ولي دلعهد،)دلشقة)

9)م ج))32222)فاس))دملغرب كمصفي)

) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)666.

76I

دلحسين فاضيل

N.SNACOM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دلحسين فاضيل

مكتب رقم 15، دملجمع دملنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل دلفا�شي، إقامة حرف 

ب، مردكش ، 42222، مردكش 

دملغرب

N.SNACOM شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  

دلشطردلثاني، حرف ج رقم 127، 

تاميصورت ،مردكش دملغرب - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.N.SNACOM

مقاول) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دستيردا) (، دلبياء) أعمال  ملختلف 

وتصد0ر،أعمال دلطرق.

((: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(،127 رقم) ج  حرف  دلشطردلثاني،)

(- دملغرب) ،مردكش  تاميصورت)

42222)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: دلسيد 0زو مرودن)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

حصة) (522 ( (: ( دلسيد 0زو د0وب)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د))) مرودن  0زو  دلسيد 

(،127 رقم) ج  حرف  دلشطردلثاني،)

 42222 تاميصورت)،مردكش دملغرب)

مردكش دملغرب.

دلسيد 0زو د0وب))عيودنه)د))دملسير )

،مردكش)) (129 رقم) س  حرف  (22

42222)مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د))) مرودن  0زو  دلسيد 

(،127 رقم) ج  حرف  دلشطردلثاني،)

 42222 تاميصورت)،مردكش دملغرب)

مردكش دملغرب

دلسيد 0زو د0وب عيودنه)د))دملسير )

،مردكش) (129 رقم) س  حرف  (22

42222)مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)9743.

77I

مقاولة في دلحسابات)»أحمد دملردبطي»

 EL JILALI DE TRAVAUX ET

FOURNITURES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

مقاولة في دلحسابات »أحمد 

دملردبطي»

32، شارع محمد دلخامس ، 32222، 

دلحسيمة دملغرب

 EL JILALI DE TRAVAUX ET

FOURNITURES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

بطونية حي دكار دزوكاغ  - 32222 

دلحسيمة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (29

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 EL JILALI DE TRAVAUX ET

.FOURNITURES

تجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

و) دملخلتلفة  دالعمال  (- دلبياء) مودا 

.(Négociant((دلبياء)-)مفاوض

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 32222 (- ( دزوكاغ) دكار  حي  بطونية 

دلحسيمة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: نبيل) دلجياللي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) نبيل  دلجياللي  دلسيد 

 32222 ( 26)شارع دحد دلحي دلجد0د)

دلحسيمة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) نبيل  دلجياللي  دلسيد 

 32222 ( 26)شارع دحد دلحي دلجد0د)

دلحسيمة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالحسيمة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)581.

79I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فرج اوطو
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

فرج دوطو  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دلسفلي 22 زنقة ميكا دلزهور 2 فاس 

- 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (18

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

فرج) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

دوطو).

مدرسة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياقة).

دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلسفلي)22)زنقة ميكا دلزهور)2)فاس)

-)32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ميلوا) دحسان  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  وفاء)مصدق):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  دحسان ميلوا عيودنه)د))

دلزيتون) عرصة  (459 عمار ) (1 رقم)

فاس) زودغة  دلضحى  مجموعة 

32222)فاس دملغرب.

عيودنه)د)) مصدق  وفاء) دلسيد  

حي سيدي علي قرية با محمد تاونات)

72222)تاونات دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  دحسان ميلوا عيودنه)د))

دلزيتون) عرصة  (459 عمار ) (1 رقم)

فاس) زودغة  دلضحى  مجموعة 

32222)فاس دملغرب

عيودنه)د)) مصدق  وفاء) دلسيد  

حي سيدي علي قرية با محمد تاونات)

72222)تاونات دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3849.

82I

FIDICOM

TOP REPARATION AUTO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

FIDICOM

 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN

 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC

 TOP REPARATION AUTO

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي قطعة 289 

دلحي دلصياعي بنسوا  دليماء 3/11 

- 32222 فاس دملغرب .

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.31795

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (22 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

تفويت دلسيد)) ))محمد)))دلزروقي))

أصل) من  دختماعية  حصة  (522

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222

نونبر) (12 بتاريخ) ( دلعمارتي) محمد 

.2222

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

نونبر) (26 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3399/2222.

81I

GENERALE(D’ETUDES(&(CONSULTING

PROCESSUS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 GENERALE(D›ETUDES &

CONSULTING

59 شارع دلزرقطوني دلطابق 11 

دلشقة 32 ، 22362، دلددر دلبيضاء 

دملغرب

PROCESSUS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 ZONE وعيودن مقرها دإلختماعي

 D›ACTIVITE INDUSTRIEL

 31 CR(OULAD(AZZOUZ

 DAR(BOUAZZA   - 27223

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.61361

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (22 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

 FOUAD (( ( دلسيد) تفويت 

ZOUITEN 2.522)حصة دختماعية)

لفائد )) حصة  (9.522 أصل) من 

 Catherine JOCELYNE (( ( دلسيد)

SERRON)بتاريخ)22)نونبر)2222.

 FOUAD (( ( دلسيد) تفويت 

ZOUITEN 4.222)حصة دختماعية)

من أصل)9.522)حصة لفائد ))دلسيد)

 22 بتاريخ) ( (LAMIA  ZOUITEN (( (

نونبر)2222.

 FOUAD (( ( دلسيد) تفويت 

ZOUITEN 3.222)حصة دختماعية)

من أصل)9.522)حصة لفائد ))دلسيد)

 CHRISTOPHE LUMSDEN (( (

بتاريخ)22)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759222.

82I

ANDERSEN CONSULTING

KASR AL BARAKA SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

KASR AL BARAKA SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي كيلومتر 

4 طريق دلرباط  - 92222 دلعردئش 

دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.765

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 نونبر) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (2.922.222»

 3.222.222« إلى) ارهم») (122.222»

مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)

مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعردئش))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)1127/2222.

83I

GENERALE(D’ETUDES(&(CONSULTING

PROCESSUS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

 GENERALE(D›ETUDES &

CONSULTING

59 شارع دلزرقطوني دلطابق 11 

دلشقة 32 ، 22362، دلددر دلبيضاء 

دملغرب

PROCESSUS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 ZONE : وعيودن مقرها دالختماعي

 D’ACTIVITE INDUSTRIELLE

 31, COMMUNE(RURALE

 OULAD(AZZOUZ - 27223

.CASABLANCA MAROC

توسيع نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.61361

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)22)نونبر)2222)تمت إضافة)

إلى نشاط دلشركة) دلتالية  دألنشطة 

دلحالي):

 L’importation de (•

 matériels et équipements de

.l’agriculture

 Prestation de service (•

.relative aux études
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 Etudes générales de (•
.marchés publiques et privés

 E - c o m m e r c e , (•
 .marketing et communication

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759222.

84I

Cabinet(d’Affaires(GT(CONSULTING

CATANZARO PIZZA GRIL
عقد تسيير حر ألصل تجاري))دألشخاص)

دلطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
CATANZARO PIZZA GRIL

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
دلسيد) ))) أعطى  (2222 نونبر) (17
دلعمردني) زوخة  كوفر  ( خونفييف)
للبطاقة) (( ( دلحامل) دلجوطي 
دملسجل) (E222611T ( ( دلوطيية رقم)
باملحكمة) ( (42242 بالسجل دلتجاري)
دلتجارية بمردكش حق دلتسيير دلحر)
 2 دلرقم) دلكائن ب  دلتجاري  لألصل 
 42222 (- زنقة طارق دبن زياا خيليز)
شركة) للسيد) )) دملغرب  مردكش 
دلسيد) مسيرها  (GESTAURATION
(( ( مهدي دلعمردني دلجوطي دلحامل)
   E433724 ( ( رقم) دلوطيية  للبطاقة 
ملد )5)سية تبتدئ من)21)0يا0ر)2221 
و تنتهي في)21)0يا0ر)2226)مقابل مبلغ)

شهري)52.222))ارهم.

85I

كفاءدت كونسولتييغ

UNACONFORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

كفاءدت كونسولتييغ
482 شارع محمد دلخردزعمار  

دلتوزدني تطودن ، 93222، تطودن 
دملغرب

UNACONFORT شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 482 
شارع محمد دلخردز - 93222 تطودن 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.23823

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 اخيبر) (14 في) دملؤرخ 
ذدت) شركة  (UNACONFORT حل)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
 482 ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي)
شارع محمد دلخردز)-)93222)تطودن)
دملغرب نتيجة اللظروف دالقتصاا0ة

و عين:
و) ودلشيخ  ( محمد) دلسيد) ))
عيودنه)د))شارع طريفة زنقة د رقم)52 
(( ( تطودن دملغرب كمصفي) (93222

للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 482 وفي) (2222 اخيبر) (14 بتاريخ)
شارع محمد دلخردز)-)93222)تطودن)

دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
23)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6262.

86I

 LA PROVIDENCE GLOBAL TRADING

COMPANY

 LA PROVIDENCE GLOBAL
TRADING COMPANY

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 LA PROVIDENCE GLOBAL
TRADING COMPANY

 12-HAY(TARIK(RUE 28 No 10
 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

 Sidi(Bernoussi(Casablanca،
20610، CASABLANCA(MAROC

 LA PROVIDENCE GLOBAL
TRADING COMPANY شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

 HAY وعيودن مقرها دإلختماعي

 SIDI 12-TARIK(RUE 28 No 10

 BERNOUSSI CASABLANCA AIN

 SEBAA - HAY(MOHAMMADI

20610 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 LA PROVIDENCE GLOBAL

.TRADING COMPANY

 IMPORT(:(غرض دلشركة بإ0جاز

.&(EXPORT(-(NEGOCIANT

 HAY (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 TARIK( RUE( 28( No( 10-12( SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA AIN

 SEBAA( -( HAY( MOHAMMADI

.22612 CASABLANCA MAROC

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 65.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

 ABDELLAOUI AHMED دلسيد)

 AL HAYL SOUTH 1278((عيودنه)د

.MASCATE SULTANAT D’OMAN

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 ABDELLAOUI AHMED دلسيد)

 AL HAYL SOUTH عيودنه)د))

 1278 MASCATE SULTANATE

D’OMAN

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

رقم) تحت  (2222 اخيبر) (17

.764392539

87I

STE FIDLAMIAE SARL

 SOCITE D›ETUDES DE

 PROTECTION ET DE

 LA SECURITE CONTRE

L›INCENDIE  » SEPSI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

 SOCITE D›ETUDES DE

 PROTECTION ET DE

 LA SECURITE CONTRE

L›INCENDIE  « SEPSI شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 16 زنقة 

مشليفن رقم 12 أكددل - 12222 

دلرباط دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.42861

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

«322.222)ارهم»)أي من)»722.222 

عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)

إاماج دحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالودت إصددر في رأس دملال.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129873.

88I
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GESTORES UNIDOS

BAKNI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

GESTORES UNIDOS
 AV CASABLANCA IMM AL

 HOUDA ، 93040، TETOUAN
MAROC

BAKNI شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

 AV وعيودن مقرها دإلختماعي
 CASABLANCA IMM AL HOUDA

 N(C  - 93040 TETOUAN
MAROC

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
27485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BAKNI
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
 EXPLOITATION DE CARRIÈRE

.ET MINES
 AV (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 CASABLANCA IMM AL HOUDA
.N(C((-(93040(TETOUAN(MAROC
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 EL BAKKALI دلسيد)
بقيمة) حصة  (ABDELILAH( :( ( 600

62.222)ارهم للحصة).
 AKNI( MAJED( :( ( 400 دلسيد)
حصة بقيمة)42.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 EL BAKKALI دلسيد)
 AV DAY عيودنه)د)) (ABDELILAH

 OULD SIDI BABA RUE AL

 OUALAE 93222 TETOUAN

.MAROC

عيودنه)د)) (AKNI MAJED دلسيد)

 AV MOHAMED BENNOUNA

 BOUJARAH 93222 TETOUAN

.MAROC

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 EL BAKKALI دلسيد)

 AV DAY عيودنه)د)) (ABDELILAH

 OULD SIDI BABA RUE AL

 OUALAE 93222 TETOUAN

MAROC

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

11)شتيبر) بتاريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)381/22.
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MOHAMED SAFRIOUI

MITAK TISSAGE
إعالن متعدا دلقردردت

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

MITAK TISSAGE »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: زنقة 

حسن كريط عكاشة 3 تجزئة رقم 

4  - - دلددر دلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.71293

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)25)أكتوبر)2222)تم دتخاذ)

دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

ما0لي:)تفويت دلسيد))مالد دإلاري�شي)

12.222)حصة دختماعية) دلقيطوني)

لفائد  دلسيد فيصل بيعمور و دلسيد)

هشام بيعمور في حدوا)5222)حصة)

لكل ودحد منهما

على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
دإلختماعي) دلنشاط  تغيير  ما0لي:)
خميع) وإصالح  صيانة  (: كالتالي)
بالتقسيط) بيع  دلسياردت,) أنودع 
خميع دلتودبع و دملعددت و قطع غيار)

دلسياردت
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
غرض دلشركة):)صيانة وإصالح خميع)
بالتقسيط) بيع  دلسياردت,) أنودع 
خميع دلتودبع و دملعددت و قطع غيار)

دلسياردت
بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
أصبح رأسمال دلشركة موزع كالتالي):)
دلسيد فيصل بيعمور)12222)حصة)
دلسيد هشام بيعمور)12222)حصة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)753173.

92I

FIDUCIAIRE AL KHALIL  SARL

 S.I.E.M.E.Q  STE IMPORT
 EXPORT MATÉRIEL

 ELECTRIQUE ET
QUINQUERIE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

FIDUCIAIRE(AL(KHALIL  SARL
 2ANGLE BD ANFA ET CLOS

 DE(PROVENCE ، 20220،
CASABLANCA MAROC

 S.I.E.M.E.Q  STE(IMPORT
 EXPORT(MATÉRIEL

 ELECTRIQUE ET QUINQUERIE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية)
 N°  وعيودن مقرها دإلختماعي

 45 RUE(ABDELKADER
 MOUFTAKAR(ETAGE.2 N°
 4  2ANGLE(BD(ANFA(ET

 CLOS(DE(PROVENCE 20220
.CASABLANCA MAROC

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.334557

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2222 نونبر) (23 في) دملؤرخ 

دملسؤولية) ذدت  شركة  حل 

 S.I.E.M.E.Q  STE دملحدوا )

 IMPORT( EXPORT( MATÉRIEL

  ELECTRIQUE ET QUINQUERIE

مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم وعيودن)

 N° 45 RUE ( دإلختماعي) مقرها 

 ABDELKADER MOUFTAKAR

 ETAGE.2 N° 4  2ANGLE BD ANFA

 ET CLOS DE PROVENCE 22222

نتيجة ل) (CASABLANCA MAROC

 AUCUNE(ACTIVITÉ(DEPUIS(LA(:

.CRÉATION

ب)) دلتصفية  مقر  حدا  و 

 N° 45 RUE ABDELKADER

 MOUFTAKAR( ETAGE.2( N°( 4( ( -

 .22222 CASABLANCA MAROC

و عين:

 ABDELLAH  JENKAL دلسيد) ))

 LOT MANDARONA عيودنه)د)) و 

 SIDI MAAROUF  22522

كمصفي) (CASABLANCA MAROC

) ))للشركة.

دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد 

دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)

 DE(دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء

COMMERCE CASABLANCA

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757273.
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ADVISORY PARTNERS

EXOGLOBAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER(étage(Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
EXOGLOBAL شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 7 زنقة 
سبتة دقامة ردمي دلطابق دلتاني 
مكتب رقم 8  دلددر دلبيضاء - 
22122 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.EXOGLOBAL
تجار )) ( (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
ميتجات)) خميع  وتصد0ر  دستيردا 

دلفاكهة
خميع) وتصد0ر  دستيردا  تجار  

ميتجات دلغذدئية)
خميع) وتصد0ر  دستيردا  تجار  

ميتجات)))
،تأخير،) إنشاء،شردء) وعموما،) (
دالمتردع) بردءدت  (، دستغالل) أمودل 

دملتعلقة بهذه دألنشطة))وبشكل أعم
تكون) قد  دلتي  دملعامالت  خميع 
مباشر ) غير  أو  مباشر   صلة  ذدت 
باألهددف دملذكور  أعاله و تساهم في)

تطويرها أو تمد0دها.

زنقة) (7 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلتاني) دلطابق  ردمي  دقامة  سبتة 

مكتب رقم)8))دلددر دلبيضاء)-)22122 

دلددردلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد 0وسف دلسا0ح)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد 0وسف دلسا0ح عيودنه)د))
12م س)) مدمل) (8 رقم) (22 دلبيضاء)

دلددردلبيضاء) (22222 ( دلبيضاء) (43

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد 0وسف دلسا0ح عيودنه)د))
12م س)) مدمل) (8 رقم) (22 دلبيضاء)

دلددردلبيضاء) (22222 ( دلبيضاء) (43

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759472.
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ADVISORY PARTNERS

GLIDER TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER(étage(Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

GLIDER TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 7 زنقة 

سبتة دقامة ردمي دلطابق دلتاني 

مكتب رقم 8  دلددر دلبيضاء - 

22122 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GLIDER TRANS

غرض دلشركة بإ0جاز):)

))نقل دلبضائع دلوطيية ودلدولية)

)بيع وشردء)دلبياء)مودا

نقل) وسيلة  بأي  دملركبات  نقل 

دو)) ( دلشركة) لحساب  لها  مصرح 

لحساب))دلغير

(، نقل دلبضائع بجميع أنودعها) ( (

سودء)كانت سائلة أو صلبة أو في حالة)

غازية بأي وسيلة نقل مصرح بها)

دلدولي) دليقل  عمليات  خميع 

ودلعموالت) ودلتمثيل  ودلعبور 

ودلسمسر .

دستئجار و تفريغ دو شحن خميع)

دلكبير ) دلبياء) ومركبات  (، دملعددت)

ودألشغال لحسابها)))دو))لحساب دلغير)

لحساب دلشركة) ( و دلبيع) دلشردء)

,دملعددت) دليقل) تردميص  ( لجميع)

وأي) دلغيار  قطع  ,دإلطاردت,) ,دلوقوا)

أمر ) وملحقات  وميتجات  لودزم 

للسياردت دلتي تستخدمها دلشركة

،)سودء) خميع دملعامالت دلتجارية)

محلًيا أو لالستيردا ودلتصد0ر

دليقل) مدمات  خميع  تشغيل 

(
ً
فضال (، ودلجوي) ودلبحري  دلبري 

خميع) وتوظيف  وتسليم  عن شحن 

دملتعلقة) دلعمليات  وخميع  دلسفن 

بالشؤون دلبحرية

وعموما،)خميع دملعامالت دملالية،)
دلتجارية،)دلصياعية،)دلعقارية ودلغير)
ودلتي قد تكون ذدت صلة) دلعقارية،)
باألهددف) مباشر   غير  أو  مباشر  
دملذكور  أعاله و تساهم في تطويرها)

أو تمد0دها.
زنقة) (7 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلتاني) دلطابق  ردمي  دقامة  سبتة 
مكتب رقم)8))دلددر دلبيضاء)-)22122 

دلددردلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: لهردوي) صاليح  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) لهردوي  صاليح  دلسيد 

اودر دحدداد بني بويفرور دلياضور))
62999)دلددردلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) لهردوي  صاليح  دلسيد 
اودر دحدداد بني بويفرور دلياضور))

62999)دلددردلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759471.

93I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MEDOM TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

MEDOM TRANS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعيودن مقرها دإلختماعي  رقم 31 
شارع 32 بلوك 25 حي أ0ت محيد 
تيكوين أكاا0ر - 82222 دكاا0ر 

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.44161

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)12)اخيبر)2222)تم))تحويل))
دملقر دالختماعي دلحالي للشركة من)»)
حي أ0ت) (25 بلوك) (32 شارع) (31 رقم)
محيد تيكوين أكاا0ر)-)82222)دكاا0ر)
دملغرب»)إلى)»حي دلنهضة))بلوك د رقم)
218)دلدردركة دكاا0ر)-)82222)دكاا0ر))

دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97727.
94I

fidmanar

IMMOBILIERE ILY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fidmanar
113 شارع عبد دلكريم دلخطابي 
عمار  دملهيدز رقم ا شقة رقم 7 
دلطابق دلتاني مردكش ، 42222، 

marrakech maroc
IMMOBILIERE ILY شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

عالل دلفا�شي عملية بكار إقامة ك 
شقة رقم 42 - 42222 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129825

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 اخيبر)
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.IMMOBILIERE ILY

ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

ك) إقامة  بكار  عملية  دلفا�شي  عالل 

مردكش) (42222 (- (42 رقم) شقة 

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  عمردني علوي هيد):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

)دلسيد  عمردني علوي هيد):)522 

بقيمة)52.222)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

هيد) علوي  عمردني  دلسيد  

عيودنه)د))حي دمرشيش زنقة دلكتبية)

رقم)117 42222))مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

هيد) علوي  عمردني  دلسيد  

عيودنه)د))حي دمرشيش زنقة دلكتبية)

رقم)117 42222))مردكش دملغرب

عيودنه)د)) بوطريك  مالد  دلسيد 

 117 حي دمرشيش زنقة دلكتبية رقم)

42222))مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118991.

95I

CABINET HAMZAOUI

ESPACE THERMIQUE SNC
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC

 ESPACE THERMIQUE SNC

»شركة  دلتضامن»

وعيودن مقرها دالختماعي: زنقة ادلية 

رقم 2 - 92222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.26455

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

تم دتخاذ) (2222 نونبر) (12 دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

وفا  دلشريك دملرحوم محمد دلركيية)

بتاريخ)23/26/2222)دلدي كان 0ملك)

52)حصة دختماعية تم توزيعها على)

دلعدلي) دالردثة  عقد  حسب  دلورثة 

بتاريخ)26/27/2222)كالتالي):)0وسف)

 7 ليلى دلبكوري) (- 29)حصة) دلركيية)

حصص)-)هد  دلركيية)14)حصة

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

بردسمال) دلخاص  (7 دلبيد) تعد0ل 

دلشركة بعد توزيع دلحصص دملوروثة)

على دلورثة

على) 0يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 

دملرحوم) دملسير  وفا   بعد  ما0لي:)

محمد دلركيية تم تعيين مسير خد0د)

دلسيد) دلتسيير  مكتب  في  دضافته  و 

و) ت  لب  حامل  دلركيية  0وسف 

و الك ملد  غير محدا .) (K343278

من) مسير   دلشركة  تصبح  وبهدد 

طرف دلسيد  ناا0ة داري�شي و دلسيد)

غير) ملد   الك  و  ( دلركيية) 0وسف 

محدا  و بامضاء)مشترك.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)7)-)ردسمال دلشركة:)دلذي)

0يص على ما0لي:)حدا مبلغ ردسمال)

ارهم) دلف  مائة  مبلغ  في  دلشركة 

دختماعية) دلف حصة  مقسمة على 

من فئة دلف ارهم للودحد  و دملوزعة)

 52 ناا0ة داري�شي) (- (: دلتالي) بالشكل 

حصة) (29 دلركيية) 0وسف  (- حصة)

دختماعية)-)ليلى دلبكوري)7)حصص)

-)هد  دلركيية)14)حصة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)26455.

96I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

INSIGHT PLUS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 دلطابق 5 دلشقة 9 دقامة 

دلحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس دملغرب

INSIGHT PLUS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع عبد 

دلكريم دلخطابي دقامة بيمو�شى 

دلطابق 2 فاس - 32222 فاس 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

62429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 مارس) (29

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.INSIGHT PLUS

وكالة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

لالشهار.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

عبد دلكريم دلخطابي دقامة بيمو�شى)

فاس) (32222 (- فاس) (2 دلطابق)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد 0اسين رزقي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد 0اسين رزقي عيودنه)د))زنقة)
هارون) عين  دلفرح  حي  (7 رقم) (136

فاس)32222)فاس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد 0اسين رزقي عيودنه)د))زنقة)
هارون) عين  دلفرح  حي  (7 رقم) (136

فاس)32222)فاس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

مارس) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)-.

97I

SOFIDACE

 SOCIETE AFRICAINE DES
 SERVICES DE LA SANTE -

TRAVAUX
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

 SOCIETE AFRICAINE DES

 SERVICES(DE(LA(SANTE -

TRAVAUX شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
عالل دلفا�شي ، مد0ية دلعرفان ، حي 
دلرياض      - 12222 دلرباط دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
148587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 SOCIETE AFRICAINE DES
 SERVICES( DE( LA( SANTE( -

.TRAVAUX
دلشركة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ذدت نشاط في دملغرب):
•)خميع))دألشغال دملختلفة.

دلهيدسة) (، دلتشييد) أشغال  (•
دملدنية)،)دلبياء)،)ودألشغال دلعامة

دملعدنية) دلهياكل  أشغال 
ودلخشبية

دملهن) لجميع  دلتشييد  أشغال  (-
دلكهرباء) (، دلتكييف) (، )دلسباكة)
ذدت دلتيار دلعالي ودمليخفض)،)نجار )
دلخشب ودألملييوم)،)دلدهان)،)دلطالء)
دألسقف دملستعار ) (، دملائي) دلعزل  (،

ودألعمال دملختلفة).
أشغال دلطريق)،)و أشغال دلطرق

دلعامة) دلكهرباء) أشغال  (-
ودلصرف) دلشرب  مياه  ودمددادت 

دلصحي
لهيدسة) دلتقيية  دلدردسات  (-

دلبياء.
بيظام) أشغال دلتصميم ودلبياء) (-

تسليم دملفتاح.
خميع أشغال دلتصميم ودلبياء) (-

دلجاهز )؛
وتأخير) (، تأخير شاحيات دلبياء) (-
بيع) (، ،)وشردء) أي آالت أشغال عامة)
أي) تأخير  (، دلبياء) شاحيات  وتأخير 

آالت أشغال عامة

في) دلتددول  وتصد0ر،) دستيردا  (•

ودملودا) ودلسلع  دلغيار  قطع  خميع 

ودملعددت وآالت دألشغال)؛

دلحصول على بردءدت دالمتردع) ( (•

ودلتردميص) دلتجارية  ودلعالمات 

ودلعمليات وميحها وتشغيلها وبيعها)

في نطاق دلهدف و ألخل دلشركة)؛

سودء) وكاالت  أو  فروع  إنشاء) (-

في دلخارج أو في دملغرب ودملشاركة في)

خميع دلشركات

دملعامالت) عامة خميع  وبصفة  (-

ودمليقولة) ودلصياعية  دلتجارية 

أو) مباشر  بشكل  دملرتبطة  ودملالية 

أعاله) دملذكور  بالنشاط  مباشر  غير 

أو بشكل غير مباشر بأي شكل من) (،

تسعى) دلتي  دلشركات  في  (، دألشكال)

لتحقيق أهددف مماثلة أو ذدت صلة.

.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

عالل دلفا�شي)،)مد0ية دلعرفان)،)حي)

دلرياض))))))-)12222)دلرباط دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:

 SOCIETE AFRICAINE دلشركة)

 DES SERVICES DE LA SANTE

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 9.900

للحصة).

 AFRIC-MED دلشركة)

حصة) (DISTRIBUTION( :( ( 100

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

 SOCIETE AFRICAINE دلشركة)

 DES SERVICES DE LA SANTE

(، دلفا�شي) عالل  شارع  عيودنه)د))

مد0ية دلعرفان)،)حي دلرياض))12222 

دلرباط دملغرب.

 AFRIC-MED دلشركة)

شارع) عيودنه)د)) (DISTRIBUTION

عالل دلفا�شي)،)مد0ية دلعرفان)،)حي)

دلرياض))12222)دلرباط دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( سمير) خمال  دلسيد 

مستشفى دلشيخ زد0د دلرباط)12222 

دلرباط دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129762.

99I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

KAMIRAZ HOTEL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

KAMIRAZ HOTEL شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة خرير 

دلشقة 6 فاس فاس 32222 فاس 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KAMIRAZ HOTEL
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غرض دلشركة بإ0جاز):)دلفيدقة.

عيودن دملقر دالختماعي):)زنقة خرير)

فاس) (32222 فاس) فاس  (6 دلشقة)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: عزوزي) كريم  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) عزوزي  كريم  دلسيد 

 32222 فاس) (6 زنقة خرير دلشقة) (8

فاس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) عزوزي  كريم  دلسيد 

 32222 فاس) (6 زنقة خرير دلشقة) (8

فاس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3869.

122I

FINAUDIT

GLOBE TADDART

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

GLOBE TADDART شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  زنقة 7 

رقم 5  دلطابق 2  دلسعاا  سيدي 

دلبرنو�شي دلددر دلبيضاء 22222 

دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 GLOBE(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TADDART

و) •بيع  (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

)خميع دملودا و دألخهز  شردء))

دستشاردت في مجال دلتسويق)

•قد0م خميع دلخدمات.))
 7 زنقة) ( (: عيودن دملقر دالختماعي)
دلسعاا  سيدي) ( (2 دلطابق) ( (5 رقم)

 22222 دلبيضاء) دلددر  دلبرنو�شي 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد))هشام بلخير)):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلوراي) دبردهيم  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( بلخير) هشام  ( دلسيد)
182)باشكو دلطابق)1)رقم)4 22232 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

دلسيد دبردهيم دلوراي عيودنه)د))

 22452 ( بليوط) سيدي  دوالا  اودر 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دبردهيم دلوراي عيودنه)د))

 22452 ( بليوط) سيدي  دوالا  اودر 

دلددر دلبيضاء)دملغرب

عيودنه)د)) ( بلخير) هشام  ( دلسيد)
182)باشكو دلطابق)1)رقم)4 22232 

دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759669.

121I

BUSINESS FOREVER

JAWBAT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER

71 إقامة دبن بطوطة تقاطع دبن 

بطوطة و عبد دلكريم دلد0وري 

دلطابق دألول رقم 3 ، 22222، دلددر 

maroc دلبيضاء

JAWBAT شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 71 إقامة 

دبن بطوطة تقاطع دبن بطوطة و 
عبد دلكريم دلد0وري دلطابق دألول 
رقم 3   - 22372 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.JAWBAT

. JAWBAT(:(غرض دلشركة بإ0جاز

عيودن دملقر دالختماعي):)71)إقامة)

دبن بطوطة تقاطع دبن بطوطة و عبد)

   3 دلكريم دلد0وري دلطابق دألول رقم)

-)22372)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

مليفي) دلسالم  عبد  دلسيد 

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

مليفي) دلسالم  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))دقامة رباح عمار  س2)رقم)

س22)س م)22422)دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

مليفي) دلسالم  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))دقامة رباح عمار  س2)رقم)

س22)س م)22422)دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

(- بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

تحت رقم)-.

122I

موثق طارق دلدرقاوي

 STUDY RENT PROPERTIES
SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

موثق طارق دلدرقاوي

ساحة موزدر، إقامة طييجيس، 

بلوك 3، دلطابق دألول، شقة رقم 78 

، 92225، طيجة دملغرب

 STUDY RENT PROPERTIES

SARL AU شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 13 مركز 

دنريا دلطابق دالر�شي رقم 183 شارع 

موالي دلعهد  - 92222 طيجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111155

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STUDY(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RENT PROPERTIES SARL AU
شردء) ( (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تطوير دلعقاردت وبياء)وتأخير..
عيودن دملقر دالختماعي):)13)مركز)
183)شارع) دنريا دلطابق دالر�شي رقم)
موالي دلعهد))-)92222)طيجة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: بيخريشان) كريم  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد كريم بيخريشان عيودنه)د))
62252)دلياظور) بني نصار حي عي�شى)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بيخريشان) توفيق  دلسيد 
عيودنه)د))بني نصار حي عي�شى)62252 

دلياظور دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7824.
123I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

MEDLINE PROMO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع دملوحد0ن تجزئة دالمير  
دلطابق دالول رقم 22،دلفييدق ، 

93122، دلفييدق دملغرب
MEDLINE PROMO  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي باب 
سبتة تجزئة 557 رقم 23 دلفييدق 

. - 93122 دلفييدق دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
28287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (11
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. MEDLINE PROMO
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

-تجار ،وتأخير و تشغيل دلعقاردت،
أو) دلفيااق  تأخير  أو  -تشغيل 
دلعقارية) دملجمعات  أو  دملطاعم 

للوخهات دلسياحية.
دالشغال) و  دلبياء) -أشغال 
دلقطع) وتجزئة  وشردء) دملتيوعة-بيع 
ومودا) معددت  خميع  -بيع  دالرضية)

دلبياء،
-ميعش عقاري،

ومعددت) دالت  وتصد0ر  -دستيردا 
دلبياء،.

حي باب) (: عيودن دملقر دالختماعي)
دلفييدق) (23 رقم) (557 سبتة تجزئة)

.)-)93122)دلفييدق دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:
محمد)) دلصغير  دلدبدي  دلسيد 
ارهم) (1.222 بقيمة) حصة  (722 ( (:

للحصة).
دلسيد دلدبدي دلصغير رضا):))152 

حصة بقيمة)1.222)ارهم للحصة).
دلسيد دلدبدي دلصغير ناار):))152 

حصة بقيمة)1.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
محمد)) دلصغير  دلدبدي  دلسيد 
عيودنه)د))حي ردس لوطا شارع محمد)
دلفييدق) (93122 167 دلسااس رقم)

دملغرب.

رضا) دلصغير  دلدبدي  دلسيد 
عيودنه)د))حي ردس لوطا شارع محمد)
دلفييدق) (93122 267 دلسااس رقم)

دملغرب.
ناار) دلصغير  دلدبدي  دلسيد 
عيودنه)د))حي ردس لوطا شارع محمد)
دلفييدق) (93122 167 دلسااس رقم)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
محمد) دلصغير  دلدبدي  دلسيد 
عيودنه)د))حي ردس لوطا شارع محمد)
دلفييدق) (93122 167 دلسااس رقم)

دملغرب
رضا) دلصغير  دلدبدي  دلسيد 
عيودنه)د))حي ردس لوطا شارع محمد)
دلفييدق) (93122 267 دلسااس رقم)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
18)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6224.
125I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

YAMED CASH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع دملوحد0ن تجزئة دالمير  
دلطابق دالول رقم 22،دلفييدق ، 

93122، دلفييدق دملغرب
YAMED CASH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 18 زنقة 
34 ميرداور تجزئة 122 طيجة. - 

92222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

112553
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.YAMED CASH

-تحويل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألمودل)،

)مدمات) دلخدمات) -تقد0م 

متعدا )،

-دالستشاردت دالادرية،

-بيع وشردء)لودزم مكتبية،.

زنقة) (18 (: عيودن دملقر دالختماعي)

(- طيجة.) (122 تجزئة) ميرداور  (34

92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: دلفرق�شي) زكرياء) دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلفرق�شي) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد زكرياء)دلفرق�شي عيودنه)د))

  23 دلحي دلجد0د زنقة ودا ارعة رقم)

93122)دلفييدق دملغرب).

دلسيد محمد دلفرق�شي))عيودنه)د))

  23 دلحي دلجد0د زنقة ودا ارعة رقم)

93122)دلفييدق دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلهيشو  سياء) دلسيد  

دلفحص) دملجاز  قصر  دلحومة  اودر 

دنجر )94152)دلفحص دنجر  طيجة)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)236875.

126I
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 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ABLINE MEDICALE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع دملوحد0ن تجزئة دالمير  

دلطابق دالول رقم 22،دلفييدق ، 

93122، دلفييدق دملغرب

ABLINE MEDICALE  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

فاس،ميردمار تجزئة كريمة رقم 28 

مرتيل  - 93152 مرتيل  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. ABLINE MEDICALE

-دستيردا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

وتوزيع دمليتجات دلصحية.

-دستيردا وتوزيع دالخهز  دلطبية.

-)توزيع دمليتجات ودملودا دلطبية.

شبه) ميتجات  -تجار  

وشبه) ((Parapharmacie(صيدالنية

طبية)؛

دلتجميل) مستحضردت  -تاخر 

وميتجات دليظافة دلشخصية،)

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 28 رقم) كريمة  تجزئة  فاس،ميردمار 

مرتيل))-)93152)مرتيل))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: ( دلسيد  عالية بيعجيبة)

حصة بقيمة)1.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  عالية بيعجيبة))عيودنه)د))
شارع دلجيش دمللكي دقامة دم دلقر )

ط)5)رقم)22 93222)تطودن دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  عالية بيعجيبة))عيودنه)د))
شارع دلجيش دمللكي دقامة دم دلقر )

ط)5)رقم)22 93222)تطودن دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

18)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6225.

127I

Bureau de La competences consultation

TIMOULILT MACHKOR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03

 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

72222، دلعيون دملغرب

TIMOULILT MACHKOR شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلعوا  

دلشطر 9 رقم 1794 دلعيون  - 

72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

32475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (15
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TIMOULILT MACHKOR
دشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلبياء)،)ومدمات دلجبص ودلصباغة)

ودلرمام،).....
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
1794)دلعيون)) 9)رقم) دلعوا  دلشطر)

-)72222)دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد عثمان مشكور)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد عثمان مشكور عيودنه)د))
بني) دمبارك  دوالا  دعريف  بن  دوالا 

مالل))23222)بني مالل))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عثمان مشكور عيودنه)د))
بني) دمبارك  دوالا  دعريف  بن  دوالا 

مالل))23222)بني مالل))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)29)0وليوز)

2222)تحت رقم)1697/2222.
128I

PRIVILEGE CABINET

CAPRI TNG SARL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE

 URUGUAY(NO 7 TANGER،

90000، TANGER(TANGER

CAPRI TNG SARL  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع دبن 

تاشفين دقامة مرخان 7 رقم 33 

طيجة  - 92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

128361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 CAPRI(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TNG SARL

دستغالل) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

محلبة).

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 33 7)رقم) دبن تاشفين دقامة مرخان)

طيجة))-)92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد طارق كبددني)):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلفتحوني) ردوية  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) كبددني  طارق  دلسيد 

دلفتح)) حي  (11 شقة) (112 عمار )

12222)دلرباط دملغرب.

دلسيد  ردوية دلفتحوني عيودنه)د))
 92222 ( دملصلى) (12 رقم) (86 زنقة)

طيجة دملغرب.
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) كبددني  طارق  دلسيد 
دلفتح)) حي  (11 شقة) (112 عمار )

12222)دلرباط دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أكتوبر) (21 بتاريخ) ( دلتجارية بطيجة)

2222)تحت رقم)234632.
129I

FIDURIZK

DOUR METAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC

DOUR METAL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 12,زنقة 

بوخمعة صبري طابق 1 شقة 6 دلددر 
دلبيضاء - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.351523

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (24 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (DOUR METAL
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
صبري) بوخمعة  12,زنقة  دإلختماعي)
(- دلبيضاء) دلددر  (6 شقة) (1 طابق)
دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة) (22222

ل):)تصفية رضائية قبل دالودن.
12,زنقة) و حدا مقر دلتصفية ب)
بوخمعة صبري طابق)1)شقة)6)دلددر)
دلبيضاء) دلددر  (22222 (- دلبيضاء)

دملغرب.)
و عين:

و) ( دلدريعي) ( دلعربي) دلسيد) ))
شارع) فاطمة  اللة  دقامة  عيودنه)د))
 13222 بنسليمان) دمللكي  دلجيش 
(( ( كمصفي) دملغرب  بنسليمان 

للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759799.

112I

دئتمانية أكيدي

PEISKOS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئتمانية أكيدي
زنقة دسفي،محج دلحسن دلثاني، 
دلشقة 12، دلطابق دلثالث  )م.ج) 
حمرية مكياس ، 52222، مكياس 

دملغرب
PEISKOS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 
دلخير رقم 14 السييدد ، مكياس - 

52222 مكياس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
51833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (25
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.PEISKOS
تجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دالستيردا) (– دلجاهز ) دملالبس 

ودلتصد0ر–)دملعامالت دلتجارية.
تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- مكياس) (، السييدد) (14 رقم) دلخير 

52222)مكياس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 
ارهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: ( دلخياري) سار   دلسيد  
حصة بقيمة)922)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  سار  دلخياري عيودنه)د))
(، السييدد) (14 رقم) دلخير  تجزئة 

مكياس)52222)مكياس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  سار  دلخياري عيودنه)د))
(، السييدد) (14 رقم) دلخير  تجزئة 

مكياس)52222))مكياس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)51833.
112I

 SOCIETE AFRICTRANS LOGISTICS SERVICES

SARL AU

 AFRICTRANS LOGISTIC
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE AFRICTRANS
LOGISTICS SERVICES SARL AU
 GROUPE ATTAKKADDOUM

  2ème ETG SIDI ,17-GH2
 BERNOUSSI – Casablanca ،

22522، دلددر دلبيضاء دملغرب
 AFRICTRANS LOGISTIC SARL
AU  شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي  مجمع 

دلتقدم ج ح 17- طابق دلثاني سيدي 
دلبرنو�شي - دلددر دلبيضاء دلددر 
دلبيضاء 22522 دلددر دلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 AFRICTRANS LOGISTIC SARL

. AU
مقاول) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ليقل دلبضائع دلذي تساوي حمولته)

دملعتمد )15)طًيا أو تزيد عنها,

أو) تاخر  (، دملدن) بين  دليقل 

(، وسيط 0قوم باالستيردا ودلتصد0ر)

دالستيردا ودلتصد0ر)،)شحن بري.

مجمع) ( (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلتقدم ج ح)17-)طابق دلثاني سيدي)

دلددر) دلبيضاء) دلددر  (- دلبرنو�شي)

دلبيضاء) دلددر  (22522 دلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)دملغرب سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلحسين) بنهيبة  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد بنهيبة دلحسين عيودنه)د))8 
زنفة الفونطين ردسين دلددر دلبيضاء)

22522)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  نودل حفاض))عيودنه)د))8 
زنفة الفونطين ردسين دلددر دلبيضاء)

22522)دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759746.

113I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

LUXE DRIVE AUTO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد دلحريزي تجزئة 

دلتمسماني رقم 6 دقامة باريس- أ 
تطودن ، 93222، تطودن دملغرب

LUXE DRIVE AUTO  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دمليظر 
دلجميل زنقة 82 رقم 32  - 92222 

طيجة  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111329
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (32
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 LUXE (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

. DRIVE AUTO
كردء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياردت بدون سائق).
عيودن دملقر دالختماعي):)حي دمليظر)
 92222 (- ( (32 رقم) (82 دلجميل زنقة)

طيجة))دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
((: بزكو) دلحضري  عدنان  دلسيد 
752)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة
دلسيد دخمد دليبيكي):))252)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
بزكو) دلحضري  عدنان  دلسيد 
تجزئة) دلبخاري  سيدي  عيودنه)د))
طيجة)) (92222   12 رقم) كريمة 

دملغرب.

عيودنه)د)) دليبيكي  دخمد  دلسيد 
شارع خعفر بن دبي طالب زنقة ند )

رقم)23 93222)تطودن دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بزكو) دلحضري  عدنان  دلسيد 
تجزئة) دلبخاري  سيدي  عيودنه)د))
كريمة رقم)12  92222)طيجة))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237651.

114I

FOUZMEDIA

SMIRAY TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SMIRAY TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 59 دقامة 
موالي عبددلعزيز شارع موالي 
عبددلعزيز دلرقم 4 - 14222 

دلقييطر  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
57975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SMIRAY TRANS
:)مقاول في) غرض دلشركة بإ0جاز)

نقل دلسلع.

دملختلفة) دالشغال  في  مقاول 

ودشغال دلبياء

مقاول في نقل دملستخدمين.

 59 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

شارع) عبددلعزيز  موالي  دقامة 

 14222 (- (4 موالي عبددلعزيز دلرقم)

دلقييطر  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

دسميحات) حسن  دلسيد 

دلشرقية) دنصر  دوالا  اودر  عيودنه)د))

391)مالوط سيدي) دلرقم) (2 دلقطاع)

دلطيبي)14222)دلقييطر  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دسميحات) حسن  دلسيد 

دلشرقية) دنصر  دوالا  اودر  عيودنه)د))

391)مالوط سيدي) دلرقم) (2 دلقطاع)

دلطيبي)14222)دلقييطر  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

116I

CONCILIUM EXPERTISE

GUICHET MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة دبو زد0د دلدداو�شي، 
رقم 9، دملعاريف، دلددر دلبيضاء ، 

22332، دلددر دلبيضاء دملغرب

GUICHET MAROC شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 128 شارع 

دنفا رقم 92 ط 9  - 22372 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.422685

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 أكتوبر) (14 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

توفيق) أحمد  (( ( دلسيد) تفويت 

دختماعية) حصة  (752 دليخلة) مول 

لفائد )) حصة  (3.752 أصل) من 

 14 بتاريخ) لحلو  دلعربي  (( ( دلسيد)

أكتوبر)2222.

0وسف) (( ( دلسيد) تفويت 

فاتارحين)1.252)حصة دختماعية من)

أصل)1.252)حصة لفائد ))دلسيد)) ))

دلعربي لحلو بتاريخ)14)أكتوبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759819.

117I

fiduciaire(for(you

KASBAH ANDALUSSIYA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(for(you

شارع محمد دلبقال عمار  صبحي 
رقم 51 دلطابق 3 شقة رقم 27 خيلز 

، 42222، مردكش دملغرب

KASBAH ANDALUSSIYA شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 27 

شارع بوطويل دلقصبة  - 42222 

مردكش  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KASBAH ANDALUSSIYA
(, مطعم) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

سياك),)مقهى.
 27 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)
 42222 (- ( دلقصبة) بوطويل  شارع 

مردكش))دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( ميلوا) مباش  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( ميلوا) مباش  دلسيد 
دلقصبة)) بوطويل  شارع  (27 رقم)

4222)مردكش))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( ميلوا) مباش  دلسيد 
دلقصبة)) بوطويل  شارع  (27 رقم)

4222)مردكش))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118959.
118I

sativia

 LA COMPAGNIE DE
MARBRE BELMHADDEB

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

sativia
مكتب رقم 34 دالمير  3 شارع 

يعقوب دمليصور ، 42222، مردكش 
دملغرب

 la compagnie de marbre
belmhaddeb شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي اودر د0ت 
عمار  دلبور سيدي بدهاج دوزكيتة 

دمزميز دلحوز - 42222 مردكش 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (17
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 la compagnie de marbre

.belmhaddeb
غرض دلشركة بإ0جاز):)تاخر مودا)

دلبياء
دسغال دلبياء)دشغال مختلفة.

:)اودر د0ت) عيودن دملقر دالختماعي)
عمار  دلبور سيدي بدهاج دوزكيتة)
مردكش) (42222 (- دلحوز) دمزميز 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: بلمهدب) دلحسين  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دلحسين بلمهدب عيودنه)د))
اودر د0ت عمار  دلبور سيدي بدهاج)
 42222 دلحوز) دمزميز  دوزكيتة 

مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلحسين بلمهدب عيودنه)د))
اودر د0ت عمار  دلبور سيدي بدهاج)
 42222 دلحوز) دمزميز  دوزكيتة 

مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118996.

119I

EXPERTO

ESCALE ENERGY SARL AU 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

EXPERTO
24 شارع أبو فارس دملريني حسان 
دلرباط دلرباط، 12222، دلرباط 

دملغرب
  ESCALE ENERGY SARL AU 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 11، شارع 
عبد دلرحيم بوعبيد ، قزبة II،شقة 
. 16 ، حي دلرياضـ  دلرباط - 12122 

دلرباط دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.129287

دلشريك) قردر  بمقت�شى 
 2222 نونبر) (26 في) دملؤرخ  دلوحيد 
بمبلغ) دلشركة  رأسمال  رفع  تم 
أي) ارهم») (2.222.222« قدره)
إلى) ارهم») (15.222.222« من)
طريق) عن  ارهم») (17.222.222»
دلشركة) ا0ون  مع  مقاصة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (22 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129552.

122I

KAMAR BENOUNA

 MFH RESIDENCES DU LAC
ش م م

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
MFH RESIDENCES DU LAC ش م 

م  شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي توين سيتر  

- 22122 دلددردلبيضاء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.252577

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)15)اخيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

دلددردلبيضاء) (22122 (- ( »توين سيتر)

ملتقى) سيتر  »توين  إلى) دملغرب»)

دملسير ) شارع  و  دلزرقطوني  شارع 

دلخضردء)دلطابق دلسااس))-)22122 

دلددردلبيضاء)))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759355.

121I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

البوطمي طغافو
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

دلبوطمي طغافو شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

طاللسة عين دلشقف موالي يعقوب 

فاس - 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

دلبوطمي طغافو.

دالعمل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملختلفة و دلبياء).
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بائع دالت دلبياء.
اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
طاللسة عين دلشقف موالي يعقوب)

فاس)-)32222)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلسيد عبد دلحق بوطمي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
((: ( بوطمي) دللطيف  عبد  دلسيد 
522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
بوطمي) دلحق  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))اودر طاللسة عين دلشقف)
فاس) (32222 فاس) يعقوب  موالي 

دملغرب.
بوطمي)) دللطيف  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))اودر طاللسة عين دلشقف)
فاس) (32222 فاس) يعقوب  موالي 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بوطمي)) دللطيف  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))اودر طاللسة عين دلشقف)
فاس) (32222 فاس) يعقوب  موالي 

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3866.
122I

KAMAR BENOUNA

 DEROUA
DEVELOPPEMENT ش م م
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
DEROUA DEVELOPPEMENT ش 
م م  شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي توين سيتر  
- 22122 دلددردلبيضاء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.252579

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)15)اخيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

دلددردلبيضاء) (22122 (- ( »توين سيتر)

ملتقى) سيتر  »توين  إلى) دملغرب»)

دملسير ) شارع  و  دلزرقطوني  شارع 

دلخضردء)دلطابق دلسااس))-)22122 

دلددردلبيضاء))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759357.

123I

FIDUCIAIRE 2226

MYRIAD PALACE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc

MYRIAD PALACE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلحي 

دلصياعي سيدي معروف دوالا رحو - 

22282 دلددردلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.161873

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 0وليوز) (28 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

غازي) ناا0ة  (( ( دلسيد) تفويت 

من) دختماعية  حصة  (252 سيو�شي)

(( ( دلسيد) ( 252)حصة لفائد ) أصل)

بن زكري محمد علي بتاريخ)28)0وليوز)

.2222

تفويت دلسيد)) ))مهدي بن زكري)

252)حصة دختماعية من أصل)252 

بن زكري) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

محمد علي بتاريخ)28)0وليوز)2222.

حسن) محمد  (( ( دلسيد) تفويت 

حصة دختماعية من) (252 بن زكري)

(( ( دلسيد) ( 252)حصة لفائد ) أصل)
بن زكري محمد علي بتاريخ)28)0وليوز)

.2222
تفويت دلسيد)) ))حمز  بن زكري)

252)حصة دختماعية من أصل)252 
بن زكري) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

محمد علي بتاريخ)28)0وليوز)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758893.

124I

KAMAR BENOUNA

SIDOQ ش م م 
ادت مساهم وحيد
إعالن متعدا دلقردردت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

SIDOQ ش م م ادت مساهم وحيد  

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: 126 زنقة 

عالل بن دحمد دمكيك بلفيد0ر  - 

22322 دلددردلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.87823

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

تم دتخاذ) (2222 نونبر) (24 دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 2.922.222 من) ردسمال  في  دلزياا  

ارهم دلى)3.222.222)ارهم)

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 56 و) (54 تحويل دملقر دالختماعي دلى)
زنقة بليكت بلفيد0ر)

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) بيد 

ما0لي:)تغيير دلبيد دلردبع و دلسابع من)

دلقودنين).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759356.

126I

fidomek

NATA SHOW TRAV
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc

NATA SHOW TRAV شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 27 

تجزئة دليعيم 2 مكياس - 52222 

مكياس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 NATA (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SHOW TRAV

غرض دلشركة بإ0جاز):)دلتجار 

دالعمال دملختلفة

دشغال دلحددئق.
 27 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

 52222 (- مكياس) (2 دليعيم) تجزئة 

مكياس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد رحال شويبي):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
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 522 ( (: دسردطي) محمد  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) شويبي  رحال  دلسيد 
 32 دلشقة رقم) (117 2)عمار ) دالمان)

ويسالن)52222)مكياس دملغرب.
دلسيد محمد دسردطي عيودنه)د))
مكياس) (2 دلنسيم) تجزئة  (138

52222)مكياس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) شويبي  رحال  دلسيد 
 32 دلشقة رقم) (117 2)عمار ) دالمان)

ويسالن)52222)مكياس دملغرب
دلسيد محمد دسردطي عيودنه)د))
مكياس) (2 دلنسيم) تجزئة  (138

52222)مكياس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4448.

127I

KAMAR BENOUNA

WEB NEWS ش م م
ادت مساهم وحيد
إعالن متعدا دلقردردت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
WEB NEWS ش م م ادت مساهم 

وحيد  »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: 42 شارع 
عبد دملومن  - 22242 دلددردلبيضاء 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.267477

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تم دتخاذ) 16)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
 3.222.222 من) ردسمال  في  دلزياا  

ارهم دلى)15.222.222)ارهم.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)
دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تغيير دلبيد دلسابع من دلقودنين)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759353.
129I

tachfine(compta

STE AGREGA KMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

tachfine(compta
 imm 579 2eme(etage(n°6 hay
 charaf(marrakech ، 40000،

marrakech maroc
STE AGREGA KMA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 

 AFAQ(DAR(ESSALAM(TR 1
 -236- MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.89897

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (12.422.222»
«122.222)ارهم»)إلى)»12.522.222 
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119249.
132I

office(notarial

TRANSIT CHAFIL SARL A.U 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

office(notarial
 angle(Bd(zerktouni(et(la
 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

 TRANSIT CHAFIL SARL A.U 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 41 زنقة 

دلجياللي عوريبي دلطابق دالول دلددر 
دلبيضاء - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.33696

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)14)0وليوز)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
دلطابق) عوريبي  دلجياللي  زنقة  (41»
دلددر) (22222 (- دالول دلددر دلبيضاء)
»الكورنيش)) إلى) دملغرب») دلبيضاء)
(- (3 دلطابق) (17 دلرقم) سانتر  مارييا 

22222)دلددر دلبيضاء))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759529.
132I

Abi abdelouahad laabi

STE BEN THAMI DISTRIBUT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Abi abdelouahad laabi
 rue aljihad hay riad route 42
Ain(smen ، 30000، فاس دملغرب
 STE BEN THAMI DISTRIBUT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 
دلسفلي و دالول و دلثاني رقم 43 دلحي 
دلصياعي دليماء بنسوا  - 32222 

فاس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65547
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BEN THAMI DISTRIBUT
-1متجر) (: بإ0جاز) غرض دلشركة 

دلتغد0ة دلعامة.
-2مقاول نقل دلبضائع بالسياردت)
دلتي تساوي حمولتها دملعتمد )15)طًيا)

أو تزيد عنها.
دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلسفلي و دالول و دلثاني رقم)43)دلحي)
 32222 (- بنسوا ) دليماء) دلصياعي 

فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:
 6222 (: محمد) دبق�شي  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم.
 6222 (: هللا) عبد  دبق�شي  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم.
 3222 (: دلتهامي) دبق�شي  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم.
 3222 (: 0وسف) دبق�شي  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم.
دلسيد دبق�شي عمر):)2222)بقيمة)

122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) محمد  دبق�شي  دلسيد 
16)زنقة دبو دسحاق حي بدر))32222 

فاس دملغرب.
دلسيد دبق�شي عبد هللا عيودنه)د))
16)زنقة دبو دسحاق حي بدر))32222 

فاس دملغرب.
عيودنه)د)) دلتهامي  دبق�شي  دلسيد 
16)زنقة دبو دسحاق حي بدر))32222 

فاس دملغرب.
عيودنه)د)) 0وسف  دبق�شي  دلسيد 
16)زنقة دبو دسحاق حي بدر))32222 

فاس دملغرب.
 16 دلسيد دبق�شي عمر عيودنه)د))
 32222 بدر) حي  دسحاق  دبو  زنقة 

فاس دملغرب.
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) محمد  دبق�شي  دلسيد 
16)زنقة دبو دسحاق حي بدر))32222 

فاس دملغرب
عيودنه)د)) دلتهامي  دبق�شي  دلسيد 
16)زنقة دبو دسحاق حي بدر))32222 

فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3848.
133I

FOUZMEDIA

BENCH CLUB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BENCH CLUB شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 12زنقة 
شالة زدوية زنقة غاندي و مبارك 
دلدكالي - 14222 دلقييطر  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.43531
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (BENCH CLUB
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
زنقة) زدوية  12زنقة شالة  دإلختماعي)
 14222 (- دلدكالي) مبارك  و  غاندي 
حل) (: ل) نتيجة  دملغرب  دلقييطر  

دلشركة.
12زنقة) و حدا مقر دلتصفية ب)
مبارك) و  غاندي  زنقة  زدوية  شالة 

دلدكالي)-)14222)دلقييطر  دملغرب.)
و عين:

و) بنشريفة  ( سمير) دلسيد) ))
دلقرني) محمد  12زنقة  عيودنه)د))
دملغرب) دلقييطر   (14222  3 دلشقة)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)82725.
134I

CAF MAROC

ABJ TRANS
إعالن متعدا دلقردردت

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ABJ TRANS »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: زنقة ودا 
زيز رقم 22 دقامة كاسطيا دلطابق 
دلثاني رقم 12 - 92222 طيجة 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.127521

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تم دتخاذ) 22)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
تحويل دملقر دإلختماعي دلحالي) ما0لي:)
 22 زنقة ودا زيز رقم) (« للشركة من)
إقامة كاسطيا دلطابق دلثاني رقم)12 
دلفرطاخ قطعة) »تجزئة  إلى) طيجة»)

13)رقم)4)طيجة»
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
92.222)ارهم أي من)12.222)ارهم)

إلى)122.222)ارهم
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
دلذي) (: دملعيية) دلبيوا  رقم  بيد 

0يص على ما0لي:)بالتعد0ل
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8262.
135I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

EL-GHERYB LILBINAE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

EL-GHERYB(LILBINAE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي محل 

بالطابق دالر�شي تجزئة دلياسمين 
قطعة رقم 25 طريق عين دلشقف  - 

32222 فاس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
65565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
EL- (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GHERYB LILBINAE
غرض دلشركة بإ0جاز):)-)دالنعاش)

دلعقاري
-)دشغال متيوعة.

محل) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلياسمين) تجزئة  دالر�شي  بالطابق 
قطعة رقم)25)طريق عين دلشقف))-)

32222)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محمد) دلغريب  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) محمد  دلغريب  دلسيد 

اودر دلعزيب سيدي دملخفي غفساي))

34122)تاونات دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) محمد  دلغريب  دلسيد 

اودر دلعزيب سيدي دملخفي غفساي))

34122)تاونات دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3863/2222.

136I

MON COMPTABLE SARL

NUDGE CONSULTING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

NUDGE CONSULTING شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 49 تجزئة 

دلقدس  دلطابق 3 رقم  شقة 5 و 6 - 

62222 وخد  دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.34279

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2222 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

صوفيا بكاوي) (( ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختماعية  حصة  (1.222

1.222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد)

دلغني بكاوي بتاريخ)18)اخيبر)2222.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3188.

137I

مؤتمية))2)ردء)و تاء))))

FIDUCIAIRE 2 RT SARL   

 Bekkali Info Sarl AU

بقالي أنفو شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  دملساهم دلوحيد

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

مؤتمية  2 ردء و تاء                         

FIDUCIAIRE 2 RT(SARL

شارع محمد دلقري عمار  11 شقة 4 

، 32222، فاس دملغرب

Bekkali Info Sarl AU بقالي أنفو 

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

دملساهم دلوحيد شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 67 

شارع دلتقدم قطعة دملرينيين حي 

د0ردك - 32222 فاس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.25253

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 

بقالي) (Bekkali Info Sarl AU حل)

أنفو شركة ذدت مسؤولية محدوا )

ذدت) شركة  دلوحيد  دملساهم 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 

ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي رقم)

دملرينيين) قطعة  دلتقدم  شارع  (67

دملغرب) فاس  (32222 (- د0ردك) حي 

نتيجة لتعوا أسباب دلقردر إلى عدم)

غرضها) تحقيق  على  دلشركة  قدر  

فقط) دلخسائر  0جمع  إنه  دملؤس�شي.)

غير) دلعامة  دلجمعية  قردر  موخب 

 2222 0وليو) (13 دلعاا0ة دمليعقد  في)

،)تقرر حل دلشركة مبكًرد.

دعتباًرد من)13)0وليو)2222)،)وهو)

دليوم دلذي تم فيه حل دلشركة)،)قميا)

بتصفية أصول دلشركة ودلتزدماتها.

دلذي) دلتصفية  حساب  0ُظهر 

 86565.24 نقدمه لك رصيًدد قدره)

ارهًما)،)وبالتالي لن 0تم سددا دألسهم)

ولن 0تم إخردء)تخصيص.

(، ملقترحاتهم) وفًقا  (، ذلك) ومع 

على) دلرصيد  هذد  دحتساب  0مكن 

دلحسابات دلجارية دملفتوحة في افاتر)

دلشركة باسم دلسيد أحمد ناميتا.

و عين:

دلسيد) ))أحمد))ناميتا و عيودنه)د))

رقم)67)شارع دلتقدم قطعة دملرينيين)

دملغرب) فاس  (32222 د0ردك) حي 

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 67 وفي رقم) (2222 28)اخيبر) بتاريخ)

حي) دملرينيين  قطعة  دلتقدم  شارع 

د0ردك)-)32222)فاس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3895.

138I

MON COMPTABLE SARL

NUDGE CONSULTING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

NUDGE CONSULTING  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 49 تجزئة 

دلقدس  دلطابق 3 رقم  شقة 5 و 6 - 

62222 وخد  دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.34279

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تم تعيين) 18)اخيبر) دملؤرخ في)
مسير خد0د للشركة دلسيد) ))بكاوي)

عبد دلغني))كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3188.
139I

SMARTTOOLS

MOZART REM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MOZART REM
رقم 3 إقامة دلغيث زدوية زنقة روما 
و زنقة فيليا 2 مارس دلددر دلبیضاء ، 

22322، دلددر دلبيضاء دملغرب
MOZART REM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 
3 إقامة دلغيث زدوية زنقة روما و 
زنقة فيليا 2 مارس - 22322 دلددر 

دلبيضاء  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
452129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2219 أكتوبر) (14
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MOZART REM
دألشغال) ( (: غرض دلشركة بإ0جاز)
دملشاريع) إادر   (, ودلبياء) دملختلفة 
دملفوضة),)تسيير وإادر  أوردش دلبياء)
,)دلدردسات دلتقيية دملختلفة دملتعلقة)

بالبياء.

 3 رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

إقامة دلغيث زدوية زنقة روما و زنقة)

فيليا)2)مارس)-)22322)دلددر دلبيضاء))

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد حسن عاطل):))122)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد حسن عاطل عيودنه)د)))62 

محج حبيب �شي ناصر)22322)دلددر)

دلبیضاء))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد حسن عاطل عيودنه)د)))62 

محج حبيب �شي ناصر)22322)دلددر)

دلبیضاء))دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2219)تحت رقم)-.

142I

SOLUCIA EXPERTISE

NH CONSULTING MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

  NH CONSULTING MAROC

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل دلطابق دلخامس, 

دملعاريف - 22332 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.417285
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بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (16 دملؤرخ في)
 NH شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
مبلغ) ( ( (CONSULTING MAROC
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
زنقة عزيز) (11 مقرها دإلختماعي رقم)
(- دملعاريف) دلخامس,) دلطابق  بالل 
دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة) (22332

ل):)قردر دلشركاء.
 11 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)
دلخامس,) دلطابق  بالل  عزيز  زنقة 
دلبيضاء) دلددر  (22332 (- دملعاريف)

دملغرب.)
و عين:

و) دلهبا0لي  ( نصير) دلسيد) ))
تونس تونس) (1222 تونس) عيودنه)د))

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759697.
141I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

THE ZELLIGE FACTORY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

THE ZELLIGE FACTORY شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 45 شارع 
دلحسن 2 عمار  دلوطيية مكتب 

رقم 122 دلطابق 1 - 32222 فاس 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ZELLIGE FACTORY

ع) ُمصِيّ (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دمليتجات دلحرفية.

45)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)

دلحسن)2)عمار  دلوطيية مكتب رقم)

122)دلطابق)1)-)32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد خردر خمال):))1.222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) خمال  خردر  دلسيد 

شارع عبد دلسالم بيونة دقامة دلكوثر)

بلوك)1)ط)4)شقة)8)بوخردح)93222 

تطودن دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) خمال  خردر  دلسيد 

شارع عبد دلسالم بيونة دقامة دلكوثر)

بلوك)1)ط)4)شقة)8)بوخردح)93222 

تطودن دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3867/2222.

143I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

MOQAWALAT AL FATH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MOQAWALAT AL FATH شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي فاس 

شارع دلجيش دمللكي دقامة دلسعيدي 
مكاتب دلفتح رقم 25 دلطابق 5 فاس 

32222 فاس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (32
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MOQAWALAT AL FATH
ترويج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري و أعمال مختلفة.
فاس) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
شارع دلجيش دمللكي دقامة دلسعيدي)
مكاتب دلفتح رقم)25)دلطابق)5)فاس)

32222)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلسيد عبد دملالك ملوكي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
((: دلقبي) دالاري�شي  شرفة  دلسيد  
522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد عبد دملالك ملوكي عيودنه)د))
محمد) شارع  دالاري�شي  تجزىة  (7
دلفا�شي طريق د0موزدر))32222)فاس)

دملغرب.
دلقبي) دالاري�شي  شرفة  دلسيد  
شارع) دالاري�شي  تجزىة  (7 عيودنه)د))
محمد دلفا�شي طريق د0موزدر))32222 

فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عبد دملالك ملوكي عيودنه)د))
محمد) شارع  دالاري�شي  تجزىة  (7
دلفا�شي طريق د0موزدر))32222)فاس)

دملغرب
دلقبي) دالاري�شي  شرفة  دلسيد  
شارع) دالاري�شي  تجزىة  (7 عيودنه)د))
محمد دلفا�شي طريق د0موزدر))32222 

فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3843.
144I

socomif sarl

LATRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

socomif sarl
زنقة محمد دلحصالي عمار  35 شقة 

رقم 2 ، 14225، دلقييطر  دملغرب
LATRANS شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي  حي 
دالندلس  رقم 131 دلقييطر  - 

14222 دلقييطر  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.43893

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
LATRANS))مبلغ رأسمالها)122.222 
دإلختماعي)) مقرها  وعيودن  ارهم 
(- دلقييطر ) (131 رقم) ( حي دالندلس)
(: دلقييطر  دملغرب نتيجة ل) (14222

لضروف مالية.
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حي) ( ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
(- دلقييطر ) (131 رقم) ( دالندلس)

14222)دلقييطر  دملغرب.)

و عين:

دلعا0دي و) ( ( ( دمليلواي) دلسيد) ))
 131 رقم) ( دالندلس) حي  ( عيودنه)د))

دملغرب) دلقييطر   (14222 دلقييطر )

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)82728.

145I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

SHOKO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SHOKO شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي محل رقم 

12 دقامة دالمان حي دلقدس شلرع 

دحمد سامي دلبارواي - 32222 

فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SHOKO
غرض دلشركة بإ0جاز):)-)دلتجار 

-)بيع وشردء)دملالبس دلجاهز )
-)دستيردا و تصد0ر.

عيودن دملقر دالختماعي):)محل رقم)
دلقدس شلرع) حي  دالمان  دقامة  (12
دحمد سامي دلبارواي)-)32222)فاس)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دبردهيم) مالحي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دبردهيم  مالحي  دلسيد 
 3 61)شارع عبد دلكبير دلفا�شي شقة)

حي دلفرح)32222)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دبردهيم  مالحي  دلسيد 
 3 61)شارع عبد دلكبير دلفا�شي شقة)

حي دلفرح)32222)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3823/2222.
146I

THALAL CONSULTANTS

FATMA DELICE
عقد تسيير حر ألصل تجاري))دألشخاص)

دملعيويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

FATMA DELICE
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
 FATMA أعطى) (2222 0وليوز) (21
دلتجاري) بالسجل  دملسجل  (DELICE
باملحكمة دلتجارية بمردكش) (92779
دلتجاري) لألصل  دلحر  دلتسيير  حق 
تجزئة) قددما  دبن  شارع  ب  دلكائن 

-)متجر رقم) (4 دلتوفيق عمار  دملرو )
لفائد ) دملغرب  مردكش  (42222 (- (4
ملد ) (MAROCCAN COAST FISH
3)سية تبتدئ من)21)0وليوز)2222)و)
تنتهي في)31)0وليوز)2223)مقابل مبلغ)

شهري قيمته)13.222)ارهم.
147I

وين إكسبير

MA RECOUVEREMENT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير تسمية دلشركة

وين إكسبير
25 زنقة عبد دلكريم دلد0وري دلددر 
دلبيضاء، 22122، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
MA RECOUVEREMENT شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي  41 سارع 
دلزرقطوني دقامة دالستقردر دلطابق 
7 رقم 5 د - 22562 دلددردلبيضاء 

دملغرب.
تغيير تسمية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
355337

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى  (
تم) (2222 نونبر) (19 في) دملؤرخ 
 MA« من) دلشركة  تسمية  تغيير 
 MA« إلى) («RECOUVEREMENT

.(«AGRICULTURA
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)756266.
148I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

JWAHRI COQ
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

JWAHRI COQ شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي قطعة 38 

دملاز طريق صفرو ج ه 8 عمار  8 

شقة رقم 1 - 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.JWAHRI COQ

-تاخر في) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

إنتاج وتسويق دلدودخن وخميع أنودع)

دللحوم دلبيضاء

دمليتج) ودلتغليف  دلتعبئة  (-

ودلتوزيع ودلتسويق للبيض.

قطعة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

38)دملاز طريق صفرو ج ه)8)عمار )8 

شقة رقم)1)-)32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد طارق دلجوهري)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد طارق دلجوهري عيودنه)د))
سطوكهوم) زنقة  (13 بيروت) شارع 

دلزهور)21 32222)فاس دملغرب.



1043 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)
ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد طارق دلجوهري عيودنه)د))
سطوكهوم) زنقة  (13 بيروت) شارع 

دلزهور)21 32222)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3822/2222.
149I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AKRO DISTRIBUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

49 شارع عمر بن دلخطاب دلطابق 3 
رقم 6 ، 92222، طيجة دملغرب

AKRO DISTRIBUTION  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي دلقطعة 
148، دمليطقة دلحر  للتصد0ر 

بطيجة، كزنا0ة، بومالف - 92224 
طيجة دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.56825
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (27 في) دملؤرخ 
نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):
أاودت) و  لودزم  توزيع  و  تصنيع 

دلطالء)دلصباغة)؛.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237816.
152I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

FIRDAOUSSE HOUSE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM
 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC
FIRDAOUSSE HOUSE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 25 
دلطابق دالول 475 تجزئة تغات 
2 طريق مكياس  - 32222 فاس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65523
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FIRDAOUSSE HOUSE
غرض دلشركة بإ0جاز):)-)دالنعاش)

دلعقاري
-)دشغال متيوعة.

 25 زنقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)
 2 تغات) تجزئة  (475 دالول) دلطابق 
طريق مكياس))-)32222)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد سمير ملغفري):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: ( دلسيد  فراوس لعبواي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ملغفري  سمير  دلسيد 
مكياس)) طريق  (2 تغات) تجزئة  (475

32222)فاس دملغرب.
لعبواي)) فراوس  دلسيد  
2)طريق) 475)تجزئة تغات) عيودنه)د))

مكياس))32222)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ملغفري  سمير  دلسيد 
مكياس)) طريق  (2 تغات) تجزئة  (475

32222)فاس دملغرب
لعبواي)) فراوس  دلسيد  
2)طريق) 475)تجزئة تغات) عيودنه)د))

مكياس))32222)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3822/2222.
151I

MAROC COMPTA PLUS

EL FATH CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب دلثالتاء دلطابق دالول دلشقة 
رقم 2 دلفقيه بن ضالح ، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC
EL FATH CASH شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلفتح 
بلوك 2 رقم 64 - 23222 دلفقيه بن 

صالح دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
4583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FATH CASH
تحويل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالمودل.
عيودن دملقر دالختماعي):)حي دلفتح)
بلوك)2)رقم)64)-)23222)دلفقيه بن)

صالح دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99))سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد عبددلحق دلعلمي):))1.222 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد عبددلحق دلعلمي عيودنه)د))
 23222  64 رقم) (2 بلوك) دلفتح  حي 

دلفقيه بن صالح دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عبددلحق دلعلمي عيودنه)د))
 23222  64 رقم) (2 بلوك) دلفتح  حي 

دلفقيه بن صالح دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)

24)اخيبر)2222)تحت رقم)384.
152I

KAMAR BENOUNA

 EL OUAZZANIA-
PROMOTION ش م م

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 EL(OUAZZANIA- PROMOTION

ش م م  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 15 
زنقة علي عبد دلرزدق  - 22122 

دلددردلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.122211

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (21 دملؤرخ في)
 EL شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
 OUAZZANIA-( PROMOTION
 122.222 مبلغ رأسمالها) ( ( م) ش م 
 15 دإلختماعي) ارهم وعيودن مقرها 
 22122 (- ( دلرزدق) عبد  علي  زنقة 
دلددردلبيضاء)دملغرب نتيجة ل):)عدم)

دلشغل).
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 15 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
 22122 (- ( دلرزدق) عبد  علي  زنقة 

دلددردلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

و) دلعفيف  ( ( محمد) دلسيد) ))
زنقة علي عبد دلرزدق)) (15 عيودنه)د))
دملغرب) دلددردلبيضاء) (22122

كمصفي)) ))للشركة.
دلسيد) ))عبد دلكريم)))دلجودهري)
عبد) علي  زنقة  (15 عيودنه)د)) و 
دلرزدق))22122)دلددردلبيضاء)دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  
دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)15)زنقة)

علي عبد دلرزدق)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758895.

153I

موثق طارق دلدرقاوي

 PRO RENT PROPERTIES
SARL AU

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

موثق طارق دلدرقاوي
ساحة موزدر، إقامة طييجيس، 

بلوك 3، دلطابق دألول، شقة رقم 78 
، 92225، طيجة دملغرب

 PRO RENT PROPERTIES SARL
AU شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 13 مركز 

دنريا دلطابق دالر�شي رقم 183 
شارع موالي دلعهد طيجة  - 92222  

طيجة  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111153
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 PRO (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.RENT PROPERTIES SARL AU
شردء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تطوير دلعقاردت وبياء)وتأخير.
عيودن دملقر دالختماعي):)13)مركز)
183)شارع) دنريا دلطابق دالر�شي رقم)
موالي دلعهد طيجة))-)92222))طيجة))

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: بيخريشان) كريم  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد كريم بيخريشان عيودنه)د))
62252)دلياظور) بني نصار حي عي�شى)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بيخريشان) توفيق  دلسيد 
عيودنه)د))بني نصار حي عي�شى)62252 

دلياظور دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7823.

154I

FIGENOR

LIV CONFIANCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

LIV CONFIANCE شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلقدس 
بن طيب اريوش - 62254 دلياظور 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (11

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 LIV (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.CONFIANCE

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالمتعة و دلبضائع غير دملصاحبة.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 62254 (- دلقدس بن طيب اريوش)

دلياظور دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: رشيد) دلهرود�شي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد محمد دفقير):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دلهرود�شي رشيد عيودنه)د))

دلدريوش) ما0ت  د0ت  دهرودشا  اودر 

62254)دلياظور دملغرب.

عيودنه)د)) دفقير  محمد  دلسيد 

 62254 اودر دحياتا دمهاخر دلدريوش)

دلياظور دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلهرود�شي رشيد عيودنه)د))

دلدريوش) ما0ت  د0ت  دهرودشا  اودر 

62254)دلياظور دملغرب

عيودنه)د)) دفقير  محمد  دلسيد 

 62254 اودر دحياتا دمهاخر دلدريوش)

دلياظور دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدريوش) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)93.

155I

PRIVILEGE CABINET

HIFER IMMOBILIER SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،
90000، TANGER(TANGER

  HIFER IMMOBILIER SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة دليمن 
12 دلطباق دلتاني رقم 4 طيجة - 

92222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

97243
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2219 أبريل) (11
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 HIFER(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMMOBILIER SARL
دالنعاش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعقاري).
زنقة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دليمن)12)دلطباق دلتاني رقم)4)طيجة)

-)92222)طيجة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( رحمة) دلفرشم  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد دلهيشو رشيد):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  دلفرشم رحمة عيودنه)د))

 92222 قصر دلصغير فحص دنجر )

طيجة دملغرب.

عيودنه)د)) رشيد  دلهيشو  دلسيد 

 92222 قصر دلصغير فحص دنجر )

طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  دلفرشم رحمة عيودنه)د))

 92222 قصر دلصغير فحص دنجر )

طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2219)تحت رقم)223249.

156I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

THAI CONFISERIE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9

VN(FES ، 30000، FES(MAROC

THAI CONFISERIE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

 LOT 97 وعيودن مقرها دإلختماعي

 QUARTIER INDUSTRIEL I2

 ROUTE(AIN(CHKEF  ZOUAGHA

MOULAY(YACOUB 30000 فاس 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 THAI (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.CONFISERIE
تجار ,) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دستيردا وتصد0ر دالغذ0ة دلعامة.
 LOT (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 97 QUARTIER INDUSTRIEL I2
 ROUTE AIN CHKEF  ZOUAGHA
فاس) (MOULAY YACOUB 32222

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد نبيل تحيفة):))1.222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد نبيل تحيفة عيودنه)د))زنقة)
6)أكتوبر إقامة بيل دزور طابق)1)شقة)
 22122 حي ردسين دلددر دلبيضاء) (5

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد نبيل تحيفة عيودنه)د))زنقة)
6)أكتوبر إقامة بيل دزور طابق)1)شقة)
 22122 حي ردسين دلددر دلبيضاء) (5

دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3822/2222.
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FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

 ITALARABO CONSULT
GROUP

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي دليجا  رقم 34 زنقة بني مالل 

سوق دلسبت دوالا دليمة دلفقيه بن 
صالح ، 23552، سوق دلسبت دوالا 

دليمة دملغرب

 ITALARABO CONSULT GROUP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 2 
تجزئة دملستقبل تافقي بن صاتح - 
MAROC 23222 دلفقيه بن صالح

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
4213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2218 اخيبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
.ITALARABO CONSULT GROUP

 conseil (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
 en gestion services de langues et

.informatique
دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
2)تجزئة دملستقبل تافقي بن صاتح)-)

.MAROC(23222)دلفقيه بن صالح
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
992)حصة) ( (: دلسيد خمال دلزين)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  ليلى دلجماعي):))12)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد خمال دلزين عيودنه)د))حي)
دلرياض))23552)سوق دليبت دملغرب.
عيودنه)د)) دلجماعي  ليلى  دلسيد  
دلسبت) سوق  (23552 ( دلريض) حي 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد خمال دلزين عيودنه)د))حي)
دلرياض)23552)سوق دلسبت دملغرب
دلسيد خمال دلزين))عيودنه)د))حي)
دلرياض)23552)سوق دلسبت دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)

21)أبريل)2219)تحت رقم)92/2219.

158I

MATCOMPTA SNC

ARVIL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC

ARVIL شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 155 شارع 

محمد 5 شقة 18/17 - 92222 

طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (14

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

.ARVIL(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

وكالة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دإلتصاالت دلعقارية.

 155 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

شارع محمد)5)شقة)17/18)-)92222 

طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: 0اسين) دلكردش  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 1222 (: 0اسين) دلكردش  دلسيد  (

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

0اسين عيودنه)د)) دلكردش  دلسيد 

فيال) دعمار  سيدي  دلياسمين  طريق 

دلكردش)92222)طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

0اسين عيودنه)د)) دلكردش  دلسيد 

فيال) دعمار  سيدي  دلياسمين  طريق 

دلكردش)92222)طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8134.

159I

CAF MAROC

FANZO TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FANZO TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة ودا 
زيز رقم 22 دقامة كاسطيا دلطابق 

دلثاني رقم 12 - 92222 طيجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FANZO TRANS
نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبضائع.
زنقة ودا) (: عيودن دملقر دالختماعي)
دلطابق) كاسطيا  دقامة  (22 رقم) زيز 
طيجة) (92222 (- (12 رقم) دلثاني 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد فريد دخد0اع):))122)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دخد0اع  فريد  دلسيد 
مدشر دلطودهر قياا  سيدي دليماني)

ادئر  أصيلة)92252)أصيلة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دخد0اع  فريد  دلسيد 
مدشر دلطودهر قياا  سيدي دليماني)

ادئر  أصيلة)92252)أصيلة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237739.
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 FIDUCIAIRE BALANCE
D›OR sarlau
BINAYATE AYA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

BINAYATE AYA شركة
 ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دقامة 

دلبدوي شارع دلبخاري شقة رقم 3 - 

62222 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

36293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BINAYATE AYA

و) دلبياء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألشغال دلعمومية

دقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- (3 دلبدوي شارع دلبخاري شقة رقم)

62222)وخد  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: سييا) دسالمي  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

((: توفيق دلحكيم بوكرين) ( دلسيد)

522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) سييا  دسالمي  دلسيد  

 62222  17 شارع محمد دلقري رقم)

وخد  دملغرب.

بوكرين) دلحكيم  توفيق  دلسيد 

عبد) زنقة  دملحمدي  دلحي  عيودنه)د))

 62222  51 دلحميد بن باايس رقم)

وخد  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

بوكرين) دلحكيم  توفيق  دلسيد 

عبد) زنقة  دملحمدي  دلحي  عيودنه)د))

 62222  51 دلحميد بن باايس رقم)

وخد  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3192.

161I

FID PME

CABERL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FID PME

64 شارع موالي علي دلشريف دلشقة 

6 تمار  ، 12222، تمار  دملغرب

CABERL  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي سكتور 

C تجزء   رقم 54 حي دلصهريج حي 

يعقوب دمليصور دلرباط - 12222 

دلرباط دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

148599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. CABERL

غرض دلشركة بإ0جاز):)مقهى.

سكتور) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

حي دلصهريج حي) (54 رقم) ( تجزء ) (C

 12222 (- دلرباط) دمليصور  يعقوب 

دلرباط دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
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دلسيد  رم�شي دلسعد0ة):))1.222 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسعد0ة) رم�شي  دلسيد  
 BROMBERGER STR15 ( عيودنه)د))

WUPPERTAL 222222)دملانيا.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلد0ن) نور  رم�شي  دلسيد 
دلرباط) (12222 دلرباط) ( عيودنه)د))

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)6631.
162I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

RENOVATION INOVART
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

دقامة لييا دلرقم 76 زدوية شارع 
طانطان وشارع لبيان لطابق دلتاسع 

طيجة ، 92222، طيجة دملغرب
RENOVATION INOVART شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 
دلزرقطوني عمار  32 دلشقة 29 
دلطابق دالول  - 92222 طيجة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
111421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.RENOVATION INOVART
أعمال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبياء)دملختلفة.
زنقة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 29 دلشقة) (32 عمار ) دلزرقطوني 
طيجة) (92222 (- ( دالول) دلطابق 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد سعيد عطشان)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد سعيد عطشان عيودنه)د))
رقم) (21 شارع دلحسن دلوزدني زنقة)
12)ط)22)دلشقة)24  93222)تطودن)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد سعيد عطشان عيودنه)د))
رقم) (21 شارع دلحسن دلوزدني زنقة)
12)ط)22)دلشقة)24  93222)تطودن)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8132.
163I

UNIVERS COMPTA SARL AU

EDGY BRAIN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمار  16، زنقة أ، شارع 
دلجيش دمللكي م.ج ، 52222، 

مكياس دملغرب
EDGY BRAIN شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 6، 
شارع موالي عبد دلعزيز، دلطابق 
دلتالث، مكتب رقم 4 - 14222 

قييطر  دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.52161

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)28)شتيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

دلعزيز،) عبد  موالي  شارع  (،6 »رقم)

(- (4 رقم) مكتب  دلتالث،) دلطابق 

»مكتب) إلى) قييطر  دملغرب») (14222
زنقة) (22 م،) ا0وري  دقامة  (،3 رقم)

سبتة)-)14222)قييطر ))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)4259.

164I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE FUTURISING
إعالن متعدا دلقردردت

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE FUTURISING »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 38 

شارع محمد دلخامس دلطابق 3 

مكتب 12 - 32222 فاس دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.62171

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

2222)تم دتخاذ) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

بيع حصص

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحويل مقر دلشركة

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تغيير نشاط دلشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 122 بيع) دتميمي  مهدي  دلسيد  تم 

حصة للسيد مرودن دلعابدي ودلسيد)

عبددلحميد دليعكوبي

بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

36)شارع) تم تحويل مقر دلشركة إلى)

 2 دلطابق) بنشقرون  دلعالي  عبد 

مكتب)6)شارع محمد دلخاميس إقامة)

دلسالم دملد0ية دلجد0د  فاس

بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

مبرمج) إلى  دلشركة  نشاط  تغيير  تم 

معلوماتي

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3858.

165I

FID PME

STE RABAT CIMENT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FID PME

64 شارع موالي علي دلشريف دلشقة 

6 تمار  ، 12222، تمار  دملغرب

STE RABAT CIMENT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 15 شارع 

دالبطال دلشقة 4 دكددل دلرباط - 

12222 دلرباط دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

148593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.RABAT CIMENT
غرض دلشركة بإ0جاز):)دلبياء)وبيع)

مودا دلبياء.
15)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
(- دلرباط) دكددل  (4 دلشقة) دالبطال 

12222)دلرباط دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: فريد) دلعربي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) فريد  دلعربي  دلسيد 

تمار ))12222)تمار ))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) فريد  دلعربي  دلسيد 

تمار ))12222)تمار ))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)6626.

166I

MJ MANAGEMENT

SEDICI INVESTMENTS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SEDICI INVESTMENTS  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 17 شارع 

مو�شى بن نصير و  دلطابق 4 رقم   64 
طيجة 17 شارع مو�شى بن نصير و  
دلطابق 4 رقم   64 طيجة 92222 

طيجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.82963

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 نونبر) (25 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( ( (SEDICI INVESTMENTS
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)

مقرها دإلختماعي)17)شارع مو�شى بن)
نصير و))دلطابق)4)رقم)))64)طيجة)17 
شارع مو�شى بن نصير و))دلطابق)4)رقم)))

دملغرب) طيجة  (92222 طيجة) (64

نتيجة ل):)شركة بدون نشاط.

و حدا مقر دلتصفية ب)17)شارع)
 64 رقم) (4 دلطابق) نصير  بن  مو�شى 

طيجة دملغرب)92222)طيجة دملغرب.)

و عين:

و) بوحوت  ( ( حسن) دلسيد) ))

قسطالني) دإلمام  شارع  عيودنه)د))
عمار  بونيتا دلطابق))2)رقم)6)طيجة)

(( ( دملغرب كمصفي) طيجة  (92222

للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8248.

167I

AB GESTION

CHADLIFIK 2
شركة دملساهمة

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

AB GESTION

 BD ZERKTOUNI ANGLE 219

 BRAHIM(ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CHADLIFIK 2 شركة دملساهمة

و عيودن مقرها دالختماعي 7 شارع 

دلردشدي - 22222 دلددردلبيضاء .

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.34162

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)27)فبرد0ر)2222)تم تحويل)
دلشكل دلقانوني للشركة من)»شركة)
دملساهمة»)إلى)»شركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا ».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759675.
168I

aice compta

SAKANE LIL AHFAD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
  SAKANE LIL AHFAD

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزدا 3 دلطابق 5 رقم 22 
دليخيل - 22372 دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484717
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. SAKANE LIL AHFAD
دلترويج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعقاري.
زنقة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
سمية إقامة شهرزدا)3)دلطابق)5)رقم)
22)دليخيل)-)22372)دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد أحمد دلسبوعي):))12.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

((: دلصودبي) فاظمة  دلسيد  

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (12.222

للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد أحمد دلسبوعي عيودنه)د))
بيست تددرت كاليفورنيا) (5 زنقة) (13

22422)دلبيضاء)دملغرب.

دلصودبي) فاظمة  دلسيد  
بيست تددرت) (5 زنقة) (13 عيودنه)د))

كاليفورنيا)22422)دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد أحمد دلسبوعي عيودنه)د))
بيست تددرت كاليفورنيا) (5 زنقة) (13

22422)دلبيضاء)دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759712.

169I

KAMAR BENOUNA

ALF RHAMNA ش م م
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير تسمية دلشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

ALF RHAMNA ش م م  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي ملتقى 
زنقة دلكار  وزنقة دلكبيتان فيلني - 

26322 دلددردلبيضاء دملغرب.

تغيير تسمية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

285645

)بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم تغيير) (2222 15)اخيبر) دملؤرخ في)

 ALF RHAMNA«(تسمية دلشركة من

ش م م)»)إلى)»EDDIK)ش م م)»).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759354.

172I
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FIDUCIAIRE ALBAIDA

 GLOBAL FOOD
PROCESSING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE(SAAD(IBNOU(WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 دملغرب
 GLOBAL FOOD PROCESSING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 19 عمار  
6 زنقة داردر أ1 فرح أكاا0ر - 82262 

أكاا0ر دملغرب - 82262 أكاا0ر 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
45249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GLOBAL FOOD PROCESSING
دستغالل) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
دالرد�شي دلفالحية وإنتاج و تسويق و)

تصد0ر دملودا دلفالحية و دلغددئية).
عيودن دملقر دالختماعي):)19)عمار )
6)زنقة داردر أ1)فرح أكاا0ر)-)82262 
أكاا0ر دملغرب)-)82262)أكاا0ر دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد سجلما�شي إاري�شي محمد))
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (722 ( (:

للحصة).
دلسيد سجلما�شي إاري�شي حمز )):))
122)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
دلسيد سجلما�شي إاري�شي مالد)):))
122)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
دلسيد  سجلما�شي إاري�شي هجر))
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (122 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد سجلما�شي إاري�شي محمد))
دساكا) زنقة  (51 دلعمار ) عيودنه)د))
دكاا0ر)) (82272 حي دلهد ) (8 دلشقة)

دملغرب.
دلسيد سجلما�شي إاري�شي حمز ))
دلطابق) وخد   شارع  (4 عيودنه)د))
 22222 ( بلفد0ر) (3 دالول دلشقة رقم)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
مالد)) إاري�شي  سجلما�شي  دلسيد 
دلطابق) وخد   شارع  (4 عيودنه)د))
 22222 بلفد0ر) (3 دالول دلشقة رقم)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
دلسيد  سجلما�شي إاري�شي هجر)
دساكا) زنقة  (51 دلعمار ) عيودنه)د))
دكاا0ر) (82272 حي دلهد ) (8 دلشقة)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد سجلما�شي إاري�شي محمد))
دساكا) زنقة  (51 دلعمار ) عيودنه)د))
دكاا0ر)) (82272 حي دلهد ) (8 دلشقة)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (12 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97281.
171I

APLODIS SARL

APLODIS
إعالن متعدا دلقردردت

APLODIS SARL
 Lotissement Nassim Rdc 167

 Lissasfa ، 20230، CASABLANCA
MAROC

APLODIS »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 
 167LOTISSEMENT NASSIM

RDC LISSASFA - - دلددر دلبيضاء 
دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.428621

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تم دتخاذ) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
غير) دلعامة  دلجمعية  قررت  ما0لي:)
دلتجارية) دلعالمة  إضافة  دلعاا0ة 

;lt;&lt;(Mi(Cesta(&gt;&gt&دلتالية
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
من) دعتباًرد  دلعامة  دلجمعية  قررت 
هذد دليوم تعد0ل دملاا )2)من دليظام)

دألسا�شي
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
0قرر دالختماع دلعام دعتباًرد من هذد)
(، دليوم دعتماا نشاط خد0د لشركة)
وهو:)دلغرض من دلشركة في دملغرب و)
/)أو في دلخارج)،)بشكل مباشر أو غير)
مباشر)،)ليفسها و)/)أو ألطردف ثالثة:))
أي مدمات) دلبضائع.) وتوزيع  تجار  
دملبيعات) بأنشطة دستشاردت  تتعلق 
شركات) اعم  مالل  من  ودلتسويق 
وتصد0ر) دستيردا  ؛) دلكبير ) دلتوزيع 
وتجار  دلبضائع.))وبشكل أعم)،)خميع)
أو) دلصياعية  أو  دلتجارية  دملعامالت 
دلتي) دلعقارية  أو  دمليقولة  أو  دملالية 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)
قد) دلتي  أو  أعاله  دملذكور   باألشياء)
(
ً
فضال (، تسهل تطويرها أو تحقيقها)
عن دكتساب دملشاركة دملباشر  بأي)
شكل من دألشكال)،)في دلشركات دلتي)
تسعى لتحقيق أهددف مماثلة أو ذدت)

صلة
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
كامل) تحرير  تقرر  دلعامة  دلجمعية 

لرأس دملال،)
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تأمذ دلشركة دالسم دلتجاري دلتالي:)
«APLODIS» SARL)،)ودلشعار دلتالي:)

(«Mi Cesta»
بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
في) أو  (/ نشاط دلشركة في دملغرب و)
دلخارج)،)بشكل مباشر أو غير مباشر)
دمر :) ألطردف  أو  (/ و) ليفسها  (،
أي مدمات) دلبضائع.) وتوزيع  تجار  
دملبيعات) بأنشطة دستشاردت  تتعلق 

شركات) اعم  مالل  من  ودلتسويق 

دلتوزيع دلكبير )؛)

بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
رأس دملال ثابت بمائة ألف ارهم.)وهي)

مائة) بقيمة  سهم  ألف  إلى  مقسمة 

مكتتب فيها بالكامل) (، ارهم للسهم)

ومخصصة) (
ً
مدفوعة بالكامل نقدد (،

للشركاء)بما 0تياسب مع مساهماتهم.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)33955.

172I

ZYD PLUS SARL AU

RI STORES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU

حي دزكي دلجد0د رقم 319 مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب

RI STORES شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

عالل دلفا�شي، تجزئة رتمة، عمار  
رقم 89 ، دلطابق دالول، شقة رقم 

5، مردكش - 42222  مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 RI (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.STORES

غرض دلشركة بإ0جاز):)-1دلتجار )

دإللكترونية).
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-2دستيردا و تصد0ر
-3تاخر.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
عمار ) رتمة،) تجزئة  دلفا�شي،) عالل 
رقم)89)،)دلطابق دالول،)شقة رقم)5،)

مردكش)-)42222))مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
محمد ر�شى بن دلطبيب) ( دلسيد)
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
محمد ر�شى بن دلطبيب) ( دلسيد)
دلرضا،) ادر  دلوروا،) زنقة  عيودنه)د))
 42222 مردكش) دلشمالي،) دليخيل 

مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
محمد ر�شى بن دلطبيب) ( دلسيد)
دلرضا،) ادر  دلوروا،) زنقة  عيودنه)د))
 42222 مردكش) دلشمالي،) دليخيل 

مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119238.
173I

CKE CONSULTING

 SEGULA MAROC AFRICA
SA

دنفصال أوإاماج)

إاماج دلشركات
CKE CONSULTING

 BD(ZERKTOUNI, RES ,21
 ALBORJ 6EME(ETAGE

 CASABLANCA ، 20560،
CASABLANCA MAROC

SEGULA MAROC AFRICA SA
وعيودن مقرها دإلختماعي  

كازدنيرشور بارك 1122، شارع 
دلقدس، شور 13،سيدي معروف، 

دلددر دلبيضاء - 22272 دلددر 
دلبيضاء دملغرب.

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.396865

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 اخيبر) (27 في) دملؤرخ 

إاماج دلشركات:)
شركة تسميتها أو إسمها دلتجاري)
SEGULA MAROC AFRICA)و دلكائن)
كازدنيرشور) ب  دإلختماعي  مقرها 
شور) دلقدس،) شارع  (،1122 بارك)
دلبيضاء) دلددر  معروف،) 13،سيدي 

22272)دلددر دلبيضاء)دملغرب
شركة تسميتها أو إسمها دلتجاري)
مقرها) دلكائن  و  (MAS MAROC
57)شارع عبد دملومن،) دإلختماعي ب)
دلددر) (22572  2 دلطابق) أ،) دقامة 

دلبيضاء)دملغرب
شركة تسميتها أو إسمها دلتجاري)
 ACTIVITE TECHNIQUE DU
و دلكائن مقرها دإلختماعي) (MAROC
شارع) (،1122 بارك) كازدنيرشور  ب 
معروف،) 13،سيدي  شور) دلقدس،)
22272)دلددر دلبيضاء) دلددر دلبيضاء)

دملغرب
تمتلك) (: دلشركات) إاماج  اودعي 
ودلشركات) دملستوِعبة  دلشركة 
(/  و)

ً
ا مكمال

ً
ا ونشاط

ً
دملستوَعبة هدف

أو
مماثل..

هو) دلدمج  من  دلهدف  (: أهددفه)
دلتشغيلية) دلهياكل  وترشيد  تبسيط 
دملستوَعبة،) و  دملستوِعبة  للشركات 
مفيد ) آثار  إحددث  شأنها  من  ودلتي 
هذد) سيسمح  ودلفعالية.) دلحوكمة 
دالندماج أ0ًضا بمزيد من دلتحكم في)

دملخاطر ومفض دلتكاليف..
دملستوِعبة) دلشركة  (: شروطه)
ستمتلك ممتلكات و حقوق دلشركات)

دملستوَعبة دبتددء)من تاريخ دالاماج.
دلشركات) دلتزدمات  خميع 
دالندماج) إتمام  تاريخ  في  دملستوَعبة 
ودلحقوق) دلتكاليف  خميع  وكذلك 
دلضردئب) ذلك  في  بما  ودلرسوم 
للشركة) ستحال  دلتسجيل  ورسوم 

دملستوِعبة.
دلشركات) على  رسمًيا  0حظر 
دمليدمجة حتى تاريخ إتمام دالندماج)

»دلشركة دملستوِعبة») إال بمودفقة) (،
دلتصرفات) من  عمل  بأي  دلقيام  (،
ودلتوقيع) باملمتلكات،عقد  دملتعلقة 
دلتزدم) أو  معاهد   أو  دتفاق  أي  على 
من أي نوع 0تعلق بها مارج إطار إادر )

دألعمال دليومية.
في حالة مضوع نقل عقوا معيية)
مودفقة) أو  لالتفاق  معيية  سلع  أو 
(، ثالث) طرف  أي  أو  متعاقد  طرف 
في) (، ستستدعي دلشركات دملستوَعبة)
دلوقت دملياسب)،)دتفاقيات دالعتماا)

أو دلقردردت دلالزمة
دملستوِعبة) دلشركة  ستأمذ 
دملمتلكات ودلحقوق دمليقولة في حالتها)
إلى تاريخ إتمام دالندماج اون دلتمكن)
من ممارسة أي حق دلرخوع ألي سبب)

كان)،)ضد دلشركات دملستوَعبة.
دملستوَعبة) دلشركات  ستكمل 
دلالزمة) دلشكلية  دإلخردأت  خميع 
دلشركة) لصالح  نقل  لغرض 
دملستوِعبة دألصول ودلحقوق دملكونة)
ألصول دلشركات دملستوَعبة)،)ولجعل)
هذد دليقل معارًضا لألطردف دلثالثة.

دملستوِعبة) دلشركة  ستكون 
دلشركات) ادئني  أمام  مسؤولة 
أن) اون  هذه  من  (

ً
بدال دملستوَعبة 

0نتج عن ذلك تجد0د فيما 0تعلق بها.)
0جوز للددئيون دلذ0ن كان ا0نهم قبل)
دإلعالن عن دتفاقية دالندماج تقد0م)
معارضة في غضون ثالثين))32))0وًما)
دلدعا0ة) دإلخردأت  من  دالنتهاء) من 

دملطلوبة بموخب دلقانون)17-95.
على) دملستوِعبة  دلشركة  تتحمل 
دلضردئب) خميع  دلخصوص  وخه 
(، ودالشتردكات) دلتأمين  وأقساط 
(، دإل0جاردت ودلضردئب وما إلى ذلك)
وكذلك خميع دلرسوم دلعاا0ة أو غير)
دلعاا0ة دلتي 0تم تكبدها أو قد تثقل)
كاهل دلبضائع دمليقولة أو دملتأصلة في)

ملكيتها أو تشغيلها.
ستقوم دلشركة دملستوِعبة أ0ًضا)
(
ً
بدال (، على نفقتها بأعمالها دلخاصة)
لجميع) دملستوَعبة  دلشركات  من 
أو) ودلعقوا  ودملعاهددت  دالتفاقات 
أي دلتزدمات قد تكون قد املت فيها)

دلشركات دملستوَعبة.

دلشركة) دستبددل  سيتم 
وبسيط) محض  بشكل  دملستوِعبة 
في) دالندماج  إتمام  تاريخ  من 
دلعقارية) ودلرهون  ودألسهم  دلحقوق 
ودلكفاالت) ودلضمانات  ودالمتيازدت 
دلشخصية أو دلحقيقية من أي نوع)
دملدرخة) بالد0ون  ربطها  0مكن  دلتي 
بموخب) دملقدمة  دملساهمات  في 

دالندماج.
(، دالندماج) إتمام  بعد  (، أميًرد)
0جب على ممثلي دلشركة دملستوَعبة)
،)في دلطلب دألول وعلى نفقة دلشركة)
دملستوِعبة)،)تقد0م دملساعد  لألمير )
ودملبرردت) دلتوقيعات  0خص  ما  ،في 
ليقل) ضرورية  تكون  قد  دلتي 
دلبضائع دملدرخة في أصول دلشركات)
دإلخردأت) خميع  وإتمام  دملستوَعبة 

دلالزمة لذلك.
تعيين و تقد0م دألصول و دلخصوم)
أو) دلضامة  للشركات  نقلها  ( دملزمع)

دلشركات دلجد0د ):)
.-

كما تم تسليم دلحصص أو دألسهم)
مال) رأس  زياا   (: دلتالية) بالكيفية 
 SEGULA MAROC AFRICA شركة)
226.722)ارهم مقابل إصددر) بمبلغ)
 SEGULA لشركة) خد0د0ن  سهمين 
 2265 و) (MATRA AUTOMOTIVE
 SEGULA لشركة) خد0د  سهم 

.TECHNOLOGIAS ESPANA
دلحصص أو دألسهم) و تم إعطاء)
اخيبر) (27 (: ( دلحق في دألرباح بتاريخ)

2222
دمليجز ) دلعمليات  صالحية 
أو) دملضمومة  دلشركات  طرف  من 
دملحاسباتي) دمليظور  من  دمليفصلة 
2222)و) 27)اخيبر) دبتددءد من تاريخ)
دملعيية) دلشركات  حسابات  حصرت 
شروط) إلعددا  دملستعملة  باألمر 

دلعملية بالتودريخ دلتالية:
 ACTIVITE TECHNIQUE شركة)
أكتوبر) (27 بتاريخ) (DU MAROC

2222
 27 بتاريخ) (MAS MAROC شركة)

أكتوبر)2222
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حقوق) تباال  نسبة  ( حدات) و 
دقت�شى) إن  و  (،43 في) دلشركة 
دلتباال) لفرق  دملعدل  دألمردملبلغ 

2.366,67)ارهم
 23.962.361 مبلغ) كما مصص 

ارهم))لعالو  إاماج دلشركات.
ذوي) للشركاء) دملخولة  دلحقوق 
دلخاصة و لحاملي سيددت) دلحقوق 
كل) دالقتضاء) عيد  و  دألسهم،) غير 

دالمتيازدت))دلخاصة):)
لحامل) دلصالحيات  خميع  0ميح 
أصل أو شحية أو نسخة أو مستخرج)
إلتمام دإلخردءدت دمليصوص عليها في)

دلقانون.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 16 ( .بتاريخ) دلتجارية بالددر دلبيضاء)

اخيبر)2222)تحت رقم)31924.
174I

BCF CONSEIL

PIU PER MENO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 224
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

PIU PER MENO  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 59 شارع 
إميل زوال طابق 1 دملكتب 2 - 22622 

دلددر دلبيضاء دملغرب .
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.466131

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))دبرهيم))صاا0ق))
252)حصة دختماعية من أصل)252 
ودحدي) ( (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

رحال بتاريخ)12)اخيبر)2222.
خبردن دشهور) (( ( دلسيد) تفويت 
252)حصة دختماعية من أصل)252 
ودحدي) ( (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

رحال بتاريخ)12)اخيبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759727.
175I

CKE CONSULTING

MAS MAROC
شركة دملساهمة

حل شركة

CKE CONSULTING
 BD(ZERKTOUNI, RES ,21

 ALBORJ 6EME(ETAGE
 CASABLANCA ، 20560،

CASABLANCA MAROC
MAS MAROC شركة دملساهمة)في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 57 شارع 
عبد دملومن، دقامة أ، دلطابق 2 - 

22572 دلددر دلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.132265

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 27)اخيبر) دملؤرخ في)
  MAS MAROC دملساهمة) شركة 
ارهم) (8.222.222 رأسمالها) مبلغ 
شارع) (57 دإلختماعي) مقرها  وعيودن 
(- (2 دلطابق) أ،) دقامة  دملومن،) عبد 
دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة) (22572

ل):)قردر دالندماج.
و حدا مقر دلتصفية ب)57)شارع)
(- (2 دلطابق) أ،) دقامة  دملومن،) عبد 

22572)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

 FRANCK JEAN دلسيد) ))
LOUIS YVAN  VIGOT)و عيودنه)د))
فيلبرو) (78452 بيشريل) شارع  (2

فرنسا كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)31925.
176I

CKE CONSULTING

 ACTIVITE TECHNIQUE DU

MAROC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

CKE CONSULTING

 BD(ZERKTOUNI, RES ,21

 ALBORJ 6EME(ETAGE

 CASABLANCA ، 20560،

CASABLANCA MAROC

 ACTIVITE TECHNIQUE DU

MAROC شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي كازدنيرشور 

بارك 1122، شارع دلقدس، شور 

13،سيدي معروف، دلددر دلبيضاء 

كازدنيرشور بارك 1122، شارع 

دلقدس، شور 13،سيدي معروف، 

دلددر دلبيضاء 22272 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.219225

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر) (2222 اخيبر) (27 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 ACTIVITE دلوحيد) دلشريك  ذدت 

مبلغ) ( (TECHNIQUE DU MAROC

وعيودن) ارهم  (422.222 رأسمالها)

كازدنيرشور) دإلختماعي  مقرها 

شور) دلقدس،) شارع  (،1122 بارك)

دلبيضاء) دلددر  معروف،) 13،سيدي 

شارع) (،1122 بارك) كازدنيرشور 

معروف،) 13،سيدي  شور) دلقدس،)

22272)دلددر دلبيضاء) دلددر دلبيضاء)

دملغرب نتيجة ل):)قردر دالندماج.

و حدا مقر دلتصفية ب كازدنيرشور)

شور) دلقدس،) شارع  (،1122 بارك)

13،سيدي معروف،)دلددر دلبيضاء)-)

22272)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)

و عين:
 FRANCK JEAN دلسيد) ))
LOUIS YVAN  VIGOT)و عيودنه)د))
فيلبرو) (78452 بيشريل) شارع  (2

فرنسا كمصفي)) ))للشركة.
دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)31926.

177I

FIDUCIARE ECF

PROMARIM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

PROMARIM شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دلعمرية رقم 21 زنقة 33 عين دلشق 
- 22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.229461
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 18)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
دلشريك دلوحيد)PROMARIM))مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
مقرها دإلختماعي تجزئة دلعمرية رقم)
 22222 (- دلشق) عين  (33 زنقة) (21
(: ل) نتيجة  دملغرب  دلبيضاء) دلددر 

تصفية مسبقة).
تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
دلعمرية رقم)21)زنقة)33)عين دلشق)-)

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)
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و عين:

دلسيد) ))عمر))أمسيا و عيودنه)د))

تجزئة دلعمرية رقم)23)زنقة)33)عين)

دملغرب) دلددر دلبيضاء) (22222 دلشق)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759635.

178I

Société somicoc

شركة اوغاكل ديسطريبيسيون
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Société somicoc

 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة دوغاكل ايسطريبيسيون 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دلقرويين طريق عين دلشقف متجر 

س22 فاس - 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (29

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

دوغاكل ايسطريبيسيون.

دو) تاخر  (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وسيط فاعل في دالستيردا و دلتصد0ر)

ملستحضردت دلتجميل بالتقسيط و)

متجر للتغذ0ة دلعامة.

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلقرويين طريق عين دلشقف متجر)

س22)فاس)-)32222)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد دلطاهري مهدي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دلطاهري مهدي عيودنه)د))

فرنسا)32222)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلطاهري مهدي عيودنه)د))

فرنسا)32222)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3877/2222.
179I

N2M(CONSEIL-SARL

SERVI FOOD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SERVI FOOD شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دلحسن دالول زنقة 5 رقم 19 دلطابق 
دلثاني رقم 4 - 62222 دلياظور 

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.15157

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)16)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
رقم) (5 زنقة) دالول  دلحسن  »شارع 
 62222 (- (4 رقم) دلثاني  دلطابق  (19
عاريض)) »حي  إلى) دملغرب») دلياظور 

بلوك)1)شارع)48)قرب صيدلية سار )
-)62222)دلياظور))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3838.
182I

N2M(CONSEIL-SARL

DIMA CIMENT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
DIMA CIMENT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 121/111 
طريق دزغيغان  - 62222 دلياظور 

دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.6159

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«522.222)ارهم»)أي من)»522.222 
عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)
ا0ون) مع  مقاصة  إخردء) ( (: طريق)
دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3839.
182I

N2M(CONSEIL-SARL

SOCIETE KOFAMIX
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SOCIETE KOFAMIX شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 1428 

تجزئة دلعمردن سلودن - 62222 

دلياظور دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.15927

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (24 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

ميلوا كطباش) (( ( تفويت دلسيد)

252)حصة دختماعية من أصل)252 

مميس) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

كطباش بتاريخ)24)نونبر)2222.

ميلوا كطباش) (( ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختماعية  حصة  (252

252)حصة لفائد ))دلسيد)) ))محمد)

كطباش بتاريخ)24)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3837.

183I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»HABDAD SERVICES«
إعالن متعدا دلقردردت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، دلجد0د  دملغرب

«HABDAD SERVICES» »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: شارع 

دلسور دلجد0د، إقامة سوس، رقم 

32، دلطابق دلثاني،دلشقة 18، دلددر 

دلبيضاء  - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.418121

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

2222)تم دتخاذ) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
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على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
تفويت) على  دملصااقة  (1- ( ما0لي:)
دلسيد دلرادا هبوب خميع حصصه)
بقيمة) حصة  (1222( دلشركة) في 
لفائد ) 122)ارهم للحصة دلودحد ))
 2- دليحسيني.) دلسالم  عبد  دلسيد 
تعيين دلسيد عبد دلسالم دليحسيني)
كمسير للشركة ملد  غير محدوا  بعد)

دستقالة دلسيد دلرادا هبوب
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)14-7-6:)دلذي 0يص على)
 122.222( دلشركة) رأسمال  ما0لي:)
حصة) (1222( وحصصها) ارهم))
ارهم للحصة دلودحد )) (122 بقيمة)
دلسالم) عبد  دلسيد  دلسيد  لفائد  
غير) ملد   دلشركة  وتسيير  دليحسيني 
محدوا  للسيد دلسيد عبد دلسالم)

دليحسيني
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759879.
184I

MAROC COMPTA PLUS

PAPRIKA MURCIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب دلثالتاء دلطابق دالول دلشقة 
رقم 2 دلفقيه بن ضالح ، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC
PAPRIKA MURCIA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي اودر دوالا 

غانم دوالا علي دلودا بردا0ة - 23222 
دلفقيه بن صالح دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.4281
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)19)نونبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
دلودا) علي  دوالا  غانم  دوالا  »اودر 
صالح) بن  دلفقيه  (23222 (- بردا0ة)
إلى)»اودر دلكلخة دهل دملربع) دملغرب»)

 23222 (- (11 رقم) دلوطيية  دلطريق 

دلفقيه بن صالح))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)

27)اخيبر)2222)تحت رقم)356.

186I

CABINET BEN MOKHTAR

TRAPISER MOROCCO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

TRAPISER MOROCCO شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : شارع 

باستور إقامة دلجسر دلطابق 1 رقم 

15 مكرر 4 - 92222 طيجة دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.55819

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة) (TRAPISER MOROCCO

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد مبلغ رأسمالها)32.222)ارهم)

شارع) دإلختماعي  مقرها  وعيودن 

رقم) (1 باستور إقامة دلجسر دلطابق)

طيجة دملغرب) (92222 (- (4 مكرر) (15

نتيجة إلقفال دلتصفية.

و عين:

بينتااو) ( أنطونيو) دلسيد) ))

سانتا) بالزد  عيودنه)د)) و  رواريغيز 

 E 8 32221  32221  7 إ0زدبيل رقم)

مورسيا دسبانيا كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

شارع) وفي  (2222 اخيبر) (21 بتاريخ)

رقم) (1 باستور إقامة دلجسر دلطابق)

15)مكرر)4)-)92222)طيجة دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237661.
188I

QUALICIA CONSULTING

 PRESTIGE HEALTH CARE 
ET HOME  SERVICES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 Rue FARHAT HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
 PRESTIGE HEALTH CARE ET 
HOME  SERVICES شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دلثاني دلتقسيم دلرخاء 2  - 26422 
حد دلسودلم دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
14451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 PRESTIGE HEALTH CARE ET

.HOME  SERVICES
غرض دلشركة بإ0جاز):)-)دلترويض)

دلطبي
-)دلترويض دلطبي دلريا�شي

-)دلعالج دلطبيعي
-)دملستوصف

(، منزلية) )رعا0ة  منزلية) رعا0ة  (-
رعا0ة) ادر  (، للمسيين) منزلية  رعا0ة 

ورعا0ة) دملنزل  في  دلوالا   حد0ثي 

دألطفال وغيرها)

ودلصيانة) دلتأهيل  إعاا   (-

ودلوقا0ة

(، )دلروماتيزم) دلتأهيل) إعاا   (-

دألمردض دلعصبية)،)دلروماتيزم)،)طب)

دلشيخومة)،)دلعجان)،)دلرياضة

وظيفية)،)دلقلب ودألوعية دلدموية)

،)نفسية دلحركة.)عالج دليطق)

-)دلتحضير للوالا 
-)دلتصريف دللمفاوي
-)تدليك طبي عالجي

-)دلتخسيس ودللياقة دلبدنية

-)دلعالخات دلجمالية

-)دلعيا0ة بالوخه ونحت دلجسم

وشبه) دلطبية  دملعددت  بيع  (-

دلطبية

دلتجميل) مستحضردت  بيع  (-

ومستحضردت دلتجميل

دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 26422 (- ( (2 دلثاني دلتقسيم دلرخاء)

حد دلسودلم دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  حسياء)دلزودوي):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  حسياء)دلزودوي عيودنه)د))

18)شارع بئر دنزردن طابق)1)شقة)12 

دلددردلبيضاء) (22332 دملعاريف))

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  حسياء)دلزودوي عيودنه)د))

شقة) (1 طابق) دنزردن  بئر  شارع  (18

دلددردلبيضاء) (22332 دملعاريف) (12

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (31 بتاريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2222)تحت رقم)1673.

189I
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CABINET BEN MOKHTAR

MERLATRANS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

MERLATRANS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : مركز 

دألعمال NREA إنريا 183 شارع ولي 

دلعهد دلطابق دألر�شي دملكتب رقم 

35  - 92222 طيجة دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.15549

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2222 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 

ذدت) شركة  (MERLATRANS حل)

رأسمالها) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 

مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222

NREA)إنريا) دإلختماعي مركز دألعمال)

183)شارع ولي دلعهد دلطابق دألر�شي)

طيجة) (92222 (- ( (35 رقم) دملكتب 

دملغرب نتيجة لقفل دلتصفية.

و عين:

ردموس) ( ( فردنسيسكو) دلسيد) ))

عربي) بن  شارع  عيودنه)د)) و  شيكانو 

خيرونيموس) اي  بورتون  (1 رقم)

دسبانيا كمصفي) ( مورسيا) ( (32221

) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

مركز) وفي  (2222 اخيبر) (18 بتاريخ)

شارع ولي) (183 إنريا) (NREA دألعمال)

دلعهد دلطابق دألر�شي دملكتب رقم)35  

-)92222)طيجة دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237618.

192I

SOLUCIA EXPERTISE

 DELIVER TECH
CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

 DELIVER TECH CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة بدر 

م ج 1 دلطابق 3 رقم 12 سيدي 

معروف - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.375513

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2219)تقرر حل) 15)غشت) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 DELIVER TECH دلوحيد) دلشريك 

رأسمالها) مبلغ  ( (CONSULTING

مقرها) وعيودن  ارهم  (12.222

دلطابق) (1 دإلختماعي إقامة بدر م ج)
 22222 (- 12)سيدي معروف) رقم) (3

دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة ل):)قردر)

دلشريك دلوحيد.

إقامة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
12)سيدي) 3)رقم) دلطابق) (1 بدر م ج)

دلبيضاء) دلددر  (22222 (- معروف)

دملغرب.)

و عين:

و) بيحميد   ( ( هاخر) دلسيد) ))

عيودنه)د))إقامة بدر م ج)1)دلطابق)3 
رقم)12)سيدي معروف)22222)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

شتيبر)2219)تحت رقم)713232.

191I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»HER SERVICES«
إعالن متعدا دلقردردت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، دلجد0د  دملغرب

«HER SERVICES» »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: شارع 

دلسور دلجد0د، إقامة سوس، رقم 

32، دلطابق دلثاني،دلشقة 18، دلددر 

دلبيضاء - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.418123

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)21)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلسيد) تفويت  على  دملصااقة  (1-

في) حصصه  خميع  هبوب  دلرادا 

دلسالم) عبد  دلسيد  لفائد   دلشركة 

عبد) دلسيد  تعيين  (2- دليحسيني.)

للشركة)) كمسير  دليحسيني  دلسالم 

ملد  غير محدوا  بعد دستقالة دلسيد)

دلرادا هبوب.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)14-7-6:)دلذي 0يص على)

وحصصها) دلشركة  رأسمال  ما0لي:)

دلسالم) عبد  دلسيد  دلسيد  لفائد  

غير) ملد   دلشركة  وتسيير  دليحسيني 

محدوا  للسيد دلسيد عبد دلسالم)

دليحسيني.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759882.

192I

VISION AUDIT

 PROMOTION

IMMOBILIÈRE DE KUNST
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 PROMOTION IMMOBILIÈRE

DE KUNST شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 98 

زنقة ميموزد دلطابق 4 دلرقم 22 

بوسيجور  - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.168213

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 اخيبر) (19 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

دلد0ن) نور  (( ( دلسيد) تفويت 

دختماعية) حصة  (8.222 دلبغدداي)

لفائد )) حصة  (8.222 أصل) من 

دلسيد)) ))فاطمة دلشا وتي بتاريخ)19 

اخيبر)2222.

دسماعيل)) (( ( دلسيد) تفويت 

12.222)حصة دختماعية) دلبغدداي)

لفائد )) حصة  (12.222 أصل) من 

دلسيد)) ))فاطمة دلشا وتي بتاريخ)19 

اخيبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759924.

193I
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STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

S4Y SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، دلطابق دلثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد دلكريم 
دلخطابي، فاس ، 32222، فاس 

دملغرب
S4Y Services شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 94 

تجزئة دلبرج صهريج كياو   - 32222 
فاس دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.56957
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«922.222)ارهم»)أي من)»122.222 
عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)
إاماج دحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالودت إصددر في رأس دملال.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3884.
194I

شركة فوطر دنترناسيونال ش.م.م بشريك وحيد

السييندا
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة السيييدد ش.م.م بشريك 
وحيد

دلقطاردت رقم 12 مكرر ويسالن ، 
52222، مكياس دملغرب

السيييدد شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلقطاردت 
رقم 12 مكرر ويسالن مكياس - 

52522 مكياس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

49581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 فبرد0ر) (18

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

السيييدد.

دستغالل) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

مستواع للتبر0د،)بيع دملودا دلغددئية)

بالتقسيط..

عيودن دملقر دالختماعي):)دلقطاردت)

(- مكياس) ويسالن  مكرر  (12 رقم)

52522)مكياس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلصغير) زكرياء) دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلصغير  زكرياء) دلسيد 

عروس،)) وخه  (،88 زنقة) (،4451

52522)مكياس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلصغير  زكرياء) دلسيد 

عروس،)) وخه  (،88 زنقة) (،4451

52522)مكياس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

مارس) (24 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)1149.

195I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»E. HAB CONSTRUCTION«
إعالن متعدا دلقردردت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، دلجد0د  دملغرب

 «E. HAB(CONSTRUCTION»

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: شارع 

دلسور دلجد0د، إقامة سوس، رقم 

32، دلطابق دلثاني،دلشقة 18، دلددر 

دلبيضاء  - 22222 دلددر دلبيضاء  

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.418299

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

2222)تم دتخاذ) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

تفويت) على  دملصااقة  (1- ( ما0لي:)

دلسيد دلرادا هبوب خميع حصصه)

بقيمة) حصة  (1222( دلشركة) في 

لفائد ) 122)ارهم للحصة دلودحد ))

 2- دليحسيني.) دلسالم  عبد  دلسيد 

تعيين دلسيد عبد دلسالم دليحسيني)

كمسير للشركة ملد  غير محدوا  بعد)

دستقالة دلسيد دلرادا هبوب.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)14-7-6:)دلذي 0يص على)
 122.222( دلشركة) رأسمال  ما0لي:)

حصة) (1222( وحصصها) ارهم))

ارهم للحصة دلودحد )) (122 بقيمة)

دلسالم) عبد  دلسيد  دلسيد  لفائد  

غير) ملد   دلشركة  وتسيير  دليحسيني 

محدوا  للسيد دلسيد عبد دلسالم)

دليحسيني.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759878.

197I

SI FAJR EL AMAL

SI FAJR EL AMAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

SI FAJR EL AMAL
 LOT 57 ZI(SAHEL(HAD

 SOUALEM ، 26400، HAD
SOUALEM MAROC

SI FAJR EL AMAL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

 ZI وعيودن مقرها دإلختماعي
 SAHEL(LOT 57 HAD(SOUALEM

 DOUAR BRAHMA HAD
 SOUALEM(BERRECHID 26400

.BERRECHID MAROC
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.13425

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 0وليوز) (13 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (1.622.222»
«1.522.222)ارهم»)إلى)»3.122.222 
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0وليوز) (24 بتاريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2222)تحت رقم)429.
198I

SYNERG

DARSOLAR ENERGY
إعالن متعدا دلقردردت

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
DARSOLAR ENERGY »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: دلددر 

دلبيضاء – 46 ، شارع دلزرقطوني، 
دلطابق 2 ، دلشقة رقم 6 - 22222 

دلددر دلبيضاء دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.426251
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بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تم دتخاذ) 29)0وليوز) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلسيد) (• بين:) باألسهم  دلتبرع  ثبتت 
خهة،) من  مساهم  ي،) علم  بوبكر 
لصالح دبيه) سهما،) (( (52 (( بخمسين)
دل سيد إسماعيل علمي،)مساهم من)

خهة أمر )،
على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
»دملساهمات») (6 تعد0ل دلبيد) ما0لي:)
7)»رأس دملال دلسهمي»)من دليظام) و)

دألسا�شي.
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دملشاركين:) دملد0رين  دستقالة  قبول 
دلسيد  ناا0ة دلعلوي زوخة دلعلمي،)
من وظيفتيهما) ودلسيد بوبكر علمي،)
لذلك،) وتبعا  مشاركين.) كمد0رين 
شركة) ادمل  دملذكور   دملهام  دنتهت 
ذدت) شركة  (« (SOLAR ENERGY  »
إبردء) ميح  (- محدوا .) مسؤولية 
تحفظات) وبدون  ونهائية  كاملة  ذمة 
للسيد  ناا0ة دلعلوي زوخة دلعلمي)
خميع) عن  دلعلمي،) بوبكر  ودلسيد 
ادمل) ودلتيظيمية  دإلادرية  أعمالهم 
تم دلتأكيد على) (- (. دلشركة دملذكور )
نحو) على  تلتزم  سوف  دلشركة  أن 
للمد0ر) دلوحيد  بالتوقيع  صحيح 
دلسيد) دلحالة  في هذه  وهو  دملتبقي،)
كمد0ر) بصفته  دلعلمي،) إسماعيل 
لألعمال) بالنسبة  وذلك  (، ا) وحي 

دملتعلقة بها.
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تعد0ل دلبيد)43)»تعيين دملد0رين»)في)

دليظام دألسا�شي).
قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:)
للشركة) دألسا�شي  دليظام  تحد0ث 
أمذد باالعتبار دلتعد0الت دلتي طرأت)
مد ) مالل  دألسا�شي  دليظام  على 

سريان عمل دلشركة.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
دلذي) (: »تقدمات») ( (6 رقم) بيد 
 6 دلبيد) تعد0ل  ما0لي:) على  0يص 

»دملساهمات»)من دليظام دألسا�شي.

دلذي) (:« دملال) »رأس  (7 رقم) بيد 
»رأس) تعد0ل دلبيد) 0يص على ما0لي:)

دملال»))من دليظام دألسا�شي.
(: دملد0رين») »تعيين  (43 رقم) بيد 
تعد0ل دلبيد) دلذي 0يص على ما0لي:)
دليظام) في  دملد0رين») »تعيين  (43

دألسا�شي).
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)748797.
199I

SOFICODEX

ESPACE VIVA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة دبن بطوطة دلطابق دلثاني 

و دلثالث ، ارب عمر ، 22232، دلددر 
دلبيضاء دملغرب

ESPACE VIVA شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي ا0ار دلهياء 
3، مجموعة 21 عمار  29 ، متاخر 

من 22 إلى 25 ، دألزهر - 22522 دلددر 
دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
357199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ESPACE VIVA
قهو ) (• (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
معجيات) (، سيدويشات) (، محلبة) (،
،)مطعم) ،)مخبز ) ،)حلويات) ،)عصير)

دلوخبات دلجاهز .

وإنشاء) وتأخير  وبيع  شردء) (•
مطعم) أو  مقهى  أي  وإادر   وتشغيل 
أو مخبز  أو محل آيس كريم أو مطعم)
شركة أو مركز تموين أو مجمع سياحي)

أو تجاري.
وتوزيع) وتمثيل  وبيع  شردء) (•

وتسويق أي ميتج غذدئي.
مؤسسة) أي  في  حصة  تملك  (•
في) أو صياعية  تجارية  أو  دقتصاا0ة 

دملغرب أو في دلخارج.
دملعامالت) خميع  (، أعم) وبصور  
ودلصياعية) ودلتجارية  دملالية 
بشكل) دملتعلقة  ودلعقارية  ودمليقولة 
كلًيا أو خزئًيا) (، مباشر أو غير مباشر)
بودحد  أو أمر  من دملعامالت دملشار)
إليها أعاله)،)وذلك لتسهيل أو تعزيز أو)

تطوير نشاط دلشركة.
عيودن دملقر دالختماعي):)ا0ار دلهياء)
متاخر) (، (29 عمار ) (21 مجموعة) (،3
من)22)إلى)25)،)دألزهر)-)22522)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد بوشعيب دلكحلي):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 1222 (: )دلسيد بوشعيب دلكحلي)

بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلكحلي) بوشعيب  دلسيد 
 22 عيودنه)د))خيان دلبرنو�شي عمار )
 22322 23)شطر ب2)دلبرنو�شي) رقم)

دلبيضاء))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلكحلي) بوشعيب  دلسيد 
 22 عيودنه)د))خيان دلبرنو�شي عمار )
 22322 23)شطر ب2)دلبرنو�شي) رقم)

دلبيضاء))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)759896.

222I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

‹ مقهى ساسولو
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
‹ مقهى ساسولو  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 363  شارع 
دلعرفان مجمع دلخير سطات - 

26222 سطات دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.3835

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تم تعيين) 12)شتيبر) دملؤرخ في)
مسير خد0د للشركة دلسيد) ))عبيد)

د0وب))كمسير وحيد
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بسطات))بتاريخ)24)شتيبر)

2222)تحت رقم)1292/22.
221I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

‹ لوكا باريس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
‹ لوكا باريس  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شقة 
بالطابق 3 تجزئة غزدلي رقم 8  
سطات - 26222 سطات دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.4985
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)28)أكتوبر)2222)تم تعيين)
دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دلفالحي فيروز كمسير وحيد



1057 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

تبعا لقبول دستقالة دملسير.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (23 بتاريخ) ( دالبتددئية بسطات)

2222)تحت رقم)1151.
222I

CABINET ASOFI

 TECH-INDUSTRY PARTS
DIVERS & SOURCING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسمال دلشركة

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 TECH-INDUSTRY(PARTS

DIVERS & SOURCING شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 4COMP وعيودن مقرها دإلختماعي
 NOPUR(TR.5 GH 4 IMMEUBLE
 4 ETAGE 4 APPT 136 TANGER -

.90000 TANGER(MAROC
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.127163

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم رفع) (2222 أكتوبر) (13 دملؤرخ في)
رأسمال دلشركة بمبلغ قدره)»92.222 
إلى) ارهم») (12.222« أي من) ارهم»)
«122.222)ارهم»)عن طريق):))تقد0م)

حصص نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)235544.
223I

compta jour

ART WOODWORK
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

compta jour
  résidence(Ali , imm(B 2eme

 étage  appt(A4 camp(el(ghoul ،
40000، Marrakech(maroc

ART WOODWORK شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 314 عمار  
علي دقامة ب دلطابق دلثاني دلشقة 
د4 حي دلغول خليز مردكش - 42222 

مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
128467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 ART (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.WOODWORK
((: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
 MENUISIER ( MENUISERIE
 INDUSTRIELLE, BOIS,
 FABRICATION, POSE DE

.( MENUISERIE
 314 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلثاني) دلطابق  ب  دقامة  علي  عمار  
(- حي دلغول خليز مردكش) دلشقة د4)

42222)مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

12.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
(-

دلسيد دلسعيد حيم):)122)بقيمة)
12.222,22)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) حيم  دلسعيد  دلسيد 
دلفخار ) (42 رقم) دلكصاب  شارع 
مردكش) (42222 مردكش) ج  دليخيل 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) حيم  دلسعيد  دلسيد 

دلفخار ) (42 رقم) دلكصاب  شارع 

مردكش) (42222 مردكش) ج  دليخيل 

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (22 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2222)تحت رقم)117533.

224I

FLASH ECONOMIE

 AMINE DE

 TRANSFORMATION DE

PRODUITS AGRICOLES
إعالن متعدا دلقردردت

 SOCIETE «AMINE(DE

 TRANSFORMATION DE

PRODUITS(AGRICOLES « SARL

رأسمال دلشركة:12.222.222.22 

ارهم 

دملقر دالختماعي:فاس،تجزئة 42 

تجزئة دلوفاء دلحي دلصياعي دبن 

سوا 

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ) دمليعقد  دلعااي  دلغير 

قرر دلشريك دلوحيد) (،28.28.2222

ما 0لي-

دألسا�شي) دلقانون  تعد0ل  (*

للشركة.

زكية) دلسيد   قبول  و  تأكيد  (*

دملبهتج مهامها كمسير  للشركة-

دملصااقة و دلتأكيد على خميع) (*

ودلعقوا) دإلخردءدت  دملعامالت،)

زكية) دلسيد   طرف  من  دمليجز  

دملبتهج

تغيير و تعد0ل دملحضر دمليعقد) (*

بتاريخ)28.28.2218 

*)تحد0د دلصالحيات

بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلتجارية) دملحكمة  لد   دلضبط 

تحت) (2222 نونبر) (22 بتاريخ) بفاس 

رقم)-2357/2020
للنشر ودإل0ددع

225I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

OLITRI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed
5 شارع دبو بكر دلصد0ق فاس، 

32222، فاس دملغرب
OLITRI شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 
دلهرشة مها0ا 52152 مكياس 

52152 مكياس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
51825

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.OLITRI
معصر ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلزيتون.
اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلهرشة مها0ا)52152)مكياس)52152 

مكياس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد بوشتى دلحياش)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد بوشتى دلحياش عيودنه)د))
تجزئة) دلقباج  دلجليل  عبد  زنقة  (2
فاس) (32222 دلدكاردت) دلحجوي 

دملغرب.
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد بوشتى دلحياش عيودنه)د))
تجزئة) دلقباج  دلجليل  عبد  زنقة  (2
فاس) (32222 دلدكاردت) دلحجوي 

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)12951/2222.
226I

G.MAO.CCF

STE  MHKH BUILDING 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE  MHKH(BUILDING شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 94 
شارع  دلبحر  دمليت  حي دلرياض 

طريق صفرو فاس رقم 94 شارع  
دلبحر  دمليت  حي دلرياض طريق 
صفرو فاس 32222 فاس دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
65211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
  STE ( (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.MHKH BUILDING
:)مقاول في) غرض دلشركة بإ0جاز)

دالشغال دملختلفة و دلبياء.
 94 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

شارع))دلبحر))دمليت))حي دلرياض طريق)
دلبحر)) ( شارع) (94 رقم) فاس  صفرو 
دمليت))حي دلرياض طريق صفرو فاس)

32222)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
هللا) حبيب  ( محمد) دلسيد 
عيودنه)د))خيان))دلسردج))زنقة)7)رقم)

89)فاس)32222)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
هللا) حبيب  ( محمد) دلسيد 
عيودنه)د))خيان))دلسردج))زنقة)7)رقم)

89)فاس)32222)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3537.
227I

شركة دبهوش للخدمات

BOOST ASCENSEURS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

شركة دبهوش للخدمات
شارع مكة عمار  دلصالحي دلطابق 
دالول رقم 24 دلعيون ، 72212، 

دلعيون دملغرب
BOOST ASCENSEURS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلوحد  22 زنقة دلفجير  عمار  دبك 
رقم 23 - 72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34499
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BOOST ASCENSEURS
فحص) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وصيانة دملصعد دالي).
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
22)زنقة دلفجير  عمار  دبك) دلوحد )

رقم)23)-)72222)دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
 52 ( (: دلودحد كمال) دلسيد عبد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  سلمى كمال):))952)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
كمال) دلودحد  عبد  دلسيد 
 1411 كولف سيتي عمار ) عيودنه)د))
بوسكور ))) دلخضردء) دملد0ية  (5 شقة)

27182)دليودصر))دملغرب.
عيودنه)د)) ( كمال) سلمى  دلسيد  
 25 شقة) (1411 ع) سيتي  كولف 
بوسكور  دليودصر)) دملد0ية دلخضردء)

27182)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
كمال) دلودحد  عبد  دلسيد 
 1411 كولف سيتي عمار ) عيودنه)د))
بوسكور ) دلخضردء) دملد0ية  (5 شقة)

27182)دليودصر))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)3236/2222.
228I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

K-MOMOUNA-S
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
K-MOMOUNA-S شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي : دوفوس - 

52222 دلرشيد0ة دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.12181

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 شتيبر) (21 في) دملؤرخ 
شركة) (K-MOMOUNA-S حل)
مبلغ) دملحدوا   دملسؤولية  ذدت 
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
 52222 (- دوفوس) دإلختماعي  مقرها 

دلرشيد0ة دملغرب نتيجة الالزمة).
و عين:

و) مربوش  ( مالد) دلسيد) ))
عيودنه)د))دلرشد0ة))52222)دلرشيد0ة)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)12)اخيبر)2219)وفي دلرشيد0ة))

-)52222)دلرشيد0ة دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)424.

229I

BCNG

STE: XYLEME SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: XYLEME(SARL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 265، 
شارع دلزرقطوني دلطابق 9 رقم92 

دلددر دلبيضاء - 22252 دلددر 
دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484223
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.XYLEME SARL
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دملودا) وإنتاج  دإلستيردا،دلتصد0ر 

دلفالحية.
(،265 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم92  (9 دلطابق) دلزرقطوني  شارع 
دلددر دلبيضاء)-)22252)دلددر دلبيضاء)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد 0ونس دلحجوجي دإلاري�شي)
 122 بقيمة) حصة  (52.222,22 ( (:

ارهم للحصة).
دلسيد 0اسين دلرميد):))52.222,22 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
)دلسيد 0ونس دلحجوجي دإلاري�شي)

:)522)بقيمة)122)ارهم.
دلسيد 0اسين دلرميد):)522)بقيمة)

122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد 0ونس دلحجوجي دإلاري�شي)
عيودنه)د))57)زنقة إبن ملدون سيدي)

بيور)22252)سيدي بيور دملغرب.
عيودنه)د)) دلرميد  0اسين  دلسيد 
بيور) سيدي  ملدون  إبن  زنقة  (57

22252)سيدي بيور دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد 0ونس دلحجوجي دإلاري�شي)
عيودنه)د))57)زنقة إبن ملدون سيدي)

بيور)22252)سيدي بيور دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758929.
212I

شركة دبهوش للخدمات

DOLIBARR STORE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

شركة دبهوش للخدمات
شارع مكة عمار  دلصالحي دلطابق 
دالول رقم 24 دلعيون ، 72212، 

دلعيون دملغرب
DOLIBARR STORE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلقدس 

تجزئة دلردحة رقم 488  - 72222 
دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
34521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.DOLIBARR STORE
تطوير) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
تطوير) دلبردمج.) وهيدسة  دلكمبيوتر 
 CRM; ERP; حلول) وتسويق 
دلعمليات) خميع  (. (DOLIBARR
في) بما  (، دلكمبيوتر) بعلوم  دملتعلقة 
ودلتطوير) ودإلبددع  دلبحث  ذلك:)
ودلتطبيق) ودملعلومات  ودلنشر 
إنتاج) ؛) ودالستغالل وتسويق دلبردمج)
وتسويق خميع دلخدمات دلتي تسهل)
ودالتصاالت) دلبيانات  ونقل  تباال 
وكذلك) (، دإلنترنت) على  ودملعامالت 
فيها) تساهم  دلتي  دلعمليات  خميع 
دلتكيولوخية) دلخدمات  تقد0م  ؛)
تقد0م) ؛) ودالتصاالت) دملعلومات  و 
بردمج) وصيانة  لتطوير  دلخدمات 
دلكمبيوتر وإصالح أخهز  دلكمبيوتر)

ودلالسلكية) دلسلكية  ودالتصاالت 
أنظمة) دستشاردت  ؛) ودملنشآت)

دلكمبيوتر................
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- ( (488 رقم) دلردحة  تجزئة  دلقدس 

72222)دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دنويب) حمز   دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد حمز  دنويب عيودنه)د))رقم)
675)بلوك ف مد0ية دلوحد ))72222 

دلعيون دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد حمز  دنويب عيودنه)د))رقم)
675)بلوك ف مد0ية دلوحد )72222 

دلعيون دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)3237/2222.

211I

CYH

STE OUJBINA SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH(IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE OUJBINA SARL AU شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي وخد  
وخد  62222 وخد  دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.31863

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 شتيبر) (16 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))شيماء))حموتي))
أصل) من  دختماعية  حصة  (522
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222
شتيبر) (16 بتاريخ) حموتي  خمال 

.2222
حموتي) شيماء) (( ( تفويت دلسيد)
أصل) من  دختماعية  حصة  (522
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222
شتيبر) (16 بتاريخ) دخعون  بلحلج 

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
نونبر) (27 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)2242.

212I

NOBLACTION

EL HASSANI ALUM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب دمليصور إقامة دألمير  
3 دلطابق دألول رقم 15، 42222، 

مردكش دملغرب
EL HASSANI ALUM  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 
دلسفلي رقم 373 دملسار تجزئة 
باملجاا  - 42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
88543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2218 ماي) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. HASSANI ALUM
بائع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألليمييوم بالتقسيط.
دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
تجزئة) دملسار  (373 رقم) دلسفلي 

باملجاا))-)42222)مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلرحيم)) عبد  دوسكيل  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلرحيم)) عبد  دوسكيل  دلسيد 
 167 رقم) (5 دملحاميد) عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلرحيم)) عبد  دوسكيل  دلسيد 
 167 رقم) (5 دملحاميد) عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية بمردكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
213I

BOUCHTA COMPTA

PACIFIC FRUIT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشاط دلشركة)

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
PACIFIC FRUIT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي 127 شارع 
حفيظ بن عبد دلبار دقامة دالندلس 

دنزردن دلطابق 2 دملحل رقم 6 - 
92222 طيجة دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.124227
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 
نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):
دلحبوب) وتخزين  دالستيردا  (*
دلغذدئية دلعامة ودلخضرودت وبيعها.

*)دلتصد0ر.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7999.
214I

 Groupe Management de(   
Compétence(S.A.R.L (A-U

CLINIQUE IBERIA
عقد تسيير حر ألصل تجاري))دألشخاص)

دملعيويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

CLINIQUE IBERIA
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
 IBERIA أعطى) (2222 اخيبر) (23
SURGICAL)حق دلتسيير دلحر لألصل)
شارع سيدي) (،3 دلتجاري دلكائن ب)
عمار)-)92222)طيجة دملغرب لفائد )
سية) (11 ملد ) (IBERIA GESTION
تبتدئ من)23)اخيبر)2222)و تنتهي في)
مقابل مبلغ شهري) (2231 اخيبر) (31

قيمته)122.222,22)ارهم.
215I

MOUSSAOUI HAJJI

SOCIETE TRAC PRO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SOCIETE TRAC PRO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
موالي دسماعيل درفوا - 52222 

درفوا دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2215/12841

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

«422.222)ارهم»)أي من)»122.222 

عن) ارهم») (522.222« إلى) ارهم»)

أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)419/2222.

216I

LA GENERALE D’EXPERTISE

SAMADISA S.A.R.L
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LA GENERALE D›EXPERTISE

 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17

TANGER ، 90100، طيجة دملغرب

SAMADISA S.A.R.L شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

مسيانة قطاع دلضياء زنقة دلشعاع 
رقم 11 طيجة - 92222 طيجة 

دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2219 نونبر) (15

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SAMADISA S.A.R.L

أعمال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبياء)و دالشغال دلعامة

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
زنقة دلشعاع) مسيانة قطاع دلضياء)
طيجة) (92222 (- طيجة) (11 رقم)

دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد عبد دالاله دلصمدي)):))722 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد سعيد سومر)):))322)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( سومر) سعيد  دلسيد 
حي) (36 رقم) دلخطاب  بن  زنقة عمر 
16222)سيدي) دلزدوية سيدي قاسم)

قاسم دملغرب.
دلصمدي)) دالاله  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))حي مسيانة شارع بوطريقة)
رقم)11)دلطبق دالول))طيجة)92222 

طيجة))دملغرب).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلصمدي)) دالاله  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))حي مسيانة شارع بوطريقة)
رقم)11)دلطبق دالول))طيجة)92222 

طيجة))دملغرب)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237691.

217I

CDH AUDIT ET CONSEILS

SOPHACENTRE
شركة دملساهمة

رفع رأسمال دلشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
SOPHACENTRE شركة دملساهمة
وعيودن مقرها دإلختماعي تقاطع 
 CYM شارع دملجد وزنقة دلرماء

دمليطقة دلصياعية - 12122 دلرباط 
دملغرب.
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رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.25451

دلعام) دلجمع  بمقت�شى 

نونبر) (23 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 

دلشركة) رأسمال  رفع  تم  (2222

ارهم») (896.222« قدره) بمبلغ 

إلى) ارهم») (37.224.222« من) أي 

((: طريق) عن  ارهم») (37.922.222»

تقد0م حصص نقد0ة أو عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (22 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129565.

218I

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D’ORGANISATION

LA BOUTIQUE DU CAFE

عقد تسيير حر ألصل تجاري))دألشخاص)

دلطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

LA BOUTIQUE DU CAFE

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

 AZIZ ( ( 2222)أعطى دلسيد) )) نونبر)

للبطاقة) (( ( دلحامل) (TOUZANI

دملسجل) (Z111646 ( ( رقم) دلوطيية 

بالسجل دلتجاري)443852)باملحكمة)

دلتجارية بالددر دلبيضاء)حق دلتسيير)

ب) دلكائن  دلتجاري  لألصل  دلحر 

 RUE SALIM CHERKAOUI  8

 QUARTIER( DES( HOPITAUX( -

 22222 CASABLANCA MAROC

 SALIM TOUZANI للسيد) ))

رقم))) دلوطيية  للبطاقة  (( ( دلحامل)

تبتدئ) سية  (12 ملد ) ( (BK284852

 21 و تنتهي في) (2222 أكتوبر) (21 من)

شهري) مبلغ  مقابل  (2232 أكتوبر)

2.222))ارهم.

219I

REZZOUG CAR((.(رزوك كار

     REZZOUG CAR
  رزوك كار

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

REZZOUG CAR((.(رزوك كار
شارع موالي أحمد لكردري - عمار  
مونية  ، 22  دلطابق دألول - وخد  
 rue(moulay(ahmed(lagrari .

 immeuble(Mounia 1ier(étage
N°5، 60000، وخد  دملغرب

REZZOUG CAR       رزوك كار 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

موالي أحمد لكردري ، عمار  مونية 
،22 دلطابق دألول - وخد    62222 

وخد  دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.26193

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 نونبر) (25 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
رزوقي) دمليلوا  (( ( دلسيد) تفويت 
122)حصة دختماعية من أصل)122 
حصة لفائد ))دلسيد)) )))وايع رزوقي))

بتاريخ)29)شتيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
نونبر) (27 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)2758.
222I

شركة دبهوش للخدمات

HOTEL NOON
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

شركة دبهوش للخدمات
شارع مكة عمار  دلصالحي دلطابق 
دالول رقم 24 دلعيون ، 72212، 

دلعيون دملغرب
HOTEL NOON شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 327 
محج محمد دلسااس حي موالي 

رشيد  - 72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.HOTEL NOON

دلفيااق،) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دملصيفة.) دإلقامة  دملوتيالت،)

دستغالل دلفيااق،)دملطاعم ودملقاهي.)

خميع) وتنشيط  تيظيم  دلحلويات.)

دالستقبال) وحفالت  دلحفالت 

كاالحتفاالت) دلكوكتيل  وحفالت 

دلعائلية،)حفالت دلزفاف،)دملؤتمردت،)

أو) دلوطيية  ودملهرخانات  دمللتقيات،)

تقد0م) بدون  أو  مع  دلدولية وغيرها.)

دلوخبات.).
عيودن دملقر دالختماعي):)رقم)327 

موالي) حي  دلسااس  محمد  محج 
رشيد))-)72222)دلعيون دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: لعريش) عبددتي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 222 ( (: دصغير) فاطمة  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد سعد لعريش):))222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

((: دلسيد محمد دألغظف لعريش)

222)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

 222 ( (: دلسيد  مشكور  لعريش)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد عبددتي لعريش عيودنه)د))
حي موالي رشيد دلشطر دلثاني شارع)
دلقدس فيال لعريش))72222)دلعيون)

دملغرب.
دلسيد  فاطمة أصغير عيودنه)د))
حي موالي رشيد شارع دلقدس ميطقة)

دلفيالت))72222)دلعيون دملغرب.
دلسيد سعد لعريش عيودنه)د))حي)
موالي رشيد ميطقة دلفيالت))72222 

دلعيون دملغرب.
لعريش) دألغظف  محمد  دلسيد 
شارع) رشيد  موالي  حي  عيودنه)د))

دلقدس)72222)دلعيون دملغرب.
لعريش) مشكور   دلسيد  
ميطقة) رشيد  موالي  حي  عيودنه)د))
دلفيالت فيال لعريش))72222)دلعيون)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
لعريش) دألغظف  محمد  دلسيد 
شارع) رشيد  موالي  حي  عيودنه)د))

دلقدس)72222)دلعيون دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)23)اخيبر)

2222)تحت رقم)3167/2222.
221I

بن علي لألستشار  ش م م

LA TABLE BIO
عقد تسيير حر ألصل تجاري))دألشخاص)

دملعيويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

LA TABLE BIO
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
 SOCIETE أعطى) (2222 أكتوبر) (21
بالسجل) دملسجل  (LA TABLE BIO
دلتجارية) باملحكمة  (11111 دلتجاري)
لألصل) دلحر  دلتسيير  حق  بمردكش 
رقم) اكان  (139 ب) دلكائن  دلتجاري 
كليز) دلزرقطوني  محمد  شارع  (1
لفائد ) دملغرب  مردكش  (42222 (-
سية) (1 ملد ) (LAMDIHB HICHAM
2222)و تنتهي) 21)أكتوبر) تبتدئ من)
مبلغ) مقابل  (2221 شتيبر) (32 في)

شهري قيمته)32.222)ارهم.
222I
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MOUSSAOUI HAJJI

BERBERES EXPERIENCES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

BERBERES EXPERIENCES  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : قصر 

تبومية مرزوكة دلجماعة دلتردبية 

دلطاوس  - 52452 مرزوكة دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.7677

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

  BERBERES EXPERIENCES حل)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)

وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)

تبومية) قصر  دإلختماعي  مقرها 

(-( مرزوكة دلجماعة دلتردبية دلطاوس)

مرزوكة دملغرب نتيجة ألزمة) (52452

في دلقطاع.

و عين:

و) بيدك  ( لحسن) دلسيد) ))

دلطاوس) مرزوكة  قصر  عيودنه)د))

دملغرب) دلريصاني  (52452 دلريصاني)

كمصفي)) ))للشركة.

دلسيد) ))عمر))بيدك و عيودنه)د))

دلطاوس) مرزوكة  تياموست  قصر 

دملغرب) دلريصاني  (52452 دلريصاني)

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

قصر) وفي  (2222 اخيبر) (23 بتاريخ)

دلتردبية) دلجماعة  مرزوكة  تبومية 

دلطاوس))-)52452)مرزوكة دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)382.

223I

MOUSSAOUI HAJJI

KHARDIOUI ASSITANCE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

KHARDIOUI ASSITANCE شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : قصر 

دلفوقاني دلريصاني - 52452 

دلريصاني دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.12811

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (13 دملؤرخ في)

شركة) (KHARDIOUI ASSITANCE

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

 42.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 

دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 

 52452 (- دلريصاني) دلفوقاني  قصر 

قي) الزمة  نتيجة  دملغرب  دلريصاني 

دلقطاع.

و عين:

و) مرا0وي  ( دسماعيل) دلسيد) ))

دالول) داريس  موالي  حي  عيودنه)د))

 52452 دلريصاني) رقم17) (27 دلزنقة)

(( ( كمصفي) دملغرب  دلريصاني 

للشركة.

دلجمعية) دنعقاا  تم  قد  و 

وفي) (2222 نونبر) (13 دلختامية بتاريخ)

 52452 (- دلريصاني) دلفوقاني  قصر 

دلريصاني دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)381.

224I

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

SOCIETE TOUT LEGUME
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 RUE ZERLLAKA IMM EL

 HALOUAT ، 35000، TAZA

MAROC

SOCIETE TOUT LEGUME شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 22 حي دبن 

باخة شارع دبن ملدون  - 35222 

تاز  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

5681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SOCIETE TOUT LEGUME

و) تهيئة  (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تجار  دلخضر دلطرية أو دلطازخة و)

دألشغال دملختلفة.

حي) (22 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دبن باخة شارع دبن ملدون))-)35222 

تاز  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

((: قشا�شي) فيصل  محمد  دلسيد 

122)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

قشا�شي) فيصل  محمد  دلسيد 

عيودنه)د))حي دبن باخة رقم)22)شارع)

دبن ملدون))35222)تاز  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

قشا�شي) فيصل  محمد  دلسيد 

عيودنه)د))حي دبن باخة رقم)22)شارع)

دبن ملدون))35222)تاز  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (14 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)593.

225I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE FATTAH MOTO SARL
AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE FATTAH MOTO SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دلفالحة 22 رقم 44 دلردشيد0ة  - 

52222 دلرشيد0ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

14423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. FATTAH MOTO SARL AU
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بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلدردخات))دليارية.

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- ( دلردشيد0ة) (44 رقم) (22 دلفالحة)

52222)دلرشيد0ة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلهاللي)) دلفتاح  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))دلرقم)729)تجزئة بوتالمين)
دلرشيد0ة))52222)دلرشيد0ة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلهاللي)) دلفتاح  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))دلرقم)729)تجزئة بوتالمين)
دلرشيد0ة))52222)دلرشيد0ة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( دالبتددئية بالرشيد0ة)

رقم)-.
226I

إئتمانية فيدماس

BAYSALM TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

إئتمانية فيدماس
162 شارع مرس دلسلطان 
دلدددلبيضاء ، 22122، 

دلددردلبيضاء دملغرب
BAYSALM TRAVAUX شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
 N°46, وعيودن مقرها دإلختماعي

 BD(ZERKTOUNI, 2ème(ETAGE,
 APPT.6 - 20002 CASABLANCA

.MAROC
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.423793

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)27)مارس)2219)تم))تحويل))
للشركة) دلحالي  دالختماعي  دملقر 

 N°46, BD ZERKTOUNI,« من)

 2ème( ETAGE,( APPT.6( -( 20002

إلى) («CASABLANCA MAROC

 ADDOHA 1, RESIDENCE AL»

 HAMD,( IM.E,(N°9(AIN( SEBAA( -

.«22152 CASABLANCA  maroc

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0ونيو)2219)تحت رقم)724635.

227I

METREK COMPTA PRO

D.Y TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

D.Y TRANS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلوحد  1 مجموعة 7 بلوك س رقم 

35 - 14252 سيدي 0حيى دلغرب 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (32

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 D.Y (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

،أشغال) ،نقل دلبضائع) دملستخدمين)

مختلفة.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
بلوك س رقم) (7 1)مجموعة) دلوحد )
دلغرب) 0حيى  سيدي  (14252 (- (35

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد  دلشقيرني إ0مان):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد  دلشقيرني إ0مان عيودنه)د))
سيدي) (14252  419 حي دلفتح رقم)

0حيى دلغرب دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  دلشقيرني إ0مان عيودنه)د))
سيدي) (14252  419 حي دلفتح رقم)

0حيى دلغرب دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بسيدي سليمان))بتاريخ)23 

اخيبر)2222)تحت رقم)275/2222.
228I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

تعمير للبناء
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
تعمير للبياء شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 26، شارع 
مرس دلسلطان شقة رقم3، دلطابق 
دالول، دلددر دلبيضاء. - 22492 دلددر 

دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

478753
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

تعمير) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

للبياء.

ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري.

عيودن دملقر دالختماعي):)26،)شارع)

دلطابق) مرس دلسلطان شقة رقم3،)

دالول،)دلددر دلبيضاء.)-)22492)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: دبورضودن) دعلي  دلسيد 

حصة بقيمة)52.222)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلسيد محمد دبورضودن)

حصة بقيمة)52.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دعلي دبورضودن عيودنه)د))

اودر دلدحامية دوالا بوعلي دليودخة)

سطات) (26222 سطات) دلبروج 

دملغرب.

دبورضودن) محمد  دلسيد 

دلبروج) دلربيع  دم  تعاونية  عيودنه)د))

سطات)26222)سطات دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دعلي دبورضودن عيودنه)د))

اودر دلدحامية دوالا بوعلي دليودخة)

سطات) (26222 سطات) دلبروج 

دملغرب

دبورضودن) محمد  دلسيد 

دلبروج) دلربيع  دم  تعاونية  عيودنه)د))

سطات)26222)سطات دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)752885.

229I
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SAGASUD

SEIF EDDINE FISH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع دالمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، دلعيون

LAAYOUNE دملغرب

SEIF EDDINE FISH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دالمان 

22 رقم 2511 بوخدور - 71222 

بوخدور دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 SEIF (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.EDDINE FISH

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

كل) دلتقسيط  و  بالجملة  دلسمك 

دلبحري و دملالحي) بالصيد  0تعلق  ما 

دليقل).

عيودن دملقر دالختماعي):)حي دالمان)

 71222 (- بوخدور) (2511 رقم) (22

بوخدور دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلعرش دفردم):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 52222 (: دفردم) دلعرش  دلسيد  (

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دفردم  دلعرش  دلسيد 
بوخدور) (2511 رقم) (22 دالمان) حي 

71222)بوخدور دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دفردم  دلعرش  دلسيد 
بوخدور) (2511 رقم) (22 دالمان) حي 

71222)بوخدور دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)22)اخيبر)

2222)تحت رقم)3128.

232I

SAGASUD

MOHAMED AYOUB PECHE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع دالمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، دلعيون

LAAYOUNE دملغرب

 MOHAMED AYOUB PECHE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 
مكياس رقم 24 مكرر دملر�شى دلعيون 

- 72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34441

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MOHAMED AYOUB PECHE

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
نقل) دلتقسيط  و  بالجملة  دلسمك 
دليقل) دملجمد  و  دلطازج  دلسمك 

لحساب دلغير و للحساب دلخاص).
زنقة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
مكياس رقم)24)مكرر دملر�شى دلعيون)

-)72222)دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد محمد دلكحالوي):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
(: دلكحالوي) محمد  دلسيد  (

122.222)بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد محمد دلكحالوي عيودنه)د))
دلسالم) حي  (27 رقم) تغانمين  زنقة 

دكاا0ر)82222)دكاا0ر دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محمد دلكحالوي عيودنه)د))
دلسالم) حي  (27 رقم) تغانمين  زنقة 

دكاا0ر)82222)دكاا0ر دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)25)اخيبر)

2222)تحت رقم)3194.

231I

SAGASUD

DATAM TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع دالمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، دلعيون

LAAYOUNE دملغرب
DATAM TRANS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 727 
رقم 471 دلعيون - 72222 دلعيون 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.DATAM TRANS

ما) كل  (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

0تعلق باليقل سودء)باملغرب دو مارخه)

للحساب) و  دلغير  لحساب  دليقل 

دلخاص).

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 72222 (- دلعيون) (471 رقم) (727

دلعيون دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلتجاني بشار):))332)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 342 ( (: دبوشبكة) داريس  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

((: دلبوطاهري) دلفتاح  دلسيد عبد 

332)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

 33222 (: بشار) دلتجاني  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم.

 34222 (: دلسيد داريس دبوشبكة)

بقيمة)122)ارهم.

(: دلبوطاهري) دلفتاح  دلسيد عبد 

33222)بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) بشار  دلتجاني  دلسيد 
دلزنقة)16)رقم)24)مكرر تالة بتالمين)

دلرشيد0ة)52222)دلرشيد0ة دملغرب.

دلسيد داريس دبوشبكة عيودنه)د))
سيدي) دلفرح  حي  مرخان  زنقة  (48

بوزيد دسفي)22162)دسفي دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
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دلبوطاهري) دلفتاح  عبد  دلسيد 
اودر دكاا0ر دلطلبة سيدي) عيودنه)د))
تاروادنت)) (83222 احمان تاروادنت)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)25)اخيبر)

2222)تحت رقم)3195.

232I

MEDIHEALTHCARE MAROC

 MEDIHEALTHCARE
MAROC

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

MEDIHEALTHCARE MAROC
 Avenue Moulay Rachid,

  lotissement el Farah N°21
Tanger ، 90000، Tanger(Maroc
 MEDIHEALTHCARE MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 Avenue وعيودن مقرها دإلختماعي
 Moulay(Rachid, lotissement
 el(Farah(N°21  Tanger(Tanger

90000 TANGER(Maroc
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

112739
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MEDIHEALTHCARE MAROC
غرض دلشركة بإ0جاز):)دستيردا و)

بيع دمليتجات دلطبية.
 Avenue (: عيودن دملقر دالختماعي)
 Moulay Rachid, lotissement
 el Farah N°21  Tanger Tanger

.92222 TANGER Maroc
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 
ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد مهدي بيبهتان):))52)حصة)
بقيمة)5.222)ارهم للحصة).

52)حصة) ( (: دلسيد كريم بيبهتان)
بقيمة)5.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) بيبهتان  مهدي  دلسيد 
شارع موالي رشيد حي دلفرح رقم)٢١ 

طيجة)92222)طيجة دملغرب.
عيودنه)د)) بيبهتان  كريم  دلسيد 
شارع موالي رشيد حي دلفرح رقم)٢١ 

طيجة)92222)طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) بيبهتان  مهدي  دلسيد 
شارع موالي رشيد حي دلفرح رقم)٢١ 

طيجة)9222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (11 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237254.
233I

ا0ودن دالستاذ عبددلسالم دلحري�شي موثق

POLYART
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

ا0ودن دالستاذ عبددلسالم دلحري�شي 
موثق

144 شارع غاندي ، 22222، دلددر 
MAROC دلبيضاء

POLYART شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 15 زنقة 
دبن بابك - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.123251

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (27 في) دملؤرخ 
(( ( دلسيد) :تفويت  على) دملصااقة 
حصة) (3.222 ( ملكين�شي) ( نعيمة)
حصة) (12.222 دختماعية من أصل)

) ))عمر بييس بتاريخ) دلسيد) ( لفائد )
27)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759252.

234I

FLASH ECONOMIE

TAHNINTE تاحنينت
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

شـــركـــة تاحيينت  ش.م.م
STE TAHNINTE SARL AU

محضر) محتو   مالل  من  (
في) دملؤرخ  دالستثيائي  دلعام  دلجمع 
تم) اداس  ببومالن  (21/12/2222

دالتفاق على:)
دلسيد ) ( تعيين) تم  دملددولة  بعد 
للبطاقة) دلحاملة  ( يغيش) فاطمة 
مسير ) (251746 أب) رقم  دلوطيية 
إادرية و مسؤولة عن أسطول دليقل)

بالشركة دملذكور ).
دلبيكي) دلحساب  تسيير  وسيتم 
»تاحيينت»ش.م.م من طرف) لشركة)

دلسيد يغيش لحسن).
بكتابة) تم  دلقانوني:) دإل0ددع 
لتيغير) داٍلبتددئية  باملحكمة  دلضبط 

دلسجل دلتجاري رقم)845

235I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

AWRACH NAS LKHIR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 دلطابق 5 دلشقة 9 دقامة 
دلحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس دملغرب
AWRACH NAS LKHIR شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 23 
رقم 16 بلوك ا دملرخة ودا فاس 

فاس - 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AWRACH NAS LKHIR

دالشغال) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دملختلفة.
 23 زنقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)
رقم)16)بلوك ا دملرخة ودا فاس فاس)

-)32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

((: هيباوي) دلرحمان  عبد  دلسيد 

522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

حصة) (522 ( (: دلسيد محمددلعلوي)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
هيباوي) دلرحمان  عبد  دلسيد 
ب) بلوك  (3 11زنقة) رقم) عيودنه)د))

فاس) (32222 حي كريو زودغة فاس)

دملغرب.

عيودنه)د)) محمددلعلوي  دلسيد 
بلوك ا دملرخة ودا) (23 زنقة) (12 رقم)

فاس فاس)32222)فاس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
هيباوي) دلرحمان  عبد  دلسيد 
ب) بلوك  (3 11زنقة) رقم) عيودنه)د))

فاس) (32222 حي كريو زودغة فاس)

دملغرب

عيودنه)د)) محمددلعلوي  دلسيد 
بلوك ا دملرخة ودا) (23 زنقة) (12 رقم)

فاس فاس)32222)فاس دملغرب.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3787.
236I

FLASH ECONOMIE

WAFA LLD
تعيين مد0ر عام

WAFA LLD
شركة مجهولة دالسم              
دملقر دالختماعي:155 شارع أنفا دلددر 

دلبيضاء          
دلسجل دلتجاري:129497        

مجلس) مددوالت  ملحضر  تبعا 
دإلادر  دمليعقد بتاريخ)12)نونبر)2222 

تقرر ما 0لي:
شريف) داريس  دلسيد  تعيين  (-
دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  حودت 
دلوطيية رقم))C328123))كمد0ر عام)
للشركة عوض دلسيد دلحسين مقين)

باهلل
دإل0ددع دلقانوني تم بكتابة ضبط)
دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  دملحكمة 
رقم) تحت  (17/12/2222 بتاريخ)

757892
237I

FLASH ECONOMIE

WAFA LLD
إعالن متعدا دلقردردت

WAFA LLD
دملقر دالختماعي:155 شارع أنفا دلددر 

دلبيضاء          
دلسجل دلتجاري:129497        

تبعا ملددوالت))دلجمع دلعام دلعااي)
دمليعقد بتاريخ)18)مارس)2222)و بياء)
بيفس) ( دإلادر ) مجلس  محضر  على 

دلتاريخ قرر ما 0لي):
دلسيد دسماعيل اويري) تعيين  (-
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 
مجلس) كعضو  (A319996 رقم)
دإلادر  ورئيس مجلس إادر  دلشركة)
عوض دلسيد بوبكر دلجاي دلذي قدم)

دستقالته)
دلصقلي) معاوية  دلسيد  -تعيين 
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

كعضو مجلس إادر ) (S223929 رقم)
بيك) وفا  دلتجاري  ممثل  و  دلشركة 
دلذي) دلغماري  عمر  دلسيد  عوض 

قدم دستقالته
دإل0ددع دلقانوني تم بكتابة ضبط)
دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  دملحكمة 
رقم) تحت  (11/12/2222 بتاريخ)

757199
238I

FLASH ECONOMIE

أديوفزيال أنترنسيونال
إعالن متعدا دلقردردت

» شركة أا0وفزيال أنترنسيونال» 
ش.م 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
185559

في)) ( مؤرخ) ( عرفي) ( بمقت�شى عقد)
قرر) بالبيضاء،) ( (2222 نوفمبر) (12
مساهمي دلشركة دملسما )»)أا0وفزيال)
شركة مجهولة) ( ش.م) أنترنسيونال»)
دإلسم رأسمالها)222 222  12)ارهم،)
بالددردلبيضاء) ( دإلختماعي) ( ( مقرها) (،
55)تقاطع شارع دلزرقطوني و زنقة) (،
ما) (، (26 رقم) دلسابع  سبتة،دلطابق 

0لي):
»خلوبال ميد0ا) دلشركة) ( قبول) (-

هولد0يغ)»)))كمساهم خد0د،
دملصااقة على دستقالة مجلس) (-

دإلادر  دلحالي.
دإلادر ) مجلس  أعضاء) تعيين  (-

دلجدا
دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية بالددر دلبيضاء)في)25)اخيبر)

2222)تحت رقم))759271
239I

FLASH ECONOMIE

جلوبال ميديا هولدينغ
إعالن متعدا دلقردردت

خلوبال ميد0ا هولد0يغ  ش.م.م.
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

328421
مؤرخ) ( عرفي) ( عقد) ( بمقت�شى)
قرر) (، ( (2222 نوفمبر) ( (12 ( 0وم) ( في)
)»)خلوبال) مساهمي دلشركة دملسما )

شركة)) (« ش.م.م) هولد0يغ.) ميد0ا 
ذدت))مسؤولية))محدوا ،))رأسمالها)))
1.222 222,22)ارهم)،))دلكائية بالددر)
دلبيضاء)55))زدوية))شارع دلزرقطوني)
رقم)) دلردبع-) دلطابق  سبتة،) وزنقة 

15ما 0لي):
و) دملساهمة  دتفاقية  دعتماا  (*

دملصااقة عليها.
بمبلغ)) دملال  رأس  في  دلزياا   (*
ليتحول) ( ( ارهم) (216.732.222.22
ارهم حاليا إلى)) (1.222.222,22 ( من)

217.732.222.22)))ارهم.
من) («7« و) («6« دملاا ) تعد0ل  (*

دليظام دألسا�شي.
دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 7 0وم) في  دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)756427

242I

FLASH ECONOMIE

جلوبال ديجتال ميديا
إعالن متعدا دلقردردت

خلوبال ا0جتال ميد0ا ش.م.م.)
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

324335
 12 )مؤرخ) )عرفي) )عقد) بمقت�شى)
قرر مساهمي دلشركة) (، (2222 نونبر)
ميد0ا) ا0جتال  »خلوبال  ( دملسما )
ذدت مسؤولية محدوا ،)) ( شركة) ( («
ارهم) ( (,1.222.222 رأسمالها22  
دلبيضاء،) بالددر  ( دالختماعي) مقرها 
زدوية زنقة سبتة و شارع دلزرقطوني،)

دلطابق دلردبع،))رقم)15,)ما 0لي):
*)قبول شريك خد0د،

*)تعد0ل))دلفصلين))»)6)»)و)»)7 « 
من دليظام دألسا�شي))،

*)تحويل دلشكل دلقانوني دلحالي))»)
شركة))ذدت مسؤولية محدوا )»)إلى))
»شركة))ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد»)،
*)تحد0ث دليظام دألسا�شي.

تم دإل0ددع دلقانوني في دملحكمة) (
 14 في 0وم) ( بالددر دلبيضاء) ( دلتجارية)

اخيبر)2222))تحت رقم)757368

241I

FLASH ECONOMIE

مغرب تلماتيك
إعالن متعدا دلقردردت

شركة » مغرب تلماتيك»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

111747
في) ( مؤرخ) ( عرفي) ( )عقد) بمقت�شى)
0وم)12)نوفمبر)2222)،)قرر دلشريك)
مغرب) ( (« ( دلوحيد للشركة دملسما )
مسؤولية)) ( ذدت) ( شركة) ( (« ( تلماتيك)
((، وحيد) شريك  ذدت  ( محدوا )
ارهم)) (222,22  522  3 ( ( رأسمالها)
مقرها دالختماعي))بالددر دلبيضاء،))55 
زدوية زنقة سبتة و شارع دلزرقطوني،)

دلطابق دلخامس،))رقم)22),)ما 0لي):
*)قبول شريك خد0د.

*)تعد0ل))دلفصلين))»)6)»)و)»)7 « 
من دليظام دالسا�شي.

دملصااقة على صالحية دملسير) (*
دلحالي.

دملحكمة) في  دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية))بالددر دلبيضاء))في 0وم))14 

اخيبر))2222)تحت رقم)757371

242I

garrigues maroc, sarlau

 MANAGEMENT AND
 MAINTENANCE BUILDING

SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 Management and Maintenance

Building Services شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي توين 

سيتر دلعمار  دلغربية تقاطع شارع 
دلزرقطوني و شارع دملسير  دملعاريف 
دلددردلبيضاء - 22222 دلددردلبيضاء 

دملغرب.
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رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.33249

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم) (2222 نونبر) (24 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (12.352.222»

 12.362.222« إلى) ارهم») (12.222»

مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)

مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759252.

243I

FLASH ECONOMIE

مدي إديسيون

إعالن متعدا دلقردردت

»شركة مدي إايسيون» ش.م.م 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

186879

مؤرخ في)) ( عرفي) ( عقد) ( بمقت�شى)

0وم))12)نوفمبر)2222)،)قرر مساهمي)

دلشركة دملسما 

)ذدت)) )»))شركة) »)مدي إايسيون)

مسؤولية محدوا ،))رأسمالها)))5.222 

دالختماعي)) مقرها  (، ارهم) (222,22

زدوية زنقة سبتة) بالددر دلبيضاء،55)

دلطابق دلسابع) و شارع دلزرقطوني،)

رقم)28)ما))0لي):

*)قبول شريك خد0د.

*)تعد0ل))دلفصلين))»)6)»)و)»)7 « 

من دليظام دألسا�شي.

دملصااقة على صالحية دملسير) (*

دلحالي.

تم دإل0ددع دلقانوني في دملحكمة) (

 14 ( ( في 0وم) دلتجارية بالددر دلبيضاء)

اخيبر)2222))تحت رقم)757369

244I

STE FIACCOF 

STE AF SOLUTION

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE AF SOLUTION شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 22 

زنقة دلعرعار نرخس ب - 31222 

فاس دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.35841

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

ذدت) شركة  (STE AF SOLUTION

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم)

 22 رقم) دإلختماعي  مقرها  وعيودن 

 31222 (- ب) نرخس  دلعرعار  زنقة 

تحقيق) لعدم  نتيجة  دملغرب  فاس 

دهددف دلشركة.

و عين:

و) مصدق  ( رشيد ) دلسيد) ))

دملستقبل) تجزئة  (636 عيودنه)د))

3222)فاس دملغرب كمصفي) دملسير )

) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 22 وفي رقم) (2222 21)اخيبر) بتاريخ)

 31222 (- ب) نرخس  دلعرعار  زنقة 

فاس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3826.

245I

STE FIACCOF 

STE CASH CANAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE CASH CANAL شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 53 

زنقة دلقاهر  محل رقم 5 طريق عين 
دلشقف - 31222 فاس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.44927
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)
ذدت) شركة  (STE CASH CANAL
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي رقم)
طريق) (5 زنقة دلقاهر  محل رقم) (53
31222)فاس دملغرب) (- عين دلشقف)
نتيجة لعدم تحقيق دهددف دلشركة.

و عين:
دلسيد) ))محمد))رباعي فيكيكي و)
عيودنه)د))رقم)216)زنقة عبد دلهااي)
فاس) (32222 دلصقلي حي دالادرسة)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 53 وفي رقم) (2222 21)اخيبر) بتاريخ)
زنقة دلقاهر  محل رقم)5)طريق عين)

دلشقف)-)31222)فاس دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3528.
246I

STE FIACCOF 

STE CAFE HADJ LAHSEN
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE CAFE HADJ LAHSEN شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 27 
قصارية دالستقالل دلبطحاء - 

31222 فاس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.55757

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
 STE CAFE HADJ LAHSEN حل)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
وعيودن مقرها دإلختماعي)27)قصارية)
فاس) (31222 (- دالستقالل دلبطحاء)
دملغرب نتيجة ل عدم تحقيق دهددف)

دلشركة.
و عين:

و) دسحيساح  ( ميان) دلسيد) ))
دلكرم) فتح  دلشقة3) (78 عيودنه)د))
دملغرب) فاس  (32222 دلعليا) زودغة 

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 27 وفي) (2222 اخيبر) (22 بتاريخ)
(- دلبطحاء) دالستقالل  قصارية 

31222)فاس دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (22 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3829.

247I

STE FIACCOF 

 STE GOLDEN PRODUCT
GROUP

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
 STE GOLDEN PRODUCT
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GROUP شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 18 زنقة 
دلتوت 1 نرخس ب - 31222 فاس 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.42349

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 
 STE GOLDEN PRODUCT حل)
مسؤولية) ذدت  شركة  (GROUP
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
دلتوت) زنقة  (18 دإلختماعي) مقرها 
فاس دملغرب) (31222 (- نرخس ب) (1
نتيجة لعدم تحقيق دهددف دلشركة))

وتردكم دلد0ون.
و عين:

و) دملغاري  ( ( دسامة) دلسيد) ))
دقامة) دليماء) شارع  (182 عيودنه)د))
فاس) (32222 ب) دلترخس  دملجد 

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
18)زنقة) 2222)وفي) 21)اخيبر) بتاريخ)
فاس) (31222 (- نرخس ب) (1 دلتوت)

دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3832.
248I

STE FIACCOF 

 STE ALMASSRIYA
COMMERCE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
قفل دلتصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE ALMASSRIYA COMMERCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : شارع 
دلبحر دمليت رقم 152 دلياقوت شقة 

6 طريق صفرو - 31222 فاس 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.48329

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)
 STE ALMASSRIYA COMMERCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
دمليت) دلبحر  مقرها دإلختماعي شارع 
طريق) (6 شقة) دلياقوت  (152 رقم)
31222)فاس دملغرب نتيجة) (- صفرو)

لعدم تحقيق دهددف دلشركة.
و عين:

دحمد) ( دبردهيم) دحمد  دلسيد) ))
دلبحر) شارع  عيودنه)د)) و  دلسمان 
 6 شقة) دلياقوت  (152 رقم) دمليت 
دملغرب) فاس  (32222 صفرو) طريق 

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
شارع) وفي  (2222 اخيبر) (16 بتاريخ)
دلبحر دمليت رقم)152)دلياقوت شقة)6 
طريق صفرو)-)31222)فاس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)2827.

249I

BAMC CONSULTING

BAMC CONSULTING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

BAMC CONSULTING
13 ، محج أحمد دملجاتي ، عمار  

خبال دأللب دلطابق دألول رقم 28 ، 
22522، دلددر دلبيضاء دملغرب

BAMC CONSULTING شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 13، محج 
أحمد دملجاتي ، عمار  خبال دأللب 

دلطابق دألول رقم 28 - 22332 دلددر 
دلبيضاء دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.444211

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 أكتوبر) (26 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«522.222)ارهم»)أي من)»522.222 
عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)
ا0ون) مع  مقاصة  إخردء) ( (: طريق)
دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)755322.
252I

STE FIACCOF 

STE TISFINE CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE TISFINE CAR شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 58 

زنقة 14 شارع امام حي دلوفاء طريق 
صفرو - 31222 فاس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.62615
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 
STE TISFINE CAR)شركة ذدت) حل)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 522.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي رقم)
دلوفاء) شارع امام حي  (14 زنقة) (58
فاس دملغرب) (31222 (- طريق صفرو)
نتيجة لعدم تحقيق دهددف دلشركة.

و عين:
و) دلحدو�شي  ( ( عزيز) دلسيد) ))
عيودنه)د))زنقة تونس دقامة انيا رقم)
فاس) (32222 طريق عين دلشقف) (5

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 58 وفي رقم) (2222 16)اخيبر) بتاريخ)

زنقة)14)شارع امام حي دلوفاء)طريق)
صفرو)-)31222)فاس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3756.
251I

STE FIACCOF 

 STE EL BAHRAOUI
EQUIPEMENTS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE EL BAHRAOUI
EQUIPEMENTS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 774 
تجزئة دلوفاء محل 27 طريق صفرو 

- 31222 فاس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.43439

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
 2222 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 
 STE EL BAHRAOUI حل) تقرر 
ذدت) شركة  (EQUIPEMENTS
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 522.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
 774 ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي)
27)طريق صفرو) تجزئة دلوفاء)محل)
فاس دملغرب نتيجة لعدم) (31222 (-

تحقيق دهددف دلشركة.
و عين:

دلبحردوي) ( 0وسف) دلسيد) ))
بوغافر) زنقة  (21 رقم) عيودنه)د)) و 
دملغرب) فاس  (32222 د) دلنرخس 

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 774 وفي) (2222 اخيبر) (17 بتاريخ)
27)طريق صفرو) تجزئة دلوفاء)محل)

-)31222)فاس دملغرب.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3755.

252I

STE FIACCOF 

 STE EL BAHRAOUI
EQUIPEMENTS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE EL BAHRAOUI

EQUIPEMENTS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 774 
تجزئة دلوفاء محل 27 طريق صفرو 

- 31222 فاس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.43439

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

 2222 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

 STE EL BAHRAOUI حل) تقرر 

ذدت) شركة  (EQUIPEMENTS

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

 522.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 

 774 ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي)
27)طريق صفرو) تجزئة دلوفاء)محل)

فاس دملغرب نتيجة لعدم) (31222 (-

تحقيق دهددف دلشركة.

و عين:
دلبحردوي) ( 0وسف) دلسيد) ))
بوغافر) زنقة  (21 رقم) عيودنه)د)) و 

دملغرب) فاس  (32222 د) دلنرخس 

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 774 وفي) (2222 اخيبر) (17 بتاريخ)
27)طريق صفرو) تجزئة دلوفاء)محل)

-)31222)فاس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3755.
253I

garrigues maroc, sarlau

 MANAGEMENT AND
 MAINTENANCE BUILDING

SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
دستمردر نشاط دلشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 MANAGEMENT AND

 MAINTENANCE BUILDING
SERVICES »شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: توين 

سيتر دلعمار  دلغربية تقاطع شارع 
دلزرقطوني و دملسير  دملعاريف 

دلددردلبيضاء - 22222 دلددردلبيضاء 
دملغرب.

»دستمردر نشاط دلشركة»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.24177
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تقرر ما) (2219 شتيبر) (32 دملؤرخ في)

0لي:
)قردر بعدم حل دلشركة رغم) ( ( (.1

دلخسائر دملسجلة.
دلشركة) رأسمال  تخفيض  ( ( ( (.2

بمبلغ يساوي)1)ارهم
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 15 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)749982.
254I

CDH AUDIT ET CONSEILS

SOPHACENTRE
دنفصال أوإاماج)

إاماج دلشركات
CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
SOPHACENTRE

وعيودن مقرها دإلختماعي  تقاطع 
شارع  دملجد وزنقة دلرماء دمليطقة 
دلصياعية CYM يعقوب دمليصور - 

12122 دلرباط دملغرب.
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.25451
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)23)نونبر)2222)تقرر إاماج)

دلشركات:)
شركة تسميتها أو إسمها دلتجاري)
مقرها) دلكائن  و  ( (UNIFARMA
دإلختماعي ب حي محمد بركة دقامة)
دلسالم طريق طورطا)93222)تطودن)

دملغرب
شركة تسميتها أو إسمها دلتجاري)
مقرها) دلكائن  و  (SOPHACENTRE
دملجد) ( شارع) تقاطع  ب  دإلختماعي 
دلصياعية) دمليطقة  دلرماء) وزنقة 
 12122 دمليصور) يعقوب  (CYM

دلرباط دملغرب
دالنتماء) (: اودعي إاماج دلشركات)

دلى نفس دملجموعة من دلشركات.
أهددفه):)دالقتصاا في دملصاريف.

شركة) دمتصاص  (: شروطه)
. UNIFARMA

تعيين و تقد0م دألصول و دلخصوم)
أو) دلضامة  للشركات  نقلها  ( دملزمع)

دلشركات دلجد0د ):)
دالصل دلتجاري ودالصول دلثابتة)

ودمليقوالت.
كما تم تسليم دلحصص أو دألسهم)
من طرف شركة) (: دلتالية) بالكيفية 

.SOPHACENTRE
دلحصص أو دألسهم) و تم إعطاء)
0يا0ر) (21 (: ( بتاريخ) دألرباح  في  دلحق 

2222
دمليجز ) دلعمليات  صالحية 
أو) دملضمومة  دلشركات  طرف  من 
دملحاسباتي) دمليظور  من  دمليفصلة 
و) (2222 نونبر) (21 دبتددءد من تاريخ)
دملعيية) دلشركات  حسابات  حصرت 
شروط) إلعددا  دملستعملة  باألمر 

دلعملية بالتودريخ دلتالية:

 31 بتاريخ) ( (UNIFARMA شركة)

أكتوبر)2222

بتاريخ) (SOPHACENTRE شركة)

31)غشت)2222
حقوق) تباال  نسبة  ( حدات) و  (

دلشركة في)1،)و إن دقت�شى دألمردملبلغ)

 3.584.222 دلتباال) لفرق  دملعدل 

ارهم

 3.584.222 مبلغ) مصص  كما 

ارهم))لعالو  إاماج دلشركات.
ذوي) للشركاء) دملخولة  دلحقوق 

دلخاصة و لحاملي سيددت) دلحقوق 

كل) دالقتضاء) عيد  و  دألسهم،) غير 

دالمتيازدت))دلخاصة):)

ال �شيء

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (22 ( .بتاريخ) دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129565.

255I

SOUHAL CONSULTING

CAFE NEON
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAFE NEON  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي عمار  

دلزيتون 12 شارع محمد دلسااس  - 

42222 مردكش  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

. NEON
(- ( سياك) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

مقهى).
عمار ) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- ( 12)شارع محمد دلسااس) دلزيتون)

42222)مردكش))دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( حكيم) دحمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( حكيم) دحمد  دلسيد 
دلفقيه بن) (23223 دلفقيه بن صالح)

صالح دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( حكيم) دحمد  دلسيد 
دلفقيه بن) (23223 دلفقيه بن صالح)

صالح دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118931.
256I

SOUHAL CONSULTING

SERVICES EL FRAYGUI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SERVICES EL FRAYGUI شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي اودر دلحاج 

دلعربي دلسويهلة دلسعاا  - 42222 
مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SERVICES EL FRAYGUI
و) دلبياء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دشغال مختلفة.
اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- دلسعاا ) دلسويهلة  دلعربي  دلحاج 

42222)مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلفرد0كي) دلسيد دحمد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلفرد0كي عيودنه)د)) دلسيد دحمد 

مردكش)42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلفرد0كي عيودنه)د)) دلسيد دحمد 

مردكش)42222)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118923.
257I

دسكا كار ش م م

اسكا كار ش م م ش و
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

دسكا كار ش م م

رقم 766 حي دلقدس كلميم ، 

81222، كلميم دملغرب

دسكا كار ش م م ش و  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 766 

حي دلقدس كلميم  - 81222 كلميم 

دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري)-.

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم تعيين) (2222 نونبر) (19 دملؤرخ في)

بال) دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

محمد كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (21 بتاريخ) ( دالبتددئية بكلميم)

2222)تحت رقم)332/2222.

258I

CYH

STE OUJBINA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

CYH

 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH(IMM 25

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

STE OUJBINA  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 18 طريق 

دملد0ية دمليور  رقم 3 دلطابق 1  

وخد  62222 وخد  دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.31863

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تم تعيين) 27)شتيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

حموتي))خمال)))كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أكتوبر) (27 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)2242.

259I

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE  

 AOULAD AABA
MATERIAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
 AOULAD AABA MATERIAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 64 
دلطابق دالول ارب دلحجار - 24222 

دلجد0د  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
17425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AOULAD AABA MATERIAUX
بيع مودا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلبياء)و نقل دلبضائع.
 64 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 24222 (- دلطابق دالول ارب دلحجار)

دلجد0د  دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: دلسيد عابا عبددلرحيم)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد عابا عبددلرحيم عيودنه)د))

 24152 دلثاني) دلحسن  شارع  (187

دلبير دلجد0د دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عابا عبددلرحيم عيودنه)د))

 24152 دلثاني) دلحسن  شارع  (187

دلبير دلجد0د دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالجد0د ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

262I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SONDRIO SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE SONDRIO SARL AU  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي قصر 

موالي محمد دلخيك دلردشيد0ة - 

52222 دلرشيد0ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

14263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. SONDRIO SARL AU
دللحام) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وحفر دابار.
قصر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- دلردشيد0ة) دلخيك  محمد  موالي 

52222)دلرشيد0ة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( مبارك) دوبيهي  دلسيد 
دلرشيد0ة) (52222 ( تيغير) دلييف 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( مبارك) دوبيهي  دلسيد 
دلرشيد0ة) (52222 ( تيغير) دلييف 

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( دالبتددئية بالرشيد0ة)

رقم)-.
261I

FLASH ECONOMIE

ADVANCE GROUP
إعالن متعدا دلقردردت

ADVANCE GROUP
شركة ذدت مسؤولية محدوا 
مقرها دإلختماعي: 26 زنقة 

فان زيالند دلطابق 5 رقم 9 حي 
دملستشفيات معاريف- دلددر 

دلبيضاء 
رأسمالها:122222 ارهم

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
296159

دلغير) دلعام  دلجمع  بمقت�شى 
أبريل)) (28 ( بتاريخ) دملؤرخ  دلعااي 

2216
قرر ما 0لي):

  29/22/1982 بتاريخ) دملزادا   و 
حصة) (252 تفويت) (K339427
تنتمي للسيد دمين عوني في رأسمال)

حسياء) دلسيد   لفائد   دلشركة 

دلوطيية) للبطاقة  رزكاني،دلحاملة 

رقم-

للشركة) دلقانوني  دلشكل  تحويل 

من شركة ذدت مسؤولية محدوا  إلى)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد-

للشركة) دإلختماعي  دملقر  تحويل 

،إقامة) لوكرين) زنقة  (14 من)

حي) (3 رقم) (1 دلطابق) ( لطيفة)

 26 إلى) دلبيضاء) دلددر  دملستشفيات 
 9 رقم) (5 دلطابق) زيالند  فان  زنقة 

دلددر) دملستشفيات،معاريف  حي 

دلبيضاء-

-تصحيح غرض دلشركة دلسابق)

من) (ADVANCE GROUP لشركة)

دلخبر ) إلى  ( دملحاسبي) للعمل  مقاول 

دملحاسبية)

)تعد0ل دلفصول رقم)9،8،4،2،1 

من دليظام دألسا�شي للشركة

)تحد0ث دليظام دألسا�شي للشركة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

ماي)2216)تحت رقم)22625112

262I

RIAD CONSULTANT

-MED G SARL-AU شركة
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة MED(G(SARL-AU- شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 34 زنقة 

12 حي دلقريعة )دلسفلي) ودازم - 

25352 ودازم دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

1121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.-MED(G(SARL-AU

وردقة) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

بالتفصيل

-)دعمال دو تشييد متيوعة.

زنقة) (34 (: عيودن دملقر دالختماعي)

(- ودازم) )دلسفلي)) دلقريعة) حي  (12

25352)ودازم دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد كياني محمد):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد كياني محمد عيودنه)د))34 

دلزنقة)12)حي دلقريعة ودازم)25352 

ودازم دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد كياني محمد عيودنه)د))34 

دلزنقة)12)حي دلقريعة ودازم)25352 

ودازم دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( زم) بوداي  دالبتددئية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)178.

263I
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RESIDENCE HOURIA

RESIDENCE HOURIA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

RESIDENCE HOURIA
 N° 8 , Lotissement(Yassmine 1 ,
 Boulevard(AL(Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC
RESIDENCE HOURIA  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 8 تجزئة 
دلياسمين 1 ، شارع دلجوالن ، - 
22452 دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (29
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. RESIDENCE HOURIA
دعمال) (- (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلتجزئة و دالنعاش دلعقاري
-)بيع خميع دألرد�شي)

دلعماردت) بياء) دعمال  خميع  (-
دملعد  لألغردض دلصياعية)،)دلتجارية)

دو دملختلطة.
دلعمليات) خميع  عام،) وبشكل  (-
و) دلصياعية  و  دلتجارية  و  دملالية 
من) دلتي  و  دلعقارية  غير  و  دلعقارية 

شانها دملساهمة في دلهدف.).
تجزئة) (8 (: عيودن دملقر دالختماعي)
(- (، دلجوالن) شارع  (، (1 دلياسمين)

22452)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلحسين بن دلحو):))1.222 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

(: دلحو) بن  دلحسين  دلسيد  (
1222حصة بقيمة)122.222)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دلحسين بن دلحو عيودنه)د))
دملد0ية) (11 فيال) (1 مالك) دقامة 
دلددر) (27182 بوسكور ) دلخضردء)

دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلحسين بن دلحو عيودنه)د))
دملد0ية) (11 فيال) (1 مالك) دقامة 
دلددر) (27182 بوسكور ) دلخضردء)

دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 
اخيبر)2222)تحت رقم سجل تجاري)

.484143

264I

FLASH ECONOMIE

ALMD IMMO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

إعالن بخصوص تأسيس شركة
ALMD IMMO 
RC : 484123

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2222)تم) 16)اخيبر) بالبيضاء)بتاريخ)

تأسيس شركة باملودصفات دلتالية):
ALMD IMMO(:(دلتسميــــــــــــــــة(-

زنقة) (81 (: دالختماعـــي) دملقر  (-
دلهدهد دلددردلبيضاء

دإلنعاش) (: دالختماعي) دلهدف  (-
دلعقاري

شركة ذدت) (: دلقانونــــي) دلشكل  (-
دملسؤولية دملحدوا 

92.222,22)ارهم) (: دلرأسمــــــــــــــال) (-
مقسمة إلى):

ارهم) (122 322)حصة من فئة)  ·

لفائد  دلسيد علي صبار

ارهم) (122 322)حصة من فئة)  ·

لفائد  دلسيد داريس محيب

ارهم) (122 322)حصة من فئة)  ·

لفائد  دلسيد دملصطفى دلقرمو�شي

دلسيد علي) تعيين  (: دلتسييـــــــــــــــر) (-

دلقرمو�شي) دملصطفى  ودلسيد  صبار 

مسير0ن للشركة مع تفويضهم خميع)

سلطات دلتصرف ودلتسيير مع إمضاء)

ميفصل.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  (-

اخيبر) (25 0وم) بالبيضاء) دلتجارية 

2222)تحت رقم)759241.

-)دلسية دالختماعية):)من)21)0يا0ر)

إلى)31)اخيبر

-)دلـمـــــــــــــــــــــد ):)99)سية

-)دلسجل دلتجــــاري):)484123

265I

LEADING PARTNERS

LE CINTRE SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

LEADING PARTNERS

 BD ABDELMOUMEN IMM 212

 G2 210 BD(ABDELMOUMEN

 IMM(G2، 2000، CASABLANCA

MAROC

LE CINTRE SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دألر�شي ، شارع خبل أزورقي سالم ، 

يعقوب ميصور ، بوسيجور ، دلددر 

دلبيضاء. - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (17

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.CINTRE SARL AU

غسيل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملالبس وكيها بالعمليات دمليكانيكية

)تشغيل منشأ ).

دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(، شارع خبل أزورقي سالم) (، دألر�شي)

دلددر) (، بوسيجور) (، يعقوب ميصور)

دلبيضاء) دلددر  (22222 (- دلبيضاء.)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: دلصقلي) نودل  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلصقلي  نودل  دلسيد  

شارع سقردط)ESC)دلطابق)1)شقة)1 

ناصية شارع يعقوب دمليصور)22222 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلصقلي  نودل  دلسيد  

شارع سقردط)ESC)دلطابق)1)شقة)1 

ناصية شارع يعقوب دمليصور)22222 

دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

266I
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FLASH ECONOMIE

JNANE EL ALI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

JNANE EL ALI
RC : 287923

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
نونبر) (24 بتاريخ) دمليعقد  دالستثيائي 
 JNANE EL 2222)قرر شركاء)شركة)

ALI)ما 0لي):
دلحصص) بيع  على  دملصااقة  (-
دالختماعية من طرف كل من دلسيد)
المين) فاتن  دلسيد   المين،) 0ونس 
دلسيد) إلى  أعزدن  عزيز   ودلسيد  

محمد المين.
من) دلسابع  دلفصل  تعد0ل  (-

دلقودنين دألساسية للشركة.
دألساسية) دلقودنين  تحيين  (-
دمليصوص) دلتعد0الت  وفق  للشركة 

عليها.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (22 بتاريخ) دلتجارية بالبيضاء)

2222)تحت رقم)758515.
من أخل دلنشر

267I

FLASH ECONOMIE

S PROMO
إعالن متعدا دلقردردت

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

S PROMO
RC : 294991

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
اخيبر) (17 دالستثيائي دمليعقد بتاريخ)
 S PROMO(2222)قرر شركاء)شركة

ما 0لي):
دلحصص) بيع  على  دملصااقة  (-
دالختماعية من طرف كل من مخلص)

سردر إلى دلسيد ردئد سردر
من) دلسابع  دلفصل  تعد0ل  (-

دلقودنين دألساسية للشركة.

مسير) سردر  ردئد  دلسيد  تعيين  (-
دلسيد) دستقالة  بعد  للشركة  وحيد 

مخلص سردر
دألساسية) دلقودنين  تحيين  (-
دمليصوص) دلتعد0الت  وفق  للشركة 

عليها
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) دلتجارية بالبيضاء)

2222)تحت رقم)759292.
من أخل دلنشر

268I

GROUPE INDUSRIEL OUEST AFRIQUE

 GROUPE INDUSTRIEL
OUEST AFRIQUE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 GROUPE INDUSRIEL OUEST
AFRIQUE

تجزئة طانطان دلشاطئ, رقم 68, 
خماعة دلوطية ، 82212، دلوطية - 

طانطان دملغرب
 Groupe Industriel Ouest Afrique
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي بتجزئة 

طانطان دلشاطئ , رقــم 68 , خمـاعة 
دلوطيــة  - 82212  إقليــم طانطان 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
5539

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 Groupe Industriel Ouest

.Afrique

صياعة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلنسيج.

بتجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

,)خمـاعة) (68 رقــم) (, طانطان دلشاطئ)

إقليــم طانطان) ( (82212 (- ( دلوطيــة)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دسكيحيــل دلـيـبــط)):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

)دلسيد دسكيحيــل دلـيـبــط)):)1222 

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلـيـبــط)) دسكيحيــل  دلسيد 

رقـــم) (, بــلوك ا) حـي دملطـار  عيودنه)د))

26  72222),)دلعـيــون دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلـيـبــط)) دسكيحيــل  دلسيد 

رقـــم) (, بــلوك ا) حـي دملطـار  عيودنه)د))

26  72222),)دلعـيــون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بطانطان))بتاريخ)29)شتيبر)

2222)تحت رقم)-.
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FLASH ECONOMIE

FAYOULA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

FISCOGEF

Tél : 05.22.27.49.96

FAYOULA

RC : 236909

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 

نونبر) (25 بتاريخ) دمليعقد  دالستثيائي 

 FAYOULA 2222)قرر شركاء)شركة)

ما 0لي):

دلحصص) بيع  على  دملصااقة  (-

دالختماعية من طرف كل من دلسيد)

المين) فاتن  دلسيد   المين،) 0ونس 

دلسيد) إلى  دعزدن  عزيز   ودلسيد  

محمد المين.

من) دلسابع  دلفصل  تعد0ل  (-

دلقودنين دألساسية للشركة

دألساسية) دلقودنين  تحيين  (-

دمليصوص) دلتعد0الت  وفق  للشركة 

عليها

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) دلتجارية بالبيضاء)

2222)تحت رقم)756892.

من أخل دلنشر

272I

la sincérité(إنتمائية(

MEDINA DEVELOPMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مالءمة دليظام دألسا�شي للشركة

la sincérité إنتمائية

زنقة بئر أنزردن عمار  ٣ دلشقة 

١٣ شارع محمد دلخامس فاس ، 

32222، فاس دملغرب

 MEDINA DEVELOPMENT

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 3 

فاس دملد0ية  بوخلوا فاس - - فاس 

دملغرب.

»مالءمة دليظام دألسا�شي للشركة»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.51585

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)13)نونبر)2222

دألسا�شي) دليظام  مالءمة  تقرر 

دلقانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

دلحصص) ىفويت  على  دملودفقة 

دإلختماعية

ودلتبرع بالحصص دإلختماعية

من) (7 للماا ) دلنسبي  دلتعد0ل 

دليظام دألسا�شي

إسقالة دملسير
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تعيين تالتة مسير0ن خدا للشركة
تعيين دملوقعين للشركة

إبردء)دلذمة للمسير
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3724/222.
271I

FLASH ECONOMIE

AYAMNA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

AYAMNA
RC : 119009

دلعام) دلجمع  محضر  بمقت�شى 
نونبر) (27 بتاريخ) دمليعقد  دالستثيائي 
 AYAMNA شركة) قرر شركاء) (2222

ما 0لي):
دلحصص) هبة  على  دملصااقة  (-
دالختماعية من طرف دلسيد  دعزدن)

عزيز  إلى دلسيد محمد المين
من) دلسابع  دلفصل  تعد0ل  (-

دلقودنين دألساسية للشركة
دألساسية) دلقودنين  تحيين  (-
دمليصوص) دلتعد0الت  وفق  للشركة 

عليها
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) دلتجارية بالبيضاء)

2222)تحت رقم)756894.
من أخل دلنشر

272I

garrigues maroc, sarlau

 SUPPORT SERVICES
AMAZON

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسمال دلشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Support(Services(Amazon شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلرباط 
سيتر دقامة ب6 تقاطع شارع دألبطال 

و شارع عمر بن دلخطاب دكددل - 
12292 دلرباط دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 
بمبلغ) دلشركة  رأسمال  رفع 
أي) ارهم») (7.737.822« قدره)
إلى) ارهم») (23.212.222« من)
((: طريق) عن  ارهم») (32.948.222»

تقد0م حصص نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129832.
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 MOGADOR(موكااور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الكاناتير
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

موكااور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب اكالة شارع ودا 
دملخازن دلشقة رقم 3 بالطابق 

دلثاني  دلصوير  دلصوير ، 44222، 
دلصوير  دملغرب

الكاناتير  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي مساكية 
لد  شركة موكااور دسيست دند 
سيرفيس  دلكائن مقرها باملحل 

دلتجاري بالطابق دألر�شي رقم ل37--
2 - 44222 دلصوير  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
5511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

الكاناتير).

:)مقاول في) غرض دلشركة بإ0جاز)

دلتدبير ودلتسيير دلفالحي.

مساكية) (: عيودن دملقر دالختماعي)

دند) دسيست  موكااور  شركة  لد  

باملحل) مقرها  دلكائن  ( سيرفيس)

دلتجاري بالطابق دألر�شي رقم ل-37-

2)-)44222)دلصوير  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: حسياوي) ( مليد) دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

((: كيردن) ا0ييس  باسكال  دلسيد 

522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة))

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد مليد))حسياوي عيودنه)د))
زنقة زد0ري بيعطية دلصوير ) (5 رقم)

44222)دلصوير  دملغرب.

كيردن) ا0ييس  باسكال  دلسيد 

خوزيف) سان  شومان  (8 عيودنه)د))

 22222 فرنسا) كاسيس  (13262

كاسيس فرنسا.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد مليد))حسياوي عيودنه)د))
زنقة زد0ري بيعطية دلصوير ) (5 رقم)

44222)دلصوير  دملغرب

كيردن) ا0ييس  باسكال  دلسيد 

خوزيف) سان  شومان  ( عيودنه)د))

 22222 فرنسا) كاسيس  (13262

كاسيس فرنسا

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالصوير ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)354.
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FLASH ECONOMIE

ACTION TOYS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ACTION TOYS  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 61 شارع 
اللة دلياقوت زدوية مصطفى دملعاني 

دلطابق 1 رقم 56 مركز رياض  - 
22222 دلددر دلبيضاء  دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484463

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. ACTION TOYS
تسويق) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دأللعاب.
61)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
اللة دلياقوت زدوية مصطفى دملعاني)
(- ( رياض) مركز  (56 رقم) (1 دلطابق)

22222)دلددر دلبيضاء))دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 32.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد حرمة سقاي):))322)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) سقاي  حرمة  دلسيد 

دقامة دلحرية زدوية شارع دلزدس دنفا))

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) سقاي  حرمة  دلسيد 

دقامة دلحرية زدوية شارع دلزدس دنفا))

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759461.

275I

la sincérité(إنتمائية(

MEDINA DEVELOPMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزردن عمار  ٣ دلشقة 

١٣ شارع محمد دلخامس فاس ، 

32222، فاس دملغرب

MEDINA DEVELOPMENT شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 3 

فاس دملد0ية بوخلوا فاس - 32222 

فاس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.51585

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

مصطفى) (( ( دلسيد) تفويت 

752)حصة دختماعية من) دلسرغيني)

(( ( دلسيد) ( 122)حصة لفائد ) أصل)

ميية بوعياا بتاريخ)12)نونبر)2222.

مصطفى) (( ( دلسيد) تفويت 

252)حصة دختماعية من) دلسرغيني)

(( ( دلسيد) ( 122)حصة لفائد ) أصل)

ليلى بوعياا بتاريخ)12)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

نونبر) (12 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3724/222.

276I

la sincérité(إنتمائية(

MEDINA DEVELOPMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزردن عمار  ٣ دلشقة 
١٣ شارع محمد دلخامس فاس ، 

32222، فاس دملغرب
MEDINA DEVELOPMENT شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 3 

فاس دملد0ية بوخلوا فاس - 32222 
فاس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.51585
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
بوعياا)) ( زهير) (( ( دلسيد) تفويت 
752)حصة دختماعية من أصل)122 
 752 أا0بة) (( ( )دلسيد) حصة لفائد )

بتاريخ)12)نونبر)2222.
بوعياا)) ( زهير) (( ( دلسيد) تفويت 
252)حصة دختماعية من أصل)122 
 522 ليلى) (( ( دلسيد) ( حصة لفائد )

بتاريخ)12)نونبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3724/222.
277I

hassani

HASSANI
شركة دلتضامن

تعيين مسير خد0د للشركة

hassani
 bd afghanistane 29-27

 hay(hassani(casa ، 20000،
casablanca maroc

hassani  شركة دلتضامن
وعيودن مقرها دإلختماعي 29-27 

شارع دفغانستان حي دلحسني دلددر 
دلبيضاء  - 22222 دلددر دلبيضاء  

دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.66389

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تم تعيين) 23)غشت) دملؤرخ في)
دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

ouchtaine khadija)كمسير وحيد
تبعا لوفا  دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 
رقم) تحت  (2222 غشت) (23

.222222284751362
278I

la sincérité(إنتمائية(

MEDINA DEVELOPMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزردن عمار  ٣ دلشقة 
١٣ شارع محمد دلخامس فاس ، 

32222، فاس دملغرب
  MEDINA DEVELOPMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 3 
فاس دملد0ية بوخلوا فاس - 32222 

فاس دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.51585

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم تعيين) (2222 نونبر) (12 دملؤرخ في)
دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

بوعياا ميية;))ليلى;)زهير كمسير آمر
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3724/222.
279I

STE SUD EST GESTION SARL

FRERES OUHADDOU
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 دلعمار  99 شارع موالي 

علي دلشريف ، 52222، دلرشيد0ة 

دملغرب
FRERES OUHADDOU شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 13 

مزرعة كحا0ك  - 52452 دلريصاني 
دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3229
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«262.222)ارهم»)أي من)»222.222 
عن) ارهم») (462.222« إلى) ارهم»)
أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)432.
282I

FLASH ECONOMIE

TECOS MARITIME
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

 TECOS MARITIME
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 - I 266  مقرها دإلختماعي :تجزئة
تجزئة دلزوبير دلطابق 2 رقم 6 دأللفة 

-  دلددر دلبيضاء 
رفع رأسمالها من :122.222 ارهم 

إلى 1.222.222 ارهم 
RC:194383,IF:40283723

دلغير) دلعام  دلجمع  بمقت�شى 
 15 بتاريخ) دملؤرخ  للشركاء) دلعااي 

اخيبر)2222)قرر ما 0لي:)
من) دلشركة  رأسمال  -رفع 
 1،000،000 إلى) ارهم  (100،000
ارهم) (900،000 ( أي) ارهم 
دإلحتياطيات.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) امج  مالل  من 
دليظام) من  (7 و) (6 دلفصل) -تعد0ل 

دألسا�شي))للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759782
281I
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STE SUD EST GESTION SARL

OUADGHIRI NOUR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 دلعمار  99 شارع موالي 

علي دلشريف ، 52222، دلرشيد0ة 
دملغرب

OUADGHIRI NOUR شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي  رقم 

71 زنقة  شيخ دالسالم  - 52222 
دلرشيد0ة دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3223
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (2.222.222»
«1.222.222)ارهم»)إلى)»3.222.222 
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)431.
282I

POLYAFRIQUE

POLYAFRIQUE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

POLYAFRIQUE
46  شارع دلزرقطوني طابق دلثاني 

شقة رقم 6 , دلددر دلبيضاء ، 
22222، دلددر دلبيضاء دملغرب
POLYAFRIQUE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 46 شارع 
دلزرقطوني دلطابق دلثاني رقم 

6 دلددر دلبيضاء  - 22222 دلددر 
دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
483921

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (29
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.POLYAFRIQUE
-)دستيردا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
وتصد0ر وشردء)وبيع وتوزيع،)ودلتجار )
ودلوساطة دلتجارية للميتجات))دملودا)
وكذلك) دملصيعة  وشبه  دلخام،)
على) دلقائمة  دلنهائية)) دمليتجات 
ودملولددت،) ودملاكييات،) دلبوليمردت 
وأاودت صياعة دلبالستيك ودملكونات.
دمليظمات) أو  دلشركات  تمثيل 
للهدف) تروج  دلتي  دمليظمات  أو 

دالختماعي
-)دلتيقيب دملباشر وغير دملباشر عن)

طريق دلهاتف
-)شردء)وبيع وتوزيع خميع دملعددت)

ودلبرمجيات في دملغرب ودلخارج؛
ـ)دلتمثيل دلتجاري ألي ترميص أو)
عالمة تجارية تم تصنيعها في دملغرب)
أو دلخارج،)أو دلحصول على أي دمتياز)

مهما كان دلغرض..
46)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
دلزرقطوني دلطابق دلثاني رقم)6)دلددر)
دلبيضاء) دلددر  (22222 (- ( دلبيضاء)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( دلسيد شهاب لغمو�شي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد شهاب لغمو�شي عيودنه)د))

حي داشار تاوسرت ميضار دلدريوش)

62253)ناظور دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد شهاب لغمو�شي عيودنه)د))

حي داشار تاوسرت ميضار دلدريوش)

62253)ناظور دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

(- بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

تحت رقم)-.

283I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

FILAHI MAROCC SERVICES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 FILAHI MAROCC SERVICES

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  إقامة  

بسمة 2 عمار  2 رقم 8 عين دلسبع 

دلددردلبيضاء - 22222 دلددردلبيضاء 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.454769

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 اخيبر) (27 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
فالحي) رشيد  (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (2.522

((( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (2.522

مالد فالحي بتاريخ)27)اخيبر)2222.

حفيضة) ( (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (122 رميص)

((( ( دلسيد) ( 122)حصة لفائد ) أصل)

مالد فالحي بتاريخ)27)اخيبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757991.

284I

MOORISH

PREST›DESIGN
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال 0اقوت دلطابق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيضاء دملغرب
PREST›DESIGN شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 412 شارع 

دلزرقطوني إقامة حماا دلطابق 
دألول رقم 1 - 22222 دلددر دلبيضاء  

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.474781

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
سعد) ( رضا) (( ( دلسيد) تفويت 
172)حصة دختماعية من أصل) دهللا)
342)حصة لفائد ))دلسيد)) ))عصام))

دلعبدالوي بتاريخ)12)اخيبر)2222.
سعد) ( رضا) (( ( دلسيد) تفويت 
172)حصة دختماعية من أصل) هللا)
342)حصة لفائد ))دلسيد)) ))بوبكر))

معروس بتاريخ)12)اخيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759813.

285I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE GHOLEIZM TRAV
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع دالمير موالي عبد هللا ، 
54222، مييفر  دملغرب

STE GHOLEIZM TRAV شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 N° 15  وعيودن مقرها دإلختماعي
 RUE BENI MGUILD TIALLALINE,

 KHENIFRA - 54000
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مييفر  دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3517

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

«522.222)ارهم»)أي من)»122.222 

عن) ارهم») (622.222« إلى) ارهم»)

أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بخييفر ))بتاريخ)17)اخيبر)

2222)تحت رقم)359.

286I

STE HIBAD CONSEIL

STE BAYTI BELLACHHEB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

STE BAYTI BELLACHHEB شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 15 شارع 

دألبطال رقم 4 أكذدل - 12292 

دلرباط دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.135269

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

) ))فاطمة دلزهردء) تفويت دلسيد)

من) دختماعية  حصة  (522 دلدحاني)

(( ( دلسيد) ( 522)حصة لفائد ) أصل)

عمر ميد0ل بتاريخ)12)اخيبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (23 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129631.

287I

ARGANE-COMPTA

DEVCODE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ARGANE-COMPTA
 RUE LIBERTE N° 12 ETAG
 3( APPT( N°6( CASABLANCA( ،
20300،(CASABLANCA(MAROC
DEVCODE شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 12زنقة 
دلحرية طابق 3  شقة 5  - 22122 

دلددر دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484189
 14 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 اخيبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.DEVCODE
غرض دلشركة بإ0جاز):)بيع وشردء
مدمات دالعالميات و دلبرمجيات))

تطوير تقييات دالعالميات).
دملساهمة دملباشر  أو دلغير دملباشر )
في خميع دلشركات أو دملقاوالت دلتي)
بهدف) دملوضوع  طبيعة  نفس  لديها 

تيمية دلنشاط.
12زنقة) (: دملقر دالختماعي) عيودن 
 22122 (- ( (5 شقة) ( (3 دلحرية طابق)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد  فاطمة دملكساوي)):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: ( ظبوع) فاطمة  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دملكساوي)) فاطمة  دلسيد  
مجموعة) (3 دلسالمة) حي  عيودنه)د))
دلددر) (22672  19 رقم) دو  بلوك  (4

دلبيضاء)دملغرب.
عيودنه)د)) ( دلسيد  فاطمة ظبوع)
131)زنقة بني عمير سعاا )3 24222 

دلجد0د  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دملكساوي)) فاطمة  دلسيد  
مجموعة) (3 دلسالمة) حي  عيودنه)د))
دلددر) (22672  19 رقم) دو  بلوك  (4

دلبيضاء)دملغرب
عيودنه)د)) ( دلسيد  فاطمة ظبوع)
131)زنقة بني عمير سعاا )3 24222 

دلجد0د  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

288I

HOME COMPTA

TEAM GESTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC

TEAM GESTION شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 84 زنقة 
والا زيان مركز دلتجاري أبو اهابي 
دلطابق 3 رقم 96 سين - 22322  

دلددر دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484677
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 TEAM(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GESTION
مركز) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألعمال)-)دلتوطين دلتجاري.
زنقة) (84 (: عيودن دملقر دالختماعي)
اهابي) أبو  دلتجاري  مركز  زيان  والا 
  22322 (- سين) (96 رقم) (3 دلطابق)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد د0وبي محمد):))452)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد حرتاني أحمد)):))452)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) محمد  د0وبي  دلسيد 
دأللفة)) (86 رقم) (53 زنقة) (2 دلوفاق)

CASABLANCA 22242)دملغرب.
عيودنه)د)) ( أحمد) حرتاني  دلسيد 
دأللفة)) (112 رقم) (41 زنقة) (2 دلوفاق)

CASABLANCA 22242)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) محمد  د0وبي  دلسيد 
دأللفة)) (86 رقم) (53 زنقة) (2 دلوفاق)

CASABLANCA 22242)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759692.

289I

CHOUHA TRANS

شوهى اترانس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CHOUHA TRANS
 HAOUMAT ELGHARBAOUI
 FNIDEQ ، 93100، FNIDEQ

MAROC
شوهى دتردنس  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقرها دإلختماعي حومة 

دلغرباوي  دلفييدق 93122 دلفييدق 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

:)شوهى) بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

دتردنس).

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملستخدمين.

حومة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلفييدق) (93122 دلفييدق) ( دلغرباوي)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) شوهى  محمد  دلسيد 

حي دملرخة زنقة خبل هبري ممر ج)23 

دلفييدق) (93122 دلفييدق) (21 رقم)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد محمد شوهى عيودنه)د))حي)

دملرخة زنقة خبل هبري ممر ج)23)رقم)

21)دلفييدق)93122)دلفييدق دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

14)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)512/22.

292I

BTOB DIGITAL MEK

بتوب ديجتال ميك
  )بدم)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

BTOB DIGITAL MEK
 AVENUE EL KODS RIAD 82
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
بتوب ا0جتال ميك  )بدم) شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 82  شارع 
دلقدس دلرياض مكياس - 52222 

مكياس دململكة دملغربية
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
51555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
بتوب) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

ا0جتال ميك)))بدم).
إادر ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تكيولوخيا دملعلومات.
عيودن دملقر دالختماعي):)82))شارع)
 52222 (- مكياس) دلرياض  دلقدس 

مكياس دململكة دملغربية.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دلبرقااي إلياس عيودنه)د))
تجزئة الكريزونيط رقم)7)شقة)3)تاز )

35222)تاز  دململكة دملغربية.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلبرقااي إلياس عيودنه)د))

تجزئة الكريزونيط رقم)7)شقة)3)تاز )

35222)تاز  دململكة دملغربية

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4124.

291I

NOTAIRE

AGILIX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca Maroc

AGILIX شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 46، شارع 

دلزقطوني، دلطابق دألول، مكتب رقم 

3 - 22322 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484445

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AGILIX

دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ودملودا) دمليتجات  خميع  وتصد0ر 

دلطبية،)دملودا ودملعددت دلصياعية)،)

ودلبياء)ودألشغال.

عيودن دملقر دالختماعي):)46،)شارع)
دلزقطوني،)دلطابق دألول،)مكتب رقم)

3)-)22322)دلددردلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (522 ( (: دلسيد أمين لحلو)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 5 عيودنه)د)) لحلو  أمين  دلسيد 
شارع ليبيا أنفا)22322)دلددردلبيضاء)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 5 عيودنه)د)) لحلو  أمين  دلسيد 
شارع ليبيا أنفا)22322)دلددردلبيضاء)

دملغرب
(- بتاريخ) ( تم دإل0ددع دلقانوني ب-)

تحت رقم)-.
292I

CABINET ASOFI

 COMPONENTS
SOLUTIONS MOROCCO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 COMPONENTS SOLUTIONS

MOROCCO شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

 RUE وعيودن مقرها دإلختماعي
 16 N°39 BIR(CHAIRI - 90000

.TANGER MAROC
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.83193

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)23)نونبر)2222)تم))تحويل))
للشركة) دلحالي  دالختماعي  دملقر 
 RUE 16 N°39 BIR CHAIRI« من)
«-( 90000( TANGER( MAROC
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 RDC LOT 1329 ZONE« إلى) (
 INDUSTREIL(GZENAYA(-(90000

.«TANGER  MAROC
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8242.
293I

SOFICODEX

BR NEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

SOFICODEX
41 زنقة دبن بطوطة دلطابق دلثاني 

و دلثالث ، ارب عمر ، 22232، دلددر 
دلبيضاء دملغرب

BR NEGOCE  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 دملد0ية 
دلخضردء بوسكور  - 22522 

دلددردلبيضاء دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.479879

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم تعيين) (2222 نونبر) (26 دملؤرخ في)
دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دلحاف�شي هياء)كمسير آمر
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759273.
294I

SOFICODEX

BR NEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

SOFICODEX
41 زنقة دبن بطوطة دلطابق دلثاني 

و دلثالث ، ارب عمر ، 22232، دلددر 
دلبيضاء دملغرب

BR NEGOCE شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 دملد0ية 
دلخضردء بوسكور  - 22522 

دلددردلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.479879

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (26 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

تفويت دلسيد)) ))دبردهيم شكري)

 52 أصل) من  دختماعية  حصة  (52

ريم لحلو) (( ( دلسيد) ( حصة لفائد )

بتاريخ)26)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759273.

295I

SOFICODEX

BR NEGOCE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

SOFICODEX

41 زنقة دبن بطوطة دلطابق دلثاني 

و دلثالث ، ارب عمر ، 22232، دلددر 

دلبيضاء دملغرب

BR NEGOCE  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 دملد0ية 

دلخضردء بوسكور  - 22522 

دلددردلبيضاء دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.479879

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم تعيين) (2222 نونبر) (26 دملؤرخ في)

لحلو) مسير خد0د للشركة دلسيد) ))

ريم))كمسير آمر

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759273.

296I

ALF AL SAFWA)علف دلصفو 

علف دلصفو  

ALF AL SAFWA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 ALF AL SAFWA

علف دلصفو 

تجزئة دلحي دلصاعي رقم 53 سيبع ، 

42222، مردكش دملغرب

 ALF AL SAFWA  علف دلصفو

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : تجزئة 

دلحي دلصاعي رقم 53 سيبع  تجزئة 

دلحي دلصاعي رقم 53 سيبع 42222 

مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.73229

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 15)اخيبر) دملؤرخ في)

 ALF AL SAFWA دلصفو ) علف 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

مقرها دإلختماعي تجزئة دلحي دلصاعي)

تجزئة دلحي دلصاعي) ( سيبع) (53 رقم)

رقم)53)سيبع)42222)مردكش دملغرب)

رقم) أي  دلشركة  تحقق  للم  نتيجة 

معامالت ميذ نشأتها..

و عين:

دلسيد) ))عبد دللطيف)))دلهرسالي)

و عيودنه)د))تجزئة دلحي دلصاعي رقم)

دملغرب) ( مردكش) ( (42222 ( سيبع) (53

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

تجزئة) وفي  (2222 اخيبر) (15 بتاريخ)

دلحي دلصاعي رقم)53)سيبع)-)42222  

مردكش دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)9726.

297I

BCNG

STE: MAROKATPRO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: MAROKATPRO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 265، 

شارع دلزرقطوني دلطابق 9 رقم92 

دلددر دلبيضاء - 22252 دلددر 

دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MAROKATPRO

أشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

مختلفة في دلبياء.

(،265 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

رقم92  (9 دلطابق) دلزرقطوني  شارع 

دلددر دلبيضاء)-)22252)دلددر دلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

((: حركات) 0وسف  دلسيد 

52.222,22)حصة بقيمة)122)ارهم)

للحصة).
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((: حركات) دإلله  عبد  دلسيد 
52.222,22)حصة بقيمة)122)ارهم)

للحصة).
 522 (: حركات) 0وسف  دلسيد  (

بقيمة)122)ارهم.
 522 (: دإلله حركات) دلسيد عبد 

بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد 0وسف حركات عيودنه)د))
عين) (36 رقم) (1 زنقة) سياء) تجزئة 
دلددر) (22252 دلبيضاء) دلددر  دلشق 

دلبيضاء)دملغرب.
حركات) دإلله  عبد  دلسيد 
رقم) (1 زنقة) سياء) تجزئة  عيودنه)د))
36)عين دلشق دلددر دلبيضاء)22252 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد 0وسف حركات عيودنه)د))
عين) (36 رقم) (1 زنقة) سياء) تجزئة 
دلددر) (22252 دلبيضاء) دلددر  دلشق 

دلبيضاء)دملغرب
حركات) دإلله  عبد  دلسيد 
رقم) (1 زنقة) سياء) تجزئة  عيودنه)د))
36)عين دلشق دلددر دلبيضاء)22252 

دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758911.
298I

SFM EXPERTS

SC2D NUTRITION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SFM EXPERTS
 AV DES FAR TOUR DES

 HABOUS ، 20500،
CASABLANCA MAROC

SC2D NUTRITION شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 167 – 
شارع عبد دملومن، إقامة دليمامة )أ) 
دلطابق دألول، شقة رقم 2 - 22522 

دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 SC2D (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.NUTRITION
غرض دلشركة بإ0جاز):)-)

ودملساعد ) ودالستشاردت  دملشور  
أو) دلعامة  للشركات  أنودعها  بجميع 
ودلفدردليات) ودلجمعيات  دلخاصة،)

ودملؤسسات ودمليظمات دلدولية
دلعموالت) عمليات  خميع  (-
ودلسمسر  دلتجارية ودلتمثيل بشكل)

عام.
وتصنيع) وبيع  شردء) (-
ودستردا وتوزيع وتجار  دلجملة وشبه)
ودمليتجات) دملودا  لجميع  دلجملة 
ومنشأ) نوع  أي  من  ودألصياف 
دإلضافات) دلخصوص  وخه  على 
دملستخدمة في علف دلحيودنات و/أو)

تغد0ة دإلنسان.
(– (167 (: دملقر دالختماعي) عيودن 
)أ)) شارع عبد دملومن،)إقامة دليمامة)
 22522 (-(2 دلطابق دألول،)شقة رقم)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

52.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (SC2D( :( ( 499 دلشركة)

بقيمة)122,22)ارهم للحصة).
)KARI(GASMI)حصة) :( (1 دلسيد)

بقيمة)122,22)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 167 عيودنه)د)) (SC2D دلشركة)
إقامة دليمامة) شارع عبد دملومن،) (–
)أ))دلطابق دألول،)شقة رقم))22522 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

دلسيد)KARIM GASMI)عيودنه)د))

 17 عمار ) طماريس،) د0د0ن،) إقامة 

دليودصر)) بوعز -) ادر  (1 ب) شقة 

22522)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد)KARIM GASMI)عيودنه)د))

 17 عمار ) طماريس،) د0د0ن،) إقامة 

دليودصر)) بوعز -) ادر  (1 ب) شقة 

22522)دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759668.

299I

CABINET(DIOURI(AUDIT(&(CONSEIL

 CROPTECH GROUP
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET(DIOURI(AUDIT &

CONSEIL

برج كرىسطال 1 شارع دملوحد0ن 

مارييا ، 22222، دلددر دلبيضاء 

دململكة دملغربية

 CROPTECH GROUP SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 265 

 BD(ZERKTOUNI(ETG 9 N 92 -

 20050  CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

481167

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 أكتوبر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.CROPTECH GROUP SARL AU
 Etudes (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

. conseil formation et ingénierie
 265 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 BD( ZERKTOUNI( ETG( 9( N( 92( -
. 22252  CASABLANCA MAROC

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 BAKHKHOUCH دلسيد)
بقيمة) حصة  (MOURAD( :( ( 1.000

122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 BAKHKHOUCH دلسيد)
 RESIDENCE عيودنه)د)) (MOURAD
 RAWAWS ETG 4 APPT 16AL
 IZDIHAR MARRAKECH 42222

.MARRAKECH MAROC
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 BAKHKHOUCH دلسيد)
 RESIDENCE عيودنه)د)) (MOURAD
 RAWAWS ETG 4 APPT 16AL
 IZDIHAR MARRAKECH 42222

MARRAKECH MAROC
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)-.
322I

AUDEXPERT

 LE TALENT DANS LE
 BATIMENT ET LES ROUTES

)CLASSEES (TABAROC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR(IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE(GALIS

 ،CASABLANCA ، 20200
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Casablanca Maroc
 LE TALENT DANS LE BATIMENT

 ET LES ROUTES CLASSEES
TABAROC)) شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي أمال 2 

زنقة 8 تجزئة 188،دلطابق 2 سيدي 
دلبرنو�شي - 22612 دلددر دلبيضاء  

دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.131881

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (1.222.222»
«2.522.222)ارهم»)إلى)»3.222.222 
مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)
مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759122.
321I

SARL(AUH-DEV(CONSULTANTS 

FINEK TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SARL(AUH-DEV(CONSULTANTS
34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 14222، دلقييطر  دملغرب
FINEK TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 59 دقامة 
موالي عبد دلعزيز شارع موالي عبد 
دلعزيز رقم 4  - 14222 دلقييطر  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
57951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 FINEK(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS
نقل) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالشخاص
-)نقل دلبضائع.

عيودن دملقر دالختماعي):)59)دقامة)
موالي عبد دلعزيز شارع موالي عبد)
دلقييطر ) (14222 (- ( (4 رقم) دلعزيز 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد دلريش عبد دلقاار):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلقاار) عبد  دلريش  دلسيد 
مياصر ) لعميميين  اودر  عيودنه)د))

14222)دلقييطر  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلقاار) عبد  دلريش  دلسيد 
مياصر ) لعميميين  اودر  عيودنه)د))

14222)دلقييطر  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( دالبتددئية بالقييطر )

رقم)-.
322I

RIM MB SERVICES SARL AU

MOKADMI BOIS SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU
شارع دملعارف رقم  2 تطودن ، 

93222، تطودن دملغرب
 MOKADMI BOIS SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

دقييقر  خماعة دزال  - 93222 

تطودن دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MOKADMI BOIS SARL AU

غرض دلشركة بإ0جاز):)دليجار .

اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دقييقر  خماعة دزال))-)93222)تطودن)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: زكرياء) دملقدمي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 1222 (: زكرياء) دملقدمي  دلسيد  (

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) زكرياء) دملقدمي  دلسيد 

تطودن)93222)تطودن دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) زكرياء) دملقدمي  دلسيد 

تطودن)93222)تطودن دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

28)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)-.

323I

س-دطلس

 LA GRANDE PHARMACIE

DE ZAIDA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

س-دطلس

دلطابق دالول دلحي دالادري شارع 

دلطائف رقم 41 ، 23222، بني مالل 

دملغرب

 LA GRANDE PHARMACIE DE

ZAIDA شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي مركز زد0د  

ميدلت - 54375 زد0د  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

2567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 GRANDE PHARMACIE DE

.ZAIDA

:)صيدالني) غرض دلشركة بإ0جاز)

بائع بالتقسيط.

مركز) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
زد0د  ميدلت)-)54375)زد0د  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.789.222)ارهم،)مقسم كالتالي:

 17.892 ( (: دلسيد دحمد بل مدني)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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دلسيد دحمد بل مدني عيودنه)د))

93  12222)تمار ) 2)رقم) حي مسرور)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دحمد بل مدني عيودنه)د))

93  12222)تمار ) 2)رقم) حي مسرور)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بميدلت))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)218/2222.

324I

FOREIGN CONSULTING

خالد الفا�شي
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

مالد دلفا�شي شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي ١٠ زنقة 

دلحرية دلطابق ٣ دلشقة رقم ٦ 

سيدي بليوط دلددر دلبيضاء - 

22452. دلددر دلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.282123

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2219 0يا0ر) (21 دملؤرخ في)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مالد)

 122.222 رأسمالها) مبلغ  ( دلفا�شي)

 ١٠ ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي)

رقم) دلشقة  (٣ دلطابق) دلحرية  زنقة 

(- دلبيضاء) دلددر  بليوط  سيدي  (٦

22452.)دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة)

ل):)وقف دلنشاط.

و حدا مقر دلتصفية ب خميلة)٣ 
زنقة)٣)رقم)٣٩)س ا دلددر دلبيضاء)-)

22232)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)

و عين:

دلسيد) ))مالد))))لشقر و عيودنه)د))
خميلة)٣)زنقة)٣)رقم)٣٩)س ا دلددر)

دلبيضاء) دلددر  (22232 دلبيضاء)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

فبرد0ر)2219)تحت رقم)691833.

325I

EL OUIAZZANI ELHOUCIENE

ALL FOOD DISTRIBUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

EL OUIAZZANI ELHOUCIENE

 MASSIRA 2 N° 40 E(Massira

 2 E(N 40 Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ALL FOOD DISTRIBUTION

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

-T12 وعيودن مقرها دإلختماعي متجر

37 دبودب مردكش دلضحى  - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 ALL (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FOOD DISTRIBUTION

غرض دلشركة بإ0جاز):)بيع و شردء)

و توزيع دملودا-دلغذدئية و دلعامة

دلتجار 

دلتصد0ر و دالستيردا.

متجر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- ( دلضحى) مردكش  دبودب  (T12-37

42222)مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد دملصطفى د0ت دعلي دناصر)
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (422 ( (:

للحصة).
322)حصة) ( (: دلسيد رزقي هشام)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد محمد زربان):))322)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دملصطفى د0ت دعلي دناصر)
 492 رقم) دلف  (1 دملسير ) عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب.
عيودنه)د)) هشام  رزقي  دلسيد 
سعاا ) دلظاهر  سيدي  تعاونية 

42222)مردكش دملغرب.
عيودنه)د)) زربان  محمد  دلسيد 
سعاا ) دلظاهر  سيدي  تعاونية 

42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دملصطفى د0ت دعلي دناصر)
 492 رقم) دلف  (1 دملسير ) عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119259.
326I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AGRI-SUDEST
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE(AGRI-SUDEST(SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 86 

تجزئة دالنار  دلردشيد0ة  - 52222 

دلردشيد0ة  دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 غشت) (23 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

دلودحد) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 

حصة دختماعية من) (522 ( قابوري)

(( ( دلسيد) ( 522)حصة لفائد ) أصل)

هيد))عرقوب بتاريخ)23)غشت)2222.

دلسالم)) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 

522)حصة دختماعية من أصل) ودلي)

هيد)) (( ( دلسيد) ( حصة لفائد ) (522

عرقوب بتاريخ)23)غشت)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)428.

327I

fudben

 SOCIETE TRANS ARTISTE

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

fudben

-71شارع دملسير  دلياظور، 62222، 

دلياظور دملغرب

 SOCIETE TRANS ARTISTE SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دلجامعة دلعربية رقم 4 - 62222 

دلياظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

21221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SOCIETE TRANS ARTISTE SARL

دنجاز) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عمليا ت))نقل دلبضا ئع ودلحموالت.

و) دلتصد0ر  عمليات  خميع  و 

دإلستيردا.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 62222 (- (4 رقم) دلعربية  دلجامعة 

دلياظور دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

 252 ( (: دلحسن) دلبقالي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

حصة) (252 ( (: دلسيد دلباز سمير)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 252 (: دلحسن) دلبقالي  دلسيد  (

بقيمة)25.222)ارهم.

بقيمة) (252 (: سمير) دلباز  دلسيد 

25.222)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلبقالي دلحسن عيودنه)د)) دلسيد 

 62222  172 رقم) كوناف  د  حي 

دلياظور دملغرب.

حي) عيودنه)د)) سمير  دلباز  دلسيد 
دلياظور) (62222  58 رقم) كوناف  د 

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلبقالي دلحسن عيودنه)د)) دلسيد 

 62222  172 رقم) كوناف  د  حي 

دلياظور دملغرب

حي) عيودنه)د)) سمير  دلباز  دلسيد 
دلياظور) (62222  58 رقم) كوناف  د 

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3721.

328I

GLOBAL ADVICE SARLAU

 SOCIETE DE DIALYSE ET DE
 MALADIES RENALES DE

TIZNIT
إعالن متعدا دلقردردت

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 شارع باحماا طابق 4 رقم 7 ، 

22222، دلددردلبيضاء دملغرب
 SOCIETE DE DIALYSE ET DE

 MALADIES RENALES DE TIZNIT
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: عمار  4 
تجزئة دملسير  شارع موالي دلحسن 

بن 0وسف   - -  تيزنيت دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.4329

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)22)أكتوبر)2222)تم دتخاذ)

دلقردردت دلتالية:)
دلذي) حصص:) تفويت  رقم  قردر 
دلسيد) تفويت  ما0لي:) على  0يص 
حصة) (222 دلفاروق) عمر  ردوندي 
 SOH MEDICAL دلى) (222 من دصل)

  CENTER SARL
دلذي) دلتوقيع:) تعد0ل  رقم  قردر 
توقيعات ميفصلة) 0يص على ما0لي:)
بهالوي) و  محمد  ونصار  للسيد0ن 
دوساما دلسعد في خميع دملستيددت)

دمللزمة للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
دلذي) (: دملساهمات) (6- رقم) بيد 
 SOH ارهم) ( ما0لي:) على  0يص 
(((- ( ( (MEDICAL CENTER 52 222
ونصار) (- ( ارهم) (22222 رضا) بودتو 
محمد)12222)ارهم))-)ادا�شي 0وسف)
باكو))) )زكرياء) (- 12222)ارهم) ( مليفة)

12222)ارهم)-)
بيد رقم)-7)ردس دملال:)دلذي 0يص)
 SOH MEDICAL حصة) على ما0لي:)
 222 بودتو رضا) ( ( (- ( ( (CENTER 522
(- 122)حصة) -)ونصار محمد) ( حصة)
حصة) (122 ( ادا�شي 0وسف مليفة)

-))زكرياء)باكو)))122)حصة)-)

دلذي) دلتوقيع:) (15- رقم) بيد 
توقيعات ميفصلة) 0يص على ما0لي:)
بهالوي) و  محمد  ونصار  للسيد0ن 
دوساما دلسعد في خميع دملستيددت)

دمللزمة للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بتيزنيت))بتاريخ)27)أكتوبر)

2222)تحت رقم)722 / 2222.
329I

FS

ATLANTIS CENTER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FS
رقم 27 زنقلة عالل بن عبد هللا ، 

52222، دلرشيد0ة دملغرب
ATLANTIS CENTER شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 4 
شارع بئر دنزردن دلطابق دالول - 

52222 دلرشيد0ة دملفرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.2216/11139

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
 ATLANTIS دلوحيد) دلشريك  ذدت 
 122.222 مبلغ رأسمالها) ( (CENTER
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي رقم)
(- دالول) دلطابق  دنزردن  بئر  شارع  (4
(: دلرشيد0ة دملفرب نتيجة ل) (52222

عدم دلتوفق في تشغيل دلشركة.
رقم) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
(- دالول) دلطابق  دنزردن  بئر  شارع  (4

52222)دلرشيد0ة دملفرب.)
و عين:

و) دلحسياوي  ( فوزية) دلسيد) ))
دملحيط) شارع  (24 رقم) عيودنه)د))
دلرشيد0ة دملفرب) (52222 دلرشيد0ة)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  
دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)432/2222.
312I

Sté(ATM(-(art(tendance(management-sarl

 STE LOCATION AUTO EL
AYACHI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

 Sté(ATM - art(tendance
management-sarl

شارع قسو مددح،عمار  
بيعصمان،شقة 2 تاز  تاز  

دلجد0د ، 35222، تاز  دملغرب
 STE LOCATION AUTO EL

AYACHI شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 2 بلوك 
6 حي دالندلس تاز  - 35222 تاز  

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.5495

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)17)اخيبر)2222)تم))تحويل))
دملقر دالختماعي دلحالي للشركة من)»2 
 35222 (- حي دالندلس تاز ) (6 بلوك)
دالر�شي) »دلطابق  إلى) دملغرب») تاز  
رقم)5)تجزئة دمليتزه تاز )-)35222)تاز ))

دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)621.
311I

NEOCOMPTADUNORD

A.S.A COLLINS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
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A.S.A COLLINS شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي ساحة 
دألمم دقامة دلتجميل دلطابق 8 رقم 

47 - 92222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111425
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (16
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 A.S.A (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.COLLINS
مركز) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالتصال و))دلخدمات عن بعد).
ساحة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم) (8 دألمم دقامة دلتجميل دلطابق)

47)-)92222)طيجة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 HUMAID دلشركة)
 ENTREPRISE( ADAPTEE( ( :( ( 510

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 245 ( (: دلسيد  عفيفة دالاري�شي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 245 ( (: دالار�شي) سلمة  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 HUMAID دلشركة)
عيودنه)د)) (ENTREPRISE ADAPTEE

فرنسا)92222)فرنسا فرنسا.
دالاري�شي) عفيفة  دلسيد  
عيودنه)د))حي دمليضر دلجميل زنقة)71 

رقم)11 92222)طيجة دملغرب.
دلسيد  سلمة دالار�شي عيودنه)د))
 LA ROCI{ELLE  92222 فرنسا)

فرنسا.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)
ومودطن مسيري دلشركة:

دالاري�شي) عفيفة  دلسيد  
عيودنه)د))حي دمليضر دلجميل زنقة)71 

رقم)11 92222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237791.

312I

COMPTE A JOUR

 AL MANOUTI IMPORT
EXPORT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 AL MANOUTI IMPORT EXPORT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 

11 رقم 12 لعري دلشيخ - 62222 
دلياظور دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.12455

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (19 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
كربيلة) عزيز  (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (252
((( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222
اخيبر) (22 بتاريخ) دلسبهي  ( سعيد)

.2222
علولني) زكرياء) (( ( تفويت دلسيد)
أصل) من  دختماعية  حصة  (252
((( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222
اخيبر) (22 بتاريخ) دلسبهي  ( سعيد)

.2222
تفويت دلسيد)) ))سكيية كردبيلة)
أصل) من  دختماعية  حصة  (252
((( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222
اخيبر) (22 بتاريخ) دلسبهي  ( سعيد)

.2222

محمد) (( ( دلسيد) تفويت 

252)حصة دختماعية من) ميصوري)

دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222 أصل)

22)اخيبر) )دلسبهي بتاريخ) ) )))سعيد)

.2222

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3783.

313I

INFOPLUME

KOSTIT CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع محمد دلخامس دقامة 

ميموزد 1 رقم 17 ، 92222، طيجة 

دملغرب

KOSTIT CAR شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي باني 

ورياغل، بقعة 1، رقم 145 - 92222 

طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

73265

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2215 أكتوبر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KOSTIT CAR

كردء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياردت بدون سائق.

حي باني) (: عيودن دملقر دالختماعي)
ورياغل،)بقعة)1،)رقم)145)-)92222 

طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 522.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: قسطيط) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)1.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد محمد قسطيط عيودنه)د))

إقامة) شد0لي،) دلحسن  دبي  شارع 

 92222  19 شقة) (،7 دلطابق) هياء،)

طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد محمد قسطيط عيودنه)د))

إقامة) شد0لي،) دلحسن  دبي  شارع 

 92222  19 شقة) (،7 دلطابق) هياء،)

طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2215)تحت رقم)-.

314I

BMC

YB TECHNOLOGIE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BMC

زنقة فرحات حشاا ، دلطابق دألول ، 

د، دلددر دلبيضاء ، 22132،

 دلددر دلبيضاء دملغرب

YB TECHNOLOGIE  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 26 زنقة 

محمد دلكوري دلطابق دلثاني دملكتب 

رقم 8 دلددر دلبيضاء - 22222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483441
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (29

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 YB (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. TECHNOLOGIE

مستورا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

,دلتركيبات) ,تاخر) بالجملة) دلبيع  (,

دلكهربائية.

زنقة) (26 (: عيودن دملقر دالختماعي)

محمد دلكوري دلطابق دلثاني دملكتب)

22222)دلددر) (- 8)دلددر دلبيضاء) رقم)

دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: دلسيد 0وسف بن مزيان)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 122 (: دلسيد 0وسف بن مزيان) (

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد 0وسف بن مزيان عيودنه)د))

بن عبد هللا طابق) زنقة عالل  (125

دلددر) (22222 ( دلبيضاء) (6 شقة) (3

دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد 0وسف بن مزيان عيودنه)د))

بن عبد هللا طابق) زنقة عالل  (125

دلددر) (22222 ( دلبيضاء) (6 شقة) (3

دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

(- بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

تحت رقم)-.

315I

--(STE

STE IAAICHE NEGOCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

-- STE
رقم 5 زنقة قاسم دلسمار  ، 

72222، دلسمار  دملغرب
STE IAAICHE NEGOCE شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 3 
زنقة دلرباط حي محمد بن عبد هللا - 

72222 دلسمار  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
2153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.IAAICHE NEGOCE
دلتجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعامة.
 3 رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
زنقة دلرباط حي محمد بن عبد هللا)-)

72222)دلسمار  دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد دعيش عبد دلعزيز):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلعزيز) عبد  دعيش  دلسيد 
شارع تشاا حي) (159 رقم) عيودنه)د))

دلوحد )2  72222)دلعيون دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

ومودطن مسيري دلشركة:

دلعزيز) عبد  دعيش  دلسيد 

شارع تشاا حي) (159 رقم) عيودنه)د))

دلوحد )2  72222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالسمار ))بتاريخ)31)اخيبر)

2222)تحت رقم)211.

316I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

MARWAMI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL

CONSULTANT SARL AU

 IMM(OTMANE 1ER(ETAGE

 APPT. 5 EN(FACE(LYCÉE(VICTOR

 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

MARWAMI شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دقامة 

عثمان دلطابق رقم 1 دلشقة 5 طريق 

تاركة كليز  - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129849

 28 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 اخيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MARWAMI

دلترويج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعقاري..

دقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

عثمان دلطابق رقم)1)دلشقة)5)طريق)

تاركة كليز))-)42222)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

باتيست) خون  ا0زيل  دلسيد 

بروسبر):))12)حصة بقيمة)122)ارهم)

للحصة).

 12 ( (: ( دلسيد او بيازيو كريستيان)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 MULTI (« دلشركة)

 CONSULTING FOREIGN

 DEVELOPMENT( «( S.A( :( ( 980

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

باتيست) خون  ا0زيل  دلسيد 

بروسبر عيودنه)د))مطعم حددئق كليز)
مردكش) (42222 زنقة وداي دملخازن)

دملغرب.

كريستيان)) بيازيو  او  دلسيد 
 57862 شتيبر) (6 زنقة) (5 عيودنه)د))

مونتود) (57862 ملونتاني) ( مونتود)

فرنسا.

 MULTI (« دلشركة)

 CONSULTING FOREIGN

عيودنه)د)) (DEVELOPMENT » S.A
15)زنقة ليون لفال ل))3372  9972 

لوالونج ليكسمبور.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

باتيست) خون  ا0زيل  دلسيد 

بروسبر عيودنه)د))مطعم حددئق كليز)
مردكش) (42222 زنقة وداي دملخازن)

دملغرب

كريستيان)) بيازيو  او  دلسيد 
 57862 شتيبر) (6 زنقة) (5 عيودنه)د))

مونتود))ملونتاني)57862)مونتود فرنسا

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119233.

317I
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SMARTTOOLS

SMARTTOOLS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SMARTTOOLS

59 شارع دلزرقطوني طابق 6 رقم 

18 دلددر دلبیضاء ، 22362، دلددر 

دلبيضاء دملغرب

SMARTTOOLS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي  59 شارع 

دلزرقطوني طابق 6 رقم 18   - 

22362 دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

474933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (16

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SMARTTOOLS

دالستيردا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دألخهز ) وبيع  ,شردء) ودلتصد0ر)

دإللكترونية وأخهز  دلكمبيوتر.

عيودن دملقر دالختماعي):))59)شارع)
دلزرقطوني طابق)6)رقم)18)))-)22362 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد فيصل ناصح)):))122)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ناصح  فيصل  دلسيد 

كازد كرين تاون دلو)9)فيال)69)دملد0ية)

دلددر) (22322 بوسكور ) دلخضردء)

دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ناصح  فيصل  دلسيد 

كازد كرين تاون دلو)9)فيال)69)دملد0ية)

دلددر) (22322 بوسكور ) دلخضردء)

دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)748753.

318I

WAY CONSEIL

SABAH PREFA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SABAH PREFA شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 192 
رياض دمليار متجر رقم 1  - 42162 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SABAH PREFA

تاخرفي) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
مودا دلبياء.

عيودن دملقر دالختماعي):)رقم)192 
 42162 (- ( (1 رياض دمليار متجر رقم)

مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: خابر) صباح  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) خابر  صباح  دلسيد  
 4 رقم) (12 عمار ) سييا  دبن  دقامة 

دالزاهار))42162)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) خابر  صباح  دلسيد  
 4 رقم) (12 عمار ) سييا  دبن  دقامة 

دالزاهار)42162)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119228.
319I

دلفضيلة

 LABORATOIRE M.H
DENTAIRE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دلفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 دلوحد  

5 شارع عالل دلفا�شي  مردكش ، 
42272، مردكش دملغرب

 LABORATOIRE M.H DENTAIRE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 175 

زنقة دلخودرزمي دلزدهرية دلحي 
دملحمدي  - 46222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.LABORATOIRE M.H DENTAIRE

صياعة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتركيب دالسيان.

رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

زنقة دلخودرزمي دلزدهرية دلحي) (175

دملحمدي))-)46222)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

موالي) دلحسني  مفتاح  دلسيد 

 122 حصة بقيمة) (1.222 ( (: حفيظ)

ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

موالي) دلحسني  مفتاح  دلسيد 

دإلحسان) عملية  عيودنه)د)) حفيظ 

 42222  2 دلطابق) (15 رقم) عمار  

مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

موالي) دلحسني  مفتاح  دلسيد 

دإلحسان) عملية  عيودنه)د)) حفيظ 

 42222  2 ( دلطابق) (15 رقم) عمار  

مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119235.

322I
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UPSILON CONSULTING

INGHOLD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

INGHOLD شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : شارع 9 

أبريل، ارج 7، دلطابق 3، شقة 12، 

إقامة بلميي - 22252 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.312121

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 نونبر) (16 دملؤرخ في)

دملسؤولية) ذدت  شركة  (INGHOLD

 12.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  

ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي شارع)

9)أبريل،)ارج)7،)دلطابق)3،)شقة)12،)

دلددر دلبيضاء) (22252 (- إقامة بلميي)

دملشتركة) للرغبة  نتيجة  دملغرب 

للشركاء).

و عين:

دلسواي) ( عبد دلحكيم) دلسيد) ))

(،7 ارج) أبريل،) (9 شارع) و عيودنه)د))

بلميي) إقامة  (،12 شقة) (،3 دلطابق)

دملغرب) دلبيضاء) دلددر  (22252

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 9 وفي شارع) (2222 نونبر) (16 بتاريخ)

(،12 3،)شقة) دلطابق) (،7 ارج) أبريل،)

دلددر دلبيضاء) (22252 (- إقامة بلميي)

دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759769.

321I

Sonrisa

TIZYINE TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

TIZYINE TRANS شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي قصر 
موالي دمحمد دلخيك دلرشيد0ة - 

52222 دلرشيد0ة دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.13141

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
لحسن لبنينز) ( (( ( تفويت دلسيد)
أصل) من  دختماعية  حصة  (522
522)حصة لفائد ))دلسيد)) ))مبارك)

أوشن))بتاريخ)22)اخيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)426/2222.
322I

CAF MAROC

UNICONFECTION MAROC
إعالن متعدا دلقردردت

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 UNICONFECTION MAROC
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: 7 شارع 
دلحريري إقامة خميلة دلطابق 7, 

رقم 18 - - طيجة دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.97399

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تم دتخاذ) 14)0وليوز) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحويل دملقر دإلختماعي دلحالي للشركة)

شارع دلحريري إقامة خميلة) (7« من)

دلطابق)7,)رقم)18)طيجة»)إلى)»تجزئة)

دلخير)3)قطعة رقم)86)طيجة»

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحد0ث دلقانون دالسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

بالتعد0ل

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8126.

323I

Sonrisa

TRAM 1ERE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

TRAM 1ERE شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دملحيط رقم 175 دلرشيد0ة - 

52222 دلرشيد0ة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.12253

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (TRAM 1ERE

مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222

 175 رقم) دملحيط  شارع  دإلختماعي 

دلرشيد0ة)-)52222)دلرشيد0ة دملغرب)

نتيجة ل):)غياب دلتمويل.

شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دملحيط رقم)175)دلرشيد0ة)-)52222 

دلرشيد0ة دملغرب.)

و عين:

مليكي) ( ( سيدي محمد) دلسيد) ))

 175 شارع دملحيط رقم) و عيودنه)د))

دلرشيد0ة دملغرب) (52222 دلرشيد0ة)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

دلعقوا) تبليغ  محل  و   دملخابر  

و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)425/2222.

324I

INGLEWOOD SARL

INGLEWOOD SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

INGLEWOOD SARL

مجموعة ويزركان 2 دقامة ماركريت 
رقم 6 مردكش ، 42222، مردكش 

دملغرب

INGLEWOOD SARL  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي مجموعة 

ويزركان 2 دقامة ماركريت رقم 6 

مردكش - 42212 مردكش دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (18

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. INGLEWOOD SARL

ميعش) ( ( (: غرض دلشركة بإ0جاز)

ودملطاعم) دلفيااق  دادر   ( عقاري)

ودملباني دلسياحية ودلترويج للعقاردت)

دلفيدقية.).



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   1088

عيودن دملقر دالختماعي):)مجموعة)
 6 رقم) ماركريت  دقامة  (2 ويزركان)

مردكش)-)42212)مردكش دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد فصيل عبد دلصااق):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  وصال لزرق):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) لزرق  وصال  دلسيد  
دلسالم)) رياض  دلبيضاي  طريق  (59

42122)مردكش دملغرب).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلصااق) عبد  فصيل  دلسيد 
طريق دلبيضاي رياض) (59 عيودنه)د))

دلسالم))42122)مردكش دملغرب)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)-.
325I

Sonrisa

CHED OURIKA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

CHED OURIKA شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : قصر 
تازناقت مدغر  دلرشيد0ة - 52222 

دلرشيد0ة دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.11679

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 
ذدت) شركة  (CHED OURIKA حل)
رأسمالها) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 

مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
مدغر ) تازناقت  قصر  دإلختماعي 
دلرشيد0ة)-)52222)دلرشيد0ة دملغرب)

نتيجة لغياب دلتمويل.
و عين:

دلسيد) )))عبد دلرحمان))بوزكري)
مدغر ) تازناقت  قصر  عيودنه)د)) و 
دلرشيد0ة دملغرب) (52222 دلرشيد0ة)

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
قصر) وفي  (2222 اخيبر) (21 بتاريخ)
 52222 (- تازناقت مدغر  دلرشيد0ة)

دلرشيد0ة دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)427/2222.

326I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

ELF NEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

.sté. fidev(SARL - A.U
مكياس - 498 دا0ور دخددا دبني 
دمحمد ، 52222، مكياس دملغرب

ELF NEGOCE شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : متجر 
92 مكرر، تجزئة دملنزه - 52222 

دلخميسات دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.27861

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2219 نونبر) (26 دملؤرخ في)
ELF NEGOCE)شركة ذدت دملسؤولية)
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي متجر)
 52222 (- دملنزه) تجزئة  مكرر،) (92

دلخميسات دملغرب نتيجة مليافسة).
و عين:

لخليفي و) ( ( ( ( دلجياللي) دلسيد) ))
تجزئة) مكرر،) (92 متجر) عيودنه)د))
دملغرب) دلخميسلت  (52222 دملنزه)

كمصفي)) ))للشركة.

بوزيد و) ( ( عبد دلودحد) دلسيد) ))

تجزئة) مكرر،) (92 متجر) عيودنه)د))

دملغرب) دلخميسلت  (52222 دملنزه)

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

متجر) وفي  (2219 نونبر) (26 بتاريخ)

 52222 (- دملنزه) تجزئة  مكرر،) (92

دلخميسات دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالخميسات) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1321.

327I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

مانول أنفيستسمون إي كونسيي
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زدوية  شارع محمد دلخامس و شارع 

دبن كثير إقامة اوس مارس رقم 44 ، 

92222، طيجة دملغرب

مانول أنفيستسمون إي كونسيي 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 8 شارع 

دلكيدي إقامة سانتا كالرد II دلطابق 

7 دملكتب رقم 17   - 92222 طيجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
مانول) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

أنفيستسمون إي كونسيي.

مودكبة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملقاوالت،)دالستشاردت في دلتيظيم و)

دالستردتيجية.

شارع) (8 (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلطابق) (II دلكيدي إقامة سانتا كالرد)

92222)طيجة) (- ( ( (17 دملكتب رقم) (7

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

52)حصة) ( (: دلشركة بيبل طردس)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

52)حصة) ( (: دلسيد مياف دلهبيل)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلشركة بيبل طردس عيودنه)د))75 

دلطابق دألول مكتب) دلزيتون  تجزئة 

مردكش) ( (42222 ( محاميد) (3 رقم)

دملغرب.

 2 دلسيد مياف دلهبيل عيودنه)د))

ميطقة بودتيي)75219)باريس فرنسا.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
ماري) روجي  أوليفيي  دلسيد 
شون) زنقة  (14 عيودنه)د)) كاستييو 

بريسون))38532)بارو فرنسا

 2 دلسيد مياف دلهبيل عيودنه)د))

ميطقة بودتيي)75219)باريس فرنسا

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237813.

328I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 أو إ إم كونسبت
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زدوية  شارع محمد دلخامس و شارع 

دبن كثير إقامة اوس مارس رقم 44 ، 

92222، طيجة دملغرب

 أو إ إم كونسبت شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة 

شرف زنقة غرناطة حي سيدي 

بوعبيد دلطابق دألر�شي - 92222 

طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

دإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))أو إ إم)

كونسبت.

غرض دلشركة بإ0جاز):)دالستشار )

في دلهيدسة و دلتصاميم دلددملية و)
دلد0كور)

إقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

سيدي) حي  غرناطة  زنقة  شرف 

 92222 (- دألر�شي) دلطابق  بوعبيد 

طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: دلسيد عمر دلهمس)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: فطا0ر) مصعب  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلهمس  عمر  دلسيد 

ميشلفن) شارع  (24 عمار ) (8 شقة)

أكددل)12292)دلرباط دملغرب.

عيودنه)د)) فطا0ر  مصعب  دلسيد 
زنقة عرباو )92222)طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلهمس  عمر  دلسيد 

ميشلفن) شارع  (24 عمار ) (8 شقة)

أكددل)12292)دلرباط دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237811.

329I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

HNS NEGOCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

.sté. fidev(SARL - A.U
مكياس - 498 دا0ور دخددا دبني 
دمحمد ، 52222، مكياس دملغرب

HNS NEGOCE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي عمار  رقم 
319، دملحل رقم 4، تجزئة دمليصور - 

52222 مكياس دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.49169

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (16 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
  HNS NEGOCE دلوحيد) دلشريك 
ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
وعيودن مقرها دإلختماعي عمار  رقم)
تجزئة دمليصور) (،4 دملحل رقم) (،319
(: مكياس دملغرب نتيجة ل) (52222 (-

ميافسة).
و حدا مقر دلتصفية ب عمار  رقم)
319،)دملحل رقم)4،)تجزئة دمليصور)-)

52222)مكياس دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ))ناصر دلد0ن)))دلفركاني و)
عيودنه)د))عمار  رقم)319،)دملحل رقم)
مكياس) (52222 دمليصور) تجزئة  (،4

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)
عمار  رقم)319،)دملحل رقم)4،)تجزئة)

دمليصور.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)628.

332I

CABINET SALAH AISSE

 SOCIETE DE LA
 MENUISERIE ALUMINIUM

ET DECORATION
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE LA MENUISERIE

 ALUMINIUM ET DECORATION
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: تجزئة 

رقم 38 دمليطقة دلصياعية 14 تيط 
مليل - 22222 دلددردلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.249175
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تم دتخاذ) (2222 نونبر) (24 دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
دلبالغ) دملال  رأس  زياا   ما0لي:)
ارهم) ألف  وممسمائة  مليون 
ليصبح) ارهم  ((1،500،000.00(
 (1،000،000.00( ارهم) مليون  من 
ارهم) ألف  وممسمائة  مليوني  إلى 
ارهم عن طريق) ((22  (2،500،000(
 (15222( ألف) عشر  ممسة  إنشاء)
فيها) دالكتتاب  0تم  (، خد0د) سهم 
بمقاصة دلد0ون دلسائلة ودملستحقة)

دلدفع.
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
(/ تعيين مد0ر مشارك خد0د دلسيد)
رقم) (CIN حامل رقم) (، صابر صالح)
مقيم في دلقطعة رقم) (، (BJ277432
تيط) (، (14 دلصياعية) بامليطقة  (38

مليل)،)دلددر دلبيضاء.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

دلذي) بيد رقم دلقانون دالسا�شي:)
دلقانون) تحيين  ما0لي:) على  0يص 

دالسا�شي

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)756255.

331I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE PECHES GOURMANDS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمد دلزرقطوني دقامة 

كوثر دلشقة 9 ، 32222، فاس 

دملغرب

 STE PECHES GOURMANDS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : دلرقم 

12 دلشقة 13 تجزئة زهو  بورمانة - 

32222 فاس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.43787

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 أكتوبر) (21 في) دملؤرخ 

 STE PECHES GOURMANDS حل)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)

دلشقة) (12 دلرقم) دإلختماعي  مقرها 

 32222 (- بورمانة) زهو   تجزئة  (13

فاس دملغرب نتيجة لعدم تحقيق أي)
رقم معامالت.

و عين:

دلسيد) )))وئام)))دلوزدني دلتهامي و)

عيودنه)د))دلرقم)12)دلشقة)13)تجزئة)
دملغرب) فاس  (32222 بورمانة) زهو  

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

دلرقم) وفي  (2222 أكتوبر) (21 بتاريخ)

12)دلشقة)13)تجزئة زهو  بورمانة)-)

32222)فاس دملغرب.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3855/222.
332I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

COMEKPHARMA SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT
 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC
COMEKPHARMA SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 1789 

حي مرخان 2 - 52222 مكياس 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
51623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (16
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.COMEKPHARMA SARL
تسويق) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلصيدلية) دلشبه  دمليتوخات 

ودلتجميلية.
رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
1789)حي مرخان)2)-)52222)مكياس)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد دنودر دلبدوي):))252)حصة)

بقيمة)25.222)ارهم للحصة).
252)حصة) ( (: دلسيد خمال بياني)

بقيمة)25.222)ارهم للحصة).

 252 ( (: بوزياني) محمد  دلسيد 
حصة بقيمة)25.222)ارهم للحصة).
تلمساني) قااري  دحمد  دلسيد 
ارهم) (25.222 حصة بقيمة) (252 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دلبدوي  خمال  دلسيد 
دقامة خيان دالندلس عمار  أ شقة)
مكياس) (52222 دلسعد0ين) شارع  (7

دملغرب.
عيودنه)د)) بياني  خمال  دلسيد 
عالل) شارع  دكردم  دلعد0ر  شارع 

دلفا�شي رقم)5 16222)وزدن دملغرب.
عيودنه)د)) بوزياني  محمد  دلسيد 
 52222  2 مرخان) حي  (1789 رقم)

مكياس دملغرب.
تلمساني) قااري  دحمد  دلسيد 
عيودنه)د))عمار  أ)8)شقة)5)دمليصور))

52222)مكياس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) بياني  خمال  دلسيد 
شارع لعد0ر دكردم شارع عالل دلفا�شي)

رقم)5 16222)وزدن دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4134.
333I

CABINET SALAH AISSE

 LIONS PRODUCTION &
SERVICE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
 LIONS(PRODUCTION &

SERVICE  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية شارع 
يعقوب ميصور و زنقة إسحاق دبن 

حيين ، رقم 3 ، دلطابق 4 ،  26 محج 

مرس دلسلطان رقم 3 دلطابق 1 
22382 دلددر دلبيضاء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.362647

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)28)غشت)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
»زدوية شارع يعقوب ميصور و زنقة)
3)،)دلطابق) إسحاق دبن حيين)،)رقم)
محج مرس دلسلطان رقم) (26 ( (، (4
دلبيضاء) دلددر  (22382  1 دلطابق) (3
دملغرب»)إلى)»34)شارع دلحرية)،)مبنى)
موالي 0وسف)،)دلطابق دلثاني)،)شقة)
رقم)4)ب))-)42172)مردكش))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)32435.

334I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

PARA AMANDIER SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT
 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC
PARA AMANDIER SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي متجر رقم 

13 دلطابق دالر�شي عمار  5 برج 
موالي عمر 2 بلوك أ - 5222 مكياس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51143
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.AMANDIER SARL
تسويق) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلشبه) ودملودا  دلتجميلية  دمليتوخات 

دلصيدلية.
متجر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم)13)دلطابق دالر�شي عمار )5)برج)
موالي عمر)2)بلوك أ)-)5222)مكياس)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد  مالكي دمال):))752)حصة)

بقيمة)75.222)ارهم للحصة).
دلسيد نجيب شحو):))252)حصة)

بقيمة)25.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد  مالكي دمال عيودنه)د))حي)
  689 رقم) دوالا علي  دالنبعاث شارع 

11222)سال دملغرب.
عيودنه)د)) شحو  نجيب  دلسيد 
بئر) شارع  دالندلس  تجزئة  رقم83)
 52222 دلجد0د ) دملد0ية  دنزردن 

مكياس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) شحو  نجيب  دلسيد 
بئر) شارع  دالندلس  تجزئة  رقم83)
 52222 دلجد0د ) دملد0ية  دنزردن 

مكياس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
27)أكتوبر) بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)3489.
335I

LE PREMIER CONSEIL

RIAD HARAKA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 ، MENARA MARRAKECH
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MARRAKECH MAROC ،42222

RIAD HARAKA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي ارب 

دلكرمة رقم 49 ارب سيدي دحمد 

دلسو�شي دملد0ية - 42222 مردكش 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.62435

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)23)اخيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

ارب سيدي) (49 رقم) دلكرمة  »ارب 

 42222 (- دملد0ية) دلسو�شي  دحمد 

دلردبع) »دلطابق  إلى) دملغرب») مردكش 

مردكش)) (42222 (- ( دلشرف) (5 سامي)

دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119243.

336I

LE PREMIER CONSEIL

MODE ARCHI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MODE ARCHI شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلشقة 

رقم 21 عمار  دليخيل زنقة أم دلربيع 

كليز - 42222 مردكش دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.79429

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

«522.222)ارهم»)أي من)»522.222 

عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)

أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119252.

337I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

PROMTRANS SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT

 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC

PROMTRANS SARL AU شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 74 

ميازل دلسكك دلحد0د0ة برج موالي 

عمر - 52222 مكياس دململكة 

دملغربية

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (19

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.PROMTRANS SARL AU

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
 3.5 دلبضائع لحساب دلغير أقل من)

طن.
 74 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)
ميازل دلسكك دلحد0د0ة برج موالي)
دململكة) مكياس  (52222 (- عمر)

دملغربية.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: صرصر) محمد  دلسيد 
حصة بقيمة)52.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) صرصر  محمد  دلسيد 
دلياظور) (62222 اودر لغريبة سلودن)

دململكة دملغربية.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) صرصر  محمد  دلسيد 
دلياظور) (62222 اودر لغريبة سلودن)

دململكة دملغربية
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (14 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4243.

338I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE AIGLE SAHARA
TRAVAUX SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة دملحمد0ة 
رقم 24 دلسمار ، 72222، دلسمار  

دملغرب
 STE AIGLE SAHARA TRAVAUX

SARL شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي موالي 
رشيد شارع 0وسف بن تاشفين رقم 

55 - 72222 دلسمار  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
1661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2219 ماي) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
.AIGLE SAHARA TRAVAUX SARL
و) دلبياء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

أشغال مختلفة.
عيودن دملقر دالختماعي):)حي موالي)
رشيد شارع 0وسف بن تاشفين رقم)

55)-)72222)دلسمار  دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ملوحد) دلغالي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دلغالي ملوحد))عيودنه)د))حي)
موالي رشيد شارع 0وسف بن تاشفين)

رقم))72222)دلسمار  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلغالي ملوحد عيودنه)د))حي)
موالي رشيد شارع 0وسف بن تاشفين)

رقم)55 72222)دلسمار  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( دالبتددئية بالسمار )

2219)تحت رقم)99/19.

339I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE NICE TACHE SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة دملحمد0ة 
رقم 24 دلسمار ، 72222، دلسمار  

دملغرب
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STE NICE TACHE SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 

 MADINAT(AL(WAHDA 2 ÈME

 TR(NR 2441 LAAYOUNE -

Laayoune 70000 دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.NICE TACHE SARL

و) تهيئة  (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

إعددا و تكسية دلودخهات دلخارخية)

للمباني

مطابخ عصرية) تركيب  و  تصنيع 

من دلودح))MDF)و دملييوم

دنودع) خميع  تركيب  و  تصنيع 

دلستائر و دألبودب حسب دلطلب

بيع خميع مودا دلبياء

دإلطاردت) خميع  تركيب  و  بياء)

دملعدنية)

دالنار  دلعمومية.

(: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 MADINAT AL WAHDA 2 ÈME TR

 NR( 2441( LAAYOUNE( -( 70000

Laayoune)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلطاهر فردح):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: هللا) 0رجى  محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) فردح  دلطاهر  دلسيد 

 72222 دلعيون) فوسبوكردع  مخيم 

دلعيون دملغرب.

دلسيد محمد 0رجى هللا عيودنه)د))
دلوحد ) تجزئة  ا  بلوك  (46 رقم)

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) فردح  دلطاهر  دلسيد 

 72222 دلعيون) فوسبوكردع  مخيم 

دلعيون دملغرب

دلسيد محمد 0رجى هللا عيودنه)د))
دلوحد ) تجزئة  ا  بلوك  (46 رقم)

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)3239/2222.

342I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

SOHIFER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

ste(imtiyaz(conseils(sarl

1 زنقة دلعربية دلسعوا0ة دلطابق 

دالول ثقة رقم 5 دملد0ية دلجد0د  

فاس ، 32222، فاس دملغرب

SOHIFER شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 1 

دوالا دلطيب دلسفلى فاس - 32222 

فاس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.59895

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2222 أكتوبر) (27 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

دلربطي) ( ) ))هشام) تفويت دلسيد)

أصل) من  دختماعية  حصة  (1.222

((( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222

أكتوبر) (27 بتاريخ) ( دلحر�شي) محمد 

.2222

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3814/2222.

341I

CABINET SALAH AISSE

REGIONAL WALNUT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

REGIONAL WALNUT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 26 محج 

مرس دلسلطان رقم 3 دلطابق 1 

دلددردلبيضاء 22122 دلددردلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.REGIONAL WALNUT

تجار ) (• (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلجوز و مشتقاته.

دملكسردت) وتصد0ر  دستيردا  (•

ومشتقاته.

إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع) (•

دألغذ0ة) ميتجات  وتصد0ر  ودستيردا 

دلزردعية.

دستيردا وتصد0ر وتوزيع خميع) (•

أنودع دلبضائع.

•)دملتاخر )،)ودلسمسر )،)ودلشردء)

وتأخير أي من) (، ودلتباال) (، ودلبيع) (،

دملمتلكات دمليقولة أو غير دمليقولة دلتي)

قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)

بالعيصر دملذكور أعاله..

26)محج) (: عيودن دملقر دالختماعي)

 1 دلطابق) (3 رقم) دلسلطان  مرس 

دلددردلبيضاء) (22122 دلددردلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( دلسيد سليمان محردش)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

حصة) (522 ( (: دلسيد عزيز بوخو)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد سليمان محردش عيودنه)د))

اودر نودجي لهودل ملزم)))43222)قلعة)

دلسردغية))دملغرب.

دلسيد عزيز بوخو عيودنه)د))اودر)

قلعة) (43222 ( ملزم) لهودل  نودجي 

دلسردغية))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد سليمان محردش عيودنه)د))

قلعة) (43222 اودر نودجي لهودل ملزم)

دلسردغية دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759642.

342I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

SOHIFER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl

1 زنقة دلعربية دلسعوا0ة دلطابق 

دالول ثقة رقم 5 دملد0ية دلجد0د  

فاس ، 32222، فاس دملغرب
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sohifer شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 1 
دوالا دلطيب دلسفلى فاس - 32222 

فاس دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.59895

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)27)أكتوبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
فاس) دلسفلى  دلطيب  دوالا  (1 »رقم)
»اكان) إلى) دملغرب») فاس  (32222 (-
اودر دوالا معلى عين دلشقف) (1 رقم)
فاس)) (32222 (- موالي يعقوب فاس)

دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3814/2222.
343I

CABINET SALAH AISSE

AVECVOUS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
AVECVOUS شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 26 محج 
مرس دلسلطان رقم 3 دلطابق 1 

دلددردلبيضاء 22122 دلددردلبيضاء 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
482733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AVECVOUS
إنتاج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
ودستيردا) وتوزيع  وتسويق  ومعالجة 
وتصد0ر ميتجات دألغذ0ة دلزردعية)؛

خميع) وتوزيع  وتصد0ر  دستيردا 
أنودع دلبضائع.

خميع) في  ودالستشاردت  دملشور  
دملجاالت.

ودلشردء) ودلسمسر   دملتاخر  
ألي) ودلتأخير  ودلتباال  ودلبيع 
ممتلكات ميقولة أو غير ميقولة قد)
غير) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

مباشر بالكائن دملذكور أعاله.
دملعامالت) خميع  (، أعم) وبشكل 
دملالية أو دلتجارية أو دلفيية أو دمليقولة)
بشكل) تتعلق  قد  دلتي  دلعقارية  أو 
مباشر أو غير مباشر بالهدف دملذكور)
أعاله)،)أو من دملحتمل أن تعزز تيمية)

دلنشاط دالختماعي..
26)محج) (: عيودن دملقر دالختماعي)
 1 دلطابق) (3 رقم) دلسلطان  مرس 
دلددردلبيضاء) (22122 دلددردلبيضاء)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
99)حصة) ( (: دلسيد أحمد ا0وري)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
حصة) (1 ( (: دلسيد  مريم صبري)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 7 دلسيد أحمد ا0وري عيودنه)د))
زنقة هنري ميشيل مورو فال فلوري)

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
 7 دلسيد  مريم صبري عيودنه)د))
زنقة هنري ميشيل مورو فال فلوري)

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 7 دلسيد أحمد ا0وري عيودنه)د))
زنقة هنري ميشيل مورو فال فلوري)

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757224.
344I

RSM Morocco

 PROTELCO بروتيلكو املغرب
MAROC

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

RSM Morocco
 Boulevard de la Corniche ,65
 Résidence(le(Yacht, Imm(A ،
20100، Casablanca(Maroc
 PROTELCO بروتيلكو دملغرب

MAROC شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 36 شارع 
27223 دلددر  ( - CIL تفييت

دلبيضاء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.24745

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)23)أبريل)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

((-(CIL(36)شارع تفييت»
إلى) دملغرب») دلبيضاء) دلددر  (27223
»ناصية شارع دلفردت وشارع مونت)
بيراو)-)دمتددا دملعارف)-)دلدور دلردبع)

-)22372)دلددر دلبيضاء))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)752572.
345I

 BEPOLYCO((مكتب دلدردسات دملتعدا دالستشاردت

ش م م

شركة ايت مريم لالشغال 
ش.م.م. ش.و

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

مكتب دلدردسات دملتعدا 
دالستشاردت  BEPOLYCO ش م م
رقم 112 حي دلحسني شارع موالي 

رشيد ورزدزدت ، 45222، ورزدزدت 
دملغرب

شركة د0ت مريم لالشغال ش.م.م. 
ش.و شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي اودرتكمي 
لجد0د ترميكت عمالة ورزدزدت - 

45222 ورزدزدت دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.6827

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)21)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
عمالة) ترميكت  لجد0د  »اودرتكمي 
دملغرب») ورزدزدت  (45222 (- ورزدزدت)
 1542 رقم) لجد0د  »اودرتكمي  إلى)
 45222 (- ورزدزدت) عمالة  ترميكت 

ورزدزدت))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بورزدزدت))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)684.

346I

 BEPOLYCO((مكتب دلدردسات دملتعدا دالستشاردت

ش م م

شركة جنوب املغرب لالكتشاف 
 STE SUD MAROC  ش.م.م

DECOUVERTE SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

مكتب دلدردسات دملتعدا 
دالستشاردت  BEPOLYCO ش م م
رقم 112 حي دلحسني شارع موالي 
رشيد ورزدزدت ، 45222، ورزدزدت 

دملغرب
شركة خيوب دملغرب لالكتشاف 
 STE SUD MAROC  ش.م.م
DECOUVERTE SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 
دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي اودرتكمي 
لجد0د ترميكت عمالة ورزدزدت - 

45222 ورزدزدت دملغرب.
حل شركة
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.2469

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 18)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
لالكتشاف) دملغرب  خيوب  شركة 
 STE SUD MAROC ( ش.م.م)
مبلغ) ( (DECOUVERTE SARL
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)
لجد0د) اودرتكمي  دإلختماعي  مقرها 
 45222 (- ورزدزدت) عمالة  ترميكت 
عدم) (: ل) نتيجة  دملغرب  ورزدزدت 

تحقيق دلهدف دالختماعي دملردا).
و حدا مقر دلتصفية ب اودر تكمي)
 45222 (- ( دلجد0د تارميكت ورزدزدت)

ورزدزدت دملغرب.)
و عين:

و) سكاوي  ( دحماا) دلسيد) ))
دلطاوس) مرزوكة  قصر  عيودنه)د))
دملغرب) مرزوكة  (52452 ( دلريصاني)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  
اودر) (: بالتصفية) دملتعلقة  دلوثائق 

تكمي دلجد0د تارميكت ورزدزدت)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بورزدزدت))بتاريخ)24)اخيبر)

2222)تحت رقم)682.

347I

AM CONSULTING

BELAFI SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
BELAFI SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 35 زنقة 

طلوع دلفجر بوركون  - 22242 دلددر 
دلبيضاء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.92359

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))محمد دلعافيف)
 522 حصة دختماعية من أصل) (14
ردضية) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

دلجوهري بتاريخ)11)اخيبر)2222.
تفويت دلسيد)) ))محمد دلعافيف)
 522 حصة دختماعية من أصل) (58
أميية بليغ) (( ( دلسيد) ( حصة لفائد )

بتاريخ)11)اخيبر)2222.
تفويت دلسيد)) ))محمد دلعافيف)
222)حصة دختماعية من أصل)522 
حصة لفائد ))دلسيد)) ))زينب بلباشا)

دلجوهري بتاريخ)11)اخيبر)2222.
تفويت دلسيد)) ))محمد دلعافيف)
 522 حصة دختماعية من أصل) (17
عبددإلله) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 
اخيبر) (11 بتاريخ) دلجوهري  بلباشا 

.2222
تفويت دلسيد)) ))محمد دلعافيف)
أصل) من  دختماعية  حصة  (152
522)حصة لفائد ))دلسيد)) ))نعيمة)
اخيبر) (11 بتاريخ) دلجوهري  بلباشا 

.2222
تفويت دلسيد)) ))محمد دلعافيف)
 522 حصة دختماعية من أصل) (39
حصة لفائد ))دلسيد)) ))ناا0ة بلباشا)

دلجوهري بتاريخ)11)اخيبر)2222.
عبددلكريم)) (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (97 دلجوهري)
(( ( دلسيد) ( حصة لفائد ) (97 أصل)
 11 بتاريخ) دلجوهري  بلباشا  ناا0ة 

اخيبر)2222.
بلباشا) سعاا  (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (49 دلجوهري)
(( ( دلسيد) ( حصة لفائد ) (49 أصل)
 11 بتاريخ) دلجوهري  بلباشا  ناا0ة 

اخيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762129.

348I

AM CONSULTING

BELAFI SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

BELAFI SARL   شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 35 زنقة 

طلوع دلفجر بوركون - 22242 دلددر 

دلبيضاء  دملغرب .

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.92359

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تم تعيين) 11)اخيبر) دملؤرخ في)

مسير خد0د للشركة دلسيد) ))بلباشا)

دلجوهري عبددإلله)))كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762129.

349I

FIDUCO

BANDE KITAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN(maroc

BANDE KITAR شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دهالن رقم 17 حي لكوير  - 81222 

كلميم دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BANDE KITAR
:)مقاول في) غرض دلشركة بإ0جاز)
دلبياء)ودألشغال دملختلفة،))دملعامالت)

دلتجارية،)دلتصد0ر ودالستيردا.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 81222 (- حي لكوير ) (17 دهالن رقم)

كلميم دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( دلسيد بوغليم دلخليل)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
)عيودنه)د)) دلسيد بوغليم دلخليل)
تكنى) حي  (15 رقم) دلريصاني  زنقة 

81222)كلميم دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
)عيودنه)د)) دلسيد بوغليم دلخليل)
تكنى) حي  (15 رقم) دلريصاني  زنقة 

81222)كلميم دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بكلميم)

2222)تحت رقم)338/2222.
352I

3C-AUDIT

SU TRAINING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux 30
 ،CASABLANCA، 20500
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CASABLANCA MAROC
SU TRAINING  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
وبركون  شارع خعفر بيو حبيب 

سكن دملشرق 2 دلطابق دألول رقم 3  
دلددر دلبيضاء 22162 دلددر دلبيضاء 

دململكة دملغربية.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.33577

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)27)نونبر)2222)تم))تحويل))
للشركة) دلحالي  دالختماعي  دملقر 
خعفر) شارع  ( وبركون) »شارع  من)
دلطابق) (2 دملشرق) حبيب سكن  بيو 
 22162 دلددر دلبيضاء) ( (3 دألول رقم)
إلى) دملغربية») دململكة  دلبيضاء) دلددر 
عمار ) (2 كليفورني) تسنيم  »دقامة 
دلفياللي) دلهاشمي  رقم1شارع  (8 رقم)
دلددر دلبيضاء)) (22422 (- عين دلشق)

دململكة دملغربية».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759784.
351I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

PROMAXI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE(DE(VIMY  N°28
 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

PROMAXI شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 26 شارع 
مرس دلسلطان دلطابق 1 دلشقة 3 - 

22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.399139

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (19 دملؤرخ في)
دملسؤولية) ذدت  شركة  (PROMAXI

 122.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  
دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
 1 شارع مرس دلسلطان دلطابق) (26
دلبيضاء) دلددر  (22222 (- (3 دلشقة)
دلنشاط) النعددم  نتيجة  دملغرب 

لتجاري)-)دنعددم دلتمويل.
و عين:

و) حموا   ( دحمد) دلسيد) ))
 4 شقة) (8 دليخلة) إقامة  عيودنه)د))
دلددر) (22452 دلعالم) دلعقيد  شارع 
دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)11)اخيبر)2222)وفي)26)شارع)
مرس دلسلطان دلطابق)1)دلشقة)3)-)

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762293.

352I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

UNIPHONE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE(DE(VIMY  N°28
 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

UNIPHONE شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 26 شارع 
مرس دلسلطان دلطابق 1 دلشقة 3 - 

22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.435239

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (22 دملؤرخ في)
UNIPHONE)شركة ذدت دملسؤولية)
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  
دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
 1 شارع مرس دلسلطان دلطابق) (26
دلبيضاء) دلددر  (22222 (- (3 دلشقة)
دملغرب نتيجة النعددم دلزبائن بسبب)

خائحة كورونا)-)قلة دلتمويل.

و عين:

و) بالكنش  ( حسن) دلسيد) ))

عمار ) شامبيني  زنقة  (25 عيودنه)د))

زد0و طابق)7)شقة)19)بلفد0ر)22322 

(( ( كمصفي) دملغرب  دلبيضاء) دلددر 

للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

بتاريخ)28)اخيبر)2222)وفي)26)شارع)

مرس دلسلطان دلطابق)1)دلشقة)3)-)

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762294.

353I

ste holdings missour sarl au

شركة ميسور بيطون .
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

ste holdings missour sarl au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 دملغرب

شركة ميسور بيطون . شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دليخيل حي دلسالم ميسور  - 33252 

ميسور  دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1125

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (1.522.222»

 2.222.222« إلى) ارهم») (522.222»

مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)

مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (31 بتاريخ) ( دالبتددئية ببوملان)

2222)تحت رقم)411/2222.

354I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE IRAMAN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur

 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC

STE IRAMAN شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 9 زنقة دبي 

حيان دلتوحيدي دقامة دلغزدلة شقة 

1 ف ن  - 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.IRAMAN

صالون) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملودا) -بيع  دلتجميل) و  دلحالقة 

دالخهز ) و  دملعددت  -بيع  دلتجميلية)

و) -تصد0ر  دلتجميل) و  للحالقة 

دالستردا.

عيودن دملقر دالختماعي):)9)زنقة دبي)

حيان دلتوحيدي دقامة دلغزدلة شقة)

1)ف ن))-)32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: فدو ) شرفي  دلسيد  
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) فدو   شرفي  دلسيد  
دقامة) دلتوحيدي  حيان  دبي  زنقة  (9

دلغزدلة))ف ن))32222)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) فدو   شرفي  دلسيد  
دقامة) دلتوحيدي  حيان  دبي  زنقة  (9

دلغزدلة))ف ن))32222)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3533.
355I

CABINET SALAH AISSE

MAGNETIC
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
MAGNETIC »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: 125 شارع 
إبردهيم دليخعي معاريف - 22222 

دلددردلبيضاء دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.241811

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)29)أكتوبر)2222)تم دتخاذ)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
•)توسيع هدف دلشركة دلذي 0صبح)
على دليحو دلتالي:)شردء)وبيع ودستيردا)
بالجملة) وتوزيع  وتصنيع  وتصد0ر 
لصياعة) دملعد   دمليتجات  لجميع 

دلعطور.
على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
بمبلغ) دملال  رأس  زياا   ( ما0لي:)
ارهم) ألف  وثمانمائة  مليون 
)1.822.222.22)ارهم))0تم دالكتتاب)

دلحسابات) مقاصة  طريق  عن  بها 
دلجارية للشركاء)،)0ليها تخفيض رأس)
دملجموع.) مسائر  المتصاص  دملال 
تسعمائة ألف ارهم ليصبح من مائة)
إلى) ارهم)) (122.222.22( ألف ارهم)

مليون))1.222.222.22))ارهم.
على) 0يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 
ما0لي:)نقل مقر دلشركة دلرئي�شي من)
 114 دلعيودن دلكائن بالددر دلبيضاء)
إلى) دملعارف  (، دلروضاني) ببردهيم  (،
إبردهيم) (، شارع) (125 دلعيودن دلتالي:)

نخي)،)معاريف)،)دلددر دلبيضاء
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
 125 في) دلكائن  دلشركة  فرع  إقفال 
شارع إبردهيم دليخعي معاريف دلددر)

دلبيضاء.
قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلتالي:) دلعيودن  على  دلفرع  إفتتاح 
شارع دبردهيم) (، (114 دلددر دلبيضاء)

دلروادني)،)دملعاريف.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
دلذي) بيد رقم دلقانون دالسا�شي:)
دلقانون) تحيين  ما0لي:) على  0يص 

دالسا�شي
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757239.
356I

AL HUDA CONSEIL SARL

H2SS MED
إعالن متعدا دلقردردت

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد دلزرقطوني دقامة 

كوثر دلشقة 9 ، 32222، فاس 
دملغرب

H2SS MED »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: دلرقم 
5 دقامة دلنزهة شارع عبد دلودحد 

دلعردقي دلشقة 1 م ج - 32222 فاس 
دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.64473

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تم دتخاذ) (2222 نونبر) (12 دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تفويت حصص عن طريق دلهبة
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دستقالة مسير و تعيين مسير أمر
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تغيير دلشكل دلقانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
مالد) تهامي  وزدني  دلسيد  تفويت 
زنقة) هرير   أبي  شارع  عيودنه)د))
 32222  1 دلزهور) (69 رقم) دلباناما 
دلتي) دلحصص  لجميع  دملغرب  فاس 
دلسيد) لفائد   بالشركة  0متلكها 
وزدني تهامي محمد حسن عيودنه)د))
شارع أبي هرير  زنقة دلباناما رقم)69 
فاس دملغرب عن) (32222  1 دلزهور)

طريق دلهبة)
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
مالد) تهامي  وزدني  دلسيد  دستقالة 
من تسيير دلشركة و تعويضه بالسيد)

وزدني تهامي محمد حسن
بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تغيير دلشكل دلقانوني للشركة لتصبح)
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3787.

357I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

ELENA IMPORT EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc

ELENA IMPORT EXPORT شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي دلردشد0ة 

3 بلوك ب رقم 264 دلطابق 1 - 

28832 دملحمد0ة دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.22167

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (32 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 ELENA IMPORT دلوحيد) دلشريك 

 122.222 مبلغ رأسمالها) ( (EXPORT

دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 

دلردشد0ة)3)بلوك ب رقم)264)دلطابق)

)نتيجة) 28832)دملحمد0ة دملغرب) (- (1

ل):)ركوا).

و حدا مقر دلتصفية ب دلردشد0ة)

(- ( (1 دلطابق) (264 رقم) ب  بلوك  (3

28832)دملحمد0ة دملغرب).)

و عين:

دلسيد) ))كوثر)))احام))و عيودنه)د))

دلردشد0ة)3)بلوك ب رقم)264)دلطابق))

كمصفي) ( دملغرب) دملحمد0ة  (28832

) ))للشركة.

دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (

دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)

دلردشد0ة)3)بلوك ب رقم)264)دلطابق)

1)دملحمد0ة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( باملحمد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1797.

358I

ste holdings missour sarl au

شركة كوجيام
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

ste holdings missour sarl au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 دملغرب

شركة كوخيام  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
موالي دسماعيل . ميسور . 33252 

ميسور . دملغرب..
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.1469

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)32)نونبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
(. ميسور) (. دسماعيل) موالي  »شارع 
33252)ميسور).)دملغرب.»)إلى)»شارع)
 33252 (- فكيك حي دلسالم ميسور.)

ميسور).))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( دالبتددئية ببوملان)

2222)تحت رقم)425/2222.
359I

نور أفريكا دنترميد0اسيون كونسيلطن�شي

كلي دي ماغوك
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

كلي اي ماغوك
8 زنقة قدور دلعلمي دلددر دلبيضاء 

دلددر دلبيضاء، 22222، دلددر 
دلبيضاء دملغرب

كلي اي ماغوك شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 8 قدور 

دلعلمي دلددر دلبيضاء   دلددر دلبيضاء  
22222  دلددر دلبيضاء  دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.213211
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)22)أكتوبر)2222)تقرر حل)
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  كلي)
 12.222 مبلغ رأسمالها) ( اي ماغوك)
 8 دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
دلددر) ( ( دلبيضاء) قدور دلعلمي دلددر 
دلبيضاء)) دلددر  ( (22222 ( دلبيضاء)

دملغرب))نتيجة ل):)توقف دلنشاط.
قدور) (8 و حدا مقر دلتصفية ب)
دلددر دلبيضاء)) ( دلعلمي دلددر دلبيضاء)

22222)دلددر دلبيضاء))دملغرب).)

و عين:

دلسيد) ))دلتهامي)))دليون�شي دلعلمي))

دملحيط) حد0قة  (192 عيودنه)د)) و 

دلددر دلبيضاء))22222)دلددر دلبيضاء))

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

دلسيد) ))دسية)))بياني))و عيودنه)د))
8)زنقة قدور دلعلمي دلطابق)6))دلددر)

دلبيضاء)) دلددر  (22222 ( دلبيضاء)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (

دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)

ficofij(:

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757374.

362I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE PREFECT TOURS
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

  SOCIETE PREFECT TOURS SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلرقم 24 

ممر دلومفاوي دلرقم 26 تجزئة رقم 

1895  حي دلسالم دكاا0ر 82222 

دكاا0ر دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

45551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

SOCIETE PREFECT TOURS SARL

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملسافرين

نقل دملستخدمين

نقل دلبضائع لفائد  دلغير.

عيودن دملقر دالختماعي):)دلرقم)24 

تجزئة رقم) (26 ممر دلومفاوي دلرقم)

 82222 دكاا0ر) دلسالم  حي  ( (1895

دكاا0ر دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد وفاق محمد):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلبشير) غفاري  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) محمد  وفاق  دلسيد 

مردكش) (162 رقم) دلبركة  عرصة 

42222)مردكش دملغرب.

عيودنه)د)) دلبشير  غفاري  دلسيد 

 18 رقم) عودطف  تجزئة  دسيف 

مردكش)42222)مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلبشير  غفاري  دلسيد 

مردكش) (162 رقم) دلبركة  عرصة 

42222)مردكش دملغرب

عيودنه)د)) دلبشير  غفاري  دلسيد 

مردكش) (162 رقم) دلبركة  عرصة 

42222)مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97659.

361I

FICODEF

QUICKSUN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

دملغرب

QUICKSUN شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 9 إقامة 

أميية شارع دلجيش دمللكي  - 32222 

فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.QUICKSUN

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ودملجوهردت) ودلساعات  دليظاردت 

دملقلد  بالتقسيط و بالجملة.

إقامة) (9 (: عيودن دملقر دالختماعي)

 32222 (-( أميية شارع دلجيش دمللكي)

فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: أبوزيد ) خالل  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) أبوزيد   خالل  دلسيد 

 5 عمار ) دملعردج  إقامة  ليساسفة 

 22222 ا0ار دملنزه) (18 شقة) (3 طابق)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) أبوزيد   خالل  دلسيد 

 5 عمار ) دملعردج  إقامة  ليساسفة 

 22222 ا0ار دملنزه) (18 شقة) (3 طابق)

دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3842/2222.

362I

SAGASUD

A.M.J. TRANS SUD NORD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع دالمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، دلعيون

LAAYOUNE دملغرب

 A.M.J. TRANS(SUD(NORD

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

مشروع مد0ية دلوفاق بلوك ه 
رقم 758 دلعيون - 72222 دلعيون 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 A.M.J. (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRANS SUD NORD
نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلحساب) و  دلغير  لحساب  دلبضائع 
دلخاص دليقل بجميع دشكاله سودء)

ادمل دملغرب أو مارخه).
تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
ه) بلوك  دلوفاق  مد0ية  مشروع 
دلعيون) (72222 (- دلعيون) (758 رقم)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد  ناا0ة دلشلودتي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
(: دلشلودتي) ناا0ة  دلسيد   (

122.222)بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد  ناا0ة دلشلودتي عيودنه)د))
حي كردش لعزيب دلقليعة د0ت ملول)

82222)د0ت ملول دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  ناا0ة دلشلودتي عيودنه)د))
حي كردش لعزيب دلقليعة د0ت ملول)

82222)د0ت ملول دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)31)اخيبر)

2222)تحت رقم)3264.
363I

FIDUC KECH

IESB DISTRIBUTION
) دي دو س ب ايستر0بوسيو)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUC KECH
دلحي دلحسني بلوك 5 رقم 211 

MARRAKECH، 40000، مردكش 
دملغرب

IESB DISTRIBUTION) دي دو س ب 
ايستر0بوسيو) شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 158 

سيدي غانم دلطابق دالول مكتب 
رقم 5 - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

128147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 IESB (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

ب) س  دو  دي  ((DISTRIBUTION

ايستر0بوسيو).

غرض دلشركة بإ0جاز):)بيع و شردء)

دلسيجار  داللكترونية بيع قطع دلغيار)

دلتجار )

دالستيردا و دلتصد0ر.
عيودن دملقر دالختماعي):)رقم)158 

سيدي غانم دلطابق دالول مكتب رقم)

5)-)42222)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: فريد) صفيح  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

 35 دلسيد صفيح فريد عيودنه)د))

مونطرويل) (93122 اونطون) شارع 

فرنسا)93122)مونطرويل فرنسا.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 35 دلسيد صفيح فريد عيودنه)د))

مونطرويل) (93122 اونطون) شارع 

فرنسا)93122)مونطرويل فرنسا.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (12 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2222)تحت رقم)117222.
364I

STE FIDMEK

SOCIETE SOLOV CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

SOCIETE SOLOV CAR شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 

15 ا0ور دلتازي حي س س م ب ع 
مكياس مكياس 52222 مكياس 

دململكة دملغربية
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
51797

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SOCIETE SOLOV CAR
نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالشخاص لحساب دلغير.
 15 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)
ا0ور دلتازي حي س س م ب ع مكياس)
دململكة) مكياس  (52222 مكياس)

دملغربية.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
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دلسيد دنودر بركان):))1.222)حصة)
بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

رقم) دلسيد دنودر بركان عيودنه)د))
ا0ور دلتازي حي س س م ب ع) (15
دململكة) مكياس  (52222 مكياس)

دملغربية.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
رقم) دلسيد دنودر بركان عيودنه)د))
ا0ور دلتازي حي س س م ب ع) (15
دململكة) مكياس  (52222 مكياس)

دملغربية
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4449.
365I

STE FIDMEK

CAFE OB-LA-DI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

CAFE(OB-LA-DI شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 14 

تجزئة دلسعيد0ة 2 مكياس - 52222 
مكياس دململكة دملغربية

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
51813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (16
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.OB-LA-DI
غرض دلشركة بإ0جاز):)-مقهي

-بيع دلحلويات
-ماكوالت مفيفة.

 14 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)
تجزئة دلسعيد0ة)2)مكياس)-)52222 

مكياس دململكة دملغربية.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلزرودلي) دحمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دلزرودلي  دحمد  دلسيد 
شارع دلحرية دلعروي دلياظور)62552 

دلياظور دململكة دملغربية.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دلزرودلي  دحمد  دلسيد 
شارع دلحرية دلعروي دلياظور)62552 

دلياظور دململكة دملغربية
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4474.

366I

صــــوا0ب طــردنس

صـــوديب طـــرانس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

صــــوا0ب طــردنس
دلبردنص تجزئة نرخـــس قطعة رقم 

1931 ، 92222، طـــيـــجة دملغرب
صـــوا0ب طـــردنس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دلبردنص 
تجزئة  نرخس قطعة رقم 1931 - 

92222 طيجة دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.37153

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (14 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

دلرحمان) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 

ابون)522)حصة دختماعية من أصل)

2.122)حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد)

دلقاار مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.
ابون) ( سعيد) (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (439

2.122)حصة لفائد ))دلسيد)) )))عبد)

دلقاار مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.
ابون) دلعربي  (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (439

2.122)حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد)

دلقاار مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.
ابون) ( نزهة) (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (219

2.122)حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد)

دلقاار مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.
ابون) نعيمة  (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (219

2.122)حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد)

دلقاار مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.
 82 زد0د ابون) (( ( تفويت دلسيد)

 2.122 أصل) من  دختماعية  حصة 

حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد دلقاار)

مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.
ابون) شيماء) (( ( دلسيد) تفويت 

42)حصة دختماعية من أصل)2.122 

حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد دلقاار)

مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.

 42 ) ))اعاء)ابون) تفويت دلسيد)

 2.122 أصل) من  دختماعية  حصة 

حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد دلقاار)

مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.

 42 ابون) هياء) (( ( تفويت دلسيد)

 2.122 أصل) من  دختماعية  حصة 

حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد دلقاار)

مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.

تفويت دلسيد)) ))دسردء)ابون)42 

 2.122 أصل) من  دختماعية  حصة 

حصة لفائد ))دلسيد)) ))عبد دلقاار)

مجـــيـــج))بتاريخ)14)نونبر)2222.

سعيد ) (( ( دلسيد) تفويت 

من) دختماعية  حصة  (44 دلضحاي)

دلسيد) ( لفائد ) حصة  (2.122 أصل)

 14 بتاريخ) ( مجـــيـــج) دلقاار  عبد  (( (

نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237655.

367I

AAMAR CONSULTING

CENTRO NIKOS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING

 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira

، 70000، LAAYOUNE(MAROC

CENTRO NIKOS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 389 

حي دلوحد  21 شارع دسكيكيمة - 

72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.CENTRO NIKOS

و) دلبياء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالشغال دلعمومية دملتعدا ..
عيودن دملقر دالختماعي):)رقم)389 

(- دسكيكيمة) شارع  (21 دلوحد ) حي 

72222)دلعيون دملغرب.
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أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد بوركعة سفيان)
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد بوركعة سفيان عيودنه)د))
حي دلزدوية دلتجانية دسا)81212)دسا)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد بوركعة سفيان عيودنه)د))
حي دلزدوية دلتجانية دسا)81212)دسا)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)3244/2222.
368I

VERAMED

VERAMED
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

VERAMED
197 شارع دملقاومة دلطابق 6 ، 
22222، دلددر دلبيضاء دملغرب

VERAMED شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 197 شارع 
دملقاومة دلطابق6 - 22222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.VERAMED
*)دألخهز ) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلطبية ومستحضردت دلتجميل
*)تيظيم دألحددث

*)دلتجار .
 197 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 22222 (- دلطابق6) دملقاومة  شارع 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( حقان) 0وسف  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( دلسيد 0وسف حقان)
تجزئة زينب عمار )44)شقة)3)دأللفة))

22222)دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( دلسيد 0وسف حقان)
تجزئة زينب عمار )44)شقة)3)دأللفة))

22222)دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)33919.

369I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ن ج جنيراسيون
 ش م م ادت شريك وحيد

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأسمال دلشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
ن ج خييردسيون ش م م ادت 

شريك وحيد  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 81 

مكرر دلزنقة 9 حي دلوفاق عين 

هارون دلسفلى فاس - 32222 فاس 

دملغرب .
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.5325

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

«252.222)ارهم»)أي من)»522.222 

عن) ارهم») (752.222« إلى) ارهم»)

أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3917/2222.

372I

CABINET SALAH AISSE

GIRL›S LAND
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

GIRL›S LAND شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 26 محج 

مرس دلسلطان رقم 3 دلطابق 1 - 

22122 دلددردلبيضاء دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.326223

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 12)غشت) دملؤرخ في)

GIRL’S LAND)شركة ذدت دملسؤولية)

 12.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  

 26 دإلختماعي) ارهم وعيودن مقرها 

محج مرس دلسلطان رقم)3)دلطابق)1 

-)22122)دلددردلبيضاء)دملغرب نتيجة)

لتوقف دلنشاط دلتجاري.

و عين:

و) دلقيسوني  ( حيان) دلسيد) ))

دلسلطان) محج مرس  (26 عيودنه)د))
رقم)3)دلطابق)1 22122)دلددردلبيضاء)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

بتاريخ)12)غشت)2222)وفي)26)محج)

(- (1 دلطابق) (3 رقم) دلسلطان  مرس 

22122)دلددردلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758294.

371I

نور أفريكا دنترميد0اسيون كونسيلطن�شي

نور أفريكا انترميدياسيون 
كونسيلطن�شي

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

نور أفريكا دنترميد0اسيون 

كونسيلطن�شي

12 زنقة تاحرية دلطابق 3 دلددر 

دلبيضاء دلددر دلبيضاء، 22222، 

دلددر دلبيضاء دملغرب
نور أفريكا دنترميد0اسيون 

كونسيلطن�شي  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 

دلحرية دلطابق 3 دلددردلبيضاء   

دلددر دلبيضاء  22222  دلددر 

دلبيضاء  دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.285477

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (25 دملؤرخ في)
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  نور)

أفريكا دنترميد0اسيون كونسيلطن�شي)))

مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم وعيودن)
دلحرية) زنقة  (12 دإلختماعي) مقرها 

دلددر) ( ( دلددردلبيضاء) (3 دلطابق)

دلبيضاء)) دلددر  ( (22222 ( دلبيضاء)

دملغرب))نتيجة ل):)توقف دلنشاط.
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زنقة) (12 و حدا مقر دلتصفية ب)

دلحرية دلطابق)3)دلددردلبيضاء))دلددر)

دلبيضاء)) دلددر  (22222 ( دلبيضاء)

دملغرب).)

و عين:

و) ( دلعردقي) ( هد ) دلسيد) ))

أورير) أ0ت  ( زنقة) (11 عيودنه)د))

دلددردلبيضاء)) (22222 ( دلددردلبيضاء)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

ficofij(:(دلوثائق دملتعلقة بالتصفية

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)756267.

372I

صــــوا0ب طــردنس

صـــوديب طـــرانس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

صــــوا0ب طــردنس

دلبردنص تجزئة نرخـــس قطعة رقم 

1931 ، 92222، طـــيـــجة دملغرب

صـــوا0ب طـــردنس  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلبردنص  

تجزئة  نرخس  قطعة رقم 1931  - 

92222 طـــيـــجة دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.37153

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم تعيين) (2222 نونبر) (14 دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

مـــجـــيـــج عبد دلقاار))كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237655.

373I

STE FIDLAMIAE SARL

LABEL CHIKEN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

LABEL CHIKEN  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 14 شارع 

محمد دلحيصالي - 12222 تمار  

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.67215

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (19 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

   LABEL CHIKEN دلوحيد) دلشريك 

مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم وعيودن)

محمد) شارع  (14 دإلختماعي) مقرها 

دملغرب) تمار   (12222 (- دلحيصالي)

نتيجة ل):)-)عدم بلوغ دلهدف..

و حدا مقر دلتصفية ب)14)شارع)

تمار ) (12222 (- دلحيصالي) محمد 

دملغرب.)

و عين:

و) دبيون  ( مصطفى) دلسيد) ))

شارع) خسوس  ارب  (4 عيودنه)د))

دلحسن دلثاني)12222)دلرباط دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

دلعقوا) تبليغ  محل  و   دملخابر  

و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129874.

374I

jilovta sarl

ORIENTAL PRESTATION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

ORIENTAL PRESTATION  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزء  
غانا  رقم 8 طريق تاز  - 62222 

وخد  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

36271
 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 أكتوبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. ORIENTAL PRESTATION
مخبز  و) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

حلويات.
تجزء ) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
غانا))رقم)8)طريق تاز )-)62222)وخد )

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 922 ( (: دلبكاي) بيفكردن  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 22 ( (: رميساء) ( دلسيد  بيفكردن)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 22 ( (: ( دنيسة) بيفكردن  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  بيفكردن لييا):))22)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
 22 ( (: ( بيفكردن صوفيا) ( دلسيد )

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 22 ( (: ( شودفي) دلزهردء) دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد بيفكردن دلبكاي عيودنه)د))
 62222  23 رقم) (2 حي دمليار طريق د)

وخد ))دملغرب).
رميساء) ( بيفكردن) دلسيد  

 36113 ( شو) ا0امون  عيودنه)د))

ا0امون هوليدد.

دلسيد  بيفكردن دنيسة))عيودنه)د))

 291225 )ن ل) (291225 فورنستردا)

دمسترادم هوالندد.

عيودنه)د)) لييا  بيفكردن  دلسيد  

 291225 )ن ل) (291225 فورنستردا)

دمسترادم هوالندد.

صوفيا)) بيفكردن  ( دلسيد )

291225))ن ل) عيودنه)د))فورنستردا)

291225)دمسترادم هوالندد.

دلسيد  دلزهردء)شودفي))عيودنه)د))
 62222  24 رقم) (2 حي دمليار طريق د)

وخد  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد بيفكردن دلبكاي عيودنه)د))
 62222  23 رقم) (2 حي دمليار طريق د)

وخد  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3133.

375I

صــــوا0ب طــردنس

صـــوديب طــرانس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

صــــوا0ب طــردنس

دلبردنص تجزئة نرخـــس قطعة رقم 

1931 ، 92222، طـــيـــجة دملغرب

صـــوا0ب طــردنس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

موالي رشــيــد كلم 3  طريق دملطار 

سابقا  - 92222 طيجة دملغرب.
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تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.37153
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)14)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
طريق) ( (3 كلم) رشــيــد  موالي  »شارع 
طيجة) (92222 (- ( سابقا) دملطار 
دملغرب»)إلى)»دلبردنص تجزئة))نرخس)
92222)طيجة)) (- (1931 رقم دلقطعة)

دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237655.
376I

STE FIDMEK

OKS TRANSPORT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

OKS TRANSPORT شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية شارع 
دلجيش دمللكي و داريس دلثاني دقامة 
نجمة دلذهب دلشقة 3 دلطابق دالول 
دملد0ية دلجد0د  - 52222 مكياس 

دململكة دملغربية
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51825
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 OKS (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TRANSPORT
-نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالشخاص لحساب دلغير.

زدوية) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
شارع دلجيش دمللكي و داريس دلثاني)
دقامة نجمة دلذهب دلشقة)3)دلطابق)
 52222 (- دلجد0د ) دملد0ية  دالول 

مكياس دململكة دملغربية.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد  نودل برني�شي):))722)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
حصة) (322 ( (: دلسيد بدر قد0ري)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) برني�شي  نودل  دلسيد  
تجزئة ال بطريوز م) (6 دليم) (554 رقم)
دململكة) مكياس  (52222 مكياس) ج 

دملغربية.
رقم) دلسيد بدر قد0ري عيودنه)د))
دلحي دلعسكري دلبساتين) (2 زنقة) (29
دململكة) مكياس  (52222 مكياس)

دملغربية.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) برني�شي  نودل  دلسيد  
تجزئة ال بطريوز م) (6 دليم) (554 رقم)
دململكة) مكياس  (52222 مكياس) ج 

دملغربية
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4453.

377I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صوطرسير 
ش م م ادت شريك وحيد

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تغيير نشاط دلشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

صوطرسير ش م م ادت شريك وحيد  
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دالختماعي رقم 22 
زنقة دلثوت شارع دليماء نرخس 

طريق صفرو فاس  - 32222 فاس 
دملغرب.

تغيير نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.62591
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم تغيير) (2222 نونبر) (29 دملؤرخ في)
نشاط دلشركة من)»دالعمال دملختلفة)
إلى) (« -بيع مودا دلبياء) دالليات) -كردء)

»دليقل دلطرقي للمسافرين)».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3916/2222.
378I

STE FIDLAMIAE SARL

DELTA QUICK SERVICES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
DELTA QUICK SERVICES شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 43 زنقة 

خبل أوكيمدن دلطابق دألول أكددل - 
12222 دلرباط دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.59343
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (19 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ) ( (DELTA QUICK SERVICES
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
خبل) زنقة  (43 دإلختماعي) مقرها 
(- أكددل) دألول  دلطابق  أوكيمدن 
(- (: دلرباط دملغرب نتيجة ل) (12222

عدم بلوغ دلهدف..

43)زنقة) و حدا مقر دلتصفية ب)
خبل أوكيمدن دلطابق دألول أكددل)-)

12222)دلرباط دملغرب.)
و عين:

و) دبيون  ( مصطفى) دلسيد) ))
شارع) خسوس  ارب  (4 عيودنه)د))
دلحسن دلثاني)12222)دلرباط دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129875.

379I

fiding(sarl

 RMBAH SOCCO BELLA
MARKET

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 RMBAH SOCCO BELLA
MARKET شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دلسفلي، رقم 15 تجزئة زين 
دلعابد0ن خبابر  دلزيتون  - 52272 

مكياس دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.49741

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)22)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
تجزئة) (15 رقم) دلسفلي،) »دلطابق 
(- ( دلزيتون) خبابر   دلعابد0ن  زين 
52272)مكياس دملغرب»)إلى)»دلطابق)
دلسفلي،)رقم)16)تجزئة زين دلعابد0ن)
مكياس)) (52272 (- دلزيتون) خبابر  

دملغرب».
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4489.

382I

CABINET OBILAT

MAROFEX

إعالن متعدا دلقردردت

CABINET OBILAT

23 زنقة كارنوط ، 92222، طيجة 

دملغرب

MAROFEX »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا »

 Zone :وعيودن مقرها دالختماعي

 industrielle(Al(Majd, lot 806, rue

.42, - 90000 TANGER(Maroc

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.14517

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

2222)تم دتخاذ) 18)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دملرحوم) أسهم  توزيع  على  دملودفقة 

تعد0ل) و  للورثة  دلعمردني  محمد 

دلقانون دألسا�شي

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دملتعلق برأس مال) (6 تعد0ل بيد رقم)

دلشركة)

على) 0يص  دلذي  (:12 رقم) بيد 

ما0لي:)و تعد0ل بيد)12)دملتعلق بتسيير)

و تعيين دلساا  ٱحميدوش) ( دلشركة)

عبد دلرحمان و دلعمردني عبد دلعظيم)

و ٱحميدوش حمز  و دلعمردني دلعربي)

مسير0ن للشركة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237674.

381I

SYSTEMAIR MAROC SARL

سيستمير ماروك
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

SYSTEMAIR MAROC SARL

 LOT 163 ZONE(INDUSTRIELLE

 SUD OUEST MOHAMMEDIA

 AIN(HARROUDA، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

سيستمير ماروك شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 

163 دمليطقة دلصياعية دلجيوبة 

دلغربية دملحمد0ة رقم 163 دمليطقة 

دلصياعية دلجيوبة دلغربية دملحمد0ة 

28812 دملحمد0ة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.16691

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2219 شتيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

 KHT (( ( دلسيد) تفويت 

 HOLDING LIMITED . 62.222

أصل) من  دختماعية  حصة 

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (99.999

23)شتيبر) بتاريخ) (. (SYSTEMAIR AB

.2219

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 32 بتاريخ) ( باملحمد0ة) دالبتددئية 

شتيبر)2219)تحت رقم)1541.

382I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

TAOUNATE CHANTIERS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 TAOUNATE CHANTIERS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 29 شارع 

محمد دلسالوي دلطابق رقم 3, شقة 

11, م.ج.  - 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (14

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TAOUNATE CHANTIERS

(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلجاهز ) دلخرسانة  وتوزيع  تصنيع 

لإلستخددم.

29)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)

3,)شقة) محمد دلسالوي دلطابق رقم)

11,)م.ج.))-)32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  هد  دلحلو):))522)حصة)

بقيمة)12)ارهم للحصة).

((: بطاحي) عماري  0وسف  دلسيد 

522)حصة بقيمة)12)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلحلو  هد   دلسيد  

تجزئة حددئق دلبديع طريق عين) (46

دلشقف))32222)فاس دملغرب.

بطاحي) عماري  0وسف  دلسيد 
زنقة دلفرزاق إقامة أرييا) عيودنه)د))

بالص شقة)17 32222)فاس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلحلو  هد   دلسيد  

تجزئة حددئق دلبديع طريق عين) (46

دلشقف))32222)فاس دملغرب.

بطاحي) عماري  0وسف  دلسيد 
زنقة دلفرزاق إقامة أرييا) عيودنه)د))

بالص شقة)17 32222)فاس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3846.

383I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

BAIN  TIMAHDITE  SARL-

AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 22 زنقة 1 حي دلسالم ، أحددف 

AZROU MAROC ،53122 ، أزرو ،

 BAIN  TIMAHDITE  SARL-AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 

تيمحضيت دملركز محافظة د0فردن - 

53124 تيمحضيت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

1425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

  BAIN (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.TIMAHDITE((SARL-AU

حمام) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عمومي.

(: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- تيمحضيت دملركز محافظة د0فردن)

53124)تيمحضيت دملغرب.
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أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دحمد) وحيد   دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دحمد  وحيد   دلسيد 
42)زنقة)2)حي مسعوا  دحددف دزرو)

53122)دزرو دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( دحمد) وحيد   دلسيد 
42)زنقة)2)حي مسعوا  دحددف دزرو)

53122)دزرو دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بازرو) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)324.

384I

BOUCHTA COMPTA

SOUTH ENERGY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

SOUTH ENERGY   شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 183شارع  

ولي دلعهد مركز دنريا دلطابق دلسفلي 
رقم 13 - 92222 طيجة دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.82983

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تم تعيين) 18)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دلسدردوي عبد دلكريم كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8249.
385I

سامكو دوا0ت ش.م.م

HIGH BAT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

سامكو دوا0ت ش.م.م
23 شارع الخيروند دقامة 2222 
سالليم B دلطابق 4 رقم 12 ، 
22522، دلددر دلبيضاء دملغرب

HIGH BAT  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 254 شارع 
رحال دملسكيني سيطر دبيل دلطابق 
1 شقة 3 - 22522 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.138991

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)14)شتيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
دملسكيني سيطر) رحال  شارع  (254»
دبيل دلطابق)1)شقة)3)-)22522)دلددر)
شارع) (254« إلى) دملغرب») دلبيضاء)
رحال دملسكيني سيطر دبيل مكاز )15 

-)22522)دلددر دلبيضاء))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)752472.
386I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

RSMYH TRANSFERT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

RSMYH TRANSFERT شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي اودر أ0ت 
فريجو بلد0ة خيجو بوملان - 33253 

خيجو دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
1813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.RSMYH TRANSFERT
تحويل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألمودل.
:)اودر أ0ت) عيودن دملقر دالختماعي)
 33253 (- فريجو بلد0ة خيجو بوملان)

خيجو دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد رشيد دلقصباوي):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد رشيد دلقصباوي عيودنه)د))
 52222 رشيد0ة) أوفس  اويرد  قصر 

رشيد0ة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد رشيد دلقصباوي عيودنه)د))
 52222 رشيد0ة) أوفس  اويرد  قصر 

رشيد0ة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (21 بتاريخ) ( دالبتددئية ببوملان)

2222)تحت رقم)422/2222.
387I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

HERRON  TRANS  SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 22 زنقة 1 حي دلسالم ، أحددف 

AZROU MAROC ،53122 ، أزرو ،

HERRON  TRANS  SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 5 

عمار  ا 5 دقامة خبل هبري د0فردن - 

53222 د0فردن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

1427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.HERRON  TRANS  SARL

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دعمال) (، دلغير) لحساب  دالفردا 

متيوعة و دملتاخر .

 5 رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

عمار  ا)5)دقامة خبل هبري د0فردن)-)

53222)د0فردن دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد زنيفش هيثم):))332)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد زنيفش 0ونس):))332)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 342 ( (: دلسيد  مطابي مد0جة)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) هيثم  زنيفش  دلسيد 
دقامة خبل هبري) (5 عمار  ا) (5 رقم)

د0فردن)53222)د0فردن دملغرب.
عيودنه)د)) 0ونس  زنيفش  دلسيد 
دقامة خبل هبري) (5 عمار  ا) (5 رقم)

د0فردن)53222)د0فردن دملغرب.
دلسيد  مطابي مد0جة عيودنه)د))
دقامة خبل هبري) (5 عمار  ا) (5 رقم)

د0فردن)53222)د0فردن دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) هيثم  زنيفش  دلسيد 
دقامة خبل هبري) (5 عمار  ا) (5 رقم)

د0فردن)53222)د0فردن دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بازرو) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)325.
388I

داردمو

BOUR-MEDI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

داردمو
دلشقة رقم1 دقامة دبن دسعيد 
دلعمار  G2 دمليظر دلجميل 3 ، 

52222، مكياس دملغرب
BOUR-MEDI شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
 N°153 وعيودن مقرها دإلختماعي
 NASSIM 2 MARJANE - 50000

مكياس دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.28235

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)16)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
 N°153( NASSIM( 2( MARJANE( -»
 N°153«(52222)مكياس دملغرب»)إلى
 RDC( NASSIM( 2( MARJANE( -

52222)مكياس))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4523.
389I

cabinet idrissi

STE GLOPHONIC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
STE GLOPHONIC شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع عبد 

دلكريم دلخطابي عمار  بيمو�شى 
دلكودش دلطابق دلتاني  - 32222 

فاس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65527
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GLOPHONIC
دنتاج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

سمعي بصري)-)مهيدس صوت).
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
عبد دلكريم دلخطابي عمار  بيمو�شى)
 32222 (- ( دلتاني) دلطابق  دلكودش 

فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( دملهدي) نبيل  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( دملهدي) نبيل  دلسيد 
بروكسيل) (1252 ( دليجوم) رومبودن 

بلجيكا.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( دملهدي) نبيل  دلسيد 
بروكسيل) (1252 ( دليجوم) رومبودن 

بلجيكا
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)3782/2222.
392I

سيكما كومبت

Mabani Ritaj
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

سيكما كومبت
29، شارع محمد دلسااس دملركب 
دلتجاري دردك، عمار  ف 2، مكتب 
4، دلددر دلبيضاء ، 22552، دلددر 

دلبيضاء دملغرب
Mabani Ritaj شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 147، 
شارع دملقاومة دقامة دفا، دلطابق 
دلثاني، مكتب 22 - 22522 دلددر 

دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484877
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.Mabani Ritaj
ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري.
(،147 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلطابق) دفا،) دقامة  دملقاومة  شارع 
دلددر) (22522 (- (22 مكتب) دلثاني،)

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 212.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد))بعلودش علي):))932)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 322 ( (: دلحسن) دلفضالي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 322 ( (: ثورية) بعلودش  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 212 ( (: عاال) بعلودش  ( دلسيد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

((: أمين) محمد  ( بعلودش) ( دلسيد)

212)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

 152 ( (: بعلودش مليكة) ( دلسيد )

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) علي  بعلودش  ( دلسيد)

زم) وداي  (25352 دلصياعي) دلحي 

دملغرب.

دلسيد دلفضالي دلحسن عيودنه)د))

 25352 دلخامس) شارع محمد  (151

وداي زم دملغرب.

دلسيد  بعلودش ثورية عيودنه)د)))

25)زنقة دلزرقطوني)25352)وداي زم)

دملغرب.

بعلودش عاال عيودنه)د)) ( دلسيد)

زم) وداي  (25352 دلصياعي) دلحي 

دملغرب.

أمين) محمد  ( بعلودش) ( دلسيد)

 25352 دلصياعي) دلحي  عيودنه)د))

وداي زم دملغرب.

دلسيد  بعلودش مليكة عيودنه)د)))

وداي زم) (25352 شارع دلشهددء) (22

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلفضالي دلحسن عيودنه)د))

 25352 دلخامس) شارع محمد  (151

وداي زم دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759932.

391I
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s1 consulting

شركة أك موروكان ارتس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

شركة أك موروكان درتس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 LOT وعيودن مقرها دإلختماعي

 HIND(NR 328 HAY(NAHDA

 BENSEFFAR SEFFAR SEFROU

sefrou 31000 sefrou دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (25

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

أك موروكان درتس.

تسويق) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دمليتجات دلحرفية

دإلستيردا و دلتصد0ر

 LOT (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 HIND NR 328 HAY NAHDA

 BENSEFFAR SEFFAR SEFROU

sefrou 31222 sefrou)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

12)حصة) ( (: دلسيد دوكيرمي بالل)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  دكرزول مولة):))92)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) بالل  دوكيرمي  دلسيد 

صفرو) حبونة  خبير  دبن  (98 رقم)

sefrou 31222)دملغرب.

دكرزول مولة عيودنه)د)) دلسيد  

صفرو) حبونة  خبير  دبن  (98 رقم)

sefrou 31222)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دكرزول مولة عيودنه)د)) دلسيد  

صفرو) حبونة  خبير  دبن  (98 رقم)

sefrou 31222)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

14)اخيبر) بتاريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2222)تحت رقم)2354/2222.

392I

سامكو دوا0ت ش.م.م

BABEFA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

سامكو دوا0ت ش.م.م

23 شارع الخيروند دقامة 2222 

سالليم B دلطابق 4 رقم 12 ، 

22522، دلددر دلبيضاء دملغرب

BABEFA شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 23 شارع 

 B الخيروند دقامة 2222 سالليم

دلطابق 5 شقة 17 - 22522 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.146667

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 11)شتيبر) دملؤرخ في)

دملسؤولية) ذدت  شركة  (BABEFA

 122.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  

 23 دإلختماعي) ارهم وعيودن مقرها 

2222)سالليم) شارع الخيروند دقامة)

 22522 (- (17 شقة) (5 دلطابق) (B

لعدم) نتيجة  دملغرب  دلبيضاء) دلددر 

دالشتغال بالشركة.

و عين:
دلبلددوي و) ( نزدر محمد) دلسيد) ))
عيودنه)د))تجزئة كلثوم دلزنقة)3)فيال)
5)شارع مكة كاليفورنيا)22222)دلددر)
دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)11)شتيبر)2222)وفي)23)شارع)
 B سالليم) (2222 دقامة) الخيروند 
دلددر) (22522 (- (17 شقة) (5 دلطابق)

دلبيضاء)دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)752469.
393I

CABINET OBILAT

FATH TANGLASS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 0وخد)

مقرها دالختماعي باملغرب

CABINET OBILAT
23 زنقة كارنوط ، 92222، طيجة 

دملغرب
FATH TANGLASS »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »
 RUE ,22 :وعيودن مقرها دالختماعي

 HARRON ERRACHID Zone
 industrielle(Al(Majd, lot 806, rue

.42, 90000 TANGER(Maroc
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
0وخد مقرها دالختماعي باملغرب»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.34625
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)18)اخيبر)2222)تقرر إغالق)
 FATH TANGLASS فرع تابع لشركة)
ودلكائن) (TANJA BALIA تسميته)
 Lotissement bahr Al في) عيودنه 
 Abiad Al Moutaouassit lot 127,
 Tanja Balia Zone industrielle Al
 Majd, lot 826, rue 42, 92222

TANGER Maroc
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237676.
394I

FATIGEST

بيروسطور

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FATIGEST

 RUE(DEJLA(CASABLANCA ، 67

20140، CASABLANCA(MAROC

بيروسطور شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 13 

إقدمة کرم 2 قسمة لميدء 14 شدرع 

دلمهدي بن بركة بورڭون - 22242 

دلددر دلبيضاء دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.337129

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 نونبر) (29 دملؤرخ في)

دملسؤولية) ذدت  شركة  بيروسطور 

 422.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  

 13 دإلختماعي) ارهم وعيودن مقرها 

شدرع) (14 قسمة لميدء) (2 إقدمة کرم)

 22242 (- دلمهدي بن بركة بورڭون)

دملغرب نتيجة إلقفال) دلددر دلبيضاء)

دلتصفية.

و عين:

دلسيد) ))مالد))عميد و عيودنه)د))

زنقة)12)متر ط)4)ش)4)دقامة صوفيا)

دلبيضاء) دلددر  (22242 بوركون)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

2222)وفي)13)إقدمة) بتاريخ)29)نونبر)

کرم)2)قسمة لميدء)14)شدرع دلمهدي)

دلددر) (22242 (- بورڭون) بركة  بن 

دلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758542.

395I



1107 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

FIDUCIAIRE EMERGENCE

دي جي اليجانس
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE

 6RUE D›ORAN GAUTHIER

 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

اي جي دليجانس  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

أملا وبوملان بورغون أنفا - 22522 

دلبيضاء دملغرب..

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.32492

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (22 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دليجانس))) جي  اي  دلوحيد  دلشريك 

مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم وعيودن)

وبوملان) أملا  شارع  دإلختماعي  مقرها 

دلبيضاء) (22522 (- أنفا) بورغون 

لعدم دنجاز رقم) (: نتيجة ل) دملغرب.)

معامالت.

شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 22522 (- أنفا) بورغون  وبوملان  أملا 

دلبيضاء دملغرب..)

و عين:

دلسيد) ))خودا))دلد0بي و عيودنه)د))
24)شارع فردنش كونتي دلطابق دألول)

22522)دلبيضاء دملغرب كمصفي)) ))

للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758281.

396I

مكتب دلدردسات دملحاسباتية ودلتسيير

WADI AL-AYUN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دلدردسات دملحاسباتية 
ودلتسيير

شارع محمد دلخامس عمار  بيطالب 
دلطابق دلثاني دملكتب رقم 6 ، 

35122، خرسيف دملغرب
WADI(AL-AYUN شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
محمد دلخامس عمار  بيطالب 

دلطابق 2 دلشقة رقم 7 خرسيف 
35122 خرسيف دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
ENCOURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 WADI (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AL-AYUN
غرض دلشركة بإ0جاز):)حفر دالبار)
دالستيردا) (- أشغال مختلفة ودلبياء) (-

ودلتصد0ر.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
بيطالب) عمار   دلخامس  محمد 
خرسيف) (7 رقم) دلشقة  (2 دلطابق)

35122)خرسيف دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 99.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 992 ( (: دلسيد دلحاج عمر خمعة)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

خمعة) عمر  دلحاج  دلسيد 
عيودنه)د))تجزئة سهام عمار  دلطيبي))

35122)خرسيف دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
خمعة) عمر  دلحاج  دلسيد 
عيودنه)د))تجزئة سهام عمار  دلطيبي))

35122)خرسيف دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( بجرسيف) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)959/2222.
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s1 consulting

شركة برومو كيبو
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

شركة برومو كيبو  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
 AV MED   وعيودن مقرها دإلختماعي

 V(IMM 18 2EME(ETAGE  N 1
 SEFROU(sefrou 31000 sefrou

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
3229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 0ونيو) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

برومو كيبو).

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
معددت دلري

 AV ( ( (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 MED V IMM 18 2EME ETAGE  N

 1 SEFROU sefrou 31222 sefrou

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد مير دلد0ن قيبو)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد مير دلد0ن قيبو عيودنه)د))

حي هبري دموزدر كيدر صفرو)31222 

sefrou)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد مير دلد0ن قيبو عيودنه)د))

حي هبري دموزدر كيدر صفرو)31222 

sefrou)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بصفرو))بتاريخ)21)أكتوبر)

2222)تحت رقم)175/2222.

398I

s1 consulting

شركة برومو سالفيس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

شركة برومو سالفيس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 AV MED وعيودن مقرها دإلختماعي

 V(IMM 18 VN(SEFROU(sefrou

sefrou 31000 دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3133
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (25

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

برومو سالفيس.

دإلنعاش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعقاري).

 AV MED(:(عيودن دملقر دالختماعي

 V IMM 18 VN SEFROU sefrou

sefrou 31222)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: دلسيد صالح رضا)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

522)حصة) ( (: دلسيد دفتيس زهير)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

رقم) دلسيد صالح رضا عيودنه)د))

222)شقة)2)بلوك)8)حي رشاا بيصفار)

صفرو)sefrou 31222)دملغرب.

عيودنه)د)) زهير  دفتيس  دلسيد 

تعاونية دلزدوية عزدبة صفرو)31222 

sefrou)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) زهير  دفتيس  دلسيد 

تعاونية دلزدوية عزدبة صفرو)31222 

sefrou)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

14)اخيبر) بتاريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2222)تحت رقم)173/2222.

399I

RIVE DROITE CONSULTING

AYA HOLDING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

RIVE DROITE CONSULTING
زنقة دألندلس رقم 26، دلحي 

دإلادري، عمار  أنطوليا، دلطابق 5، 
رقم 16 ، 92222، طيجة دملغرب
AYA HOLDING شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دمليطقة 
دلحر  للتصد0ر قطعة ب بلوك 1 
، لوت 24 ب ، بلوك أ ، ب ، ج ، ا 

TANGER, TANGER 90000 طيجة 
دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.87489
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
محمد)) (( ( دلسيد) تفويت 
522)حصة دختماعية من) دلحـدداي)
دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222 أصل)
اخيبر) (21 همة بتاريخ) ( صابريية) (( (

.2222
عبددلكريم) (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (522 دلعامري)
دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222 أصل)
اخيبر) (21 بتاريخ) دلطالبي  رفيق  (( (

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (22 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7782.
422I

2AIN GROUPE COMPTA

KHALFI STATION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
KHALFI STATION  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر والا 
 FQUIH 23222 -  حسون دلخلفية

 BEN(SALAH  MAROC
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
4523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2219 0وليوز) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. KHALFI STATION
محطة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وقوا).
:)اودر والا) عيودن دملقر دالختماعي)
 FQUIH  23222 (- ( حسون دلخلفية)

. BEN SALAH  MAROC
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 423.922 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 4.239 ( (: ملفي) عتمان  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ملفي  عتمان  دلسيد 
 23222 دلخلفية) حسون  والا  اودر 

فقيه بن صالح دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ملفي  عتمان  دلسيد 
 23222 ( دلخلفية) اودر والا حسون 

فقيه بن صالح دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  دالبتددئية 
رقم) تحت  (2222 شتيبر) (23 بتاريخ)

.247/2222
421I

LIFE PHONE

LIFE PHONE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

LIFE PHONE

39 شارع دنفا ، 22272، 

دلددردلبيضاء دملغرب

LIFE PHONE شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 39 شارع 

دنفا - 22272 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 LIFE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.PHONE

(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

.Telecomunications et mobiles

39)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)

دنفا)-)22272)دلددردلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد حسام دفيدي):))122)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دفيدي  حسام  دلسيد 

دلددردلبيضاء) (22272 شارع دنفا) (39

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
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عيودنه)د)) دفيدي  حسام  دلسيد 
دلددردلبيضاء) (22272 شارع دنفا) (39

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
(- بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

تحت رقم)-.
422I

fiding(sarl

BBE SERVICES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

BBE SERVICES  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 15 زنقة 

4 تجزئة دليصر 1 شارع محمد 
دلسااس - 52222 مكياس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.42437
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (12 دملؤرخ في)
 BBE( شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا
 12.222 )مبلغ رأسمالها) ( (SERVICES
 15 دإلختماعي) ارهم وعيودن مقرها 
1)شارع محمد) 4)تجزئة دليصر) زنقة)
دملغرب) مكياس  (52222 (- دلسااس)

نتيجة ل):)دمليافسة).
زنقة) (15 و حدا مقر دلتصفية ب)
محمد) شارع  (1 دليصر) تجزئة  (4

دلسااس)-)52222)مكياس دملغرب.)
و عين:

و) بوصحابي  ( 0وسف) ( دلسيد) ))
تجزئة دليصر) (4 زنقة) (15 عيودنه)د))
 52222 دلسااس) محمد  شارع  (1
مكياس دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و) بوصحابي  ( مالد) دلسيد) ))
52222)درفوا) ( عيودنه)د))حي دلبطحا)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  
دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)667.

423I

SOCITE NACIOM TRAVAUX

 SOCIETE NACIOM
TRAVAUX

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

SOCITE NACIOM TRAVAUX
مكان 0دعى »طريق دلخميس» با0ت 
مو�شى وعمر خماعة دمزورن دقليم 
دلحسيمة، 3222، دلحسيمة دملغرب
   SOCIETE NACIOM TRAVAUX

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي مكان 0دعى 
»طريق دلخميس» با0ت مو�شى وعمر 
خماعة دمزورن.   دقليم دلحسيمة  

32222 دلحسيمة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3191
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.  SOCIETE NACIOM TRAVAUX
-دلبياء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ودالشغال دملختلفة.
دلصالح) دملاء) شبكة  مقاول  (-

للشرب),ومياه دلصرف دلصحي..
مكان) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
با0ت مو�شى) »طريق دلخميس») 0دعى)
دقليم) ( ( دمزورن.) خماعة  وعمر 
دلحسيمة))32222)دلحسيمة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد عمر ناصري)):))522)حصة)
بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد عبد دلحق بيصد0ق):))522 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

 9 عيودنه)د)) ( دلسيد عمر ناصري)
6)دلطابق) تجزئة رياض دلددلية شقة)
32222)فاس) ( 2)شارع دبن دلخطيب)

دملغرب.
بيصد0ق)) دلحق  عبد  دلسيد 
بوعياش)) بني  دلثاني  دلحي  عيودنه)د))

32222)دلحسيمة))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د))) ( ناصري) عمر  دلسيد 
6)دلطابق) تجزئة رياض دلددلية شقة)
32222)فاس)) ( 2)شارع دبن دلخطيب)

دملغرب
بيصد0ق)) دلحق  عبد  دلسيد 
بوعياش)) بني  دلثاني  دلحي  عيودنه)د))

32222)دلحسيمة))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالحسيمة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)845.

424I

fiding(sarl

AYMAN GLASS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

AYMAN GLASS  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي محل 34 
تجزئة دليعيم  - 52222 مكياس 

دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.51277

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تم تعيين) 17)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

بوصحابي))عصام كمسير آمر

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4551.

425I

BOUCHAHMA HICHAM

SHLADA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

shlada شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي معط 

هللا رقم 2258 دسكجور مردكش 

مردكش 42152 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2221 0يا0ر) (24

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

.shlada(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 import (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

.export et traitement d’eau

عيودن دملقر دالختماعي):)حي معط)

مردكش) دسكجور  (2258 رقم) هللا 

مردكش)42152)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بويبري) دلد0ن  دلسيد عز 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد مهدي محتاج):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد عز دلد0ن بويبري عيودنه)د))

دسكجور) (2258 رقم) معط هللا  حي 

مردكش)42152)مردكش دملغرب.

عيودنه)د)) محتاج  مهدي  دلسيد 

دسكجور) (2258 رقم) معط هللا  حي 

مردكش)42152)مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد عز دلد0ن بويبري عيودنه)د))

دسكجور) (2258 رقم) معط هللا  حي 

مردكش)42152)مردكش دملغرب

عيودنه)د)) محتاج  مهدي  دلسيد 

دسكجور) (2258 رقم) معط هللا  حي 

مردكش)42152)مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118961.

426I

s1 consulting

شركة برسينج هرياني
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

شركة برسييج هرياني شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

 IMM وعيودن مقرها دإلختماعي

 NR 8 VN(AV(MOHAMMED(V

 SEFROU(sefrou 31000 SEFROU

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

برسييج هرياني.

غرض دلشركة بإ0جاز):)مصبية.

 IMM (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 NR 8 VN AV MOHAMMED V

 SEFROU sefrou 31222 SEFROU

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلقاار) عبد  دلهرياني  دلسيد 

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلقاار) عبد  دلهرياني  دلسيد 

عيودنه)د))حي دلقلعة دلكبير  د0موزدر)

كيدر صفرو)31222)صفرو دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلقاار) عبد  دلهرياني  دلسيد 

عيودنه)د))حي دلقلعة دلكبير  د0موزدر)

كيدر صفرو)sefrou 31222)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

23)اخيبر) بتاريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2222)تحت رقم)235/2222.

427I

AMJAD AUDIT

PARAMANSOURI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

AMJAD AUDIT

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

PARAMANSOURI شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي سارع 

دمللعب رقم 63 - 14222 سيدي 

سليمان دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.PARAMANSOURI

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دمليتوخات دلشبه دلطبية.

سارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

سيدي) (14222 (- (63 رقم) دمللعب 

سليمان دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دمليصوري سفيان):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

سفيان) دمليصوري  دلسيد 

تعاونية) دملقاومة  شارع  عيودنه)د))

سيدي) (14222  11 رقم) دلتضامن 

سليمان دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

سفيان) دمليصوري  دلسيد 

تعاونية) دملقاومة  شارع  عيودنه)د))

سيدي) (14222  11 رقم) دلتصامن 

سليمان دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  دالبتددئية 

29)اخيبر)2222)تحت رقم)282.

428I

FATIGEST

BIKE NEST
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FATIGEST

 RUE(DEJLA(CASABLANCA ، 67

20140، CASABLANCA(MAROC

BIKE NEST شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 315 
محج  دلسفير بن عائشة دلصخور 

دلسوادء - 22292 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.368977

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تقرر حل) 21)شتيبر) دملؤرخ في)

مسؤولية) ذدت  شركة  (BIKE NEST

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

315)محج))دلسفير) مقرها دإلختماعي)

(- دلسوادء) دلصخور  عائشة  بن 

دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة) (22292

للشركة) ودلوا0ة  دلشاملة  للتصفية 

وإلغائها من دلسجل دلتجاري بالددر)

إلى) نهائي  إبردء) وبإعطاء) دلبيضاء)

دملصفي.
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و عين:

و) دودن  ( ( دلكريم) عبد  دلسيد) ))
زنقة دبردهيم دللمتوتي) (21 عيودنه)د))

دلبيضاء) دلددر  (22412 دلودزيس)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

بتاريخ)21)شتيبر)2222)وفي)315)محج))

دلسفير بن عائشة دلصخور دلسوادء)

-)22292)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)755429.

429I

QUESTALIA SARL AU

QUESTALIA SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

GASSKINA

47 شارع اللة 0اقوت دلطابق 5  ِ

دلددردلبيضاء ، 22222، دلددر 

دلبيضاء دملغرب

QUESTALIA SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلفتح 

3 دلزنقة 22 دلرقم 61 دلددر دلبيضاء 

- 22222  دلددر دلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.187261

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2219)تقرر حل) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 QUESTALIA SARL(دلشريك دلوحيد

ارهم) (122.222 مبلغ رأسمالها) ( (AU

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلفتح)3 

(- دلددر دلبيضاء) (61 دلرقم) (22 دلزنقة)

22222))دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة)

ل):)إنخفاض دملبيعات.

و حدا مقر دلتصفية ب حي دلفتح)

3)دلزنقة)22)دلرقم)61)دلددر دلبيضاء)-)

22222))دلددر دلبيضاء)دملغرب.)

و عين:
و) دمتون  ( ( محمد) دلسيد) ))
 22 دلزنقة) (3 دلفتح) حي  عيودنه)د))
دلددر) ( (22222 دلبيضاء) (61 دلرقم)
دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

فبرد0ر)2222)تحت رقم)731532.
412I

Arithmetic Compta 

شخيتلي طرنس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شارع موالي عبد دلعزيز )دقامة 

دلريان) دملكتب رقم 4 ، 14222، 
دلقييطر  دملغرب

شخيتلي طرنس شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية شارع 
مصطفى دلردفعي و زنقة طيجة 

دقامة بالزير 14 مكتب 27  - 14222 
دلقييطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
55787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (13
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

شخيتلي طرنس.
نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
نقل) (/ نقل دملدر�شي) ( (/ دملستخدمين)

دلبري للبضائع..
زدوية) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
شارع مصطفى دلردفعي و زنقة طيجة)

دقامة بالزير)14)مكتب)27))-)14222 
دلقييطر  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: دلفاركو) ميصور  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دصنيكع) عاال  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد ميصور دلفاركو عيودنه)د))
 14222 دملياصر ) مودار   اودر 

دلقييطر  دملغرب.
عيودنه)د)) دصنيكع  عاال  دلسيد 
 14222 دملياصر ) صبيح  اودر 

دلقييطر  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دصنيكع  عاال  دلسيد 
 14222 دملياصر ) صبيح  اودر 

دلقييطر  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( دالبتددئية بالقييطر )

رقم)-.
412I

دملركز دلجهوي لالستثمار لجهة دلعيون دلساقية)

دلحمردء

 HYGIENE EXPRESS
DISTRIBUTION

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستثمار لجهة 
دلعيون دلساقية دلحمردء

صيدوق دلبر0د 2266 ، 72222، 
دلعيون دملغرب

 HYGIENE EXPRESS
DISTRIBUTION شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 
دلوكالة 1 بلوك ف رقم 315  - 

72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

33337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

متبوعة) دلشركة  تسمية 

بمختصر) دإلقتضاء) عيد 

 HYGIENE EXPRESS (: تسميتها)

.DISTRIBUTION

مختلف) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالشغال و دلخدمات

دلتجار  دلعامة

دالستردا و دلتصد0ر

دليقل

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلوكالة)1)بلوك ف رقم)315))-)72222 

دلعيون دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

(: شماه) دلسالك  محمد  دلسيد 

1222)بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

شماه) دلسالك  محمد  دلسيد 

بلوك ف) (1 تجزئة دلوكالة) عيودنه)د))
رقم)315  72222)دلعيون دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

شماه) دلسالك  محمد  دلسيد 

بلوك ف) (1 تجزئة دلوكالة) عيودنه)د))
رقم)315  72222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)29)أكتوبر)

2222)تحت رقم)2385/22.

413I
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distra conseils

ISOLINK MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 دلطابق دلثاني دلحي 
دلحسني ، 42222، مردكش دملغرب
ISOLINK MAROC شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 942 دملسار 
طريق دسفي دلشقة رقم 7 دلطابق 2 

مردكش - 42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

127163
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (29
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ISOLINK MAROC
غرض دلشركة بإ0جاز):)-مقاول في)

دلبياء)و دالشغال دملختلفة.
-)دلد0كور دملنزلي

-تصد0ر ودستيردا.
 942 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 7 رقم) دلشقة  دسفي  طريق  دملسار 
مردكش) (42222 (- مردكش) (2 دلطابق)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد  فاتحة فلوج):))922)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  حورية زنيبر هيتان):))122 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) فلوج  فاتحة  دلسيد  
مردكش) تاركة  وروا  دقامة  (3 فيال)

42222)مردكش دملغرب.

هيتان) زنيبر  حورية  دلسيد  
حددئق ادر بوعز  دلطابق) عيودنه)د))
بوعز ) ادر  (224 د) دلشقة  دلسفلي 
دلبيضاء) (22223 نودصردلبيضاء)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) فلوج  فاتحة  دلسيد  
مردكش) تاركة  وروا  دقامة  (3 فيال)

42222)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
شتيبر) (13 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)116265.
414I

PROXY FINANCE

PUR›ELLE
إعالن متعدا دلقردردت

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
PUR›ELLE »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 4 

دلطابق 1 عمار  س 22 دقامة دليجد  
- 42222 مردكش دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.99265

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)27)أكتوبر)2222)تم دتخاذ)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تفويت)1222)حصة من دلسيد  نبيلة)
دمل�شي صاحبة دلبطاقة دلوطيية رقم)
عائشة) ( دلسيد ) لفائد   (LB83482
دليالي صاحبة دلبطاقة دلوطيية رقم)

LB92982
على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
ما0لي:)تحويل دملقر دالختماعي لشركة)
عمار ) (1 دلطابق) (4 دملتودخد ب رقم)
س)22)دقامة دليجد مردكش دلى دملقر)
بالطابق) محل  ب  دملتودخد  دلجد0د 

زنقة) دلقد0مة  دلبردنص  حي  دالر�شي 
26)طيجة

على) 0يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 
دملسيرنبيلة) دستقالة  قبول  ما0لي:)
دمل�شي صاحبة دلبطاقة دلوطيية رقم)

LB83482
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تعين عائشة دليالي صاحبة دلبطاقة)
LB92982)مسير خد0د) دلوطيية رقم)

لشركة و دعطائها سلطة دلتوقيع)
قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:)

مالءمة دليضام دالسا�شي لشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دملساهمة) ( دلودحد) دلشريك  قدم 
عائشة) •دلسيد   دلتالية) دليقد0ة 

دليالي))مبلغ))122222ارهم
على) 0يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 
ما0لي:)حدا رأسمال دلشركة في مبلغ)
ارهم)،) دلف  )مئة  122222ارهم)
مقسمة إلى)1222حصة))دلف حصة))
122,22ارهم) منها) ودحد   كل  قيمة 
)مائة ارهم))مخولة للشريك دلوحيد)

دلسيد  عائشة دليالي)1222)حصة)
بيد رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
ب)) متودخد  لشركة  دالختماعي  مقر 
دلبردنص) حي  دالر�شي  بالطابق  محل 

دلقد0مة زنقة)26)طيجة
على) 0يص  دلذي  (:38 رقم) بيد 
صاحبة) دليالي  عائشة  تعين  ما0لي:)
 LB92982 رقم) دلوطيية  دلبطاقة 
مسير خد0د لشركة و دعطائها سلطة)

دلتوقيع)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (17 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2222)تحت رقم)117399.
415I

nabiq mohammed

VOYAGE BOUHAOUI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

VOYAGE BOUHAOUI شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 9 

مجموعة د دقامة مبارك شارع دبن 

ملدون دلطابق دالول بني مالل 

23222  بني مالل دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

12781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2219 نونبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.VOYAGE BOUHAOUI

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
تساوي) دلتي  بالسياردت  دلبضائع 

(
ً
حمولتها دملعتمد  أو تزيد عن)15)طيا

)مقاول))دليقل بين دملدن

*)نقل دلبضائع بالسياردت بحمولة)

)مقاول)) (
ً
طيا (15 عن) تقل  معتمد  

دليقل بين دملدن

*دستيردا و تصد0ر.
 9 رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دبن) شارع  مبارك  دقامة  د  مجموعة 

مالل) بني  دالول  دلطابق  ملدون 

23222))بني مالل دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد بوهاوي عبد دلقاار):))922 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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دلقاار) عبد  بوهاوي  دلسيد 
رقم) (3 بلوك) دلرمز  تجزئة  عيودنه)د))

34 23222)بني مالل دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلقاار) عبد  بوهاوي  دلسيد 
رقم) (3 بلوك) دلرمز  تجزئة  عيودنه)د))

34 23222)بني مالل دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( مالل) ببني  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)871.

416I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

إديفيس تطوان
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
إا0فيس تطودن شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع أزرو 
تجزئة رند  رقم 57 - 93222 تطودن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28115
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

إا0فيس تطودن.
دإلنعاش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعقاري.
عيودن دملقر دالختماعي):)شارع أزرو)
تجزئة رند  رقم)57)-)93222)تطودن)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: دملختاري) محمد  دلسيد 
حصة بقيمة)62.222)ارهم للحصة).
دلسيد  سار  دلبياي):))222)حصة)

بقيمة)22.222)ارهم للحصة).
دملختاري) دلد0ن  حسام  دلسيد 
ارهم) (22.222 حصة بقيمة) (222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد محمد دملختاري عيودنه)د))
 93222  231 رقم) دلوقا0ة  تجزئة 

تطودن دملغرب.
عيودنه)د)) دلبياي  سار   دلسيد  
 62 رقم) بركة  علي  سيدي  طالعة 

93222)تطودن دملغرب.
دملختاري) دلد0ن  حسام  دلسيد 
بركة) علي  سيدي  طالعة  عيودنه)د))

رقم)62 93222)تطودن دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محمد دملختاري عيودنه)د))
 93222  231 رقم) دلوقا0ة  تجزئة 

تطودن دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (24 بتاريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6238.
417I

CABINET AMINE KABBAJ ET ASSOCIES

 STE INTERNATIONALE
DESIGN INDUSTRIEL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

STE CAK ET ASSOCIES
 AV(HASSAN(II(N°82 GUELIZ ،

42222، مردكش دملغرب
 STE INTERNATIONALE DESIGN

INDUSTRIEL »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 11 تجزئة 
عكاري دليخيل بلكاهية باملوري - - 

مردكش دملغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.21315
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تقرر) (2222 أكتوبر) (27 في) دملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 YOUNES DURET DESIGN

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
نونبر) (27 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2222)تحت رقم)117823.
418I

STE AGEFICO SARL

GOODS ERRATMI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر دلخيام دلطابق دلثاني 

رقم 4 ، 92222، طيجة دملغرب
GOODS ERRATMI شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 

دبو بكر دلردزي دقامة دبردهيم - 
92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
112557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (32
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GOODS ERRATMI
و) تجار   (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تثبيت دلودقيات من دلشمس.
 12 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- زنقة دبو بكر دلردزي دقامة دبردهيم)

92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلرتمي محمد):))122)حصة)

بقيمة)1.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) محمد  دلرتمي  دلسيد 
حي خيردري)2)زنقة ب رقم)48 92222 

طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) محمد  دلرتمي  دلسيد 
حي خيردري)2)زنقة ب رقم)48 92222 

طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)236877.

419I

STE AGEFICO SARL

M.CH BRAND
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر دلخيام دلطابق دلثاني 
رقم 4 ، 92222، طيجة دملغرب

M.CH BRAND شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 

دبو بكر دلردزي دقامة دبردهيم - 

92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

112427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 M.CH (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.BRAND
تجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دملالبس دلجاهز ،)دستيردا و تصد0ر.

 12 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- زنقة دبو بكر دلردزي دقامة دبردهيم)

92222)طيجة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: مريم) دلشنتوف  دلسيد  

حصة بقيمة)1.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد  دلشنتوف مريم عيودنه)د))
 26 رقم) (62 زنقة) حي دلددر دلبيضاء)

92222)طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  دلشنتوف مريم عيودنه)د))
 26 رقم) (62 زنقة) حي دلددر دلبيضاء)

92222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (27 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)236772.

422I

دئتمانية ميسيون كونساي

GREEN LIFT ACCESSOIRES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

دئتمانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين دلسبع ، 

22592، دلددر دلبيضاء دملغرب
 GREEN LIFT ACCESSOIRES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : حي دليصر 
زنقة 37 رقم 12 عين دلشق - 22252 

دلبيضاء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.382279

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2219 أبريل) (15 دملؤرخ في)
 GREEN LIFT ACCESSOIRES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
 37 مقرها دإلختماعي حي دليصر زنقة)
رقم)12)عين دلشق)-)22252)دلبيضاء)

دملغرب نتيجة لعدم تفاهم دلشركاء.
و عين:

و) هلي  ( مصطفى) دلسيد) ))
34ـ،) رقم) فيرمون  تجزئة  عيودنه)د))
دملغرب) دلبيضاء) (22222 كاليفورنيا)

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)15)أبريل)2219)وفي حي دليصر)
زنقة)37)رقم)12)عين دلشق)-)22252 

دلبيضاء)دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

ماي)2219)تحت رقم)696156.
421I

DARAA AUDIT

NM SOLUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

DARAA AUDIT
826 شارع دلقدس عين دلشق ، 
22222، دلددر دلبيضاء دملغرب
NM SOLUTION شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 

دلصيوبر عمار  2 دلطابق 4 دلشقة 
12 - 22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.349943
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 أكتوبر) (21 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
مزوكي) ( بدر) (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (225
452)حصة لفائد ))دلسيد)) ))حمز ))

نيضام بتاريخ)21)أكتوبر)2222.

مزوكي) ( بدر) (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (225
452)حصة لفائد ))دلسيد)) ))أميمة)

نيضام بتاريخ)21)أكتوبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757272.

423I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

غيتة بيطون
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
غيتة بيطون شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي خماعة 
دلسواللية تمازدكت ادر بن قريش - 

93222 تطودن دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28235
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
غيتة) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

بيطون.
تصنيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلخرسانة خاهز  لإلستخددم.
خماعة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- دلسواللية تمازدكت ادر بن قريش)

93222)تطودن دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد أحمد دلرماح):))722)حصة)

بقيمة)72.222)ارهم للحصة).

 322 ( (: دلرماح) عصام  دلسيد 

حصة بقيمة)32.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلرماح  أحمد  دلسيد 

أبريل عمار  أ شارع محمد) (9 شارع)

دلحيصالي)93222)تطودن دملغرب.

عيودنه)د)) دلرماح  عصام  دلسيد 

أبريل عمار  أ شارع محمد) (9 شارع)

دلحيصالي)93222)تطودن دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلرماح  أحمد  دلسيد 

أبريل عمار  أ شارع محمد) (9 شارع)

دلحيصالي)93222)تطودن دملغرب

عيودنه)د)) دلرماح  عصام  دلسيد 

أبريل عمار  أ شارع محمد) (9 شارع)

دلحيصالي)93222)تطودن دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (16 بتاريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2723.

424I

SOUSS-FISC(SARL

 SOCIETE ZAMBO-TRANS

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE(ZAMBO-TRANS(SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي ارب 

بوعشر  ودلحوري زنقة 3313 
رقم 84 دلدشير  دلجهاا0ة عمالة 

دنزكان أ0ت ملول - 86362 دلدشير  

دلجهاا0ة دملغرب
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تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
21869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (29
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
.SOCIETE(ZAMBO-TRANS(SARL

-نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلبضائع لحساب دلغيروطييا واوليا

دملرفقة) دلغير  دألمتعة  -نقل 
لحساب دلغير وطييا واوليا

دلعمليات) كل  عامة  بصفة  -و 
دلتجارية و دلصياعية و دملالية دمليقولة)
و دلعقارية دلتي من شانها أن تساهم)

في تيمية دلشركة.
ارب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 3313 زنقة) ودلحوري  بوعشر  
عمالة) دلجهاا0ة  دلدشير   (84 رقم)
دلدشير ) (86362 (- دنزكان أ0ت ملول)

دلجهاا0ة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلسيد عبددلعزيز بوزنبو)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
حصة) (522 ( (: دلسيد رشيد دزكي)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
بوزنبو) عبددلعزيز  دلسيد 
 3321 زنقة) ودلحوري  حي  عيودنه)د))
 86362 ( دلدشير  دلجهاا0ة) (32 رقم)

دلدشير  دلجهاا0ة دملغرب.
عيودنه)د)) دزكي  رشيد  دلسيد 
تردست) (174 رقم) (2 دلرمل) تجزئة 

دنزكان)86355)دنزكان دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

بوزنبو) عبددلعزيز  دلسيد 

 3321 زنقة) ودلحوري  حي  عيودنه)د))

 86362 ( دلدشير  دلجهاا0ة) (32 رقم)

دلدشير  دلجهاا0ة دملغرب

عيودنه)د)) دزكي  رشيد  دلسيد 

تردست) (174 رقم) (2 دلرمل) تجزئة 

دنزكان)86355)دنزكان دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (27 بتاريخ) ( دالبتددئية بانزكان)

2222)تحت رقم)2168.

425I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

DFH TRADING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

DFH TRADING شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي محل رقم 

22 دلكائن بالطابق دلسفلي بدودر 

دملساسة عمالة دلصوير  - 44222 

دلصوير  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3795

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 11)فبرد0ر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

  DFH TRADING دلوحيد) دلشريك 

ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 

وعيودن مقرها دإلختماعي محل رقم)

بدودر) دلسفلي  بالطابق  دلكائن  (22

 44222 (- دلصوير ) عمالة  دملساسة 

توقف) (: ل) نتيجة  دملغرب  دلصوير  

دلنشاط دلتجاري.

و حدا مقر دلتصفية ب محل رقم)
بدودر) دلسفلي  بالطابق  دلكائن  (22
 44222 (- دلصوير ) عمالة  دملساسة 

دلصوير  دملغرب.)
و عين:

و) هونغيل  ( ادنييل) دلسيد) ))
خماعة) دملساسة  اودر  عيودنه)د))
 44222 دلصوير ) عمالة  دوناغة 
(( ( كمصفي) دملغرب  دلصوير  

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالصوير ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)335.
426I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

BARO TECHNOLOGIE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 22
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC
BARO TECHNOLOGIE شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

 RUE 117 وعيودن مقرها دإلختماعي
 IBNOU MOUNIR RESIDENCE

 AZZARKA 1er(ETG(N 2 MAARIF
CASABLANCA - 20220 دلددر 

دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
481947

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 BARO(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TECHNOLOGIE
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دملعددت) وتصد0ر  دستيردا  تجار  

داللكترونية.
 RUE 117(:(عيودن دملقر دالختماعي
 IBNOU MOUNIR RESIDENCE
 AZZARKA 1er ETG N 2 MAARIF
دلددر) (CASABLANCA( -( 20220

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد محمد دلبرواي)
حصة بقيمة)122.222)ارهم للحصة)
 1222 (: دلبرواي) محمد  دلسيد 

بقيمة)122.222)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد محمد دلبرواي عيودنه)د))
مد0ونة) (6 اور موظفي دلصحة رقم)

دلبيضاء)29492)دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محمد دلبرواي عيودنه)د))
مد0ونة) (6 اور موظفي دلصحة رقم)

دلبيضاء)29492)دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم))756362.
427I

DARAA AUDIT

N&M PET FOOD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

DARAA AUDIT
826 شارع دلقدس عين دلشق ، 
22222، دلددر دلبيضاء دملغرب

N&M(PET(FOOD شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 
دلصيوبر عمار  2 دلطابق 4 دلشقة 
12 - 22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.349823
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 أكتوبر) (21 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
مزوكي) ( بدر) (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (225
452)حصة لفائد ))دلسيد)) ))حمز ))

نيضام بتاريخ)21)أكتوبر)2222.
مزوكي) ( بدر) (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (225
452)حصة لفائد ))دلسيد)) ))أميمة)

نيضام بتاريخ)21)أكتوبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757273.
429I

DARAA AUDIT

N&M PET FOOD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

DARAA AUDIT
826 شارع دلقدس عين دلشق ، 
22222، دلددر دلبيضاء دملغرب

N&M(PET(FOOD  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 
دلصيوبر عمار  2 دلطابق 4 دلشقة 
12 - 22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.349823
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)21)أكتوبر)2222)تم تعيين)
مسير خد0د للشركة دلسيد) )))أميمة)

و حمز ))نيضام كمسير آمر
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757273.
432I

DARAA AUDIT

NM SOLUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

DARAA AUDIT
826 شارع دلقدس عين دلشق ، 
22222، دلددر دلبيضاء دملغرب

NM SOLUTION  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 
دلصيوبر عمار  2 دلطابق 4 دلشقة 
12 - 22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.349943
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)21)أكتوبر)2222)تم تعيين)
دلسيد) ))) للشركة  خد0د  مسير 

نيضام))أميمة و حمز  كمسير آمر
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757272.
431I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

NAUTICA NORMED
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
NAUTICA NORMED شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
دلجوالن ساحة دلجوالن بلوك 4 

عمار  أ دلطابق 2 رقم 28 وال0ة سيتر 
- 93222 تطودن دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
27781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.NAUTICA NORMED
دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتصد0ر معددت وملحقات دلقودرب.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 4 بلوك) دلجوالن  ساحة  دلجوالن 
عمار  أ دلطابق)2)رقم)28)وال0ة سيتر)

-)93222)تطودن دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد عمر طيانة):))1.222)حصة)

بقيمة)122.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد عمر طيانة عيودنه)د))شارع)
دلجيش دمللكي إقامة دليعمة أ رقم)25 

93222)تطودن دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عمر طيانة عيودنه)د))شارع)
دلجيش دمللكي إقامة دليعمة أ رقم)25 

93222)تطودن دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بتطودن))بتاريخ)14)أكتوبر)

2222)تحت رقم)4749.
433I

expert comptable

STE  BILAL ELHELALI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador(maroc

STE  BILAL(ELHELALI  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

محمد دلخامس - مركز قاسيطة - 

دتسافت - 62222 دلدرويش  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

  STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. BILAL ELHELALI

أعمال) (- (: غرض دلشركة بإ0جاز)

زردعية وإنشائية متيوعة.

-)دستيردا وتصد0ر خميع دملعددت)

دلزردعية و دلبياء.

دمليتجات) خميع  تصد0ر  (-

دلغذدئية..

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- قاسيطة) مركز  (- دلخامس) محمد 

دتسافت)-)62222)دلدرويش))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلهياللي  بالل  دلسيد 

دلدرويش) (62222 ( أزالف) مركز 

دملغرب.

عيودنه)د)) ( دلهياللي) دلسيد عاال 

دلدرويش) (62222 ( أزالف) مركز 

دملغرب.

عيودنه)د)) ( دلسيد محمد دلهياللي)

دلدرويش) (62222 ( أزالف) مركز 

دملغرب.

دلسيد  شيماء)دلهياللي ممثل من)

دلهياللي) دلسيد سعيد  ودلدها  طرف 

 62222 ( أزالف) مركز  عيودنه)د))

دلدرويش دملغرب.
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلهياللي  بالل  دلسيد 
مركز أزالف))62222)دلدريوش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)91.
434I

موثق

شركة دملسما 

AMALAL SOUSS 
إعالن متعدا دلقردردت

موثق
رقم 9 عمار  دليخيل دلطابق 2 
ملتقى شارعي محمد دلخامس و 

دلجيش دمللكي قرب مد0رية دالمن، 
86352، دنزكان دملغرب

 AMALAL SOUSS  شركة دملسما
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: زنقة 
دلعيون ٬ حي دلسمار  دلكرادن  - 

83422 دلكرادن  دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.3229

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)22)أكتوبر)2222)تم دتخاذ)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
و) بحب  دلرحيم  عبد  دلسيد  فوت 
ودلسيد) دلعيااي  مصطفى  دلسيد 
رضودن) ودلسيد  د0زدم  دلحسين 
زطيط) بوخمعة  ودلسيد  عكروا 
ودلسيد) دلعطيشان  رضودن  ودلسيد 
عبد) ودلسيد  دلرديس  دلرحمان  عبد 
بن) كوثر  دلسيد   و  اكاني  دلرحيم 
مالي ودلسيد محمد دلبزوك ودلسيد)
شعيب) ودلسيد  دلكوط  دبردهيم 
باحيد )) سار   ودلسيد   دلخد0ري 
دالختماعية) دلحصص  مجموع 
لفائد  دلسيد 0ونس دعدي ودلسيد)
حافيض) ودلسيد  حيددس  دناس 
ككوس دلتي 0ملكونها أي)132))حصة)
 AMALAL (« (« دملسما ) دلشركة  في 
مسؤولية)) ذدت  شركة  ( ( (« (SOUSS

 13.222,22 ( ( ( ( ( رأسمالها) (، محدوا )
ارهم و مقرها دالختماعي دلكائن زنقة)

دلعيون)٬)حي دلسمار  دلكرادن
قردر رقم))2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
للشركة) دألسا�شي  دليظام  تحيين 
((« (AMALAL SOUSS (« دملسما )
(، محدوا ) ( مسؤولية) ذدت  شركة 
ارهم و مقرها) (13.222,22 رأسمالها)
 ٬ دلعيون) دلكائن ب زنقة  دالختماعي 

. حي دلسمار  دلكرادن)
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
في رأسمال) تكون مساهمات دلشركاء)
ارهم) (13.222,22 دلشركة بما قدره)
ارهما) ارهم﴾) أالف  عشر   ﴿ثالثة 
0لي) كما  حصة  ( (132 إلى) مقسم  (،
حصة) (43 دعدي) 0ونس  دلسيد  ( ؛)
﴿دربعة) ارهم) (4.322,22 ( قدرها)
دالف و ثالثمائة ارهم)﴾)دلسيد دناس)
حيددس)43)حصة قدرها))4.322,22 
﴿دربعة دالف و ثالثمائة ارهم) ارهم)
44)حصة) ﴾)دلسيد حافيض ككوس)
قدرها))4.422,22)ارهم)﴿دربعة دالف)

و دربعمائة ارهم)﴾
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بتاروادنت))بتاريخ)27)نونبر)

2222)تحت رقم)1511.

435I

MECOMPTES

PRIKAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف دلددر 
دلبيضاء، 22252، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
PRIKAL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي سابييو 

دلرقم 688 دليودصر  - 2222  دلددر 
دلبيضاء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.357611

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))عبد دلرحيم بن)
دملليح-)بيان)352)حصة دختماعية من)
أصل)1.252)حصة لفائد ))دلسيد)) ))
عاال بن دملليح-)بيان بتاريخ)12)نونبر)

.2222
تفويت دلسيد)) ))عبد دلرحيم بن)
دملليح-)بيان)922)حصة دختماعية من)
أصل)1.252)حصة لفائد ))دلسيد)) ))
رشيد بن دملليح-)بيان بتاريخ)12)نونبر)

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757276.
436I

أسماء)ميد0ا

GRAND CANARIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

أسماء ميد0ا
شارع صهيب دلرومي بلوك 39 دلرقم 

22 دلبرنو�شي دلبيضاء، 22222، 
دلبيضاء دملغرب

GRAND CANARIA  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي لحالف 
اودر أوالا مو�شى دبن أحمد  - 22222 

دبن أحمد  دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

1221
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. GRAND CANARIA

محطة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلوقوا)

مقهى)

مطعم).

لحالف) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

اودر أوالا مو�شى دبن أحمد))-)22222 

دبن أحمد))دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد كمال خليل)):))167)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

167)حصة) ( (: ( دلسيد كريم خليل)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد محمد خليل)):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 166 ( (: ( دلد0اني) دلسيد  مباركة 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( خليل) كمال  دلسيد 

لحالف اودر أوالا مو�شى عين اوربان)

دبن أحمد))22222)دبن أحمد دملغرب).

عيودنه)د)) ( خليل) كريم  دلسيد 

لحالف اودر أوالا مو�شى عين اوربان)

دبن أحمد))22222)دبن أحمد دملغرب).

عيودنه)د)) خليل  محمد  دلسيد 

لحالف اودر أوالا مو�شى عين اوربان)

دبن أحمد))22222)دبن أحمد دملغرب).

دلسيد  مباركة دلد0اني))عيودنه)د))

لحالف اودر أوالا مو�شى عين اوربان)

دبن أحمد))22222)دبن أحمد دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) خليل  محمد  دلسيد 

لحالف اودر أوالا مو�شى عين اوربان)

دبن أحمد))22222)دبن أحمد))دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( دحمد) ببن  دالبتددئية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)122.

437I
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Consultation internationale  6872  

INTEXALU
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

  Consultation internationale
6872

شارع محمد دلخامس فضاء يسر  
دلطابق 12 رقم 355 ، 22122، دلددر 

دلبيضاء دملغرب
INTEXALU شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 19 زنقة 
اتيغم )DES THERMES) مليل 3 
الفيالت - 22122 دلبيصاء دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.81615
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2216 اخيبر) (31 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (1.322.222»
«1.222.222)ارهم»)إلى)»2.522.222 
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2217)تحت رقم)22652254.

438I

موثق

 Sté «: الشركة املسماة
» TCHINJI HAR SARL AU

إعالن متعدا دلقردردت

موثق
رقم 9 عمار  دليخيل دلطابق 2 
ملتقى شارعي محمد دلخامس و 

دلجيش دمللكي قرب مد0رية دالمن، 
86352، دنزكان دملغرب

 Sté TCHINJI «:  دلشركة دملسما
HAR SARL AU »  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: دلرقم 66 
تجزئة دلرحا ٬ دملحا0طة  - - تاروادنت 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.4243
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تم دتخاذ) (2222 28)شتيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
مجموع) دادفقير  دحمد  دلسيد  فوت 
دلحصص دالختماعية لفائد  دلسيد)
  122 0وسف ككوس دلتي 0ملكها أي)
 Sté (« دملسما ) دلشركة  في  حصة 
TCHINJI HAR SARL AU)»)))شركة)
رأسمالها) (، محدوا ) ( ذدت مسؤولية)
12.222,22)ارهم و مقرها دالختماعي)
 ٬ تجزئة دلرحا) (66 دلرقم) ( دلكائن ب)

دملحا0طة تاروادنت
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
للشركة) دألسا�شي  دليظام  تحيين 
 Sté TCHINJI HAR SARL(«:(( دملسما
AU)»)شركة ذدت مسؤولية))محدوا )
،)رأسمالها)12.222,22)ارهم و مقرها)
دالختماعي دلكائن ب دلرقم)66)تجزئة)

دلرحا)٬)دملحا0طة تاروادنت))
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
في رأسمال) تكون مساهمات دلشركاء)
ارهم) (12.222,22 دلشركة بما قدره)
﴿)عشر  أالف ارهم﴾)ارهما)،)مقسم)
إلى)122))حصة في دسم دلسيد 0وسف)

ككوس شريك وحيد
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بتاروادنت))بتاريخ)27)نونبر)

2222)تحت رقم)1512.
439I

alfafisc(sarl

AMCHETEL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

alfafisc(sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،
83350، OULED(TEIMA(MAROC

AMCHETEL  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي : حي 

سمار  دلكرادن دوالا تا0مة  - 83352 
دوالا تا0مة  دملغرب .

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.5899
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 17)اخيبر) دملؤرخ في)
)شركة ذدت مسؤولية) (AMCHETEL
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
مقرها دإلختماعي حي سمار  دلكرادن)
تا0مة)) دوالا  (83352 (- ( تا0مة) دوالا 
دملغرب))نتيجة لعدم تحقيق دلهدف).

و عين:
دلسيد) ))خمال)))بنبلة))و عيودنه)د))
اودر دمشتوتل تد�شي نسيددلن دوالا)
دملغرب)) ( تا0مة) دوالا  (83352 ( تا0مة)

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
حي) وفي  (2222 اخيبر) (17 بتاريخ)
سمار  دلكرادن دوالا تا0مة))-)83352 

دوالا تا0مة))دملغرب).
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 21 بتاريخ) ( بتاروادنت) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1573.
442I

alfafisc(sarl

AMCHETEL TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

alfafisc(sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،
83350، OULED(TEIMA(MAROC
AMCHETEL TRAVAUX  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي حي سمار  
دلكرادن دوالا تا0مة تاروادنت  - 

83352 دوالا تا0مة  دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.5899

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر) (2222 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 AMCHETEL دلوحيد) دلشريك  ذدت 

TRAVAUX)))مبلغ رأسمالها)122.222 

دإلختماعي حي) ارهم وعيودن مقرها 

سمار  دلكرادن دوالا تا0مة تاروادنت))

83352)دوالا تا0مة))دملغرب))نتيجة) (-

ل):)عدم تحقيق دلهدف منها).

و حدا مقر دلتصفية ب حي سمار )

(- ( تاروادنت) تا0مة  دوالا  دلكرادن 

83352)دوالا تا0مة))دملغرب).)

و عين:

دلسيد) ))خمال)))بنبلة و عيودنه)د))

اودر دمشتوتل تد�شي نسيددلن دوالا)

دملغرب)) ( تا0مة) دوالا  (83352 ( تا0مة)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 21 بتاريخ) ( بتاروادنت) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1572.

441I

DARAA AUDIT

 MAROC SOLUTIONS

INDUSTRIELLES
إعالن متعدا دلقردردت

DARAA AUDIT

826 شارع دلقدس عين دلشق ، 

22222، دلددر دلبيضاء دملغرب

 MAROC SOLUTIONS

INDUSTRIELLES »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: دلساملية 

2 زنقة 28 رقم 62 - - دلددر دلبيضاء  

دملغرب.
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»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.352343
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)21)أكتوبر)2222)تم دتخاذ)

دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:21 رقم) قردر 
ما0لي:)إقالة دلسيد  سمير  دلسودري)

من مهامها كمسير  ثانية للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:27 رقم) بيد 
دالحتفاظ بالسيد مالد نددم)) ما0لي:)
غير) لفتر   للشركة  وحيد  كمسير 
محدوا  حيث 0مكيه إلزدم دلشركة)
بشكل صحيح بجميع دلعمليات دلتي)
تقع في نطاق هدفه من مالل توقيعه)

وحده.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758622.
443I

RIFDIA PROMEDIA

ESSEN IMP EXP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

RIFDIA PROMEDIA
اودر داواوحن بني شيكر ، 62222، 

دلياظور دملغرب
ESSEN IMP EXP شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي حي ادر 
دلشباب دلعروي  - 62552 دلياظور 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.15297

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 ESSEN IMP دلوحيد) دلشريك  ذدت 
122.222)ارهم) EXP))مبلغ رأسمالها)
ادر) حي  دإلختماعي  مقرها  وعيودن 

دلياظور) (62552 (- ( دلشباب دلعروي)
ضعف دلعمل في) (: دملغرب نتيجة ل)

هدد دملجال.
و حدا مقر دلتصفية ب حي ادر)
دلياظور) (62552 (- دلعروي) دلشباب 

دملغرب.)
و عين:

و) دمللوكي  ( ميمون) ( دلسيد) ))
رقم) دمللكي  دلجيش  شارع  عيودنه)د))
دلياظور دملغرب) (62552 ( 34)دلعروي)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3827.
445I

أسماء)ميد0ا

GEWORK
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

أسماء ميد0ا
شارع صهيب دلرومي بلوك 39 دلرقم 

22 دلبرنو�شي دلبيضاء، 22222، 
دلبيضاء دملغرب

GEWORK شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي سيدي 
بوعبيد زنقة 1 رقم 1  - 22222 

سطات دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
4421

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2215 شتيبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GEWORK
أشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبياء.
دملعددت) أشغال  خميع 
دلتكيولوخية وخميع دألعمال دلتابعة)

لغرض دلشركة..
عيودن دملقر دالختماعي):)حي سيدي)
 22222 (- ( (1 رقم) (1 زنقة) بوعبيد 

سطات دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
((: ( دلتومي) دلحميد  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلتومي)) دلحميد  عبد  دلسيد 
 1 عيودنه)د))حي سيدي بوعبيد زنقة)

رقم)1  22222)سطات))دملغرب).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلتومي)) دلحميد  عبد  دلسيد 
 1 عيودنه)د))حي سيدي بوعبيد زنقة)

رقم)1  22222)سطات))دملغرب)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (12 بتاريخ) ( دالبتددئية بسطات)

2215)تحت رقم)-.
446I

MECOMPTES

HOME-DIS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشاط دلشركة)

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف دلددر 
دلبيضاء، 22252، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
HOME-DIS شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دالختماعي شارع 

سمية إقامة شهرزدا 3 دلطابق 

5 دلرقم 22 دليخيل - 2222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.328369

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2222 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):

توسيع دلغرض دملؤس�شي للشركة)

ليشمل عمليات دلتطوير دلعقاري..

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758899.

447I

SOCOGEC

MAGRI SER
شركة دملساهمة
تفويت حصص

SOCOGEC

 RUE DU PRINCE MY 84

 ABDELLAH ، 20130،

CASABLANCA MAROC

MAGRI SER شركة دملساهمة

وعيودن مقرها دإلختماعي 21 

 ANGLE RUE DE SOISSONS

 ET(BD(D›OUJDA - 20300

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 أكتوبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

 AZ-EDDINE (( ( دلسيد) تفويت 

AZZOUZ 12.422)حصة دختماعية)

من أصل)2.998)حصة لفائد ))دلسيد)

 MOHAMMED AZZOUZ (( (

بتاريخ)29)أكتوبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)754272.

448I
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SM SOUTH CAPITAL

ZED PARTNERS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
ZED PARTNERS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 39 محج 
 D - اللة 0اقوت دلطابق 5 شقة
22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.326.661
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 نونبر) (26 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
عبلة)) (( ( دلسيد) تفويت 
حصة) (C944586( 122(دلزويتني
حصة) (122 أصل) من  دختماعية 
شوكي) علي  (( ( دلسيد) ( لفائد )

)A754912))بتاريخ)26)نونبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759328.
449I

RIFDIA PROMEDIA

ESSEN IMP EXP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

RIFDIA PROMEDIA
اودر داواوحن بني شيكر ، 62222، 

دلياظور دملغرب
ESSEN IMP EXP  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : حي ادر 
دلشباب دلعروي  - 62552 دلياظور 

دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.15297
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 
شركة ذدت) ( (ESSEN IMP EXP حل)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
 62552 (- ( دلعروي) دلشباب  ادر  حي 
لضعف) نتيجة  دملغرب  دلياظور 

دملددميل.
و عين:

و) دمللوكي  ( ميمون) دلسيد) ))
رقم) دمللكي  دلجيش  شارع  عيودنه)د))
دلياظور دملغرب) (62552 ( 34)دلعروي)

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
وفي حي ادر) (2222 اخيبر) (24 بتاريخ)
دلياظور) (62552 (- ( دلشباب دلعروي)

دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3828.
452I

elite compta

أرمادا فسيليتيز ماروك
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

elite compta
 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 14

10000، rabat(maroc
أرمااد فسيليتيز ماروك شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
و عيودن مقرها دالختماعي دلرباط 
- ا0ور دلجامع، 422 شارع دلحسن 

دلثاني، شقة رقم 5. - 12262 دلرباط  
.

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.146215
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم تحويل) (2222 نونبر) (17 دملؤرخ في)

دلشكل دلقانوني للشركة من)»شركة)

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد»)

دملحدوا ».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129734.

451I

مكتب دلصابري

مخبزة تقليدية
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)دألشخاص دلطبيعيون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

مخبز  تقليد0ة 

 21 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

أكتوبر)2219))تم فسخ عقد دلتسيير)

دلسيد) )) طرف  من  دملوقع  دلحر 

)بصفته)د)) ( دلصيد) ( دلسالم) عبد 

مالك) ))لألصل دلتجاري))دلحامل) ))

رقم)) للتعريف  دلوطيية  للبطاقة 

K21721))دلقاطن) ))بالعيودن شارع)

 92222 (- ( دلسودني) (36 رقم) دنفا 

قاسم)))) ودلسيد) )) دملغرب  طيجة 

حرد) مسير) )) )بصفته)د)) دلكريمي)

دلوطيية) للبطاقة  دلحامل) )) ( ((( (

للتعريف رقم))GB33616)دلقاطن) ))

دلغرب) دالربعاء) سوق  بالعيودن 

دالقامة دلجد0د ))رقم)237)-)14322 

سوق دالربعاء)دلغرب دملغرب ودملسجل)

بالسجل دلتجاري باملحكمة دلتجارية)

بطيجة تحت))عدا)123266 .

452I

elite compta

أرمادا فسيليتيز ماروك
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

elite compta

 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 14

10000، rabat(maroc

أرمااد فسيليتيز ماروك شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلرباط 
- ا0ور دلجامع، 422 شارع دلحسن 

دلثاني، شقة رقم 5. - 12262 دلرباط 
دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.146215
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (17 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))حسان))مرخان))
أصل) من  دختماعية  حصة  (522
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222

ودئيل))بااو))بتاريخ)17)نونبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129734.
453I

SOCOGEC

ESCOD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

SOCOGEC
 RUE DU PRINCE MY 84

 ABDELLAH ، 20130،
CASABLANCA MAROC

ESCOD شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

 RUE 9 وعيودن مقرها دإلختماعي
 MOUJAHID(CHANGUITI  -

.20300 CASABLANCA(MAROC
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 أكتوبر) (26 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
  MOHAMMED(( ((تفويت دلسيد
AZZOUZ 22.482)حصة دختماعية)
لفائد )) حصة  (22.482 أصل) من 
 AZ-EDDINE(AZZOUZ(( ( دلسيد)

بتاريخ)28)شتيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)754273.
455I
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SOCOGEC

RIEGO CENTRE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

SOCOGEC
 RUE DU PRINCE MY 84

 ABDELLAH ، 20130،
CASABLANCA MAROC

RIEGO CENTRE شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 127 
  RUE(RADI(SLAOUI - 20300

.CASABLANCA MAROC
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 أكتوبر) (27 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
 MOHAMMED(( ((تفويت دلسيد
حصة دختماعية) (AZZOUZ 4.222
لفائد )) حصة  (4.222 أصل) من 
 AZ-EDDINE(AZZOUZ(( ( دلسيد)

بتاريخ)26)أكتوبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)754274.

457I

GOLDSOL

GOLDSOL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

GOLDSOL
إقامة دلبستان 2 عمار  1  محل 1 
سيدي دلبرنو�شي، 22612، دلددر 

دلبيضاء دملغرب
GOLDSOL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة 

دلبستان 2 عمار  1 محل 1 - 22612 
دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
483297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (27

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GOLDSOL

أعمال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبياء) دألرضيات-دعمال  طالء)

-.دلهيدسة دملدنية للبنية دلتحتية

(- دملباني) خميع  وترميم  صيانة 

تركيب دلقالع دملائية بمودا مختلفة

إقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلبستان)2)عمار )1)محل)1)-)22612 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

((: داريس) موالي  بوطالب  دلسيد 

522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

 522 ( (: رشيد ) بوطالب  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

داريس) موالي  بوطالب  دلسيد 

 9 د قامة دلحد0قة عمار ) عيودنه)د))
دلددر) (22422 14)سيدي مومن) رقم)

دلبيضاء)دملغرب.

دلسيد  بوطالب رشيد  عيودنه)د))

شارع دلكويت رقم))317 93222)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

داريس) موالي  بوطالب  دلسيد 

 9 د قامة دلحد0قة عمار ) عيودنه)د))
دلددر) (22422 14)سيدي مومن) رقم)

دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757926.

458I

aaf

LONICERA PLEATING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

aaf

 AV OMAR IBN KHATTAB RES

 MAS(PALOMAS 2 3eme(etg

n°75، 90000، TANGER(MAROC

LONICERA PLEATING  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر عين 

ادلية دلصغير  قطعة 414 خماعة 

دلعودمة طيجة  - 92222 طيجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. LONICERA PLEATING

صياعة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملالبس ودملنسوخات.

عيودن دملقر دالختماعي):)اودر عين)

خماعة) (414 قطعة) دلصغير   ادلية 

طيجة) (92222 (- ( طيجة) دلعودمة 

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 322.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

آلة)) (: نوردلهروني) محمد  دلسيد 

دلخياطة بقيمة)162.222)ارهم.

دلسيد لطفي دلخمال عربيط):)آلة)

دلخياطة بقيمة)162.222)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

نوردلهروني) محمد  دلسيد 

سياء) تجزئة  (2 دلبردنص) عيودنه)د))

طيجة)) (4 رقم) دلسفرخل  شارع  (3

92222)طيجة دملغرب.

عربيط) دلخمال  لطفي  دلسيد 
عمار ) دلسيد قطب  زنقة  عيودنه)د))

12)طيجة)) 3)شقة) لؤلؤ  موزدر طابق)

92222)طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

نوردلهروني) محمد  دلسيد 

سياء) تجزئة  (2 دلبردنص) عيودنه)د))

طيجة)) (4 رقم) دلسفرخل  شارع  (3

92222)طيجة دملغرب

عربيط) دلخمال  لطفي  دلسيد 
عمار ) دلسيد قطب  زنقة  عيودنه)د))

12)طيجة)) 3)شقة) لؤلؤ  موزدر طابق)

92222)طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237843.

459I

BURCICA

WILHELM AND CO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

BURCICA

432 زنقة مصطفى دملعاني دملكتب 

14 دلطابق 5 دلددر دلبيضاء ، 

22612، دلددر دلبيضاء دملغرب

WILHELM AND CO شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 

ركردكة إقامة الكورنيش دلعمار  رقم 

1 دلطابق دلسفلي ميطقة بوركون - 

22242 دلددر دلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.345219

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 11)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
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مبلغ) ( (WILHELM AND CO
وعيودن) ارهم  (522.222 رأسمالها)
مقرها دإلختماعي زنقة ركردكة إقامة)
دلطابق) (1 رقم) دلعمار   الكورنيش 
 22242 (- بوركون) ميطقة  دلسفلي 
(: ل) نتيجة  دملغرب  دلبيضاء) دلددر 

توقيف نشاط دلشركة
زنقة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
ركردكة إقامة الكورنيش دلعمار  رقم)
(- دلطابق دلسفلي ميطقة بوركون) (1

22242)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

و) دلسالوي  ( ميصف) دلسيد) ))
عيودنه)د))17)زنقة دلقصر دلبديع حي)
دملغرب) دلددر دلبيضاء) (22212 دلهياء)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759281.
462I

centre d’étude de gestion et d’organisation

CLINIQUE MEDICO-
 CHIRURGICALE
 LONGCHAMPS
CASABLANCA
إعالن متعدا دلقردردت

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

CLINIQUE(MEDICO-
 CHIRURGICALE LONGCHAMPS

CASABLANCA »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: 17، 
ساحة تشارلز نيكول ، دلطابق 7 
، مكتب رقم -2 دلددر دلبيضاء - 
22122 دلددر دلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.32959
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تم دتخاذ) (2222 15)شتيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
ساحة) (،17 تحويل مقر دلشركة من)
مكتب) (، (7 دلطابق) (، نيكول) تشارلز 
دلعيودن) إلى  دلبيضاء) دلددر  (2- رقم)
(- غاندي) ،شارع  (4 ( دلتالي:) دلجد0د 

دلددر دلبيضاء)))
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
من) دلردبع  دلبيد  مقتضا0ات  تعد0ل 

دليظام دالسا�شي للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758639.
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مكتب دلدردسات و دملحاسبة كومار

 AZIZA PARAPHARMACIE
MEDIC

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

مكتب دلدردسات و دملحاسبة كومار
36 زنقة مردكش ، 25222، مربكة 

دملغرب
 AZIZA PARAPHARMACIE
MEDIC شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 
طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 392 مكرر 
زنقة ابي حي دلقدس 2 ش 1 مريبكة  

- 25222 مريبكة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.4743

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
 AZIZA دلوحيد) دلشريك  ذدت 
مبلغ) ( (PARAPHARMACIE MEDIC

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
مقرها دإلختماعي)392)مكرر زنقة ابي)
حي دلقدس)2)ش)1)مريبكة))-)25222 
عدم) (: ل) نتيجة  دملغرب  مريبكة 

خدو  دملشروع.
و حدا مقر دلتصفية ب)392)مكرر)
زنقة ابي حي دلقدس)2)ش)1)مريبكة))

-)25222)مريبكة دملغرب.)
و عين:

و) لخد0مي  ( عزيز ) دلسيد) ))
حي) ابي  زنقة  مكرر  (392 عيودنه)د))
 25222 ( مريبكة) (1 ش) (2 دلقدس)
مريبكة دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بخريبكة))بتاريخ)16)اخيبر)

2222)تحت رقم)925.
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MECOMPTES

HOME-DIS
إعالن متعدا دلقردردت

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف دلددر 
دلبيضاء، 22252، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
HOME-DIS »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: شارع 
سمية إقامة شهرزدا 3 دلطابق 

5 دلرقم 22 دليخيل - 2222 دلددر 
دلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.328369
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تم دتخاذ) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تم رفع رأسمال دلشركة بمبلغ قدره)
 12.222« من) أي  ارهم») (22.222»
ارهم»)إلى)»32.222)ارهم»)عن طريق)

:)تقد0م حصص نقد0ة أو عينية.هذه)
دلزياا  في رأس دملال محجوز  لطرف)
نتيجة) بن خلون.) دلسيد رضا  ثاني،)
مع) (SARL أصبحت دلشركة) (، لذلك)

شركاء)متعدا0ن.
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
0قر دملساهم دلوحيد باستقالة دلسيد)
هتمي بدر من ميصبه كمد0ر))للشركة)
و 0ظل دلسيد محمد ميير هتمي دملد0ر)

دلوحيد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
-تأمذ دلشركة دالسم دلتجاري دلتالي:)
HOME DIS SARL)في خميع دألعمال)
ودلقسائم) ودملنشوردت  ودلفودتير 
أو) بالشركة  تتعلق  مستيددت  وأي 
مستيددت أمر  صاار  عن دلشركة)
أو) أعاله  دالسم  يسبق  أن  0جب  (،
 SOCIÉTÉ(-(0تبعه على دلفور دلكلمات
 A( RESPONSABILITÉ( LIMITÉE
ودضح) بشكل  مكتوًبا  (- (((SARL
بالكامل وإعالن رأس دملال دالختماعي.
بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:))
بن) دلسيد  ب:) يساهمون  -دلشركاء)
أو) (، سهم) (222 بمعدل) خلون رضا 
دلسيد) (- ارهم) (20،000.00 بمبلغ)
محمد ميير هتمي)،)بنسبة)122)سهم)

،)أو بمبلغ))10،000.00)ارهم)
على) 0يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 
رأس مال دلشركة ثابت بمبلغ) ما0لي:)
ألف) )ثالثون  ارهم) (32.222.22
)ثالثمائة)) (322 إلى) مقسم  (، ارهم))
(، ارهم للسهم) (122.22 سهم بقيمة)
مدفوعة بالكامل)،)تحمل دألرقام من)
بما) للشركاء) ومخصصة  (322 إلى) (1

0تياسب مع مساهمات كل منهم
دلذي أصبح في) (14 بيد رقم دلبيد)
دليظام دلجد0د دلبيد)17:)دلذي 0يص)
تم تعيين دلسيد محمد) ( على ما0لي:)

ميير هتمي كمد0ر وحيد للشركة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758899.
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CARREFOUR DES MANAGERS

SOFT-GY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC
SOFT-GY شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
 GROUPE وعيودن مقرها دإلختماعي

 17-ATTAKADDOUM GH2
 2EME ETAGE SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA 20610
CASABLANCA دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
SOFT-(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GY
غرض) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلشركة في دملغرب وفي خميع دلدول)

دألمر :
تجار  وتوزيع وتسويق دملشروبات)
وخميع دمليتجات دلغذدئية ودلزردعية.
تاخر 0قوم باالستيردا ودلتصد0ر)-)

تاخر في دمليتجات دلغذدئية.
دملودا) في  دلتجزئة ودلجملة  تجار  

دلغذدئية ودملشروبات.
عملية) أي  فإن  (، أعم) وبشكل 
أعاله) دملذكور  بالنشاط  مرتبطة 
ضرورية أو مفيد  ببساطة لتحقيق)
أن) دملرجح  ومن  دملؤس�شي  غرضها 

تعزز نموها وتطورها..
(: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 GROUPE ATTAKADDOUM

 GH2-17( 2EME( ETAGE( SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA

CASABLANCA 22612)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد محمد ادواي):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلسيد عبددلهااي دلفلكي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ادواي  محمد  دلسيد 

هوليدد)49222)أمسترادم هوليدد.

دلفلكي) عبددلهااي  دلسيد 

 3 عيودنه)د))ا0ار دلضخامة مجموعة)
بوسكور  دليودصر) (11 رقم) (2 طابق)

دلبيضاء) دلددر  (27182 دلبيضاء)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ادواي  محمد  دلسيد 

هوليدد)49222)أمسترادم هوليدد

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758968.
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CAPRICOF

DYNA WEB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

CAPRICOF

 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA(CASABLNACA،

20400، CASABLNACA(MAROC

DYNA WEB شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 5/7 إقامة 

أوروك زنقة دحمد طوقي دلطابق 1 
رقم 1 دلددردلبيضاء دلددردلبيضاء 

22422 دلددردلبيضاء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.871184

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)12)أبريل)2211)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

دحمد) زنقة  أوروك  إقامة  (7/5»

دلددردلبيضاء) (1 رقم) (1 طوقي دلطابق)

دلددردلبيضاء) (22422 دلددردلبيضاء)

دملغرب»)إلى)»12)ادندروميد متجر رقم)

2)ميطقة دملستشفيات دلددردلبيضاء)

دلددردلبيضاء)) (22422 دلددردلبيضاء)

دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0ونيو)2211)تحت رقم)376746.
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CAPRICOF

DYNA WEB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CAPRICOF

 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA(CASABLNACA،

20400، CASABLNACA(MAROC

DYNA WEB شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  5/7إقامة 

أوروك زنقة دحمد طوقي دلطابق 1 

رقم 1 دلددردلبيضاء دلددردلبيضاء 

22422 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

184871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2228 0ونيو) (17

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 DYNA(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WEB

تطوير) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تطبيقات دلويب.

عيودن دملقر دالختماعي):))7/5إقامة)

 1 دلطابق) دحمد طوقي  زنقة  أوروك 

دلددردلبيضاء) دلددردلبيضاء) (1 رقم)

22422)دلددردلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)2228)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: 0وسف) دلبروزي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: حفيظة) بساس  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دلبروزي 0وسف عيودنه)د))

زنقة دبو دلي إبن رحال فيلواروم) (12

دلددردلبيضاء) (22422 دلددردلبيضاء)

دملغرب.

دلسيد  بساس حفيظة عيودنه)د))

22)زنقة محمد فيدوزي دلطابق دلثاني)

دلددردلبيضاء) دملستشفيات  ميطقة 

22422)دلددردلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلبروزي 0وسف عيودنه)د))

زنقة دبو دلي إبن رحال فيلواروم) (12

دلددردلبيضاء) (22422 دلددردلبيضاء)

دملغرب

دلسيد  بساس حفيظة عيودنه)د))

22)زنقة محمد فيدوزي دلطابق دلثاني)

دلددردلبيضاء) دملستشفيات  ميطقة 

22422)دلددردلبيضاء)دملغرب

تم دإل0ددع دلقانوني ب-))بتاريخ)26 

0ونيو)2228)تحت رقم)-.
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jamal ait hommad

أ8ر
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،
16000، SIDI(KACEM(MAROC
أ8ر شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 56 
رقم 7 حي دلكوش  سيدي قاسم 

16222 سيدي قاسم مغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28729
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

دإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أ8ر.
دستغالل) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

مقهى وصالة دلعاب.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
7)حي دلكوش))سيدي قاسم) 56)رقم)

16222)سيدي قاسم مغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (252 ( (: د0وب) دلسيد دشر 

بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد رشيد ارويش):))252)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
زنقة) دلسيد دشر د0وب عيودنه)د))
 16222 ( دلكوش) حي  (32 رقم) (55

سيدي قاسم مغرب.
عيودنه)د)) ارويش  رشيد  دلسيد 
تجزئة وليلي رقم)321  16222)سيدي)

قاسم مغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

ومودطن مسيري دلشركة:

زنقة) دلسيد دشر د0وب عيودنه)د))

 16222 ( دلكوش) حي  (32 رقم) (55

سيدي قاسم مغرب

عيودنه)د)) ارويش  رشيد  دلسيد 

تجزئة وليلي رقم)321  16222)سيدي)

قاسم مغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( دالبتددئية بسيدي قاسم)

اخيبر)2222)تحت رقم)621.
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دملركز دلجهوي لالستثمار لجهة دلعيون دلساقية)

دلحمردء

GROUPE ANASSI EVENT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستثمار لجهة 

دلعيون دلساقية دلحمردء

صيدوق دلبر0د 2266 ، 72222، 

دلعيون دملغرب

GROUPE ANASSI EVENT شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 15 

بلوك ل حي موالي رشيد دلشطر 

دلثاني مكرر  - 72222 دلعيون 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GROUPE ANASSI EVENT

غرض دلشركة بإ0جاز):)متعهد

دملوسيقيين.

ميظمي حفالت دلزفاف ودلحفالت.

•)دملصورين.

•)تزيين دلبوفيه.

•)تزيين دلسيار .

متخصص في تيظيم لقاء)عمل) (•

أو حدث ادمل دلشركة.

•)دلذكر  دلسيوية للشركة.

•)دملعارض.

•)دملياسبات دلتذكارية.

•)دملؤتمردت.

مع شركات) ودلتعاون  دلشردكة  (•

ودألاودت) ودليظافة  دلصيانة 

دملستخدمة في دلصيانة..
 15 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلشطر) رشيد  موالي  حي  ل  بلوك 

دلثاني مكرر))-)72222)دلعيون دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: نجا  سيو�شي) دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) سيو�شي  نجا   دلسيد  

حي موالي رشيد دلشطر دلثاني شارع)

 22 شقة) (38 عمار ) دلعربي  دملغرب 

72222)دلعيون دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) سيو�شي  نجا   دلسيد  

حي موالي رشيد دلشطر دلثاني شارع)

 22 شقة) (38 عمار ) دلعربي  دملغرب 

72222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)24)اخيبر)

2222)تحت رقم)3169/2222.

468I

د0كولوخيك بيلد0يغ

اكولوجيك بيلدينغ
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

د0كولوخيك بيلد0يغ
شقة 1 رقم 66 دمرشيش تالوخت 
مردكش ، 42222، مردكش دملغرب
دكولوخيك بيلد0يغ شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شقة 1 
رقم 66 دمرشيش تالوخت مردكش - 

42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

دكولوخيك بيلد0يغ.
أالشغال) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعمومية ودلبياء)
بيع مودا دلبياء.

 1 شقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)
(- دمرشيش تالوخت مردكش) (66 رقم)

42222)مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بردهيم) شافق  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 1.222 (: بردهيم) شافق  دلسيد  (

بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) بردهيم  شافق  دلسيد 
رقم)9)دمرشيش تجزئة كريمة مردكش)

42222)مردكش دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) بردهيم  شافق  دلسيد 
رقم)9)دمرشيش تجزئة كريمة مردكش)

42222)مردكش دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (16 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)9296.

469I

فيدي أكسبير

غرين سرفيس مديكال
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

فيدي أكسبير

شارع دبن رشد ،عمارت دلعلج ،شقة 
رقم 14 ، 62222، وخد  دملغرب

غرين سرفيس مد0كال شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي ضهر ملحلة 

تجزئة موهوب زنقة د رقم 116 - 

62222 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

35229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 0يا0ر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

غرين) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

سرفيس مد0كال.

غرض دلشركة بإ0جاز):)إادر  ونقل)

دملخلفات دلطبية.

ضهر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
ملحلة تجزئة موهوب زنقة د رقم)116 

-)62222)وخد  دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)2222)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

12.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: دملوساوي) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد محمد دملوساوي عيودنه)د))
تجزئة دلعسكرية زنقة أسامة بن زيد)

رقم)499 62222)وخد  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محمد دملوساوي عيودنه)د))
تجزئة دلعسكرية زنقة أسامة بن زيد)

رقم)499 62222)وخد  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0وليوز) (14 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)-.
472I

comptajouari

 AUTO ECOLE LARSSAOUI
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

comptajouari
 AV(ADMI(RES(DAY(APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY(APPT 12 BENI(MELLAL،
23000، BENI(MELLAL(maroc

 AUTO ECOLE LARSSAOUI SARL
AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
 DOUAR وعيودن مقرها دإلختماعي
 AIT EL MAJIDI OULED YAICH
BENI(MELLAL - 23000 بني مالل 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
12795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 AUTO(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE LARSSAOUI SARL AU

(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

 TENANT UN ECOLE POUR LA

 CONDUITE DES AUTOMOBILE

 AYANT DEUX VOITURES OU

..DAVANTAGE

 DOUAR(:(عيودن دملقر دالختماعي

 AIT EL MAJIDI OULED YAICH

بني مالل) (BENI( MELLAL( -( 23000

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)122)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 AUTO ECOLE دلشركة)

LARSSAOUI(:((1.000)حصة بقيمة)

122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلعرساوي)) دللطيف  عبد  دلسيد 

عيودنه)د))اودر دوالا دعمر دوالا دعيش)

بني مالل)23222)بني مالل دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلعرساوي) دللطيف  عبد  دلسيد 

عيودنه)د))اودر دوالا دعمر دوالا دعيش)

بني مالل)23222)بني مالل دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 18 بتاريخ) ( مالل) ببني  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1212.

471I

مكتب دلدردسات و دملحاسبة كومار

 AZIZA PARAPHARMACIE

MEDIC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

مكتب دلدردسات و دملحاسبة كومار

36 زنقة مردكش ، 25222، مربكة 

دملغرب

 AZIZA PARAPHARMACIE

MEDIC شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 392 

مكرر زنقة ابي حي دلقدس 2 ش 1 

مريبكة - 25222 مريبكة دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.4743

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2222 اخيبر) (15 في) دملؤرخ 

 AZIZA PARAPHARMACIE حل)

مسؤولية) ذدت  شركة  (MEDIC

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

مقرها دإلختماعي)392)مكرر زنقة ابي)

حي دلقدس)2)ش)1)مريبكة)-)25222 

مريبكة دملغرب نتيجة لعدم خدو )

دملشروع.

و عين:

و) لخد0مي  ( عزيز ) دلسيد) ))

حي) ابي  زنقة  مكرر  (392 عيودنه)د))

 25222 مريبكة) (1 ش) (2 دلقدس)

مريبكة دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 392 وفي) (2222 اخيبر) (15 بتاريخ)

 1 ش) (2 مكرر زنقة ابي حي دلقدس)

مريبكة)-)25222)مريبكة دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بخريبكة))بتاريخ)29)اخيبر)

2222)تحت رقم)924.

472I



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   1126

ste(BIG-UP(SARL(AU

BIG-UP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ste(BIG-UP(SARL(AU

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

BIG-UP شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي لالميمونة 

دملركز سوق دلثالء دلغرب - 14152 

لالميمونة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

26897

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 اخيبر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

BIG- (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.UP

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملستخدمين.

عيودن دملقر دالختماعي):)لالميمونة)

 14152 (- دلغرب) دملركز سوق دلثالء)

لالميمونة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد غبة عبددللطيف):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دللطيف) عبد  غبة  دلسيد 
لكامل) ادر كددار  سيدي  عيودنه)د))
مشرع) (14222 بلقصيري) مشرع 

بلقصيري دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عبددللطيف) غبة  دلسيد 
لكامل) ادر كددار  سيدي  عيودنه)د))
مشرع) (14222 بلقصيري) مشرع 

بلقصيري دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلغرب)) دالربعاء) بسوق  دالبتددئية 
رقم) تحت  (2222 اخيبر) (24 بتاريخ)

.596

473I

nabiq mohammed

OPERA SYSTEME
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
OPERA SYSTEME شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي داوز فوم 
 BENI MELLAL 23222 -  دلعيصر

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

12637
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (27
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.OPERA SYSTEME
مقاول) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
أعمال دملردقبة ودلحما0ة من دلسرقة

تاخر أخهز  كمبيوتر
تاخر ملحقات صيدلية.

عيودن دملقر دالختماعي):)داوز فوم)
 BENI MELLAL  23222 (- ( دلعيصر)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلسيد عبد دلصمد بيوا )

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: دملعلم) دلحسين  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
بيوا ) دلصمد  عبد  دلسيد 
 23222 عيودنه)د))حي دملعدن دوربيع)

بني مالل دملغرب.
دملعلم عيودنه)د)) دلحسين  دلسيد 
22222)دزيالل) اودر دتغية د0ت تكيلة)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دملعلم عيودنه)د)) دلحسين  دلسيد 
22222)دزيالل) اودر دتغية د0ت تكيلة)

دملغرب
بيوا ) دلصمد  عبد  دلسيد 
 23222 عيودنه)د))حي دملعدن دوربيع)

بني مالل دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية ببني مالل))بتاريخ)23)نونبر)

2222)تحت رقم)748.
474I

CLAIR FINANCE COMPTA

ALICAMED COMPANY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CLAIR FINANCE COMPTA
زنقة 147 رقم 16 طابق 2 شارغ ودا 
سبو داللفة ، 22242، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
ALICAMED COMPANY شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 
شردرا  دلطابق دلسفلي ارب لوبيال 
بوركون - 22252 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ALICAMED COMPANY

تصنيع،) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ترويج وتحضير دمليتجات دلصيدالنية)

وشبه دلصيدالنية.
زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختماعي)

لوبيال) دلسفلي ارب  دلطابق  شردرا  

دلبيضاء) دلددر  (22252 (- بوركون)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد عصام كاميل):))522)حصة)

بقيمة)52.222)ارهم للحصة).

دلصباحية) دبن  االل  دلسيد  

ارهم) (52.222 حصة بقيمة) (522 ( (:

للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) كاميل  عصام  دلسيد 

أ) ارج  ح  ح  سو�شي  دملختار  عملية 

دلحسني) دلحي  (57 شقة) (5 طابق)

22232)دلبيضاء)دملغرب.

دلصباحية) دبن  االل  دلسيد  

دلسو�شي) دملختار  عملية  عيودنه)د))

دلحي) (57 شقة) (5 أ طابق) ح ح ارج 

دلحسني)22232)دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  دلبتول بن دملالح عيودنه)د))

تيط مليل)) (59 فيال رقم) (2 حي دألمل)

29642)دلبيضاء)دملغرب.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.
475I

ا0ودن دلخدمات

STE M.A4 SERVICE SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ا0ودن دلخدمات
شارع محمد دلخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 
دملغرب

  STE(M.A4 SERVICE(SARL(AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلشليحات دلكرييات دلودا سيدي 
قاسم - 16222 سيدي قاسم  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
28725

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. M.A4 SERVICE SARL AU
بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

طفا0ات دلحريق.
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
سيدي) دلودا  دلكرييات  دلشليحات 
قاسم)) سيدي  (16222 (- قاسم)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد معاا د0ت دملكي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد معاا د0ت دملكي عيودنه)د))

قاسم) سيدي  دلودا  دلشليحات  حي 

16222)سيدي قاسم))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد معاا د0ت دملكي عيودنه)د))

قاسم) سيدي  دلودا  دلشليحات  حي 

16222)سيدي قاسم دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 17 بتاريخ) ( دالبتددئية بسيدي قاسم)

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

476I

trainning(office(and(accounting(advice

 MASTER PROJECT«   

  LOGISTICS MAROC

»MPLM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

 MASTER PROJECT«   

    LOGISTICS(MAROC  «MPLM

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 

 IMMEUBLE(MALAK  2 EME

 ETAGE(APPART 8  BD(CADI

 AYAD   - 80000 AGADIR

.MAROC

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.44793

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (28 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

د0ت) نعيمة  (( ( دلسيد) تفويت 

3.222)حصة دختماعية من) دلزهردء)

دلسيد) ( لفائد ) حصة  (5.222 أصل)

28)نونبر) ) ))عمر د0ت دلزهردء)بتاريخ)

.2222

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (28 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97651.

477I

BEST COMPTA SARL

 FAST LEARNING PRIVE
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

 FAST LEARNING PRIVE SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دملحمد0ة دقامة عالء طابق 1 شقة 2 

تطودن - 93222 تطودن  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.24253

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

  FAST LEARNING PRIVE SARL

مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم وعيودن)

دملحمد0ة) شارع  دإلختماعي  مقرها 

تطودن) (2 شقة) (1 طابق) دقامة عالء)

(: دملغرب نتيجة ل) ( تطودن) (93222 (-

مشاكل مالية

لبنى) دلسيد   من  كل  دستقالة 
دلحمددوي

دلحمددوي) 0اسميية  ودلسيد  

كمسير للشركة.

شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

دملحمد0ة دقامة عالء)طابق)1)شقة)2 

تطودن)-)93222)تطودن دملغرب.)

و عين:

و) دلحمددوي  ( لبنى) ( دلسيد) ))

عين) دقامة  دلخردز  محمد  عيودنه)د))
 93222  9 رقم) (3 طابق) ( خد0د )

تطودن دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

15)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)3247.

478I

ARMOZELLE SARL AU

ARMOZELLE (SARL AU(
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ARMOZELLE SARL AU

مركز دملقاوالت دلصغر  دلتضاميية 

، طريق د0موزدر شارع موالي عبد هللا 

مقاطعة سايس ، فاس ، 32222، 

فاس دملغرب

)ARMOZELLE (SARL(AU شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي مركز 

دملقاوالت دلصغر  دلتضاميية، 

طريق إ0موزدر شارع موالي عبد هللا 

مقاطعة سايس فاس. - 32222 

فاس دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

62183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2219 غشت) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ARMOZELLE (SARL AU(
)دلخياطة) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
دلتقليد0ة) دلخياطة  دلد0كور،) وفن 
وتزيين:) ( صياعة) دلطرز،) ودلعصرية،)
(، أطقم أفرشة دملنزل) أطقم دلسرير,)
مستلزمات دالطفال،)غرف دألطفال و)

دلبالغين))وبوفيهات دملياسبات.).
مركز) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دملقاوالت دلصغر  دلتضاميية،)طريق)
إ0موزدر شارع موالي عبد هللا مقاطعة)
سايس فاس.)-)32222)فاس دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلباشة) إ0مان  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دلباشة  إ0مان  دلسيد  
 3 رقم) كريم  إقامة  لحلو  ودا  زنقة 
شقة)8)نرخس س فاس)32272)فاس)

دملغرب).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دلباشة  إ0مان  دلسيد  
 3 رقم) كريم  إقامة  لحلو  ودا  زنقة 
شقة)8)نرخس س فاس)32272)فاس)

دملغرب)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
غشت) (16 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2219)تحت رقم)2741.
479I

دئتمانية ميسيون كونساي

ACI EQUIPMENTS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

دئتمانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين دلسبع ، 

22592، دلددر دلبيضاء دملغرب
ACI EQUIPMENTS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

ريية  تجزئة 27 بوسكور  - 22222 
دلبيضاء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.122943

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (19 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
)رزاي) )عثمان) (( ( تفويت دلسيد)
أصل) من  دختماعية  حصة  (2.911
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (24.823

محمد رزاي بتاريخ)19)نونبر)2222.
تفويت دلسيد)) ))ناا0ة))بن ادووا)
أصل) من  دختماعية  حصة  (2.911
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (24.842

محمد رزاي بتاريخ)19)نونبر)2222.
رزاي) مريم  (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (2.911
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (24.823

محمد رزاي بتاريخ)19)نونبر)2222.
رزاي) ( مهدي) (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (2.911
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (24.823

محمد رزاي بتاريخ)19)نونبر)2222.
رزاي) ( حمز ) (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (2.911
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (24.823

محمد رزاي بتاريخ)19)نونبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758952.
482I

دئتمانية ميسيون كونساي

 GREEN LIGHTHING
ENGENEERING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
إنشاء)فرع تابع للشركة

دئتمانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين دلسبع ، 

22592، دلددر دلبيضاء دملغرب
 GREEN LIGHTHING

ENGENEERING شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 68،  زدوية  
زنقة  قيراي سان سانس، بلفد0ر - 

22222 دلبيضاء دملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)13)مارس)2222)تقرر إنشاء)

دلتسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

شارع) (،122 بالعيودن) دلكائن  و  (-

 22222 (- سلمى) إقامة  دلربيع،) دم 

طرف) من  دملسير  و  دملغرب  دلبيضاء)

دلسيد) ))هلي مصطفى.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758628.

481I

موثق لزرق علي

 TRANSIT INTERNATIONAL
ET REPRÉSENTATION

par abréviation TRINT 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مالءمة دليظام دألسا�شي للشركة

موثق لزرق علي

387 شارع محمد دلخامس ، 

22252، دلددر دلبيصاء دملغرب

 TRANSIT INTERNATIONAL

 ET(REPRÉSENTATION(par

abréviation TRINT »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

 N° 96, :وعيودن مقرها دالختماعي

 Rue(Pierre(Parent, 4 ETG , N° 37,

Casablanca - 20110 دلددردلبيضاء 

دملغرب.

»مالءمة دليظام دألسا�شي للشركة»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.48225

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)26)اخيبر)2219

دألسا�شي) دليظام  مالءمة  تقرر 

دلقانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

مالءمة دلقانون دالسا�شي))للشركة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 15 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0وليوز)2222)تحت رقم)739667.

482I

PERTINENT CONSEIL

LAHLAOUA CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PERTINENT CONSEIL

 LOT(HABIBA(RUE 1 N°39 ETG

 2 HAJ(FATEH(CASABLANCA ،

20260، CASABLANCA(MAROC

LAHLAOUA CAR شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 19 

إقامة دلفتح عين حروا   - 42522 

دملحمد0ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

26541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.LAHLAOUA CAR

(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR

 19 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 42522 (- ( إقامة دلفتح عين حروا )

دملحمد0ة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: لحالو ) رشيد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) لحالو   رشيد  دلسيد 
5)ق ج دلبيضاء) 43)خميلة) زنقة) (13

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) بوعبو  سهام  دلسيد  
 6 رقم) (1 عمار ) (2 وليلي) مجموعة 
سيدي مومن دلبيضاء))22522)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية باملحمد0ة))بتاريخ)19)نونبر)

2222)تحت رقم)1712.
483I

CABINET CADRE CONSEIL

MENARA TAMSAHLTE
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
MENARA TAMSAHLTE »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: مركز 
دليقوب زدكور   - 47722 زدكور  

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.277

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2212)تم دتخاذ) 12)غشت) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:21 رقم) قردر 
ما0لي:)تفويت دلسيد لعيدور دبردهيم)
دلحصص دململوكة له)833.33)حصة)
حسن) دلسيد  للمقتنيين  دختماعية 
حصة دختماعية و) (416.67 لعيدور)
دلسيد محمد لعيدور)416.66)حصة)

دختماعية.
على) 0يص  دلذي  (:22 رقم) قردر 
تفويت دلسيد  فاطمة بوزردا) ما0لي:)
دلحصص دململوكة لها)166.67)حصة)
حسن) دلسيد  للمقتنيين  دختماعية 
دختماعية) حصة  (83.33 لعيدور)
83.34)حصة) ودلسيد محمد لعيدور)

دختماعية.

على) 0يص  دلذي  (:23 رقم) قردر 
لعيدور) حسن  دلسيد  تعيين  ما0لي:)

مسير دلشركة لفتر  غير محدا .
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:21 رقم) بيد 
ما0لي:)تعد0ل دلفصلين))26)و)27)من)

دلقانون دالسا�شي.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بزدكور ))بتاريخ)28)أكتوبر)

2212)تحت رقم)125.

484I

DK PARTNERS MAROC

ADHERENCE SOLUTIONS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 ADHERENCE SOLUTIONS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع بير 

دنزدردن, دلطابق 6 شقة 23  - 22522 
دلددردلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.31241
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 15)شتيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
 ADHERENCE دلوحيد) دلشريك 
رأسمالها) مبلغ  ( (SOLUTIONS
مقرها) وعيودن  ارهم  (222.222
دلطابق) دنزدردن,) بير  دإلختماعي شارع 
دلددردلبيضاء) (22522 (- ( (23 شقة) (6
نشاط) وقف  (: ل) نتيجة  دملغرب 

دلشركة.
و حدا مقر دلتصفية ب شارع بير)
دنزدردن,)دلطابق)6)شقة)23))-)22522 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.)

و عين:
و) دلخياري  ( ( عزيز) دلسيد) ))
دبردهيم) شارع  (158 عيودنه)د))
 22382   22 دلروضاني مبنى أ شقة)
(( ( كمصفي) دملغرب  دلددردلبيضاء)

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757242.
485I

DK PARTNERS MAROC

REACTIVE EXECUTIVE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
REACTIVE EXECUTIVE شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 59 شارع 
دلزرقطوني دلطابق 6 رقم 18 - 

22222 دلددردلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
483863

 25 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 أكتوبر)
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.REACTIVE EXECUTIVE

(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالستشاردت دإلادرية.

59)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
(- (18 رقم) (6 دلطابق) دلزرقطوني 

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 322.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  اوروثي ماري فردنس بوا)

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (3.222 ( (:

للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  اوروثي ماري فردنس بوا)

عيودنه)د))33)شارع مونتاني))))75228 

باريس فرنسا.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  اوروثي ماري فردنس بوا)

عيودنه)د))33)شارع مونتاني))))75228 

باريس فرنسا

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

486I

DK PARTNERS MAROC

NewEdge Aesthetics
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

NewEdge(Aesthetics شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 59 

شارع دلزرقطوني دلطابق 6 رقم 

 CASABLANCA 20000 18

دلددردلبيضاء دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484225

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.NewEdge(Aesthetics

غرض دلشركة بإ0جاز):)شردء)وبيع)

دألخهز  دلطبية.

 59 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم) (6 دلطابق) دلزرقطوني  شارع 

 CASABLANCA 22222  18

دلددردلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد ألبرتو بالستر):))122)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) بالستر  ألبرتو  دلسيد 

سان مودن)،)22927  1235)أشفورا)

 API  927 ( ( مقاطعة ودتشر) (، أفينيو)

مقاطعة ودتشر))بورتوريكو.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) بالستر  ألبرتو  دلسيد 

سان مودن)،)22927  1235)أشفورا)

 API  927 ( ( مقاطعة ودتشر) (، أفينيو)

مقاطعة ودتشر))بورتوريكو

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

487I

STE FIDUKARS SARL

 STE TRANSPORT ALMOU
DRAA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأسمال دلشركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE(MAROC

 STE TRANSPORT ALMOU
DRAA  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 89 
تجزئة دلحزدم ورزدزدت - 45222  

ورزدزدت دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.1763

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (4.222.222»
«1.722.222)ارهم»)إلى)»5.722.222 
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بورزدزدت))بتاريخ)31)اخيبر)

2222)تحت رقم)----.
488I

ETUDE MAITRE MAJBAR

DERO DISTRIBUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مفض رأسمال دلشركة

ETUDE MAITRE MAJBAR
 47BD MED V LOTISSEMENT

 ESSAFI 2EME(ETAGE
 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
DERO DISTRIBUTION  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دليودصر 
دمليطقة دلصياعية صابييو دلبقعة 

492 - - 22182 دلددر دلبيضاء 
دملغرب.

مفض رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.313755

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 أكتوبر) (27 في) دملؤرخ 

بمبلغ) دلشركة  رأسمال  مفض 

من) أي  ارهم») (4.922.222« قدره)

 122.222« إلى) ارهم») (5.222.222»

تخفيض دلقيمة) (: عن طريق) ارهم»)

دإلسمية لألسهم.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759222.

489I

ETUDE MAITRE MAJBAR

DERO DISTRIBUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

ETUDE MAITRE MAJBAR

 47BD MED V LOTISSEMENT

 ESSAFI 2EME(ETAGE

 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

DERO DISTRIBUTION شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

لحفا0ة بوسكور  - 22182 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.313755

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)27)أكتوبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

 22182 (- بوسكور ) لحفا0ة  »اودر 

إلى)»دليودصر) دلددر دلبيضاء)دملغرب»)

دلبقعة) صابييو  دلصياعية  دمليطقة 

492)-)27182)دليودصر))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759222.

491I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 NESSMAT SOUALEM

SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 22

 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA(MAROC

 NESSMAT SOUALEM SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 61 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA(ELMAANI 2

 EME(ETG(N 62 CENTRE

 RIAD(CASABLANCA - 20000

دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.NESSMAT SOUALEM SARL AU

مشغل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلقهو )-)مطعم.

 61 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA ELMAANI 2

 EME ETG N 62 CENTRE

 RIAD( CASABLANCA( -( 20000

دلددردلبيضاء)دملغرب.
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أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد حميد ولفي):))1.222)حصة)

بقيمة)122.222)ارهم للحصة).

)دلسيد حميد ولفي):)1222)بقيمة)

122.222)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد حميد ولفي عيودنه)د))ا0ار)

دلسودلم برشيد) (4 ش) (4 دمليصور ع)

26222)برشيد دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد حميد ولفي عيودنه)د))ا0ار)

دلسودلم برشيد) (4 ش) (4 دمليصور ع)

26222)برشيد دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759927.

492I

CABINET BADREDDINE

A.K. call
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسير  1 دقامة هني دلشقة 
رقم 1 ، 2، مردكش دملغرب

A.K. call شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دالزاهار رقم 155 عمار  أ6 دلشقة 
رقم 2 دلقااسية - 42222 مردكش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (17

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 A.K. (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.call

مركز) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالتصال و دملحااثات دلهاتفية.

دلعمليات) خميع  دلعموم  وعلى  (-

دملدنية،)دلتجارية،)دملالية،)دلصياعية)

ترتبط بصفة) دلتي قد  ودلعقارية 

مباشر  أو غير مباشر  بغرض دلشركة)

ودلتي من شأنها تطوير غرض دلشركة.

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلشقة) أ6) عمار   (155 رقم) دالزاهار 

مردكش) (42222 (- دلقااسية) (2 رقم)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلشركة)A.K.(call(:((1.000)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد أشرف عفيف عيودنه)د))5 

فيال قباج تجزئة علي دوحماا))42222 

مردكش دملغرب.

 6 دلسيد مهدي دلقباج عيودنه)د))

 42222 ( فيال دلقباج موالي عبد هللا)

مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد أشرف عفيف عيودنه)د))5 

فيال قباج تجزئة علي دوحماا)42222 

مردكش دملغرب

 6 دلسيد مهدي دلقباج عيودنه)د))

 42222 فيال دلقباج موالي عبد هللا)

مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119267.

493I

Gloria Business Center

 ALPHAIMPLEMENT
MAROC

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé(Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
 ALPHAIMPLEMENT MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي ساحة 
نيكوالس باكي، دملقر 324، زدوية 

زنقة محمد سميحة و بيير بارون  - 
22362 دلددر دلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.367572
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2212)تقرر حل) 23)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
  ALPHAIMPLEMENT MAROC
ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
ساحة) دإلختماعي  مقرها  وعيودن 
نيكوالس باكي،)دملقر)324،)زدوية زنقة)
محمد سميحة و بيير بارون))-)22362 
((: ل) نتيجة  دملغرب  دلبيضاء) دلددر 
دنتهاء)دلغرض دلذي تأسست دلشركة)
ضياع رأس دملال كله أو) (- من أخله.)
معظمه بالشكل دلذي التتمكن معه)

دلشركة في دالستمردر..
ساحة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
نيكوالس باكي،)دملقر)324،)زدوية زنقة)
محمد سميحة و بيير بارون)-)22362 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

و) دلذهبي  ( خعفر) ( دلسيد) ))
عيودنه)د))دلددر دلبيضاء)22222)دلددر)
دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
دملخابر  و محل تبليغ دلعقوا و دلوثائق)
:)ساحة نيكوالس) دملتعلقة بالتصفية)
زدوية زنقة محمد) (،324 دملقر) باكي،)

سميحة و بيير بارون دلددر دلبيضاء.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2211)تحت رقم)367572.

494I

omri compta sarl au

STE OUS-JA TRANS 
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

 STE(OUS-JA(TRANS  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلسالم مجموعة Z شارع 247 رقم 

15 دلقصر دلكبير  - 92152 دلقصر 

دلكبير دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

2777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (24

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

. OUS-JA(TRANS

دلغرض) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

في دملغرب أو في) سودء) (، من دلشركة)

دلخارج)،)باألصالة عن نفسها أو نيابة)

عن أطردف ثالثة:

نقل دألفردا نيابة عن دامرين.

دلصعيد0ن) على  دلركاب  نقل 

دملحلي ودلدولي.

ودلدولي) دلوطني  دلبري  دليقل 

للبضائع.

دستئجار أي وسيلة نقل.
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شردء)وبيع خميع وسائل دليقل

-)دلتجار  دلعامة ودلتوزيع ودلشردء)

ودلبيع ودلتمثيل ودالستيردا ودلتصد0ر)

ألي ماا  أو بضائع.

دالستحودذ على حقوق ملكية أو)

في) دألشكال  من  شكل  بأي  مصلحة 

خميع دلشركات ذدت دلغرض دملماثل)

أو ذي دلصلة.

وإادر ) وتأخير  وحياز   إنشاء)

وتأخيرها) دلتجارية  دألصول  خميع 

وتركيبها وتشغيلها لجميع دملؤسسات)

ودلشركات ودملصانع ودلورش دملتعلقة)

أي من دألنشطة دملحدا .

أمذ أو حياز  أو دستغالل أو نقل)

دالمتردع) وبردءدت  دلعمليات  خميع 

دملتعلقة بهذه دألنشطة.

دملشاركة دملباشر  أو غير دملباشر )

للشركة في خميع دملعامالت دملالية أو)

دلعقارية أو دألوردق دملالية وفي خميع)

دلشركات دلتجارية أو دلصياعية دلتي)

قد تكون مرتبطة بغرض دلشركة أو)

ألي غرض مشابه أو ذي صلة.
بمبلغ) محدا  دملال  رأس  (- ( ( ( ( ( (

(، ارهم) ((100،000.00( ألف) مائة 

سهم بقيمة) ((122( مقسمة إلى مائة)

(، منها) لكل  ارهم  ((1،000.00( ألف)

ويخصص للمساهم دلوحيد:.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم) (247 شارع) (Z دلسالم مجموعة)

دلقصر) (92152 (- ( دلقصر دلكبير) (15

دلكبير دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلبشير دلحردق):))34)حصة)

بقيمة)1.222)ارهم للحصة).

33)حصة) ( (: دلسيد خابر دلحردق)

بقيمة)1.222)ارهم للحصة).

دلسيد دسامة دلحردق):))33)حصة)

بقيمة)1.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلحردق  دلبشير  دلسيد 
 247 شارع) (Z مجموعة) دلسالم  حي 
رقم)15)دلقصر دلكبير))92152)دلقصر)

دلكبير دملغرب.
دلسيد خابر دلحردق عيودنه)د))حي)
رقم) (247 شارع) (Z دلسالم مجموعة)
دلقصر) (92152 ( دلكبير) دلقصر  (15

دلكبير دملغرب.
عيودنه)د)) دلحردق  دسامة  دلسيد 
 247 شارع) (Z مجموعة) دلسالم  حي 
رقم)15)دلقصر دلكبير))92152)دلقصر)

دلكبير دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد خابر دلحردق عيودنه)د))حي)
رقم) (247 شارع) (Z دلسالم مجموعة)
دلقصر) (92152 ( دلكبير) دلقصر  (15

دلكبير دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 21 بتاريخ) ( دالبتددئية بالقصر دلكبير)

اخيبر)2222)تحت رقم)637.
495I

SARL(AUH-DEV(CONSULTANTS 

FANOK TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SARL(AUH-DEV(CONSULTANTS
34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 14222، دلقييطر  دملغرب
FANOK TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 59 دقامة 
موالي عبد دلعزيز شارع موالي عبد 
دلعزيز رقم 4  - 14222 دلقييطر  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
57991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (16
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FANOK TRANS
نقل) ( (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألشخاص
-)نقل دلبضائع

عيودن دملقر دالختماعي):)59)دقامة)
موالي عبد دلعزيز شارع موالي عبد)
دلقييطر ) (14222 (- ( (4 رقم) دلعزيز 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دمليلواي) زد0د  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دمليلواي  زد0د  دلسيد 
 14222 ( دملياصر ) دلخودار   اودر 

دلقييطر  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دمليلواي  زد0د  دلسيد 
 14222 ( دملياصر ) دلخودار   اودر 

دلقييطر  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( دالبتددئية بالقييطر )

رقم)-.
496I

FIDUGRA

 MIR FRESH FRUIT
.S.A.R.L.AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد دلخامس عمار  دميار 
رقم 24 دلطابق دلثالث دنزكان ، 

86152، دكاا0ر دملغرب
 .MIR FRESH FRUIT S.A.R.L.AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شقة 
رقم 421, بلوك ا, دلطابق دلردبع, 

دقامة 0اسمين, شارع دملقاومة, دلحي 

دلصياعي, دكاا0ر - 82224 دكاا0ر 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

45599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 MIR (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

..FRESH FRUIT S.A.R.L.AU

1))تسيير) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دالستغالل دلزردعي.

و) دلفودكه  تصد0ر  و  دستردا  ((2

دلخضردودت.

كردء)معددت دليقل و دملعددت) ((3

دلزردعية..

شقة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلردبع,) دلطابق  ا,) بلوك  (,421 رقم)

دلحي) شارع دملقاومة,) دقامة 0اسمين,)

دكاا0ر) (82224 (- دكاا0ر) دلصياعي,)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: مالد) دملهدي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) مالد  دملهدي  دلسيد 

دمغار) موالي عبدهللا  (35 رقم) شقة 

دلجد0د )24223)دلجد0د  دملغرب.
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) مالد  دملهدي  دلسيد 
دمغار) موالي عبدهللا  (35 رقم) شقة 

دلجد0د )24223)دلجد0د  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97743.

497I

شركة دإلئتمانية دلودسطية

MINIERE HNIDA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

شركة دإلئتمانية دلودسطية
13 زنقة دنتسردبي رقم 3 م.ج ، 

52222، مكياس دملغرب
MINIERE HNIDA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي : 92 تجزئة 

دلزهور م ج  - 52222 مكياس 
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.22559
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2215 ماي) (11 في) دملؤرخ 
ذدت) شركة  (MINIERE HNIDA
رأسمالها) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
م) دلزهور  تجزئة  (92 دإلختماعي)
مكياس دملغرب نتيجة) (52222 (- ( ج)

لتصفية.
و عين:

و) دهييد   ( داريس) دلسيد) ))
مكياس) (52222 مكياس) عيودنه)د))

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
تجزئة) (92 وفي) (2215 ماي) (11 بتاريخ)
دلزهور م ج))-)52222)مكياس دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
مارس) (21 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2219)تحت رقم)133.

498I

SOUSS-FISC(SARL

SOCIETE LB TRANS SARL
إعالن متعدا دلقردردت

SOUSS-FISC(SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE LB TRANS SARL

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 62 

زنقة 2113 حي د0ت ادوا دلدشير  

دلجهاا0ة عمالة دنزكان أ0ت ملول - 

86362 دلدشير  دلجهاا0ة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.16559

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)29)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 422 تفويت دلسيد دسعد بن عي�شى)

 922 أصل) من  دختماعية  حصة 

كونة) هشام  دلسيد  لفائد   حصة 

بتاريخ)29)من اخيبر)2222

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 122 تفويت دلسيد داهم بن عي�شى)

 122 أصل) من  دختماعية  حصة 

كونة) هشام  دلسيد  لفائد   حصة 

بتاريخ)29)من اخيبر)2222

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

عي�شى) بن  دسعد  دلسيد  دستقالة 

من ميصبه كمسير وحيد في دلشركة)

و) ( و تعيين دلسيد دسعد بن عي�شى)

دلسيد هشام كونة كمسير0ن للشركة)

ملد  غير محدوا 

على) 0يص  دلذي  (:4 رقم) قردر 

دلتزدم دلشركة بشكل صحيح) ما0لي:)

بن) دسعد  للسيد  دملشترك  بالتوقيع 

عي�شى ودلسيد هشام كونة

قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل وتحين دليظام دألسا�شي.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)
دليظام دألسا�شي دلتالية:)

0يص على) دلذي  و8:) (6 رقم) بيد 
دألسهم) مالك  وتعد0ل  تغيير  ما0لي:)

دلشركة
على) 0يص  دلذي  (:15 رقم) بيد 
دستقالة وتعين مسير0ن خدا) ما0لي:)

للشركة وتصحيح دالمضاء
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( دالبتددئية بانزكان)

2222)تحت رقم)2389.
499I

SUD INVEST CONSULTING

SAFETY FOR YOU
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة دلقبطان دريكي دقامة د0زيس 

 GUELIZ، 11 دلطابق 2 دلشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
SAFETY FOR YOU شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دقامة دمليار 
7، عمار  بيفسج شقة 16 شارع عبد 
دلكريم دلخطابي - 42222 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129921
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SAFETY FOR YOU
دلحردسة) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

ودالمن دلخاص.
دقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 16 شقة) بيفسج  عمار   (،7 دمليار)
شارع عبد دلكريم دلخطابي)-)42222 

مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: ( صبري) داريس  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  باضير مريم):))222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  غزدف سياء):))222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( داريس صبري) دلسيد 

 72 تجزئة دمرشيش زنقة دلردزي رقم)

42222)مردكش دملغرب.

عيودنه)د)) مريم  باضير  دلسيد  

 42222 مبروكة) خليز  دبودب  دقامة 

مردكش دملغرب.

عيودنه)د)) سياء) غزدف  دلسيد  

دملحاميد) (632 1)رقم) تجزئة دلحسنى)

42222)مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( داريس صبري) دلسيد 

 72 تجزئة دمرشيش زنقة دلردزي رقم)

42222)مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119283.

522I

SAFI VERT NETTOYAGE

SAFI VERT NETTOYAGE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

SAFI VERT NETTOYAGE

 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(SAFI، 46000، SAFI

MAROC

 SAFI VERT NETTOYAGE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقرها دإلختماعي 
 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(N°8 QUARTIER
 OURIDA 1 EXTENSION 46000

.SAFI MAROC
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.2489

دلعام) دلجمع  بمقت�شى 
فبرد0ر) (19 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 
دلشركة) رأسمال  رفع  تم  (2218
ارهم») (31.222.222« قدره) بمبلغ 
إلى) ارهم») (13.222.222« من) أي 
طريق) عن  ارهم») (44.222.222»
دلشركة) ا0ون  مع  مقاصة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
فبرد0ر) (21 بتاريخ) ( دالبتددئية بآسفي)

2218)تحت رقم)269.

521I

مكتب دلزياني عبد دلحق و شركاؤه

شركة كاتي شوز
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

مكتب دلزياني عبد دلحق و شركاؤه
126 شارع محمد دلخامس عمار  

سقيف  دلطابق 1 دلرقم 2  دلجد0د  
دلجد0د ، 24222، دلجد0د  دملغرب

شركة كاتي شوز شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلرقم 172 
دلحي دلصياعي -  - 24222 دلجد0د   

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.2329

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلحفيظ)) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 
حصة دختماعية من) (5.222 ( مليل)
أصل)5.222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))
بتاريخ) (BOUNOUADER ( دبردهيم)

24)اخيبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالجد0د ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)25796.

522I

PRESENCE INTERACTIVE

بريزنس انترأكتيف
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

PRESENCE INTERACTIVE

14 شارع باستور إقامة ميرداور 

طابق 2 رقم 9 ، 92222، طيجة 

دملغرب

بريزنس دنترأكتيف شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 14 شارع 

باستور إقامة ميرداور طابق 2 رقم 

9 - 92222 طيجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.56335

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 نونبر) (29 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( دنترأكتيف) بريزنس 

مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222

إقامة) باستور  شارع  (14 دإلختماعي)

 92222 (- (9 رقم) (2 طابق) ميرداور 

طيجة دملغرب نتيجة ل):)نتيجة النتهاء)

نشاط دلشركة.

و حدا مقر دلتصفية ب)14)شارع)

باستور إقامة ميرداور طابق)2)رقم)9 

-)92222)طيجة دملغرب.)

و عين:

و) دعمروشا  ( محمد) دلسيد) ))

عيودنه)د))زنقة دبن دلخطيب رقم)15 

(( ( دملغرب كمصفي) طيجة  (92222

للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237785.

523I

ا0ودن دلخدمات

STE ME8 TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ا0ودن دلخدمات
شارع محمد دلخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 
دملغرب

STE(ME8 TRANS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 
دلحركاتي رقم 65 سيدي قاسم - 

16222 سيدي قاسم  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
28733

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (31
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ME8 TRANS
نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلبضائع)-)دلتصد0ر و دالستيردا)-)نقل)

دالمتعة).
تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- قاسم) سيدي  (65 رقم) دلحركاتي 

16222)سيدي قاسم))دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

بالقا�شي) دملالك  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
بلقا�شي) دملالك  عبد  دلسيد 
 65 رقم) دلحركاتي  تجزئة  عيودنه)د))
سيدي قاسم)) (16222 سيدي قاسم)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بلقا�شي) دملالك  عبد  دلسيد 
 65 رقم) دلحركاتي  تجزئة  عيودنه)د))
سيدي قاسم) (16222 سيدي قاسم)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( دالبتددئية بسيدي قاسم)

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

525I

KHM CONSULTING

PETRO VEGAZ MAROC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  د0ت  باعمردن دملمر ب 

دلطابق دالول  دلرقم 126 تقاطع 
شارع محمد دلخامس و دملقاومة ، 

22252، دلددر دلبيضاء دملغرب
PETRO VEGAZ MAROC شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تيط مليل 
اودر ولد سيدي عبو - 22452 دلددر 

دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
483643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 PETRO(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.VEGAZ MAROC
محطة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلخدمات.
عيودن دملقر دالختماعي):)تيط مليل)
22452)دلددر) (- اودر ولد سيدي عبو)

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: ركااي) دبردهيم  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ركااي  دبردهيم  دلسيد 
42)زنقة عبد دلسالم دلخطابي دقامة)
دلددر)) (22272  3 شقة) (2 ط) منى 

دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ركااي  دبردهيم  دلسيد 
دلخطابي) دلسالم  عبد  ( زنقة) (42
دقامة منى ط)2)شقة)3 22272)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758422.
527I

SAFI VERT NETTOYAGE

SAFI VERT NETTOYAGE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

SAFI VERT NETTOYAGE
 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(SAFI، 46000، SAFI
MAROC

SAFI VERT NETTOYAGE شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 
 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(N°8 QUARTIER

 OURIDA 1 EXTENSION 46000

.Safi(MAROC

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2489

دلعام) دلجمع  بمقت�شى 

اخيبر) (25 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 

دلشركة) رأسمال  رفع  تم  (2217

ارهم») (5.222.222« قدره) بمبلغ 

إلى) ارهم») (8.222.222« من) أي 

طريق) عن  ارهم») (13.222.222»

دلشركة) ا0ون  مع  مقاصة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دالبتددئية بآسفي)

2217)تحت رقم)1982.

529I

SAFI VERT NETTOYAGE

SAFI VERT NETTOYAGE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مفض رأسمال دلشركة

SAFI VERT NETTOYAGE

 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(SAFI، 46000، SAFI

MAROC

SAFI VERT NETTOYAGE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 

 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION - 46000 Safi

.MAROC

مفض رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2489

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2218 أبريل) (29 في) دملؤرخ 

بمبلغ) دلشركة  رأسمال  مفض 

أي) ارهم») (11.222.222« قدره)

إلى) ارهم») (44.222.222« من)

(: طريق) عن  ارهم») (33.222.222»

تخفيض عدا))دألسهم.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أبريل) (22 بتاريخ) ( بآسفي) دالبتددئية 

2218)تحت رقم)259.
511I

SAFI VERT NETTOYAGE

SAFI VERT NETTOYAGE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

SAFI VERT NETTOYAGE
 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(SAFI، 46000، SAFI
MAROC

SAFI VERT NETTOYAGE شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي 
 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(N°8 QUARTIER
 OURIDA 1 EXTENSION 46000

.SAFI MAROC
توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.2489

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 أكتوبر) (27 في) دملؤرخ 
نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):
 TRANSPORT DU
 PERSONNEL D’AUTRUI ET

.TRANSPORT SCOLAIRE
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
أكتوبر) (29 بتاريخ) ( دالبتددئية بآسفي)

2222)تحت رقم)2265.
513I

fiscecocompta

دوكليف
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

fiscecocompta
إقامة دلبدر زنقة 7عمار  64رقم 1 

عين دلسبع ، 22252، دلددردلبيضاء 
دملغرب

اوكليف شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة 

دلبدر م س 7 عمار  64 رقم 21 عين 

دلسبع دلددر دلبيضاء - 22252 دلددر 

دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

479491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (19

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

اوكليف.

مياولة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلرفع)،تأخير دملعددت و نقل دلبضائع.

إقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
21)عين) 64)رقم) 7)عمار ) دلبدر م س)

22252)دلددر) دلسبع دلددر دلبيضاء)-)

دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حبيب) 0وسف  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) حبيب  0وسف  دلسيد 
 92 رقم) (12 زنقة) دلصباح  إقامة 

دلددر دلبيضاء) (22422 سيدي مومن)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) حبيب  0وسف  دلسيد 
 92 رقم) (12 زنقة) دلصباح  إقامة 

سيدي مومن))22422)دلددر دلبيضاء)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)27759.

514I
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noureddinemahmouh

 لبياييض الزاري
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

noureddinemahmouh

 BD(DERFOUFI 08 2EME(ETAGE

N06 ، 60000، OUJDA(MAROC

 لبيا0يض الزدري   شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دملوحد0ن، بور سعيد ، رقم 18 - 

62222 وخد  دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.25837

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 أكتوبر) (26 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))دلهااي)))دلعامري)

 122 حصة دختماعية من أصل) (13

حصة لفائد ))دلسيد)) )))بن أحميد )

دلعا مري)))بتاريخ)26)أكتوبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (17 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)2994.

515I

STE ARSALAN CHAOUIA

 BENNAJIH TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع دلجيش دمللكي حي دملعطي رقم 

 SETTAT ،26222 ، 843 163 ص.ب

MAROC

 BENNAJIH TRANSPORT

ET LOGISTIQUE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

والا خامع مركز بني ملوق دلبروج 

-سطات - 26222 سطات دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

6263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 BENNAJIH TRANSPORT ET

.LOGISTIQUE

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبضائع نيابة عن دامرين

دستيردا و تصد0ر.

:)اودر والا) عيودن دملقر دالختماعي)

خامع مركز بني ملوق دلبروج)-سطات)

-)26222)سطات دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

922)حصة) ( (: دلسيد دلياجح طه)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دلياجح طه عيودنه)د))اودر)

والا دلجامعي دوالا سالم بني دملوق)

دلبروج)26222)سطات دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلياجح طه عيودنه)د))اودر)

والا دلجامعي دوالا سالم بني دملوق)

دلبروج)26222)سطات دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بسطات))بتاريخ)31)اخيبر)

2222)تحت رقم)1245/22.

516I

STE FIDUKARS SARL

STE FAKSAM

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

STE FAKSAM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلسالم 

دلجد0د رقم 695 - 45222 ورزدزدت 

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.6883

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 23)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد)STE FAKSAM))مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

مقرها دإلختماعي حي دلسالم دلجد0د)

ورزدزدت دملغرب) (45222 (- (695 رقم)

نتيجة ل):)دزمة في دلقطاع.

حي) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 45222 (- (695 دلسالم دلجد0د رقم)

ورزدزدت دملغرب.)

و عين:

دلحمدي) ( ( هللا) عبد  دلسيد) ))

دلجد0د) دلسالم  حي  عيودنه)د)) و 

دملغرب) ورزدزدت  (45222  695 رقم)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بورزدزدت))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)692.

517I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 TRAVAUX DU CENTRE ET   
NIVELLEMENT
إعالن متعدا دلقردردت

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
دلكريم دلخطابي،عمار  مركز أعمال 
خليز،  دلطابق دلثالث، مكتب رقم 

21 ، 42222، مردكش دملغرب
 TRAVAUX DU CENTRE ET   
NIVELLEMENT »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: شارع 

دلساقية دلحمردء زنقة تافردوت رقم 
12 بطانة    - - سال دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.1781

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)19)أكتوبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلذي) دلـشركة  رأسـمال  في  دلزياا  
ارهــم) (12.222.222,22 ( حاليا) 0بلغ 
مـن)) ( حصـة) (122222 إلـى) مـقـسـمة 
ليـصبح)) ( دلودحد ،) ( ارهـم) (122 فـئة)
رأسمـالها)15.222.222,22))ارهــم،))و)
ذلـك))بـإصـددر حصص خد0د  مقسة)
 122 47222)حـصـة من فـئـة) كالتالي:)
بدمج دملرحل من خد0ـد و) ( (، ارهـم)
ارهــم) (122 فـئـة) من  ( حـصـة) (3222

بدمج دالحتاطي دلقانوني)
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلـجـد0ـد) دألسا�شي  دلـقانون  دعتماا 

للشـركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
0يص على) دلذي  و7:) (6 رقم) بيد 
في) محدا  دلشركة  مال  رأس  ما0لي:)
15.222.222)ارهم،)مسدا  نقدد و)
152222)حصة من فئة) مقسمة إلى)
دلسيد) ارهم للحصة دلودحد :) (122
ٲنيس ٲكيزول)148522)حصة بقيمة)
122)ارهم للحصة دلودحد  و دلسيد)
1522)حصة بقيمة) :)هشام ٲكيزول)

122)ارهم للحصة دلودحد .
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (22 بتاريخ) ( بسال) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)35622.
518I

CAB ASSISTANCE

YBA IMPERIUM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

YBA IMPERIUM شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

تاروادنت مركب دبردج طيجة بلوك 6 
مكتب رقم 13 بيس - 92222 طيجة 

دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.126777

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«922.222)ارهم»)أي من)»122.222 
عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)
أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237769.
519I

IAS CONSULTING

3ALAB
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

3ALAB شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دملتجر رقم 
1 ؛ إقامة علي ؛ شارع محمد بوزيان 

حي موالي رشيد - 22662 دلددر 
دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
483849

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.3ALAB
(- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دمليكروبيولوخية) دلتحليالت 
للميتجات) ودلكيميائية  ودلفيز0ائية 

دلغذدئية.
دستيردا وتوزيع دملعددت ودملودا) (-
دملتعلقة) ودلكودشف  دالستهالكية 
باألغذ0ة ومختبردت دلتحاليل دلطبية.
دملتجر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
محمد) شارع  ؛) علي) إقامة  ؛) (1 رقم)
 22662 (- رشيد) موالي  حي  بوزيان 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( بلحاج) غيثة  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( بلحاج) غيثة  دلسيد  
زنقة محمد دملامون دملعارف)) (72 رقم)

22332)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( بلحاج) غيثة  دلسيد  

زنقة محمد دملامون دملعارف)) (72 رقم)

22332)دلددر دلبيضاء)دملغرب

تم دإل0ددع دلقانوني ب-))بتاريخ)24 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

522I

PERLATINO

PERLATINO FES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

PERLATINO

 ABOU HAMID

 ALGHAZALIN°10 ، 30600، FES

MAROC

PERLATINO FES  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 ABOU وعيودن مقرها دإلختماعي

 HAMID(ELGHAZALIN°10 -

.30600 FES(MAROC

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2222222

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم تعيين) (2222 نونبر) (16 دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

 NACEIRI MRABTI  CHAIMAE

كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (23 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)22222.

521I

CAF MAROC

OZ ENERGY
إعالن متعدا دلقردردت

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 OZ ENERGY

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: زنقة ودا 

زيز دلرقم 22 دقامة كاسطيا دلطابق 

دلثاني رقم 12 - 92222 طيجة 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.126827

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)24)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

ما0لي:)تفويت دلسيد عثمان بولعيش)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  ،دلحامل 

 522 دملغربي،) (،K266832 رقم)

دالختماعية) دلحصص  من  حصة 

للشركة لفائد  دلسيد محمد 0اسين)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دلخطاب،)

KB34464(دلوطيية رقم

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

من) للشركة  دلقانوني  دلشكل  تغيير 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد دلى من شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا 

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:))

تعيين دلسيد محمد 0اسين دلخطاب،)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

رقم)KB34464،)مسير للشركة

قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحد0ث دلقانون دألسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

دلذي) دملعيية:) دلبيوا  رقم  بيد 

0يص على ما0لي:)بالتعد0ل

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)17.

522I
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ACHORA CONSULTING

SAKAN
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ACHORA CONSULTING
 DB(MARRAKECH(BC 18 N° 30

 DB(MARRAKECH(BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
SAKAN شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

سبتة حي مريم رقم 36 دلطابق 1  - 
22822 دملحمد0ة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
26289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SAKAN
دلعقار و) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلبياء)-)دعمال مختلفة.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- ( (1 دلطابق) (36 سبتة حي مريم رقم)

22822)دملحمد0ة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: مالد) دلصميدي  دلسيد 
حصة بقيمة)52.222)ارهم للحصة).
دملومن) عبد  دلصميدي  دلسيد 
ارهم) (52.222 حصة بقيمة) (522 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دلصميدي مالد عيودنه)د))
 22822  14 رقم) فضالة  روز  تجزئة 

دملحمد0ة دملغرب.

دملومن) عبد  دلصميدي  دلسيد 
عيودنه)د))زنقة ميشيل اولوسبيطال)

دقامة بلجي)2  22322)دلددر دلبيضاء)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلصميدي مالد عيودنه)د))

 22822  14 رقم) فضالة  روز  تجزئة 

دملحمد0ة دملغرب

دملومن) عبد  دلصميدي  دلسيد 
عيودنه)د))زنقة ميشيل اولوسبيطال)

دلددر دلبيضاء) (22322  2 دقامة بلجي)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 17 بتاريخ) ( باملحمد0ة) دالبتددئية 

شتيبر)2222)تحت رقم)1293.

523I

LAMAF SARL

 STE ALGADI IMPORT

EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير تسمية دلشركة

LAMAF SARL

 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

 STE ALGADI IMPORT EXPORT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي 95 حي 

دلسالم بني اردر وخد  - 62352 

وخد  دملغرب.

تغيير تسمية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

32425

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى  (

تم) (2222 أكتوبر) (28 في) دملؤرخ 

 STE« من) دلشركة  تسمية  تغيير 

إلى) («ALGADI IMPORT EXPORT

 ENTREPRISE METIERES ET»

.(«TRAVAUX

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3157.

524I

sahara decision

STE LILIA SEAFOOD SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة عمار  مبارك ولد دلخليل 

طابق2 دلحي دالادري دلعيون. ، 
72222، دلعيون دملغرب

STE LILIA SEAFOOD SARL شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع دلزبير 
بن دلعودم رقم 13 مد0ية دملر�شى - 

72242 مر�شى دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34547
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.LILIA SEAFOOD SARL
بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
بجميع) دلبحرية  دمليتجات  وتصد0ر 

دصيافها..
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلزبير بن دلعودم رقم)13)مد0ية دملر�شى)

-)72242)مر�شى دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: دلهيوب) دملهدي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 222 ( (: بلعددل) حسان  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 622 ( (: دلسيد دملهدي بن حميد )

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلهيوب  دملهدي  دلسيد 
دلحي) (21 زنقة) (5 تجزئة مباركي رقم)

دسفي)) (22162 دسفي) دلصياعي 

دملغرب.

بلعددل عيودنه)د)) دلسيد حسان 

بيس زنقة دلفقيه حي خيان دلالن) (4

دسفي)22162)دسفي))دملغرب).

حميد ) بن  دملهدي  دلسيد 

مفتاح) دلهد   شارع  (26 عيودنه)د))

دلخير دسفي)22162)دسفي دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلهيوب  دملهدي  دلسيد 
دلحي) (21 زنقة) (5 تجزئة مباركي رقم)

دسفي)) (22162 دسفي) دلصياعي 

دملغرب

بلعددل عيودنه)د)) دلسيد حسان 

بيس زنقة دلفقيه حي خيان دلالن) (4

دسفي)22162)دسفي))دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)31)اخيبر)

2222)تحت رقم)3271/22.

525I

ESPACE COMPETENCES  SARL

  SOCIETE MANZIL TIJARA
S.A.R.L AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شارع دلقيردودن، عمار   23  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  :     .22، دلعيون

70000 ، .1349، دلعيون دملغرب

  SOCIETE MANZIL TIJARA

S.A.R.L AU شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع عمر 

دملختار شارع امياط ، رقم 32 ، 

دلعيون - 72222 دلعيون دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (32

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

  SOCIETE MANZIL TIJARA

.S.A.R.L AU

دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلتجار ) (، دلبضائع) نقل  وتصد0ر 

دلعامة.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
عمر دملختار شارع امياط)،)رقم)32)،)

دلعيون)-)72222)دلعيون دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( دلسيد علي سالم عيبر)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 1222 (: ( دلسيد علي سالم عيبر) (

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد علي سالم عيبر))عيودنه)د))

 58 دالزهر) شارع  محمد  سيدي  حي 

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد علي سالم عيبر))عيودنه)د))

 58 دالزهر) شارع  محمد  سيدي  حي 

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)23)اخيبر)

2222)تحت رقم)2929.

526I

Audifisc(Maroc

REPORT SYSTEM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

REPORT SYSTEM SARL
  239121 :  دلسجل دلتجاري:دلددر 

دلبيضاء 
دلحل دملسبق للشركة

بمقت�شى محضر دلجمع دلعام) (1-
في) بالددر دلبيضاء) ( دالستثيائي دملؤرخ)
شركة) قرر شركاء) (، (2222 نونبر) (22

REPORT SYSTEM))ش.ذ.م.م
بالددر) دالختماعي  مقرها  (*
(– باهي) محمد  زنقة  (8 ( دلبيضاء،)

دليخيل ما0لي):
*)دلحل دملسبق للشركة بتاريخ)22 

نونبر)2222)؛
بوبكر) خليل  دلسيد  تعيين  (*

(( بيجلون كمصفي للشركة)؛)
 8 تم تحد0د مقر دلتصفية ب:) (*
دلددر) دليخيل) (– باهي) زنقة محمد 

دلبيضاء.
2)-)وقد تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة)
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)
 2222 ايسمبر) (25 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم))759125.
قصد دلنشر

527I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

HEADLIGHTYS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
HEADLIGHTYS  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 

5 عمار  ا5 دقامة هبري دفردن  - 
53222 دفردن دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1241

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (HEADLIGHTYS

مقرها) وعيودن  ارهم  (92.222

دقامة) ا5) عمار   (5 رقم) دإلختماعي 

53222)دفردن دملغرب) (- ( هبري دفردن)

نتيجة ل):)ضعف رقم دملعامالت.

 5 رقم) دلتصفية ب  مقر  و حدا 

 53222 (- ( ( هبري) دقامة  ا5) عمار  

دفردن دملغرب.)

و عين:

و) زنيفش  ( ( 0ونس) دلسيد) ))

دقامة) ا5) عمار   (5 رقم) عيودنه)د))

هبري)))53222)دفردن))دملغرب كمصفي)

) ))للشركة.

و) زنيفش  ( هيثم) دلسيد) ))

دقامة) ا5) عمار   (5 رقم) عيودنه)د))

هبري)53222)دفردن))دملغرب كمصفي)

) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

 5 رقم) (: بالتصفية) دملتعلقة  دلوثائق 

عمار  ا5)دقامة هبري دفردن)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( بازرو) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)1241.

528I

STE AGEFICO SARL

DADI AUTO ECOLE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر دلخيام دلطابق دلثاني 

رقم 4 ، 92222، طيجة دملغرب

DADI AUTO ECOLE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 129 شارع 

فيصل دبن عبددلعزيز زنقة 128 دبن 

بطوطة - 92222 طيجة دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.61785

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (32 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

بن) عائشة  (( ( دلسيد) تفويت 

طاهر)52)حصة دختماعية من أصل)

) ))عثمان) دلسيد) ( 52)حصة لفائد )

اداي بتاريخ)18)أبريل)2217.

تفويت دلسيد)) ))محمد اداي)72 

حصة دختماعية من أصل)72)حصة)

اداي) عثمان  (( ( دلسيد) ( لفائد )

بتاريخ)21)0وليوز)2217.

اداي) 0وسف  (( ( دلسيد) تفويت 

 72 أصل) من  دختماعية  حصة  (72

عثمان) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

اداي بتاريخ)26)اخيبر)2218.

تفويت دلسيد)) ))إكردم اداي)35 

حصة دختماعية من أصل)35)حصة)

اداي) عثمان  (( ( دلسيد) ( لفائد )

بتاريخ)28)ماي)2217.

 35 ) ))زكية اداي) تفويت دلسيد)

حصة دختماعية من أصل)35)حصة)

اداي) عثمان  (( ( دلسيد) ( لفائد )

بتاريخ)18)أبريل)2217.

تفويت دلسيد)) ))أسماء)اداي)35 

حصة دختماعية من أصل)35)حصة)

اداي) عثمان  (( ( دلسيد) ( لفائد )

بتاريخ)17)مارس)2217.

اداي) سامية  (( ( دلسيد) تفويت 

 35 أصل) من  دختماعية  حصة  (35

عثمان) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

اداي بتاريخ)18)أبريل)2217.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237819.

529I
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FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE ETABLISSEMENT
 PLAISANCE SCHOOL »

» PRIVE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير نشاط دلشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع دملسجد رقم 22 دلطابق دالول 
دلشقة 1 دلرشيد0ة ص ب 188 ، 

52222، دلرشيد0ة دملغرب
 SOCIETE ETABLISSEMENT

  « PLAISANCE(SCHOOL « PRIVE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دالختماعي شارع 
بئر دنزردن زنقة دملددرسة رقم 27 
دلرشيد0ة - 52222 دلرشيد0ة 

دملغرب.
تغيير نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.12577

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 
 chef« من) دلشركة  نشاط  تغيير 
 école de« إلى) (« ( (d’institution

.«l’enseignement prive
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالرشيد0ة))بتاريخ)24)0يا0ر)

2221)تحت رقم)21/2221.
532I

DO CONSULTING

GLENY
شركة دملساهمة

رفع رأسمال دلشركة

DO CONSULTING
 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,32

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

GLENY شركة دملساهمة
وعيودن مقرها دإلختماعي 131 

شارع أنفا - عمار  أزور - مكتب 11 
ب - دلددر دلبيضاء - 22222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.416769

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (6.222.222»
 6.322.222« إلى) ارهم») (322.222»
مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)
مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759974.
531I

AG.FIDUCIAIRE

كعوا�شي
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مالءمة دليظام دألسا�شي للشركة

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG(N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC
كعود�شي »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: دلحي 

 I/116  دلصياعي دلبستان 3 تجزء
- - وخد  دملغرب.

»مالءمة دليظام دألسا�شي للشركة»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.24211
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)17)اخيبر)2222
دألسا�شي) دليظام  مالءمة  تقرر 
دلقانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحد0ث دليظام دالسا�شي))للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3185.
532I

DO CONSULTING

ORGANDY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

DO CONSULTING
 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,32

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

ORGANDY شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي  شارع 
 - Résidence Ghandi - غاندي

محل تجاري رقم 123 دلددر دلبيضاء 
- 22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.63949
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 نونبر) (32 في) دملؤرخ 
دملسؤولية) ذدت  شركة  حل 
مبلغ) ( (ORGANDY دملحدوا )
وعيودن) ارهم  (632.222 رأسمالها)
(- غاندي) شارع  ( دإلختماعي) مقرها 
محل تجاري) (- (Résidence Ghandi
 22222 (- دلبيضاء) دلددر  (123 رقم)
دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة ل):)وقف)

دلنشاط دلتجاري.
 128 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
 Résidence Ghandi (- شارع غاندي)
-)محل تجاري رقم)123)دلددر دلبيضاء)

-)22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

بنسواه) ( ( ( أملهدي) دلسيد) ))
شارع) (51 عيودنه)د)) و  ألقري�شي 
 22222 دلجولف دلعربي)-)عين ا0اب)
(( ( كمصفي) دملغرب  دلبيضاء) دلددر 

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  
شارع) ( (: بالتصفية) دملتعلقة  دلوثائق 
غاندي)-)Résidence Ghandi)-)محل)

تجاري رقم)123)دلددر دلبيضاء
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759524.
533I

FÓRMULA CALLCENTER

FÓRMULA CALLCENTER
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FÓRMULA CALLCENTER
 BUREAU(N° 16, IMMEUBLE

 ASSAADA RUE ANDALOUSIE

 N° 4, Tanger(BUREAU(N° 16,

 IMMEUBLE ASSAADA RUE

 ANDALOUSIE(N° 4, Tanger.،

90000، tanger(maroc

FÓRMULA CALLCENTER  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي مكتب رقم 

16 دقامة دلسعاا  زنقة دألندلس 
رقم 4 - 92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (11

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. FÓRMULA CALLCENTER

مدمات) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دستقبال) و  دخردء) (( دالتصال) مركز 

دملكاملات).

مكتب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم)16)دقامة دلسعاا  زنقة دألندلس)

رقم)4)-)92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

((: دلسيد  دلبقالي دليخلوفي حيان)

65)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 35 ( (: دلسيد دقشوش عبددلعزيز)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

حيان) دليخلوفي  دلبقالي  دلسيد  

عيودنه)د))شارع موالي 0وسف دقامة)

طيجة) (2 طابق) (6 شقة) (36 دلييل)

92222)طيجة))دملغرب.
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عبددلعزيز) دقشوش  دلسيد 
مجمع) دملجاهد0ن  عيودنه)د))
 243 دلرقم) (41 عمار ) كوماريسبا 

92222)طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عبددلعزيز) دقشوش  دلسيد 
مجمع) دملجاهد0ن  عيودنه)د))
 243 دلرقم) (41 عمار ) كوماريسبا 

92222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237839.
534I

Audifisc(Maroc

LEAD CONSO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

LEAD’CONSO SARL AU
دلسجل دلتجاري: 166439 دلددر 

دلبيضاء 
دلحل دملسبق للشركة

بمقت�شى محضر دلجمع دلعام) (1-
دلبيضاء) بالددر  ( دملؤرخ) دالستثيائي 
دلشريك) قرر  (، (2222 نونبر) (22 في)
 LEAD’CONSO لشركة) دلوحيد 
مقرها) وحيد  شريك  من  ش.ذ.م.م 
 16 دلبيضاء،) بالددر  دالختماعي 
زنقة دلحاج) شارع يعقوب دمليصور،)
دلسفلي-) –دلطابق  دلعوفير) دلجياللي 

دملعاريف،)ما0لي):
*)دلحل دملسبق للشركة بتاريخ)22 

نونبر)2222)؛
دلرقي) دلشاوي  دلسيد  تعيين  (*

(( سليم كمصفي للشركة)؛))
*)تم تحد0د مقر دلتصفية ب:)16 
زنقة دلحاج) شارع يعقوب دمليصور،)
دلسفلي-) –دلطابق  دلعوفير) دلجياللي 

دملعاريف))دلددر دلبيضاء.
2)-)وقد تم دإل0ددع دلقانوني بكتابة)
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)
 2222 ايسمبر) (25 ( بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم))759124.
قصد دلنشر

535I

SEGA CONSULTING SARL

 IMPORT CONSTRUCTION
 MATERIEL PARTNER

ICMP«
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SEGA CONSULTING SARL
126 زنقة دلنسرين - بوسيجور 
دلطابق دلثاني- رقم 4 ، 22222، 

MAROC دلددردلبيضاء
 IMPORT CONSTRUCTION

 «MATERIEL(PARTNER «ICMP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 1 طريق 
دلرباط دلطابق دألول دلشقة 13 -  - 

22252 دلددردلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484277
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 IMPORT CONSTRUCTION

.«MATERIEL(PARTNER(«ICMP
تصدرير) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

ودستيردا آالت وتجهيزدت أمر 
بيع وشردء)خميع أنودع دمليتوخات)

ودلخدمات
وبصفة عامة كل عملية مرتبطة)
بصفة مباشر  أو غير مباشر  بأهددف)
شأنها) من  عملية  كل  أو  دلشركة 

تطويردلشركة.
طريق) (1 (: عيودن دملقر دالختماعي)
(- ( (- (13 دلرباط دلطابق دألول دلشقة)

22252)دلددردلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 422 ( (: عبددلقاار) ناجح  دلسيد 

حصة بقيمة)42.222)ارهم للحصة).

دلسيد ناجح محمد):))322)حصة)

بقيمة)32.222)ارهم للحصة).

 322 ( (: دلسيد عبددلباقي عصام)

حصة بقيمة)32.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد ناجح عبددلقاار عيودنه)د))

سيدي) (17 تجزئة دلحرية زنقة) (123

مومن))22422)دلددردلبيضاء)دملغرب.

دلسيد ناجح محمد عيودنه)د))32 

 22252 ( دلسبع) عين  طماريس  ممر 

دلددردلبيضاء)دملغرب.

دلسيد عبددلباقي عصام عيودنه)د))

تجزئة والا طالب زنقة)4)رقم)26)عين)

دلشق)22472)دلددردلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد ناجح عبددلقاار عيودنه)د))

سيدي) (17 تجزئة دلحرية زنقة) (123

مومن))22422)دلددردلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759224.

536I

SBAAI(AUDIT(&(EXPERTISE

ليفل اب غيكس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SBAAI(AUDIT & EXPERTISE

ساحة دملد0ية عمار  ادردلفرح 1 

دلطابق 4 رقم 81 ، 92222، طيجة 

دملغرب

ليفل دب غيكس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية شارع 

دبن تومرت و شارع كيدي ، دقامة 

دألضودء دلطابق دلثالث رقم 22  - 

9222 طيجة دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

ليفل) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

دب غيكس.

مطعم) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دحتردفي لتقد0م دلوخبات دلسريعة دو)

دلتقليد0ة).
زدوية) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(، كيدي) شارع  و  تومرت  دبن  شارع 

دقامة دألضودء)دلطابق دلثالث رقم)22  

-)9222)طيجة دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

 62 ( (: دلرشيدي) أحمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 42 ( (: دلرشيدي) زينب  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد أحمد دلرشيدي عيودنه)د))
 2 زنقة دبن دلهيثم دقامة دملحموا0ة)

دلشقة)46  92222)طيجة))دملغرب).

دلسيد  زينب دلرشيدي عيودنه)د))
 2 زنقة دبن دلهيثم دقامة دملحموا0ة)

دلشقة)46  92222)طيجة))دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد أحمد دلرشيدي عيودنه)د))
 2 زنقة دبن دلهيثم دقامة دملحموا0ة)

دلشقة)46  92222)طيجة))دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237743.

538I
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دئتمانية ميسيون كونساي

SOMAFCA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وفا  شريك

دئتمانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين دلسبع ، 

22592، دلددر دلبيضاء دملغرب
SOMAFCA  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي ارب دلعفو 
زنقة 59، رقم 12 - 22222 دلبيضاء 

دملغرب.
وفا  شريك

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)15)اخيبر)2222)تم دإلعالم)
زحف)) بن  هللا  عبد  دلشريك  بوفا  
(
ً
تبعا دلورثة  على  حصصه  توزيع  و 
شتيبر) (23 في) دملؤرخ  دإلردثة  لرسم 

2222)بالشكل دألتي):
دلسيد) ))أ0وب بن زحف)))،))223 

حصة).
((، ( ( زحف) بن  دملهدي  دلسيد) ))

223)حصة).
 64 ( (، ( أميية) أهليات  دلسيد) ))

حصة).
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762245.
542I

centre d’étude de gestion et d’organisation

JOTUN MAROC
إعالن متعدا دلقردردت

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

jotun maroc »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: دلطابق 

دلتالت، رقم 6، تجزئة دألفاق، 
مجموعة 441، كالفورنيا- دلددر 

دلبيضاء - 22152 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.32929

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)21)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

دلبالغ) دملال  رأس  تخفيض  (- ما0لي:)

بامتصاص) ارهم  (82.272.222

دملقابلة) ددلحصص  وإلغاء) دلخسائر 

إلى) ارهم  (122.222.222 من)

19.932.222)ارهم.

على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 

قدره) بمبلغ  دملال  رأس  رفع  ما0لي:)

مبلغ) ( من) أي  ( ارهم) (18.222.222

19.932.222)ارهم إلى)37.932.222 

 182.222 إنشاء) طريق  عن  ارهم 

ارهم) (122 بقيمة) خد0د   حصة 

إلى) (199.321 من) مرقمة  (، للحصة)

ارهم لالكتتاب ودإلفردج.) (379.322

طريق) عن  دالكتتاب  عيد  بالكامل 

دملحدا )) دلد0ون  مع  مقاصة  إخردء)

ودملستحقة تجاه دلشركة دملسجلة في)

دلحساب دلجاري

على) 0يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 

زياا ) لعملية  دلنهائي  دلتيفيذ  ما0لي:)

وتخفيض في رأس دملال).

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل مقتضا0ات دلبيد دلسااس من)

دليظام دالسا�شي للشركة

بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل مقتضا0ات دلبيد دلسابع من)

دليظام دالسا�شي للشركة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758584.

542I

LAMAF SARL

 ENTREPRISE METIERS ET
TRAVAUX

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تغيير نشاط دلشركة

LAMAF SARL
 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
 ENTREPRISE METIERS ET

TRAVAUX شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي 95 حي 
دلسالم بني اردر وخد  - 62352 

وخد  دملغرب.
تغيير نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.32425

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تم تغيير) 28)أكتوبر) دملؤرخ في)
نشاط دلشركة من)»شركة دالستيردا)
وتصد0ر»)إلى)»شركة أشغال متيوعة)

دو بياء».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3157.
543I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

UKRAIMAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زدوية شارع أبي خرير دلطبري 

وزنقة عبد دلرحمان ناصر، إقامة 
دمليصور، دلطابق دألول، دلشقة رقم 

2 ، 92222، طيجة دملغرب
UKRAIMAR شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دمليطقة 
دلحر  للتصد0ر بومالف، دلقطعة 
24ب، دلجزء 24أ2، دلطابق دلثاني، 

دملكتب رقم 25أ - 92222 طيجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.UKRAIMAR

:)دملساعد ) غرض دلشركة بإ0جاز)

دلفيية ومردقبة دلجوا  ودلصيانة.

دمليطقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلقطعة) بومالف،) للتصد0ر  دلحر  

دلطابق دلثاني،) 24أ2،) دلجزء) 24ب،)

طيجة) (92222 (- 25أ) رقم) دملكتب 

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد عبد دلعزيز خبوري):))352 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  0انا فوزبردنا):))152)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

خبوري) دلعزيز  عبد  دلسيد 

طيجة) (92222  2 دلبردنص) عيودنه)د))

دملغرب.

عيودنه)د)) فوزبردنا  0انا  دلسيد  

ا0ار دلبوغاز)92222)طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دألطرد�شي) بشر   دلسيد  

عيودنه)د))حي دلبردنص)92222)طيجة)

دملغرب.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237698.
544I

STE AGEFICO SARL

DADI AUTO ECOLE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر دلخيام دلطابق دلثاني 

رقم 4 ، 92222، طيجة دملغرب
DADI AUTO ECOLE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 129 شارع 

فيصل دبن عبددلعزيز زنقة 128 
دبن بطوطة 129 شارع فيصل دبن 
عبددلعزيز زنقة 128 دبن بطوطة 

92222 طيجة دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.61785

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
رفع) تم  (2222 نونبر) (32 في) دملؤرخ 
رأسمال دلشركة بمبلغ قدره)»62.222 
إلى) ارهم») (42.222« أي من) ارهم»)
«122.222)ارهم»)عن طريق):))تقد0م)

حصص نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237819.
545I

DO CONSULTING

TRASUP
إعالن متعدا دلقردردت

DO CONSULTING
 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,32

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

TRASUP »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 212 شارع 
عبد دملؤمن - ريزيدنس لو خاران 

عبد دملؤمن - 22222 دلددر دلبيضاء 
دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.312551
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)12)نونبر)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلصالحي) دملحجوب  دلسيد  دستقالة 
فتر ) من  حاخيج  إ0مان  ودلسيد  

توليهما ميصب أملسير0ن
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
مسيرد) دلشاوي  أمين  دلسيد  تعيين 

ميفرًاد
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلشاوي) أمين  دلسيد  على  دملودفقة 

كشريك خد0د
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
522)سهم للسيد ) دملودفقة على بيع)
أمين) دلسيد  لصالح  حجيج  إ0مان 

دلشاوي كشريك خد0د
قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل دملاا )7)من دليظام دألسا�شي
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 
 122 دلشركة) مال  رأس  0بلغ  ما0لي:)
سهم) (1222 إلى) ألف ارهم مقسمة 
وموزعة) ومدفوعة  بالكامل  مكتتبة 
على دلشركاء)بسعر)522)سهم لصالح)
سهم) (522 و) دلشاوي  أمين  دلسيد 

لصالح دلسيد دملحجوب إيسالي
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759523.
547I

مكتب دلحسابات ح ل

BUILDING HAIT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب دلحسابات ح ل
22 شارع دلددملة دلطابق دالول قرية 
دلجماعة ، 22432، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
BUILDING HAIT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 61 محج 
اللة 0اقوت دلرقم 39 دلطابق دالول - 

22222 دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BUILDING HAIT
ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري).
61)محج) (: عيودن دملقر دالختماعي)
اللة 0اقوت دلرقم)39)دلطابق دالول)-)

22222)دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( دلسيد دلحيط حسن)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د))) ( دلسيد دلحيط حسن)
 26122 فيال) ركردكة  تجزئة  (85

26122)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د))) ( دلسيد دلحيط حسن)
 26122 فيال) ركردكة  تجزئة  (85

26122)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762232 .

548I

ADYEL(&(ASSOCIES

KOWORK GARE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
KOWORK GARE  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 131 شارع 

دنفا، دلعمار  دزير. دلرقم 11 ب 
دلددر دلبيضاء 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
483869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2221 0يا0ر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. KOWORK GARE
إنشاء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دألعمال) مردكز  وتشغيل  وإادر  
لجميع) مجهز   مساحات  توفر  دلتي 
دألشخاص دالعتباريين أو دلطبيعيين)

)-)تأخير أو توفير دملساحات دملجهز )
بأي وسيلة كانت)؛

دملالزمة) دلخدمات  خميع  توفير  (-
لهذد دلنشاط)،)وعلى وخه دلخصوص:)
دملفاتيح) دلسكرتارية ولوحة  مدمات 
ومدمات) (، دملحاسبية) ودلخدمات  (،
ومدمات) (، دملعلومات) تكيولوخيا 
(، دلقانونية) ودلخدمات  (، دلتوطين)

ومدمات.
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دالتصاالت..
 131 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
شارع دنفا،)دلعمار  دزير.)دلرقم)11)ب)
22222)دلددر دلبيضاء) دلددر دلبيضاء)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 KOWORK HOLDING دلشركة)
)COMPANY)حصة بقيمة) :( (1.000

122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 KOWORK HOLDING دلشركة)
شارع) عيودنه)د)) (COMPANY
دلددر) ( (9 رقم) دلطابق  دلزرقطوني 
دلددر) ( (22222 دملغرب.) دلبيضاء)

دلبيضاء))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد ر�شى ليت عيودنه)د))شارع)
علي بن أبي طالب ارج)2)اور)6)شقة)

3 22222))دلددر دلبيضاء))دملغرب
عيودنه)د)) بردا   محمد  دلسيد 
شقة) (1 اور) (2 موريلو عمردني سكن)

2)أنفا)22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

549I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE ACHGHAL PRO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 21 رقم 22 حي دليجاح 

مييفر ، 54222، مييفر  دملغرب
STE ACHGHAL PRO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي تيزي 
نصيصال  خماعة موحى أحمو 
دلزياني 54222 مييفر  دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3247

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (3.222.222»

«1.222.222)ارهم»)إلى)»4.222.222 

تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بخييفر ))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)355/22.

552I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE MSALA-CAR

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 21 رقم 22 حي دليجاح 

مييفر ، 54222، مييفر  دملغرب

STE(MSALA-CAR شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دالول زنقة 21 رقم 21 حي دليجاح 

54222 ميبفر  دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2347

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (23 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

تفويت دلسيد)) )))سعيد))شرقاوي)

أصل) من  دختماعية  حصة  (2.522

5.222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))حمو)

شرقاوي بتاريخ)23)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

دالبتددئية بخييفر ))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)357/22.

551I

chrono services

تاج   الساحل
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

chrono services

45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26122، برشيد دملغرب

تاج   دلساحل شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي سفلي رقم 

دلبقعة 82 تجزئة نصر هللا   برشيد 

26122 برشيد دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

14383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (32

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

تاج))) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

دلساحل.

ميعش))) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري.

عيودن دملقر دالختماعي):)سفلي رقم)

برشيد) ( ( تجزئة نصر هللا) (82 دلبقعة)

26122)برشيد دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دحمد) ( بيبيور) دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دحمد  ( بيبيور) دلسيد 

172)تجزئة دليسر)2  26122)برشيد)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دحمد  ( بيبيور) دلسيد 
172)تجزئة دليسر)2  26122)برشيد)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (15 بتاريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2222)تحت رقم)1589.

552I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE SAMILMOUN
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 21 رقم 22 حي دليجاح 

مييفر ، 54222، مييفر  دملغرب
STE SAMILMOUN شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي تزئة دالرز 
رقم 186 54222 مييفر  دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1961
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 اخيبر) (11 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (1.322.222»
 1.822.222« إلى) ارهم») (522.222»
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بخييفر ))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)354/22.

553I

AL WAKIL MANAGEMENT

SPETRANS LOGISTIC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شارع موالي دسماعيل دقامة 

موالي دسماعيل دلطابق دلثاني رقم 
8 ، 92222، طيجة دملغرب
 SPETRANS LOGISTIC
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شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 
طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
سيد قطب دقامة دلصدق دلرقم 39 
مكتب دف - 92222 طيجة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.34645
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (29 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ) ( (SPETRANS LOGISTIC
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
قطب) سيد  شارع  دإلختماعي  مقرها 
مكتب دف) (39 دقامة دلصدق دلرقم)
(: ل) نتيجة  دملغرب  طيجة  (92222 (-

توقف دلنشاط.
شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
 39 سيد قطب دقامة دلصدق دلرقم)

مكتب دف)-)92222)طيجة دملغرب.)
و عين:

و) دعسيلة  ( داريس) دلسيد) ))
 66 عيودنه)د))تجزئة دلبساتين قطعة)
(( ( دملغرب كمصفي) طيجة  (92222

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237621.
554I

DO CONSULTING

 YOUSSEF TAHIRI
CONSULTING

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تغيير تسمية دلشركة

DO CONSULTING
 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,32

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 YOUSSEF TAHIRI CONSULTING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي 131 

بوليفارا أنفا - إ0ميوبل أزور - مكتب 

11 ب - 22222 دلددر دلبيضاء 

دململكة دملغربية.

تغيير تسمية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

386299

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى  (

تم تغيير) (2222 27)اخيبر) دملؤرخ في)

 YOUSSEF« من) دلشركة  تسمية 

إلى) («TAHIRI CONSULTING

.(«YOUCONSULT»

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759261.

555I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE MJDB ESK2
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 21 رقم 22 حي دليجاح 

مييفر ، 54222، مييفر  دملغرب

STE MJDB ESK2 شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 79 

شارع دملسير  دلخضردء تاموميت 23 

54222 مييفر  دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.591

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

«632.222)ارهم»)أي من)»122.222 

عن) ارهم») (732.222« إلى) ارهم»)

أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بخييفر ))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)356/22.

557I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE AZOUAD-PROMO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 21 رقم 22 حي دليجاح 

مييفر ، 54222، مييفر  دملغرب

STE(AZOUAD-PROMO شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي حي 

دملهتدون  رقم 36 54222 مييفر  

دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3145

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)16)نونبر)2222)تمت إضافة)

إلى نشاط دلشركة) دلتالية  دألنشطة 

دلحالي):

 UNITE DE PRODUCTION

 DES MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

دالبتددئية بخييفر ))بتاريخ)27)اخيبر)

2222)تحت رقم)332.

559I

fiduciaire(compta(mabrouk

م. تر فيك
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(compta(mabrouk

 N° 33 LOT(HAMRIA 1 ETAGE

 BENI -MELLAM(N° 33 LOT

 HAMRIA 1 ETAGE(BENI

-MELLAM، 23000، Ville(maroc

م. تر فيك شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي فم دلزد وية 

تغزيرت  بني مال ل  - 23222 تغزيرت  

بني مال ل  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

12823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

تر) م.) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

فيك.

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبضائع.

دلزد) فم  (: دملقر دالختماعي) عيودن 

 23222 (- ( ل) مال  بني  ( تغزيرت) وية 

تغزيرت))بني مال ل))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دوزد0د) ك  زد  دلر  عبد  دلسيد 

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دوزد0د) ك  د  ز  دلر  عبد  دلسيد 

عيودنه)د))فم دلزد وية تغزيرت))بني مال)

ل))23222)تغزيرت))بني مال ل))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) تولي  سلمة  دلسيد  

بني) (128 بلوك ا) (2 خوهر  دأل طلس)

مال ل))23222)))بني مال ل))دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( مالل) ببني  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1222.

562I
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ST2C

FUTUR HABITAT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

FUTUR HABITAT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دمليطقة 

دلصياعية خزنا0ة بومالف دقامة 

عين زهردن دملكتب رقم 22 دلطابق 1 

P38 - 90000 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FUTUR HABITAT

دلترويج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعقاري.

دمليطقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)

دقامة) بومالف  خزنا0ة  دلصياعية 

عين زهردن دملكتب رقم)22)دلطابق)1 

P38(-(90000)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد رويج موريل د0زيكيل):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: فؤدا) دليحياوي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

د0زيكيل) موريل  رويج  دلسيد 

عيودنه)د))دلرهرده)181)دقامة قودسم)

طيجة) (92222  7 دلطابق) (5 دلعمار )

دملغرب.

فؤدا عيودنه)د)) دليحياوي  دلسيد 

شارع عمر دبن دلخطاب دقامة ماس)

بالوماس)1)ط4)ش83 92222)طيجة)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

د0زيكيل) موريل  رويج  دلسيد 

عيودنه)د))دلرهرده)181)دقامة قودسم)

طيجة) (92222  7 دلطابق) (5 دلعمار )

دملغرب

فؤدا عيودنه)د)) دليحياوي  دلسيد 

شارع عمر دبن دلخطاب دقامة ماس)

بالوماس)1  92222)طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8137.

562I

chrono services

شروق  الشاوية
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

chrono services

45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26122، برشيد دملغرب

شروق  دلشاوية شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 16 زنقة 

دلجياللي دلعريبي دلطابق 8  دلددر 

دلبيضاء 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

465937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 0ونيو) (26

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

:)شروق)) دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

دلشاوية.

ميعش))) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري.

زنقة) (16 (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلددر) ( (8 دلطابق) دلعريبي  دلجياللي 

دلبيضاء) دلددر  (22222 دلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلخال محمد):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: محمد) دبردهيمي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) محمد  دلخال  دلسيد 

91)زنقة))مرخانة حي دلرياض)26122 

برشيد دملغرب.

دلسيد دبردهيمي محمد عيودنه)د))

 26122 ( دلهد ) حي  (1 دلزنقة) (27

برشيد دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) محمد  دلخال  دلسيد 

91)زنقة))مرخانة حي دلرياض)26122 

برشيد دملغرب

دلسيد دبردهيمي محمد عيودنه)د))

 26122 دلهد ) حي  (1 دلزنقة) (27

برشيد دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0وليوز)2222)تحت رقم)739789.

564I

somadik

STE EL ICHAOUI ALUVERRE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 STE EL ICHAOUI ALUVERRE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي موالي 

رشيد دلشطر دلثاني بلوك م رقم 
دلعمار  32 دلعيون - 7222 دلعيون 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
34529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE EL(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ICHAOUI ALUVERRE
غرض دلشركة بإ0جاز):)دستيردا و)

دلتصد0ر بيع و تصنيع دالملييوم).
عيودن دملقر دالختماعي):)حي موالي)
رقم) م  بلوك  دلثاني  دلشطر  رشيد 
دلعيون) (7222 (- دلعيون) (32 دلعمار )

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد نبيل دلعيشاوي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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دلسيد نبيل دلعيشاوي عيودنه)د))
زنقة دلبحر دمليت دلحي دملحمدي رقم)

26)دلعيون)72222)دلعيون دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد نبيل دلعيشاوي عيودنه)د))
زنقة دلبحر دمليت دلحي دملحمدي رقم)

26)دلعيون)72222)دلعيون دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)3243/2222.
566I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

VSUMME MEDICAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زدوية شارع أبي خرير دلطبري 

وزنقة عبد دلرحمان ناصر، إقامة 
دمليصور، دلطابق دألول، دلشقة رقم 

2 ، 92222، طيجة دملغرب
VSUMME MEDICAL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دمليطقة 
دلحر  للتصد0ر بومالف، دلجزء 
24أ2، دلقطعة 24ب، دلطابق 

دلثاني، دملكتب رقم 24ب - 92222 
طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
 111347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.VSUMME MEDICAL
تصنيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعضوية) دلتجميل  مستحضردت 
طبيعية) ميتجات  من  ودلطبيعية 

مغربية دملنشأ.
دمليطقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)
دلجزء) بومالف،) للتصد0ر  دلحر  
24أ2،)دلقطعة)24ب،)دلطابق دلثاني،)
طيجة) (92222 (- 24ب) رقم) دملكتب 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد نبيل بن دفريحة سطالوي)
ارهم) (1.222 بقيمة) حصة  (52 ( (:

للحصة).
52)حصة) ( (: دلسيد  0انا فوزبردنا)

بقيمة)1.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد نبيل بن دفريحة سطالوي)
 C.Geolog Juan Fco عيودنه)د))

46193)مونتروي إسبانيا.
عيودنه)د)) فوزبردنا  0انا  دلسيد  

ا0ار دلبوغاز)92222)طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد نبيل بن دفريحة سطالوي)
 C.Geolog Juan Fco عيودنه)د))

46193)مونتروي إسبانيا
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237697.
567I

GOLDENT

OPTIMA HEALTH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

OPTIMA HEALTH
شارع محمد إقبال عمار  كير 1 شقة 
رقم 16 أمسرنات ، 82222، أكاا0ر 

دملغرب
OPTIMA HEALTH شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
محمد إقبال عمار  كير 1 شقة 

رقم 16 أمسرنات  - 82222 أكاا0ر 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

45589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.OPTIMA HEALTH

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملعددت و دملستلزمات دلطبية و شبه)

دلطبية.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

1)شقة رقم) محمد إقبال عمار  كير)

16)أمسرنات))-)82222)أكاا0ر دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( دلسيد  إحسان شكري)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: ( دلسيد محمد دملسعواي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  إحسان شكري))عيودنه)د))
حي) (838 زنقة) (22 رقم) (27 شقة)

دملسير ))82222)أكاا0ر دملغرب.

دملسعواي)) محمد  دلسيد 

شارع محمد إقبال عمار ) عيودنه)د))

كير)1)شقة رقم)7)أمسرنات))82222 

أكاا0ر دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  إحسان شكري))عيودنه)د))
حي) (838 زنقة) (22 رقم) (27 شقة)

دملسير ))82222)أكاا0ر دملغرب.

دملسعواي)) محمد  دلسيد 

شارع محمد إقبال عمار ) عيودنه)د))

كير)1)شقة رقم)7)أمسرنات))82222 

أكاا0ر دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97718.

568I

CABINET AMINE KABBAJ ET ASSOCIES

JANNA PHARM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET AMINE KABBAJ ET

ASSOCIES

 AV(HASSAN(II(N°82 GUELIZ ،

42222، تيغير دملغرب

JANNA PHARM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دالفاق 2 رقم 99 سعاا   - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129859

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 JANNA(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PHARM

غرض دلشركة بإ0جاز):)بيع و توزيع)

دمليتوخات ودللودزم دلشبه صيدلية).

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 42222 (- ( سعاا ) (99 رقم) (2 دالفاق)

مردكش دملغرب.
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أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 
ارهم،)مقسم كالتالي:

((: دلبرومي) زرودل  هد   دلسيد  
122)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلبرومي) زرودل  هد   دلسيد  
  42 أ رقم) (23 بحي دملسير ) عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلبرومي) زرودل  هد   دلسيد  
  42 أ رقم) (23 بحي دملسير ) عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119252.
569I

ST2C

FUTURE WOOD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

FUTURE WOOD شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي طريق 
تطودن ، زقاق دمليطقة دلصياعية 

رقم 2 دلتجزئة 66 - 92222 طيجة  
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
111421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
.FUTURE WOOD

غرض دلشركة بإ0جاز):)دليجار .
طريق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلصياعية) دمليطقة  زقاق  (، تطودن)
طيجة)) (92222 (- (66 دلتجزئة) (2 رقم)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلعلوي) دلعربي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 422 ( (: ( لبنى) دلهاشمي  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  عضيم ملياء):))122)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دلعلوي  دلعربي  دلسيد 
مجمع دلفجر دو عمار )16)طابق)6)رقم)

91 92222)طيجة دملغرب.
عيودنه)د)) ( دلسيد  دلهاشمي لبنى)
تجزئة دملجد بلوك)8)طابق)3)رقم)13 

92222)طيجة دملغرب.
عيودنه)د)) ملياء) عضيم  دلسيد  
طيجة) (92222  685 رقم) دملجد  حي 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دلعلوي  دلعربي  دلسيد 
مجمع دلفجر دو عمار )16)طابق)6)رقم)

91 92222)طيجة دملغرب
دلسيد  عضيم ملياء)عيودنه)د))حي)
دملجد رقم)685 92222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8142.
572I

دلحبيب دلهيبة

SOMANEX SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

دلحبيب دلهيبة
3، شارع 9 بريزدش تقاطع شارع 

رحال دملسكيني ، 22142، دلددر 
دلبيضاء دملغرب

SOMANEX SARL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

 RUE 3 وعيودن مقرها دإلختماعي
 NEUF(BRISACH, BD(RAHAL(EL

 MESKINI - CASABLANCA 3 RUE
 NEUF(BRISACH, BD(RAHAL(EL
 MESKINI - CASABLANCA 2000

CASABLANCA دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.585

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (1999 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
 12.222« من) أي  ارهم») (92.222»
عن) ارهم») (122.222« إلى) ارهم»)
إاماج دحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالودت إصددر في رأس دملال.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2222)تحت رقم)164263.
571I

E.K.T DISTRIBUTION

E.K.T DISTRIBUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

E.K.T DISTRIBUTION
 RUE SABRI BOUJMAA 12
 1ER(ETG(APPT 6 20410
 CASABLANCA ، 20410،

CASABLANCA MAROC
E.K.T DISTRIBUTION شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 

صبري بوخمعة دلطابق دالول 
دلشقة 6 دلددردلبيضاء - 22412 

دلددردلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484147
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 E.K.T (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبضائع للحساب دلغير.

 12 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دالول) دلطابق  بوخمعة  صبري  زنقة 

 22412 (- دلددردلبيضاء) (6 دلشقة)

دلددردلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: دلكو�شي) سعيد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلطالبي) 0وسف  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلكو�شي  دلسيد سعيد 

دلددردلبيضاء) (22412 دلددردلبيضاء)

دملغرب.

دلسيد 0وسف دلطالبي عيودنه)د))

دلددردلبيضاء) (22412 دلددردلبيضاء)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلكو�شي  دلسيد سعيد 

دلددردلبيضاء) (22412 دلددردلبيضاء)

دملغرب

دلسيد 0وسف دلطالبي عيودنه)د))

دلددردلبيضاء) (22412 دلددردلبيضاء)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

(- بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

تحت رقم)-.

572I
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COGEFIM

COGEFIM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

COGEFIM S.A.R.L
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

بمساهم وحيد »في طور دلتصفية» 
برأسمال   122.222,22 ارهم

دملقر دالختماعي: 32 موالي 0وسف ـِ 
دلددر دلبيضاء

دلسجل دلتجاري 129991 – 
دلتعريف دلجبائي 1251988

حل دلشركة
غير) دلعامة  دلجمعية  بمقت�شى 
 2222 شتيبر) (32 بتاريخ) دلعاا0ة 
شركة) (COGEFIM S.A.R.L لشركة)
برأسمال))) دلتصفية») طور  »في 
مقرها) ارهم  (100.000،00
دالختماعي:))32)شارع موالي 0وسف)ـ)

دلددر دلبيضاء،)قرر دملساهمون:))
ـ)دلتصفية دملسبقة للشركة بتاريخ)

32)شتيبر)2222
ـ)إنهاء)مهام مسير دلشركة مع ميحه)

دالبردء)دلتام ودلنهائي من مدمته)
ـ)دلتصفية دملسبقة للشركة بتاريخ)

32)شتيبر)2222 
دلسيد ) تعيين مصفي دلشركة:) (-
زنقة) دلساكية ب14) بييس،) صوفيا 
(،6 دلشقة) دلطابق دالول،) دبن هالل،)

حي ردسين)-)دلددر دلبيضاء
-)تحد0د عيودن مقر دلتصفية:)32 
شارع موالي 0وسف)ـ)دلددر دلبيضاء،)

ودلتصريح) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (-
دلتجارية للددر) ( ( دلتعد0لي باملحكمة)
 2222 غشت) (18 بتاريخ) دلبيضاء)

تحت رقم)27124 
573I

FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

DECORIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 FIDUCIARE POLYFINANCES
CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL

 MASSIRA(IMM 63A(APPT
 07 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DECORIS شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي أبودب 
مردكش عمار  63A   شقة 27 

دملسير   مردكش - 4222 مردكش 
دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
126911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.DECORIS
أعمال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبياء)
دستيردا وتصد0ر.

أبودب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
مردكش عمار )63A)))شقة)27)دملسير ))

مردكش)-)4222)مردكش دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

12.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( دليا صحي خودا) دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد دلغزدلي محمد علي)):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 (: ( دليا صحي خودا) دلسيد  (

بقيمة)122)ارهم.
 522 (: ( دلسيد دلغزدلي محمد علي)

بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دليا صحي خودا))عيودنه)د))
 37 رقم) غزدلة  زنقة  (1 ( رويضا )

مردكش)))4222)مردكش)))دملغرب).

علي) محمد  دلغزدلي  دلسيد 
عيودنه)د))مددر دليخيل مجا ط)1)رقم)
15)ر دليخيل دلشمالي مردكش))))4222 

مردكش)))دملغرب).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دليا صحي خودا))عيودنه)د))
 37 رقم) غزدلة  زنقة  (1 ( رويضا )

مردكش)4222)مردكش)))دملغرب)
علي) محمد  دلغزدلي  دلسيد 
عيودنه)د))مددر دليخيل مجا ط)1)رقم)
 4222 15)ر دليخيل دلشمالي مردكش)

مردكش)))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
22)أكتوبر) بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)115986.
574I

ASHAM  MOHAMED

ديفا للعمل
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

ا0فا للعمل  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع بني 
حذ0فة رقم 75 كويلما تطودن  - 

93222 تطودن دملغرب 
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

27915
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
ا0فا) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

للعمل).
دالشغال) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعامة للبياء).

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- ( 75)كويلما تطودن) بني حذ0فة رقم)

93222)تطودن دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلغروص) دلسيد  فطمة 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: ( طارق) بوكريشة  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد  دلغروص فطمة عيودنه)د))
شارع عالل دلفا�شي زنقة صيعاء)دلحي)
دالادري شفشاون))92222)شفشاون)

دملغرب.
دلسيد طارق بوكريشة))عيودنه)د))
رقم)11)تجزئة أنيس ارب دلورا فاس)

92222)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  دلغروص فطمة عيودنه)د))
شارع عالل دلفا�شي زنقة صيعاء)دلحي)

دالادري)92222)شفشاون دملغرب
دلسيد طارق بوكريشة))عيودنه)د))
رقم)11)تجزئة أنيس ارب دلورا فاس)

92222)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بتطودن))بتاريخ)27)أكتوبر)

2222)تحت رقم)5126.

575I

CABINET AMINE KABBAJ ET ASSOCIES

MHM DIFFUSION SARLAU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET AMINE KABBAJ ET
ASSOCIES

 AV(HASSAN(II(N°82 GUELIZ ،
42222، تيغير دملغرب

 MHM DIFFUSION SARLAU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
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وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 87 

شارع دلحسن دلتاني كليز - 42222 

مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (32

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 MHM(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DIFFUSION SARLAU

دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتصد0ر.
 87 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

 42222 (- كليز) دلتاني  شارع دلحسن 

مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

سيلفان) ميكا0ل  حمو  دلسيد 

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

سيلفان) ميكا0ل  حمو  دلسيد 

عيودنه)د))شارع دلدكتور بور)93422 

سانت دوين))فرنسا.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

سيلفان) ميكا0ل  حمو  دلسيد 

عيودنه)د))شارع دلدكتور بور))93422 

سانت دوين))فرنسا

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119248.

576I

AFIDACOM

KSRBIJOU SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 17 تجزئة السيكون دألطلس 

طريق صفرو ، 32222، فاس دملغرب

KSRBIJOU SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع وردن 

رقم 51 إقامة مبروكة زهور 1 فاس - 

32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KSRBIJOU SARL AU

تصنيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتسويق دملجوهردت ودالكسسودردت.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 1 إقامة مبروكة زهور) (51 وردن رقم)

فاس)-)32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: رتيبة) دليوبي  ( دلسيد )

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) رتيبة  دليوبي  ( دلسيد )

عويية) اري�شي  حي  (14 رقم) (1 زنقة)

دلحجاج فاس)32222)فاس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) رتيبة  دليوبي  ( دلسيد )

عويية) اري�شي  حي  (14 رقم) (1 زنقة)

دلحجاج فاس)32222)فاس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (16 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3612.

577I

SAFI VERT NETTOYAGE

SAFI VERT NETTOYAGE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

SAFI VERT NETTOYAGE

 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(SAFI، 46000، SAFI

MAROC

SAFI VERT NETTOYAGE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي 

 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(N°8 QUARTIER

 OURIDA 1 EXTENSION 46000

.Safi(MAROC

توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2489

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)22)0يا0ر)2222)تمت إضافة)

إلى نشاط دلشركة) دلتالية  دألنشطة 

دلحالي):

 TRAVAUX DIVERS DE GENIE

.CIVIL ET CONSTRUCTION

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

0يا0ر) (21 بتاريخ) ( بآسفي) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)53.

578I

ste(cofiguer(sarl

STE MEUBLES GUERCIF
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE MEUBLES GUERCIF شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دمللك 

دملسمى لغريق 4 حي  دوالا حموسة - 
35122 خرسيف دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

 EN : رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري
COURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MEUBLES GUERCIF
غرض دلشركة بإ0جاز):)شردء)وبيع)

دالثاث
دشغال مختلفة دو دلبياء.

دمللك) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
4)حي))دوالا حموسة)-) دملسمى لغريق)

35122)خرسيف دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 333 ( (: دلسيد زردا عبد دلرزدق)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 333 ( (: خالل) دلبوهالي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
334)حصة) ( (: دلسيد نعيم محمد)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد زردا عبد دلرزدق عيودنه)د))
خرسيف) (35122 مبروك) ( تجزئة)

دملغرب.



1151 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

عيودنه)د)) خالل  دلبوهالي  دلسيد 
خرسيف) (35122 سدر ) تجزئة 

دملغرب.
عيودنه)د)) محمد  نعيم  دلسيد 
خرسيف) (35122 حي دوالا حموسة)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) محمد  نعيم  دلسيد 
خرسيف) (35122 حي دوالا حموسة)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( بجرسيف) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)962/22.

579I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 UNITED CANISTER
CORPORATION

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسمال دلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق دلبر0د 
2629 ، 42222، مردكش دملغرب

 UNITED CANISTER
CORPORATION شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 367 

دلحي دلصياعي سيدي غانم طريق 
دسفي - 42222 مردكش دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.57467
دلعام) دلجمع  بمقت�شى 
اخيبر) (24 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 
دلشركة) رأسمال  رفع  تم  (2222
ارهم») (42.222.222« قدره) بمبلغ 
إلى) ارهم») (42.222.222« من) أي 
طريق) عن  ارهم») (82.222.222»
لألسهم) دإلسمية  دلقيمة  رفع  ( (:

دملوخوا .
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119124.

581I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

  MAGRIB TECH TRANS
   مغرب تيك طردنس

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET(DES(AFFAIRES (EL(KASMI
 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE
إقامة خيان دلرحمة دلسالم 2 

عمار  1 شقة 3 دهل لغالم سيدي 
دلبرنو�شي دلددر دلبيضاء سيدي 

دلبرنو�شي دلددر دلبيضاء، 22522، 
دلددر دلبيضاء دملغرب

Magrib Tech Trans     مغرب 
تيك طردنس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

صهيب دلرومي مجموعة 39 رقم 22 
سيدي دلبرنو�شي دلبيضاء  - 22222 

دلبيضاء  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

485227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
)مغرب تيك) ( ( ( (Magrib Tech Trans

طردنس.
•دلبر0د) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلسريع دلوطني)،)دلحلول دللوخستية)

،)دليقل دلدولي دلسريع)،)دلتوصيل
•)دلتخزين ودللوخستيات:)دلتوزيع)

/)لوخستيات دلتسليم.
•)دليقل)-)دالستشاردت ودلخدمات:)
دليقل) ووكالء) دلشحن  وكالء)
ومبردء) ودالستشاريون  دملعتمدون 

دليقل ودملرور.

ودلسباقات:) دلسريع  دليقل  (•

(، دليقل دلسريع ودلسباقات دلوطيية)

(، دلسباقات) (، دليقل دلدولي دلسريع)

دليقل عيد دلطلب.

)دالستيردا) دلدولية) دلتجار   (•

ودلتمثيل) (، ودملشاركة) (، ودلتصد0ر))

ودلتجار ) ودلتوزيع  (، ودلسمسر ) (،

ودلسلع) ودمليتجات  (، عام) بشكل 

ودملودا دملختلفة)،.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 22 39)رقم) صهيب دلرومي مجموعة)

 22222 سيدي دلبرنو�شي دلبيضاء))-)

دلبيضاء))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: دلسيد كارو�شي عبد دإلله)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 422 ( (: 0اسين) قرو�شي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دإلله) عبد  كارو�شي  دلسيد 

 118 رقم) دلردشد0ة  زنقة  عيودنه)د))

دلعيون) (52222    1 دلرميلة) حي 

دملغرب.

عيودنه)د)) 0اسين  قرو�شي  دلسيد 
مجموعة ك حي) (6 ( رقم) ( (158 ( زنقة)

دلولفة)22222)دلبيضاء))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) 0اسين  قرو�شي  دلسيد 
مجموعة ك حي) (6 ( رقم) ( (158 ( زنقة)

دلولفة)22222)دلبيضاء)دملغرب

دإلله) عبد  كارو�شي  دلسيد 

 118 رقم) دلردشد0ة  زنقة  عيودنه)د))

حي دلرميلة)1   52222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762184.

582I

MOORISH

KALARI SERVICES GROUPE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

MOORISH

39 شارع لال 0اقوت دلطابق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيضاء دملغرب

 KALARI SERVICES GROUPE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 39 شارع 

لال دلياقوت دلطابق 5 دلشقة ا - 

22282 دلددر دلبيضاء دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.347531

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر) (2222 أكتوبر) (26 في) دملؤرخ 

 KALARI SERVICES GROUPE حل)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

رأسمالها) مبلغ  دلوحيد  دلشريك 

مقرها) وعيودن  ارهم  (12.222

دلياقوت) لال  شارع  (39 دإلختماعي)

دلددر) (22282 (- دلشقة ا) (5 دلطابق)

إلستحالة) نتيجة  دملغرب  دلبيضاء)

دستمردر نشاط دلشركة.

و عين:

و) دلعشعا�شي  ( محمد) دلسيد) ))

عيودنه)د))زنقة بن دلجياللي تاج دلد0ن)

شقة أ إقامة 0اسمين) (1 ارج ب ط)

دلبيضاء) دلددر  (22222 ( دملعاريف)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

بتاريخ)29)اخيبر)2222)وفي)39)شارع)

(- ا) دلشقة  (5 دلطابق) دلياقوت  لال 

22282)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759298.

583I
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BT CONSEIL

إراليك
إعالن متعدا دلقردردت

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

إردليك »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: 27، زنقة 
129 مجموعة D دأللفا - 22222 

دلددر دلبيضاء دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.146571

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)14)0يا0ر)2219

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
:)نقل مقر دلشركة)))من دلعيودن:)زنقة)
دلددر) (Appt  66 نعيمة) إقامة  بكري 
(،27 دلتالي:) دلعيودن  إلى  دلبيضاء.)
دلددر) دأللفا،) (D مجموعة) (129 زنقة)

دلبيضاء.
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
من:) للشركة  دلقانوني  دلشكل  تغيير 
)إلى:) شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد.)

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)
دليظام دألسا�شي دلتالية:)

دلذي) (:4 و) (1 دملااتين) ( رقم) بيد 
دليظام) تحيين  ما0لي:) على  0يص 

دالسا�شي للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)749587.
584I

QUALICIA CONSULTING

LES ATELIERS BK SARL
إعالن متعدا دلقردردت

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE(AMINE(DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF
 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
LES ATELIERS BK SARL »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: شارع دبن 
سييا عمار  79 طبق 2 شقة رقم 26 

أكددل دلرباط - - دلرباط  مغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: -.
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)22)0يا0ر)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
 1222 ))بيع مجموع دلحصص) ما0لي:)
دختماعية و دلتي كانت في ملك دلسيد)
دلسيد) و  حصة  (522 كريم) دللبار 
حصة لسيد) (522 دلصمعي دبردهيم)
دلساكن) دلزكاري مصطفى  دالاري�شي 
دفريقيا) دملعضااي ساحة  ب سانية 
لبطاقة) دلحامل  و  سال  (23 رقم)

دلتعريف دلوطيية عدا أ ب)81246.
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
من) لشركة  دلقانوني  دلشكل  تغيير 
إلى) محدوا   مسؤولية  ذدت  شركة 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد
على) 0يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 
ما0لي:)قبول دستقالة دملسير0ن دللبار)
و) دبردهيم  دلصمعي  دلسيد  و  كريم 
تعيين مسير خد0د دلسيد دالاري�شي)
دلزكاري مصطفى))دلساكن ب سانية)
دملعضااي ساحة دفريقيا رقم)23)سال)
و دلحامل لبطاقة دلتعريف دلوطيية)

عدا أ ب)81246.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
دلذي 0يص على) بيد رقم)41-27:)
تفويت دلحصص دالختماعية) ما0لي:)

لشركة وتعيين مسير خد0د لشركة
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تغيير دلشكل دلقانوني لشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (12 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)6153.
585I

s2s consulting

AYSTAR TRADE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting

عمار  AFA رقم 147 دلطابق دلثاني 

دلشقة 22 شارع دملقاومة دلبيضاء ، 

23322، دلبيضاء دملغرب

AYSTAR TRADE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 

دلحرية دلطابق 3 دلشقة 5 - 23322 

دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

485221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AYSTAR TRADE

صياعة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالحد0ة تصد0ر ودستيردا.

زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختماعي)

 23322 (- (5 3)دلشقة) دلحرية دلطابق)

دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دكساي) دوميت  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دكساي  دوميت  دلسيد 

 1 دملجمع دلسكني دلقدس دملجموعة)

دلبيضاء) (23322 دلعمرية) (25 دلشقة)

دلغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دكساي  دوميت  دلسيد 

 1 دملجمع دلسكني دلقدس دملجموعة)

دلبيضاء) (23322 دلعمرية) (25 دلشقة)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762192.

587I

BTP CONSULTANTS

 DAYMI PRODUCTION

INOX DE SUD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS

تجزئة دلوحد  بلوك D رقم 578 

دلعيون ، 72222، دلعيون دملغرب

 DAYMI PRODUCTION INOX

DE SUD شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دلوحد  بلوك D رقم 578 دلعيون 

دلعيون 72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 DAYMI(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRODUCTION INOX DE SUD
أعمال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

نجار  دلفوالذ دملقاوم للصدأ).
تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلعيون) (578 رقم) (D بلوك) دلوحد  

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دلدد0مي  ميير  دلسيد 
رقم) بدون  دلوطني  دالنعاش  دقامة 

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دلدد0مي  ميير  دلسيد 
رقم) بدون  دلوطني  دالنعاش  دقامة 

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)24)اخيبر)

2222)تحت رقم)3172/2222.
588I

CAFIGEC

SALUS ALUM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
SALUS ALUM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي ا0ار 
بوسكور  1 تجزئة 3 عمار  8 محل 
1 بوسكور  - 22122 دلددر دلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 SALUS(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ALUM

نجار ) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دأللومييوم)

-)ميتاليك أو بولي كلوريد دلفينيل

-)دلتفاوض

-)أعمال أو تشييد متيوعة.

ا0ار) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

محل) (8 عمار ) (3 تجزئة) (1 بوسكور )

دلددر دلبيضاء) (22122 (- بوسكور ) (1

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد لحميدي 0اسين)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد لحميدي 0اسين عيودنه)د))

دليودصر) بوسكور   مركز  دلحودمي 

22122)دلددر دلببضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد لحميدي 0اسين عيودنه)د))

دليودصر) بوسكور   مركز  دلحودمي 

22122)دلددر دلببضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

589I

MOORISH

 QUICK SOLUTION
MANAGEMENT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسمال دلشركة

MOORISH
39 شارع لال 0اقوت دلطابق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيضاء دملغرب
 QUICK SOLUTION

MANAGEMENT شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 39 شارع 
لال دلياقوت دلطابق 5 دلشقة ا - 

22282 دلددر دلبيضاء دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.349965

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
رفع) تم  (2222 نونبر) (32 في) دملؤرخ 
رأسمال دلشركة بمبلغ قدره)»12.222 
إلى) ارهم») (12.222« أي من) ارهم»)
:))تقد0م) «22.222)ارهم»)عن طريق)

حصص نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)732469.
592I

Gloria Business Center

م ج ك فاكتوري ش م م
عقد تسيير حر ألصل تجاري))دألشخاص)

دلطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

م ج ك فاكتوري ش م م
 21 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
اخيبر)2222)أعطى دلسيد) )))محمد)
للبطاقة) (( ( دلحامل) دمجددر  فهد 
دملسجل) (BE718235 ( ( دلوطيية رقم)
باملحكمة) (33928 دلتجاري) بالسجل 
دلتجارية بالددر دلبيضاء)حق دلتسيير)
ب)) دلكائن  دلتجاري  لألصل  دلحر 
زدوية زنقة دلطبري و أبو عباس دازفي)
دملغرب) دلبيضاء) دلددر  (22362 (-
للسيد) ))محمد نبيل مرني�شي عريفي)
رقم))) دلوطيية  للبطاقة  (( ( دلحامل)
سية تبتدئ من) (1 ملد ) ( (CD82915

21)اخيبر)2222)و تنتهي في)31)اخيبر)

  15.222 شهري) مبلغ  مقابل  (2221

ارهم.

591I

CABINET BCA SARL

KOUMICH TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BCA SARL

 Angle Bd Sidi Mohamed ben

 Abdellah(et(Bd(des(FAR, 1er

 étage(n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC

KOUMICH TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلعيون 

قيسارية ملين رقم دلدكان 7 حا�شي 

بالل خردا   - 42622 خردا   دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

36295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (11

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KOUMICH TRANS

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعمال لصالح دلغير.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 7 دلعيون قيسارية ملين رقم دلدكان)

42622)خردا )) (- ( حا�شي بالل خردا )

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

كوميش) دلرحيم  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
كوميش) دلرحيم  عبد  دلسيد 
ل) رقم  دلوحد   حي  عيودنه)د))
22حا�شي بالل خردا )42622)خردا ))

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
كوميش) دلرحيم  عبد  دلسيد 
ل) رقم  دلوحد   حي  عيودنه)د))
22حا�شي بالل خردا )42622)خردا ))

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3191.
592I

Auditranis(sarl-au

STE SOBOUWAT-SARL-AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

Auditranis(sarl-au
 Immeuble(B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc
 STE(SOBOUWAT-SARL-AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

 IMM وعيودن مقرها دإلختماعي
 8 N°11 AL(BOUSTANE

 OUISLANE-MEKNES - 50000
مكياس دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.45811
دلعام) دلجمع  بمقت�شى 
اخيبر) (15 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 
دلشركة) رأسمال  رفع  تم  (2222
ارهم») (964.222,22« قدره) بمبلغ 
إلى) ارهم») (122.222,22« من) أي 

طريق) عن  ارهم») (1.264.222,22»
دلشركة) ا0ون  مع  مقاصة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4423.
593I

 NAJEM((نجم إ0ييرجي ش.م.)م.)دلشريك دلوحيد

( ENERGIE SARL AU

شركة نجم إينيرجي- ش.م. م. 
 NAJEM( الشريك الوحيد

( ENERGIE SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

نجم إ0ييرجي ش.م. م. دلشريك 
 NAJEM ENERGIE SARL( دلوحيد

( AU
حي دملسير  1 رقم 5 زنقة 28 دلددر 
دلبيضاء. ، 2، دلددر دلبيضاء. دملغرب

شركة نجم إ0ييرجي- ش.م. م. 
 NAJEM ENERGIE( دلشريك دلوحيد

SARL AU ) شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي في   

151شارع أسامة دبن زيد دلطابق 2 
دلجانب دأليسر N G معاريف دلددر 
دلبيضاء  - 2222 دلددر دلبيضاء  

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.423169

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)21)0وليوز)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
»في)))151شارع أسامة دبن زيد دلطابق)
2)دلجانب دأليسر)N G)معاريف دلددر)
دلبيضاء)) دلددر  (2222 (- ( دلبيضاء)
 5 رقم) (1 دملسير ) »حي  إلى) دملغرب»)
زنقة)28)دلددر دلبيضاء.)-)2222)دلددر)

دلبيضاء)))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762122.
594I

BUREAU ESSOUFYANI

IMSM 8 SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

IMSM 8 SERVICES  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

مزودر دلرقم 153  - 72222 دلعيون 
دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.21873
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)21)أكتوبر)2222)تم تعيين)
ادا ) مسير خد0د للشركة دلسيد) ))

ميمونة كمسير وحيد
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)22)أكتوبر)

2222)تحت رقم)2342/22.

595I

SFM EXPERTS

TOP CLASS TENDANCES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 0وخد)

مقرها دالختماعي باملغرب

SFM EXPERTS
 AV DES FAR TOUR DES

 HABOUS ، 20500،
CASABLANCA MAROC

TOP CLASS TENDANCES »شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: إقامة 
رياض أنفا، زنقة بوركون متجر ب 
34 - 22522 دلددر دلبيضاء  دملغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
0وخد مقرها دالختماعي باملغرب»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.41713

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تقرر) (2222 أكتوبر) (19 في) دملؤرخ 
 TOP CLASS(إغالق فرع تابع لشركة
 TOP CLASS(تسميته(TENDANCES
في) عيودنه  ودلكائن  (TENDANCES
بالطابق) محج عالل دلفا�شي،) (،6 س)
»برج فاس») دلسفلي للمركز دلتجاري)
«BORJ(FEZ«(-(20500))فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (17 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3672.

596I

STE TRAFISCO

 DIYAFAT ROMANAT AL
FARAH

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا دبن دلزبير مويلحا 

دلجد0د  273 ، 24222، دلجد0د  
دملغرب

  DIYAFAT ROMANAT AL FARAH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 275 شارع 

زرقتوني دلددردلبيضاء - 22222 
دلددردلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.379977
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (12 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
   DIYAFAT ROMANAT AL FARAH
ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
275)شارع) وعيودن مقرها دإلختماعي)
 22222 (- دلددردلبيضاء) زرقتوني 
(: ل) نتيجة  دملغرب  دلددردلبيضاء)

توقيف دلنشاط دلتجاري.
و حدا مقر دلتصفية ب)275)شارع)
 22222 (- دلددردلبيضاء) زرقتوني 

دلددردلبيضاء)دملغرب.)
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و عين:
و) ( نضري) ( ( بوشعيب) دلسيد) ))
دلجد0د ) (629 دلزنقة) (41 عيودنه)د))
24222)دلجد0د  دملغرب كمصفي)) ))

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759297.
597I

malartci

 SOCIETE TOMORROW
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 SOCIETE TOMORROW SARL
AU  شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 363 شارع 
محمد V و حسن  II  دلطابق دلتالت 
بني مالل - 23222 بني مالل دملغرب .

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.8985
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)27)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
  II ( حسن) و  (V محمد) شارع  (363»
 23222 (- مالل) بني  دلتالت  دلطابق 
»قامة دلفتح) إلى) (« بني مالل دملغرب)
رقم)12)دلطابق دألول شقة رقم)1)بني)

مالل))-)2322)بني مالل))دملغرب)».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( مالل) ببني  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1322.
598I

ETOILE CALIFORNIA

ETOILE CALIFORNIA
إعالن متعدا دلقردردت

ETOILE CALIFORNIA

 quartier des hôpitaux,

 centre(al(MIRAJ(au 301, BLD

 ABDELMOUMEN ANGIE

 BLD(ANOUAL ، 20520،

CASABLANCA MAROC

ETOILE CALIFORNIA »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: حي 

دملستشفى، مركز دملعردج، تقاطع 

شارع عبد دملومن، وشارع أنول،  - 

22252 دلددر دلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.342343

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)21)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:21 رقم) قردر 

)تفويت دلسيد نجيب ردموا ))) ( ما0لي:)

522)حصة دختماعية من أصل)522 

دمام) سيدي  دلسيد  لفائد   حصة 

دحمد دلسباعي

على) 0يص  دلذي  (:22 رقم) قردر 

ما0لي:)تعين دلسيد))سيدي دمام دحمد)

دلسباعي مسير))وحيد للشركة

على) 0يص  دلذي  (:23 رقم) قردر 

ما0لي:))قبول دستقالة دلسيد)))نجيب)
ردموا )))من ميصبه كمسير للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)

مالك دلشركة)

على) 0يص  دلذي  (:16 رقم) بيد 

ما0لي:))تسيير دلشركة)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759237.

599I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

LUXLIT
إعالن متعدا دلقردردت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

LUXLIT »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي:  24, زنقة 
62 سيدي معروف 5, دلددردلبيضاء 

- - دلددردلبيضاء دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.72683

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)24)اخيبر)2219

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
على) دلتصد0ق  و  دملودفقة  ما0لي:)
حصة) (228 46 ل) دملجانية  دلهبة 
س.ت) (LUX LIT لشركة) دختماعية 
عمردن) دلسيد  لفائد   (72683
 42.731 ( 0لي:) عبددلكريم,كما 
أميه) طرف  من  دختماعية  حصة 
دلجنسية) ذو  (, دلسيد عمردن حسن)
دملغربية,)حامل دلبطاقةدلوطيية رقم)
BE27778,)و5297))حصة دختماعية)
عمردن) دلسيد  أميه  طرف  من 
حامل) دملغربية,) دلجنسية  ذو  خمال,)

BK219789(دلبطاقةدلوطيية رقم
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
إقردر دلسيد عمردن عبددلكريم))حامل)
 BE492367 رقم) دلبطاقةدلوطيية 
غير) ملد   للشركة  وحيد  كمسير 

محدوا 
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تغيير دملقر دلرئ�شي إلى دلددردلبيضاء,)
 15 كلم) (3212 دلطريق) اودر دلكثاني,)

خماعة سيدي حجاج تيط مليل
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)-:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل))دليظام داسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

مارس)2222)تحت رقم)732735.

622I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

GARDERIE LA PERLE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

GARDERIE LA PERLE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 171 زنقة 
25 ڤيرمون دلددر دلبيضاء - 22422 

دلددر دلبيضاء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.98239

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 اخيبر) (18 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلعلوي) ( نوهاا) (( ( تفويت دلسيد)
حصة دختماعية من) (1.222 بلغيتي)
دلسيد) ( لفائد ) حصة  (122 أصل)
اخيبر) (18 زمزدوي بتاريخ) ( ) ))حكيم)

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762392.

621I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

      2 م أ ب    ش.م.م  

2MAB SARL AU  
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   1156

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA
MAROC

 2MAB SARL    2 م أ ب    ش.م.م      
AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 131 شارع 
دنفا إقامة أزور مكتب 11 بـ  دلددر 
دلبيضاء. - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 2 ( ( ( ( ( ( (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.2MAB SARL AU((((م أ ب))))ش.م.م
غرض دلشركة بإ0جاز):)•)

بجميع) ودلقيام  دلعقاري  دإلنعاش 
عمليات دلتجزئة ودلتهيئة

دلبيا0ات) خميع  تشييد  (•
دالستعماالت) لجميع  دملخصصة 
أو) دلتجارية  أو  دملهيية  أو  دلسكيية 

دلصياعية أو دلسياحية.))
أرد�شي وخميع) بيع وشردء) (•

دلعقاردت
دلشركات) في  دملساهمة  (•

دلقائمة أو دلتي في طور دلتأسيس
تسيير) كردء،) شردء،) (•
لجميع) دلكردء) طريق  ودستغالل عن 
دلعقاردت سودء)تم تشييدها أو كانت)

في طريق دلتشييد
إنجاز دملشاريع بالتفويض (•

دلغير) لصالح  دلتسيير  (•
للمنشآت دلعقارية أو دلسياحية)

 131 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 11 مكتب) أزور  إقامة  دنفا  شارع 
دلددر) (22222 (- دلبيضاء.) دلددر  ـ) ب)

دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 
7.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:

بيبردهيم) دملهدي  محمد  دلسيد 
بقيمة) حصة  (2.222 ( (: دالندلو�شي)

122)ارهم للحصة).
بيبردهيم) دملهدي  محمد  دلسيد  (
دلعينية) مقابل تقدمة  ( (: دالندلو�شي)
في حدوا72.222)حصة)))بقيمة)122 

ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
بيبردهيم) دملهدي  محمد  دلسيد 
دقامة) عيودنه)د)) دالندلو�شي 
 22422 6)شارع مكة) كاليفورنيا رقم)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بيبردهيم) دملهدي  محمد  دلسيد 
دقامة) عيودنه)د)) دالندلو�شي 
 22422 6)شارع مكة) كاليفورنيا رقم)

دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762238.
622I

alfafisc(sarl

GALAXY BTP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مفض رأسمال دلشركة

alfafisc(sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،
83350، OULED(TEIMA(MAROC

GALAXY BTP  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 
دلنهضة دلكبر  رقم 1232 دوالا 

تا0مة تاروادنت - 83352 دوالا تا0مة  
دملغرب .

مفض رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.5723

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 غشت) (12 في) دملؤرخ 
بمبلغ) دلشركة  رأسمال  مفض 
من) أي  ارهم») (992.222« قدره)
 12.222« إلى) ارهم») (1.222.222»
عدا)) تخفيض  (: طريق) عن  ارهم»)

دألسهم.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بتاروادنت) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1596.
623I

SACO CONSEIL

IBFER
إعالن متعدا دلقردردت

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

IBFER »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: دلطابق 
دلسفلي زنقة دالاري�شي متجر رقم 
1 دلحي دلصياعي مردكش - 42222 
مردكش دملغرب. - 42222 مردكش 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.98953

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)22)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
 152 دوزدلن) عثمان  دلسيد  تفويت 
 322 أصل) من  دختماعية  حصة 

حصة لفائد  دلسيد))0ونس بالمين).
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
 152 دوزدلن) عثمان  دلسيد  تفويت 
 322 أصل) من  دختماعية  حصة 
دمليعم) عبد  دلسيد  لفائد   حصة 

بالمين).
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
 122 بالمين) صفاء) دلسيد   تفويت 
 122 أصل) من  دختماعية  حصة 
دمليعم) عبد  دلسيد   لفائد   حصة 

بالمين.

قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلسيد) للشركة  خد0د  مسير  تعيين 

تبعا) آمر  دمليعم كمسير  بالمين عبد 

لقبول دستقالة دملسيرعثمان دوزدلن

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلردسمال)) ملبلغ  دلجد0د  دلتوزيع 

ارهم) (45222 بالمين) محمد  دلسيد 

ارهم) (32222 بالمين) ( ,دلسيد 0ونس)

 25222 بالمين) دمليعم  عبد  ودلسيد 

ارهم

بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلردسمال))) دلجد0د لحصص  دلتوزيع 

حصة) (452 بالمين) محمد  دلسيد 

حصة) (322 بالمين) ( 0ونس) ،دلسيد 

 252 بالمين) دمليعم  عبد  ودلسيد 

حصة بمائة ارهم للحصة دلودحد 

على) 0يص  دلذي  (:12 رقم) بيد 

عبد) بالمين  دلسيددن  تعيين  ما0لي:)

كمسيردن) 0ونس  بالمين  و  دمليعم 

للشركة ملد  غير محدوا .

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119161.

624I

alfafisc(sarl

GALAXY BTP
إعالن متعدا دلقردردت

alfafisc(sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،

83350، OULED(TEIMA(MAROC

GALAXY BTP  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: تجزئة 

دلنهضة دلكبر  رقم 1232 دوالا 

تا0مة تاروادنت  - - دوالا تا0مة 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.5723
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بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)12)غشت)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تفويت خميع حصص دلسيد محمد)
دلوطيية) دلبطاقة  رقم  صاا0قي 
JC142162)للسيد بدردلد0ن بن عبد)

JT44238(هللا رقم دلبطاقة دلوطيية
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
 GALAXY من) دلشركة  تغييرتسمية 
 ESPACE GALAXY دلى) (BTP

رقم2245519
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دشغال) في  مقاول  دلنشاط  حذف 

دلبياء
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دضافة دلنشاط تسيير مقهى)
قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تسمية دلسيد دمحمد دمين بن عبد)
هللا و دلسيد بدر دلد0ن بن عبد هللا,)

مسيير0ن للشركة)
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تفويت دلحصص
بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تسمية دلشركة)
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

هدف دلشركة)
على) 0يص  دلذي  (:39 رقم) بيد 

ما0لي:)تسيير دلشركة)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بتاروادنت) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1595.
625I

ربدكوم

KULTAF SERVICE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ربدكوم
12 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

26122، برشيد دملغرب
KULTAF SERVICE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 13 شارع 

محمد دلخامس دلطابق 3 على 
دليسار تجزئة دليسر - 26122 برشيد 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

14457
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KULTAF SERVICE
دشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
عامة دو دلبياء)حردسة دملباني دلعامة)
ودلحددئق) دملتنزهات  و  ودلخاصة 

ودلطرق وغيرها.
 13 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
3)على) شارع محمد دلخامس دلطابق)
دليسار تجزئة دليسر)-)26122)برشيد)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: دلسيد تويجر دعلي)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: سمير) دلعرفاوي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد تويجر دعلي عيودنه)د))156 
بلوك دوه ح ح))26122)برشيد دملغرب.
دلسيد دلعرفاوي سمير عيودنه)د))
دلردحة) حي  دلفا�شي  عالل  شارع  (27

26122)برشيد دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد تويجر دعلي عيودنه)د))156 
بلوك دوه ح ح))26122)برشيد دملغرب
دلسيد دلعرفاوي سمير عيودنه)د))
دلردحة) حي  دلفا�شي  عالل  شارع  (27

26122)برشيد دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( ببرشيد) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)21.

626I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LEBA CENTER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، دلطابق دلثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد دلكريم 
دلخطابي، فاس ، 32222، فاس 

دملغرب
LEBA CENTER شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 
2 زنقة عمرداري�شي دلطابق 2 ظهر 

دملهردز شارع دلجوالن  - 32222 فاس 
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.59621
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 شتيبر) (17 في) دملؤرخ 
ذدت) شركة  (LEBA CENTER حل)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي رقم)2 
زنقة عمرداري�شي دلطابق)2)ظهر دملهردز)
شارع دلجوالن))-)32222)فاس دملغرب)

نتيجة لعدم بدء)نشاط دلشركة.
و عين:

و) دملردبط  ( ( حمز ) دلسيد) ))
أ) بلوك  مكرر  (247 رقم) عيودنه)د))
زودغة)32222)فاس دملغرب كمصفي)

) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
رقم) وفي  (2222 شتيبر) (17 بتاريخ)
ظهر) (2 دلطابق) عمرداري�شي  زنقة  (2
دملهردز شارع دلجوالن))-)32222)فاس)

دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)27/2221.

627I

LK CONSULTING SARL

فيوتر دليت

FUTURE ELITE - 
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد دلخامس رقم 45 
دلطابق دلثاث رقم 18 تطودن ، 

93222، تطودن دملغرب
فيوتر دليت - future elite شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلقبلية 

شارع دبن سييا ارب 4 رقم 12  - 
93152 مرتيل دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
27447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
فيوتر) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.future elite(-(دليت
مكتب) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلدردسات و دالبحاث.
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم) (4 دلقبلية شارع دبن سييا ارب)

12))-)93152)مرتيل دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 822 ( (: ( دلسيد بن عي�شى محمد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد محمد 0ونس):))222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد بن عي�شى محمد عيودنه)د))
دلخامس) محمد  شارع  دالغردس  حي 

عمار )5  93152)مرتيل))دملغرب.
عيودنه)د)) 0ونس  محمد  دلسيد 
حي كونديسة دلعليا دلفييدق)93222 

دلفييدق دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) 0ونس  محمد  دلسيد 
حي كونديسة دلعليا دلفييدق)93222 

دلفييدق دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
28)شتيبر) بتاريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)2884.

628I

Trefle(Conseil

MBSI FASHION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
MBSI FASHION شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 شارع 
عبد دلرزدق دلطابق 4  - 22252 

دلددر دلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.378793

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (32 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
  MBSI FASHION دلوحيد) دلشريك 
ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
شارع) (12 دإلختماعي) مقرها  وعيودن 
عبد دلرزدق دلطابق)4))-)22252)دلددر)
-تصفية) (: دملغرب نتيجة ل) دلبيضاء)

.MBSI FASHION(إردا0ة لشركة

و حدا مقر دلتصفية ب)12)شارع)
عبد دلرزدق دلطابق)4))-)22252)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ))مريم))بردا  و عيودنه)د))
36)زنقة تفييت إقامة غيثة شقة)19 
دلبيضاء) دلددر  (22262 دلسالم) حي 

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762261.
629I

fidu_farabi

 SOCIETE SAISS DRIVING
ACADEMY sarl

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تفويت حصص

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، 32222، فاس دملغرب

 SOCIETE SAISS DRIVING
ACADEMY sarl  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 12 طريق 

عين دلشقف دلسعاا  فاس - 
32222 فاس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.45243
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (25 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلسالم) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 
دلعتيقي دلكيوني)47)حصة دختماعية)
من أصل)49)حصة لفائد ))دلسيد)) ))
محمد عماا دلعتيقي دلكيوني بتاريخ)

25)نونبر)2222.
تفويت دلسيد)) ))دسامة دلعتيقي)
دلكيوني)2)حصة دختماعية من أصل)
محمد) (( ( دلسيد) ( 49)حصة لفائد )

 25 بتاريخ) دلكيوني  دلعتيقي  عماا 

نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3896/2222.

612I

مستأمية عالم دألرقام

KASDAR OPTIQUE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مستأمية عالم دألرقام
رقم 129 ساحة كيل دلحبوب 

دلطابق دلتاني دلفقبه بن صالح ، 

23222، دلفقيه بن صالح دملغرب

KASDAR OPTIQUE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 16 

تجزئة دلكردمة دلفقيه بن صالح - 

23222 دلفقيه بن صالح دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

4581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KASDAR OPTIQUE

دمصائي) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دليظاردت).بيع بالتقسيط
 16 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

(- صالح) بن  دلفقيه  دلكردمة  تجزئة 

23222)دلفقيه بن صالح دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دسامة) قصددر  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دسامة  قصددر  دلسيد 

دلجعد) دبي  دلعيون  تجزئة  (186

25262)دبي دلجعد دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دسامة  قصددر  دلسيد 

دلجعد) دبي  دلعيون  تجزئة  ( (186

25262)دبي دلجعد دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)

24)اخيبر)2222)تحت رقم)385.

611I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

 ZAYANE AMBULANCES

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 22

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

 ZAYANE AMBULANCES SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة 

ورا ، بلوك D  2، شقة 15 - 52222 

مكياس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (27

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ZAYANE AMBULANCES SARL
تشغيل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

سياردت دإلسعاف.
إقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
ورا ،)بلوك)D  2،)شقة)15)-)52222 

مكياس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلسيد محمد ناصر دلد0ن)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
522)حصة) ( (: دلسيد  هد  زياني)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلد0ن) ناصر  محمد  دلسيد 
162)حي دالمل) 4)رقم) عيودنه)د))زنقة)

52222)مكياس دملغرب.
عيودنه)د)) زياني  هد   دلسيد  
موالي) دلعسكري  دملستشفى 
مكياس) (52222 م) م  ق  دسماعيل 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلد0ن) ناصر  دلحسن  دلسيد 
عيودنه)د))3)شارع دملالح بريمة)52222 

مكياس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4535.
612I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté »G13 SERVICES« SARL
AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 21 دملسير  1, »س» رقم 

32 ، 42222، مردكش دملغرب
 Sté «G13 SERVICES« SARL(AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي أزلي 

دلجيوبي 2 رقم 36 - 42222 مردكش 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.«G13(SERVICES«(SARL(AU
خميع) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
بكافة) ودلخدمات  دليظافة  أعمال 

أنودعها.
دليظافة) معددت  وبيع  شردء) (-
ومستلزمات) ميتجات  وخميع 

دلتيظيف.
-)تاخر.

أزلي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلجيوبي)2)رقم)36)-)42222)مردكش)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد عبد دلغفور خالل):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
خالل) دلغفور  عبد  دلسيد  
 36 رقم) (2 دلجيوبي) أزلي  عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

خالل) دلغفور  عبد  دلسيد 

 36 رقم) (2 دلجيوبي) أزلي  عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (31 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119121.

613I

دملركز دلجهوي لالستثمار لجهة ارعة تافياللت ملحقة)

ورزدزدت

 STE KSAR LALA MAMA

SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دملركز دلجهوي لالستثمار لجهة ارعة 

تافياللت ملحقة ورزدزدت

شارع موالي رشيد عمار  اداس 

دلطابق دالول ورزدزدت، 45222، 

ورزدزدت دملغرب

 STE KSAR LALA MAMA SARL

AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

بجدون دوالا بوحيى سكور   - 

45522 ورزدزدت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

11181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KSAR LALA MAMA SARL AU
مأو ) (* (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

سياحي.

*)مماون دلحفالت)

*)تيظيم دالحددت).

اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

بجدون دوالا بوحيى سكور ))-)45522 

ورزدزدت دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دمليصوري د0وب)):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دمليصوري د0وب))عيودنه)د))

 45522 ( سكور ) مركز  (1 تجزئة)

ورزدزدت دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دمليصوري د0وب))عيودنه)د))

 45522 ( سكور ) مركز  (1 تجزئة)

ورزدزدت دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بورزدزدت))بتاريخ)18)اخيبر)

2222)تحت رقم)-.

614I

COMGEST

بن رافد
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

COMGEST

 RUE 9 N°27 AINCHOCK ،

20470، CASABLNACA(MAROC

بن ردفد شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 75 

شاع أنفا ناصية شارع كلوس اي 

بروفانس دلطابق دلتاسع شقة ب 

128 -   - 22522 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.477361
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بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)27)نونبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
كلوس) شارع  ناصية  أنفا  شاع  (75»
شقة) دلتاسع  دلطابق  بروفانس  اي 
دلددر دلبيضاء) (22522 (- ( ( (- (128 ب)
كارتيي) بوملان  شارع  (« إلى) دملغرب»)
دلطابق) (، (14 رقم) شقة  (، بورغون)
دلبيضاء)) دلددر  (22242 (- ( دلثاني)

دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762194.
615I

MOUSSAOUI HAJJI

LAAMIM SERVICE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
LAAMIM SERVICE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلنهضة  

زنقة عبد هللا كيون محل رقم 28 
درفوا - 52222 أرفوا دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
14411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.LAAMIM SERVICE
دالشغال) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دملختلقة و دلبياء).
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
زنقة عبد هللا كيون محل) ( دلنهضة)
رقم)28)درفوا)-)52222)أرفوا دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 342 ( (: دلسيد عبد دمليعم لعميم)
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد عبد دلرحيم لعميم):))332 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد عبد دلفتاح))لعميم):))332 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

لعميم) دمليعم  عبد  دلسيد 
و) ج  دملركزية  دلعودمر   عيودنه)د))
  92152 دلكبير) دلقصر  دلعودمر   ق 

دلقصر دلكبير دملغرب.
لعميم) دلرحيم  عبد  دلسيد 
 48 رقم) مبروكة  تجزئة  عيودنه)د))
دلقصردلكبير)) دملركزية  دلعودمر  

92152))دلقصر دلكبير دملغرب.
لعميم) ( دلفتاح) عبد  دلسيد 
و) ج  دملركزية  دلعودمر   عيودنه)د))
  92152 دلكبير) دلقصر  دلعودمر   ق 

دلقصر دلكبير دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
لعميم) دمليعم  عبد  دلسيد 
و) ج  دملركزية  دلعودمر   عيودنه)د))
  92152 دلكبير) دلقصر  دلعودمر   ق 

دلقصر دلكبير دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالرشيد0ة))بتاريخ)24)0يا0ر)

2221)تحت رقم)2.
616I

STE HIBAD CONSEIL

BELBINAA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL
 APPT2 N°10 LOTISSEMENT
 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC
BELBINAA شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 15 شارع 

دالبطال رقم 4 أكددل  - 12292 
دلرباط دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
148647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BELBINAA
دالنعاش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعقاري و دلبياء)و أشغال أمر .
15)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
 12292 (- ( أكددل) (4 رقم) دالبطال 

دلرباط دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد  دلدحاني فاطمة دلزهردء):))
522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
دلسيد بلشهب أحمد):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلزهردء) فاطمة  دلدحاني  دلسيد  
2))رقم) عيودنه)د))حي دلسالم سكتور)

427 11232)سال دملغرب.
عيودنه)د)) أحمد  بلشهب  دلسيد 
 427 رقم) ( (2 سكتور) دلسالم  حي 

11232)سال دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلزهردء) فاطمة  دلدحاني  دلسيد  
2))رقم) عيودنه)د))حي دلسالم سكتور)

427 11232)سال دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129851.

617I

HOUSSAM EDDINE

فيرما ديزينو
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC

فيرما ا0زييو  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع علي 

0اعتا مركز تجاري وال0ة سيتر دلطابق 

6 مكتب رقم 72  - 93222 تطودن 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.27723

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

دميحة) ( فؤدا) (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (222

222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))محمد)

دلعيساوي بتاريخ)25)اخيبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

14)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6173.

618I

لوسيد تردنييج

لوسيد ترانينج
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

لوسيد تردنييج

29، فضاء دميار زنقة بابوم دلطابق 

7، دملكتب 34 ، 22312، دلددر 

دلبيضاء دملغرب

لوسيد تردنييج شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
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وعيودن مقرها دإلختماعي 29 زنقة 
بابوم إقامة دمليار دلطابق 7 مكتب 
34 - 22312 دلددردلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.328655
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (25 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( تردنييج) لوسيد 
مقرها) وعيودن  ارهم  (12.222
إقامة) بابوم  زنقة  (29 دإلختماعي)
 22312 (- (34 مكتب) (7 دمليار دلطابق)
دلددردلبيضاء)دملغرب نتيجة ل):)غياب)

أي نشاط للشركة ميد تأسيسها.
زنقة) (29 و حدا مقر دلتصفية ب)
بابوم إقامة دمليار دلطابق)7)مكتب)34 

-)22312)دلددردلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ))عبد دلعالي))بن مرزوق و)
 2 119)شارع إميل زوال ط) عيودنه)د))
شقة)3 22312)دلددردلبيضاء)دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757914.
619I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE MARBAH SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

COMTABLE AGREE PAR L›ETAT
 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

23552، سوق دلسبت دوالا دليمة 
دملغرب

STE MARBAH SARL شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 
ملردبطية حد بومو�شى لفقيه بن 
صالح - 23552 لفقيه بن صالح 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.2275

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 28)اخيبر) دملؤرخ في)
 STE( شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا
رأسمالها) مبلغ  ( (MARBAH SARL
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
دإلختماعي اودر ملردبطية حد بومو�شى)
23552)لفقيه بن) (- لفقيه بن صالح)
صالح دملغرب نتيجة ل):)دزمة مالية و)

دقتصاا0ة.
اودر) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
بن) دلفقيه  بومو�شى  حد  دملردبطية 
صالح) بن  لفقيه  (23552 (- صالح)

دملغرب.)
و عين:

و) مرباح  ( محمد) دلسيد) ))
عيودنه)د))اودر دملردبطية حد بومو�شى)
بن) لفقيه  (23552 بن صالح) لفقيه 

صالح دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  دالبتددئية 
رقم) تحت  (2222 اخيبر) (32 بتاريخ)

.2222/391
622I

ROUTE TO MARKETS

 SCIENCE DE BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

ROUTE TO MARKETS
 17PLACE CHARLES NICOLE

 ETAGE 7 N° 2 ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 SCIENCE DE BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي ١١ زنقة 

دلجيدي موريس بن حمو عمار  ب 

دلطابق دالر�شي حي كوتيي - 22262 

دلددر دلبيضاء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.121149

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)22)0وليوز)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

زنقة دلجيدي موريس بن حمو) (١١»

عمار  ب دلطابق دالر�شي حي كوتيي)

دملغرب») دلبيضاء) دلددر  (22262 (-

بن) موريس  دلجيدي  زنقة  (١١« إلى)

(- 2)حي كوتيي) حمو عمار  ب دلطابق)

22262)دلددر دلبيضاء))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758441.

621I

moorish co

CHAIQ GROUPE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

CHAIQ GROUPE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع عبد 

دملومن و زنقة سمية إقامة شهرزدا 

3 دلطابق 4 رقم 22 دلددر دلبيضاء - 

22222 دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 CHAIQ(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GROUPE

تجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

في) ودلتوزيع  ودلتصد0ر  دالستيردا 

دمليتجات دلزردعية دلغذدئية.

عيودن دملقر دالختماعي):)شارع عبد)

دملومن و زنقة سمية إقامة شهرزدا)

(- دلددر دلبيضاء) (22 4)رقم) دلطابق) (3

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( شائق) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( شائق) محمد  دلسيد 

ح) (6 شقة) (12 عمار ) (8 مازوال زنقة)

دلبيضاء) دلددر  (22222 دلبيضاء) ح 

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( شائق) محمد  دلسيد 

ح) (6 شقة) (12 عمار ) (8 مازوال زنقة)

دلبيضاء) دلددر  (22222 دلبيضاء) ح 

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762225.

622I
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distra conseils

 SADIK AGRICOLE
LAMNABHA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 دلطابق دلثاني دلحي 

دلحسني ، 42222، مردكش دملغرب

  SADIK AGRICOLE LAMNABHA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 
دلخويمات خماعة دمليابهة دلبور 

مردكش - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 SADIK(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AGRICOLE LAMNABHA

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلطرية) ودلفودكه  دلخضرودت 

بالجملة.

اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلبور) دمليابهة  خماعة  دلخويمات 

مردكش)-)42222)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 32.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

 322 ( (: دلصااق) د0وب  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلصااق  د0وب  دلسيد 

36)شارع دالمير) عرصة دلقرطبي رقم)

 42222 مردكش) هللا  عبد  موالي 

مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلصااق  د0وب  دلسيد 

36)شارع دالمير) عرصة دلقرطبي رقم)

 42222 مردكش) هللا  عبد  موالي 

مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (22 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118752.

623I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

OuaTiBou horizon
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

OuaTiBou(horizon شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 9 بن 

ملدون ارب الغردبلي دملد0ية دلقد0مة 

دلطابق دألول فاس - 32222 فاس  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري :  

64617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (29

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.OuaTiBou(horizon

دليجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ودأللومييوم ودلفوالذ دلذي ال 0صدأ)

ودلخشب.

بن) (9 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

ملدون ارب الغردبلي دملد0ية دلقد0مة)

فاس)) (32222 (- فاس) دألول  دلطابق 

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد رشيد أوهابي):))322)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد تيسير محمد):))322)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

((: دلرحيم) عبد  بوكرشان  دلسيد 

322)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) أوهابي  رشيد  دلسيد 
صفرو) بنسفار  ب  بلوك  (34 رقم)

32222)صفرو دملغرب.

عيودنه)د)) محمد  تيسير  دلسيد 

291)بلوك)7)طريق رشاا)-)بلجيكا بن)

صفار)32222)صفرو دملغرب.

دلرحيم) عبد  بوكرشان  دلسيد 
بلوك أ بن صفار) (27 رقم) عيودنه)د))

صفرو)32222)صفرو دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) أوهابي  رشيد  دلسيد 
صفرو) بنسفار  ب  بلوك  (34 رقم)

32222)صفرو دملغرب

عيودنه)د)) محمد  تيسير  دلسيد 

291)بلوك)7)طريق رشاا)-)بلجيكا بن)

صفار)32222)صفرو دملغرب

دلرحيم) عبد  بوكرشان  دلسيد 
بلوك أ بن صفار) (27 رقم) عيودنه)د))

صفرو)32222)صفرو دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)2981.

624I

STE ZIZ COMPTA

PROMENDE CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

PROMENDE CAR  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي قصر 
تامعاركيت دوفوس دلرشيد0ة - 

52253 دلرشيد0ة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
14223

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. PROMENDE CAR
كردء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياردت بدون سائق.
قصر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- دلرشيد0ة) دوفوس  تامعاركيت 

52253)دلرشيد0ة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد دبردهيم دالنصاري):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دالنصاري) دبردهيم  دلسيد 
 52253 دلردشيد0ة) دلرتب  عيودنه)د))

دلرشيد0ة دملغرب.
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

ومودطن مسيري دلشركة:
دالنصاري) 0وسف  دلسيد 

 52253 دلرشيد0ة) دلرتب  عيودنه)د))

دلرشيد0ة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)934/2222.

625I

ROUTE TO MARKETS

 SERVICING AND
 ENTERTAINING NORTH

AFRICA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

ROUTE TO MARKETS

 17PLACE CHARLES NICOLE

 ETAGE 7 N° 2 ، 20200،

CASABLANCA MAROC

 SERVICING AND

 ENTERTAINING NORTH

AFRICA شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 13 زنقة 

سويب   - 22132 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.172695

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 0وليوز) (27 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 SERVICING دلوحيد) دلشريك  ذدت 

 AND ENTERTAINING NORTH

 222.222 رأسمالها) مبلغ  ( (AFRICA

 13 دإلختماعي) ارهم وعيودن مقرها 
زنقة سويب)))-)22132)دلددر دلبيضاء)

دملسبق) دلحل  (- (: ل) نتيجة  دملغرب 

للشركة

0وسف) مليل  دلسيد  تعيين  (-

مصف للشركة.

13)زنقة) و حدا مقر دلتصفية ب)
دلبيضاء) دلددر  (22132 (- ( سويب)

دملغرب.)
و عين:

و) مليل  ( 0وسف) ( دلسيد) ))
كاليفورنيا) حددئق  دقامة  عيودنه)د))
شارع) (4 شقة) (1 دلطابق) ا  عمار  
دملغرب) دلبيضاء) دلددر  (22422 فاس)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759545.
626I

credible consult

DHW MAITRISE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

credible consult
 bd(emile(zola ، 20300، 325

casablanca maroc
DHW MAITRISE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 
نسيم إقامة دلرسين دملبنى 116  
دلشقة رقم 4  لساسفة  - 22192 

دلددردلبيضاء  دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.227983

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (2.522.222»
«6.522.222)ارهم»)إلى)»9.222.222 
مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)
مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758997.
627I

STE ZIZ COMPTA

 LABORATOIRE DES
 TRAVAUX ETUDES -ESSAIS
 ET CONTROLE DANS LE

  DOMAINE DES BATIMENT
LT2E

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 laboratoire des travaux etudes
 -essais(et(controle(dans(le

 domaine(des(batiment  LT2E
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 48 
حي دولتكير دلرشيد0ة - 52222 

دلرشيد0ة  دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

13883
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 0ونيو) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 laboratoire des travaux etudes
 -essais( et( controle( dans( le

.domaine des batiment  LT2E
دشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

مختلفة دو دلبياء
دلوساطة

في) دلتجارب  و  دلتحاليل  مختبر 
مجال دلبياء).

رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 52222 (- دلرشيد0ة) دولتكير  حي  (48

دلرشيد0ة))دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: دلخباب) لحسن  ( دلسيد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلخباب) لطيفة  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد لحسن دلخباب عيودنه)د))

كلميمة) (73 شارع سيدي محمد رقم)

52252)كلميمة دملغرب.

دلسيد  لطيفة دلخباب عيودنه)د))

كلميمة) (75 شارع سيدي محمد رقم)

52252)كلميمة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  لطيفة دلخباب عيودنه)د))

كلميمة) (75 شارع سيدي محمد رقم)

52252)كلميمة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

0ونيو)2222)تحت رقم)516/2222.

628I

FIDUCIAIRE BILAL

SALBIB PROMO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

SALBIB PROMO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 29 

سكتور 4 تجزئة قرطبة  - 52222 

مكياس دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.38619

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2222 اخيبر) (14 في) دملؤرخ 

شركة ذدت (SALBIB PROMO حل)
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دملسؤولية دملحدوا  مبلغ رأسمالها) (
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
تجزئة) (4 سكتور) (29 دإلختماعي رقم)
دملغرب) مكياس  (52222 (- ( قرطبة)

نتيجة ليقص دلسيولة.
و عين:

و) لحبيب  ( دلسلك) دلسيد) ))
تجزئة) (4 سكتور) (29 رقم) عيودنه)د))
دملغرب) مكياس  (52222 ( قرطبة)

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 29 وفي رقم) (2222 14)اخيبر) بتاريخ)
 52222 (- ( تجزئة قرطبة) (4 سكتور)

مكياس دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)4.
629I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

MEDICAL-SOURCE-
PHARMA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
Medical-source-pharma شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دملكاتب 
رقم 9 مبنى الفونتين شارع دحمد 

دلشوقي أكددل فاس - 32222 فاس 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
63545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.Medical-source-pharma
دلبيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
للميتجات) بالجملة  ودلبيع  بالتجزئة 
دلطبية وشبه دلصيدالنية ودملعددت)

دلطبية.
دملكاتب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دحمد) شارع  الفونتين  مبنى  (9 رقم)
فاس) (32222 (- دلشوقي أكددل فاس)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: إ0مان) دلفاطمي  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد  دلفاطمي إ0مان عيودنه)د))
8)شارع) دقامة دلوحد  شقة) (39 رقم)
فاس) (32222 فاس) دمللكي  دلجيش 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  دلفاطمي إ0مان عيودنه)د))
8)شارع) دقامة دلوحد  شقة) (39 رقم)
فاس) (32222 فاس) دمللكي  دلجيش 

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية بفاس))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

632I

Fiduciaire ibn khaldoune

ELHADRI CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي دسماعيل زدوية 

زنقة تونس برشيد دملغرب، 26122، 
برشيد دملغرب

ELHADRI CASH شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 45 زنقة 
دبن بطوطة - 26122 برشيد دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.9531
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 نونبر) (24 في) دملؤرخ 
ذدت) شركة  (ELHADRI CASH حل)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
دلوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم)
زنقة) (45 دإلختماعي) مقرها  وعيودن 
26122)برشيد دملغرب) (- دبن بطوطة)
و) دلتسير  على  دلقدر   لعدم  نتيجة 

دمليافسة.
و عين:

و) دلحضري  ( حمز ) دلسيد) ))
عيودنه)د))21)تجزية نصر هللا دلطابق)
1 26122)برشيد دملغرب كمصفي)) ))

للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
زنقة) (45 وفي) (2222 نونبر) (24 بتاريخ)
دبن بطوطة)-)26122)برشيد دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (16 بتاريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2222)تحت رقم)1594.
631I

CEMACONSEILS SARL

NYRAMO SARL AU نيرامو 
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE(DE(METZ(BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA(MAROC
NYRAMO SARL AU نيردمو 

ش.ذ.م.م ذدت دلشريك دلوحيد 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
 17PLACE وعيودن مقرها دإلختماعي

 CHARLES(NICOLES, 7EME
 ETAGE(APPT 2 CASA - 20360

دلددر دلبيضاء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

. Casa / 362.865

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)21)0وليوز)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

 17PLACE CHARLES NICOLES,»

 7EME( ETAGE( APPT( 2( CASA( -

إلى) دملغرب») دلبيضاء) دلددر  (22362
دالول) دلطابق  0يا0ر  (11 شارع) (7»

شقة)3)دلددر دلبيضاء)-)22222)دلددر)

دلبيضاء))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

غشت)2222)تحت رقم)743627.

632I

COFIDET SARL

S.M IMPORT EXPORT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME(ETG(N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

S.M IMPORT EXPORT شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 393 

دمليطقة دلصياعية دكزنا0ةـ  طيجة - 

92222 طيجة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.68697

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2218 0وليوز) (22 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

محمد سماللي) (( ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختماعية  حصة  (422

422)حصة لفائد ))دلسيد)) ))قويدر)

حمددوي بتاريخ)22)0وليوز)2218.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
شتيبر) (19 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2218)تحت رقم)5866.
633I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE EL AALAMIYINE
TRADIV SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
قفل دلتصفية

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED  ( FLM

رقم 32 مكرر زنقة شيخ دلإلسالم 
بلعربي دلودا لحمر ، 52222، 

دلرشيد0ة دملغرب
 STE EL AALAMIYINE TRADIV

SARL شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 25 
قصبة دلزياني  - 52452 دلريصاني 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
8455 دلرشيد0ة.

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (17 دملؤرخ في)
 STE EL AALAMIYINE TRADIV
دملسؤولية) ذدت  شركة  (SARL
 42.222,22 دملحدوا  مبلغ رأسمالها)
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي رقم)
25)قصبة دلزياني))-)52452)دلريصاني)
دملغرب نتيجة للم تيجح دلشركة في)

ربح دي صفقة ميذ نشأتها..
و عين:

و) محمد  ( دلعلمي) دلسيد) ))
 52452 ( دلزياني) قصبة  ( عيودنه)د))
(( ( كمصفي) دملغرب  دلريصاني 

للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 25 وفي رقم) (2222 22)اخيبر) بتاريخ)
دلريصاني) (52452 (- ( دلزياني) قصبة 

دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالرشيد0ة))بتاريخ)24)0يا0ر)

2221)تحت رقم)22.
634I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE AYAR CAR SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM
رقم 32 مكرر زنقة شيخ دلإلسالم 

بلعربي دلودا لحمر ، 52222، 

دلرشيد0ة دملغرب

STE AYAR CAR SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية 

دلزنقة 23 و دلزنقة 12  رقم 27  

دلطابق دلثاني   - 52222 دلرشيد0ة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

14425 دلرشيد0ة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (17

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AYAR CAR SARL

كردء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياردت بدون سائق.
زدوية) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
  27 رقم) ( (12 دلزنقة) و  (23 دلزنقة)

دلرشيد0ة) (52222 (- ( ( دلطابق دلثاني)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: أ0وب) كبا  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد أكوخيل فؤدا):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

قصر) دلسيد كبا أ0وب عيودنه)د))
أ0ت عتو))52422)دلريصاني))دملغرب.

عيودنه)د)) فؤدا  أكوخيل  دلسيد 
52222)دلرشيد0ة) ( قصر أ0ت عثمان)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
قصر) دلسيد كبا أ0وب عيودنه)د))

أ0ت عتو))52422)دلريصاني))دملغرب
عيودنه)د)) فؤدا  أكوخيل  دلسيد 
52222)دلرشيد0ة) ( قصر أ0ت عثمان)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1312.

635I

HORICOM

 OMRANE EL GHAD
BATIMENT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسمال دلشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 OMRANE EL GHAD BATIMENT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 21 شارع 
دلحسن دلثاني شقة رقم 4 م ج - 

52222 مكياس دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.48227

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«422.222)ارهم»)أي من)»122.222 
عن) ارهم») (522.222« إلى) ارهم»)
أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4542.

636I

fudiciare comptable

STE RIHANI TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

fudiciare comptable

سوق دالربعاء دلغرب ، 14322، 

سوق دالربعاء دلغرب دملغرب

STE RIHANI TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر دوالا 

عمار دزويتين سيدي بوبكر دلحاج 
سوق دربعاء دلغرب  - 14322 سوق 

در بعاء دلغرب  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

26921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.RIHANI TRANS

نقل) ( (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ونقل) دلغير  لحساب  دلبضائع 

دملستخدمين.

عيودن دملقر دالختماعي):)اودر دوالا)

دلحاج) بوبكر  سيدي  دزويتين  عمار 
14322)سوق) (- ( دلغرب) سوق دربعاء)

در بعاء)دلغرب))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) ( دلحسين) دلسيد عباا 
اودر دوالا عمار دزويتين سيدي بوبكر)
 14322 ( دلغرب) دلحاج سوق دربعاء)

سوق در بعاء)دلغرب))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( دلحسين) دلسيد عباا 
اودر دوالا عمار دزويتين سيدي بوبكر)
 14322 ( دلغرب) دلحاج سوق دربعاء)

سوق در بعاء)دلغرب))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلغرب)) دالربعاء) بسوق  دالبتددئية 
رقم) تحت  (2222 اخيبر) (32 بتاريخ)

.629

637I

HORICOM

 OMRANE EL GHAD
BATIMENT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 OMRANE EL GHAD BATIMENT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 21 شارع 
دلحسن دلثاني شقة رقم 4 م ج - 

52222 مكياس دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.48227

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)22)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
شارع دلحسن دلثاني شقة رقم) (21»
52222)مكياس دملغرب»)إلى) 4)م ج)-)
مهردز) ظهر  دلغول  باب  دملد0ية  (32»
 32222 ( (- دلطابق دلثاني على دليمين)

فاس))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4542.

638I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

MEDAYA ROSE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

MEDAYA ROSE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  12 ارب 

ارمامي نجارين مد0ية دلقد0مة فاس 

- 32222 فاس دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.61767

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 فبرد0ر) (17 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلتازي)) ( تفويت دلسيد)) )))محمد)

أصل) من  دختماعية  حصة  (522

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222

حكيمة))ودلي بتاريخ)17)فبرد0ر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

0وليوز) (13 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)1622.

639I

Cabinet LAMRINI HADI

 EDUCA PLUS

D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سييا دلياضور ، 

62222، دلياضور دملغرب

 EDUCA PLUS

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

فيرونا حي دملطار  - 62212 دلياضور 

دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.22523
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (3.222.222»
 3.122.222« إلى) ارهم») (122.222»
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالياضور))بتاريخ)25)0يا0ر)

2221)تحت رقم)27.
642I

tensiftconsultant

D.H METAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
دملكتب 2 عمار  دلطيطاوي زنقة 
دلصياعة ، 46222، آسفي دملغرب

D.H METAL شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دسفي رقم 
329 تجزئة دلزيتون سبت كزولة 

دسفي 46222 دسفي دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
12587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 D.H (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.METAL
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

-(FERONNERIE
-(METALLURGIE

-(AUTOUMATISME
دسفي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم)329)تجزئة دلزيتون سبت كزولة)

دسفي)46222)دسفي دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد داريس حمو�شي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد داريس حمو�شي عيودنه)د))
دحمد) والا  اودر  ( دلبيضاء) دلددر 
 42222 مدرسة ادر بوعز  دليودصر)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد داريس حمو�شي عيودنه)د))
دحمد) والا  اودر  ( دلبيضاء) دلددر 
 42222 مدرسة ادر بوعز  دليودصر)

دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0وليوز) (28 بتاريخ) ( دالبتددئية بآسفي)

2222)تحت رقم)1242.
641I

SOCIETE OULMES CACH SARL  AU

SOCIETE OULMES CACH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

  SOCIETE OULMES CACH SARL
AU

 N 2 BLOC(HAY  AMAL(OULMES
، 15100، OULMES(MAROC

SOCIETE OULMES CACH شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
 N 2 وعيودن مقرها دإلختماعي

 BLOC C HAY AMAL OULMES N
 2 BLOC(HAY  AMAL(OULMES

.15100 OULMES(MAROC
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.24297
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بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
رفع) تم  (2222 ماي) (22 في) دملؤرخ 
رأسمال دلشركة بمبلغ قدره)»92.222 
إلى) ارهم») (12.222« أي من) ارهم»)
«122.222)ارهم»)عن طريق):))تقد0م)

حصص نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالخميسات) دالبتددئية 

0وليوز)2222)تحت رقم)422.

642I

afaqconseil

F.PRO Center Privé
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
F.PRO Center Privé شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي عملية  
دلهد  رقم 1 شقة رقم 1 كوا0ة 
دلعبيد  مردكش 42222 مردكش 

مغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
126895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 F.PRO(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Center Privé
مركز) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تدريب منهي في مجال دلصحة.

عملية)) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
كوا0ة) (1 رقم) شقة  (1 رقم) دلهد  
مردكش) (42222 مردكش) ( دلعبيد)

مغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد نور دلد0ن سهير)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد نور دلد0ن سهير عيودنه)د))
دزاهار) (122 رقم) (2 0اسمين) تجزئة 

مردكش)42222)مردكش مغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد نور دلد0ن سهير عيودنه)د))
دزاهار) (122 رقم) (2 0اسمين) تجزئة 

مردكش)42222)مردكش مغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
22)أكتوبر) بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)115978.
643I

DGIKLINK

SILYASSUR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SILYASSUR
26 شارع مرس دلسلطان شقة 
3 دلطابق دالول ، 22222، دلددر 

دلبيضاء دملغرب
SILYASSUR شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 26 شارع 

مرس دلسلطان شقة 3 دلطابق دالول 
دلددر دلبيضاء 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

475661
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (19
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SILYASSUR

تصميم) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتحسين وإادر  نظم دملعلومات

حلول ومدمات نظم دملعلومات

دالستشاردت ودلهيدسة ودلتدريب)

في دلتأمين.

26)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)

مرس دلسلطان شقة)3)دلطابق دالول)

22222)دلددر دلبيضاء) دلددر دلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد محمد دو ميي):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دوميي) دبردهيم  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ميي  دو  محمد  دلسيد 

 17 إقامة دلكتبية شقة) ( حي دلنسيم)

دلددر دلبيضاء) (22222 دلطابق دلردبع)

دملغرب.

عيودنه)د)) دوميي  دبردهيم  دلسيد 

 45222   232 حي وداي دلذهب رقم)

ورزدزدت دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ميي  دو  محمد  دلسيد 

 17 إقامة دلكتبية شقة) ( حي دلنسيم)

دلددر دلبيضاء) (22222 دلطابق دلردبع)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)749599 .

644I

DGIKLINK

DGIKLINK
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DGIKLINK

26 شارع مرس دلسلطان شقة 

3 دلطابق دالول ، 22222، دلددر 

دلبيضاء دملغرب

DGIKLINK شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 26 شارع 
مرس دلسلطان شقة 3 دلطابق دالول 

دلددر دلبيضاء 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

475657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (19

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.DGIKLINK

تصميم) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتحسين وإادر  نظم دملعلومات

حلول ومدمات نظم دملعلومات

دملودرا) دستشاردت  (، دلتوظيف)

بمصاار) دالستعانة  (، دلبشرية)

مارخية.

26)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
مرس دلسلطان شقة)3)دلطابق دالول)

22222)دلددر دلبيضاء) دلددر دلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: دوميي) محمد  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دوميي  محمد  دلسيد 
 17 حي دلنسيم إقامة دلكتبية شقة)
دلددر دلبيضاء) (22222 دلطابق دلردبع)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دوميي  محمد  دلسيد 
 17 حي دلنسيم إقامة دلكتبية شقة)
دلددر دلبيضاء) (22222 دلطابق دلردبع)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)749597 .

645I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

DECOMOB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 21

، 30000، FES(MAROC
DECOMOB شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

موالي دلكامل,دقامة موالي دلكامل 
3 , زنقة دبن باايس  - 32222 فاس 

دملغرب .
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.39413

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 أكتوبر) (22 في) دملؤرخ 
حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
رأسمالها) مبلغ  ( (DECOMOB
مقرها) وعيودن  ارهم  (222.222
دإلختماعي شارع موالي دلكامل,دقامة)
3),)زنقة دبن باايس))-) موالي دلكامل)
32222)فاس دملغرب))نتيجة ل):)-)حل)
و) (DECOMOB ( قبل دالودن لشركة)

عن تصفيتها دلوا0ة.

شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
دلكامل) موالي  دلكامل,دقامة  موالي 
فاس) (32222 (- ,زنقة دبن باايس) (3

دملغرب).)
و عين:

دلسيد) ))زينب)))لحلو و عيودنه)د))
حددئق) 22,دقامة  زرت) دبن  شارع 
فاس سايس),دلزهور)2 32222)فاس)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (24 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3762/2222.

646I

afaqconseil

GREEN IMPEX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GREEN IMPEX  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي عمار  152 
دلطابق 2 شقة 11 دلسعاا  2 دكاا0ر 

- 82222 دكاا0ر دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.39533

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 شتيبر) (14 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلتهامي) ( ) ))هشام) تفويت دلسيد)
أصل) من  دختماعية  حصة  (522
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222
شتيبر) (14 بتاريخ) شردت  ( دسماء)

.2222

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (24 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97243.

647I

SAVOIR EXPERT

 IMOUZZER SPEED
TECHNOLOGY IST

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 IMOUZZER SPEED

TECHNOLOGY IST شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة اودر 
آ0ت إا0ر ضا0ة عود  - 53223 إفردن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

1415
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
متبوعة) دلشركة  تسمية 
بمختصر) دإلقتضاء) عيد 
 IMOUZZER SPEED (: تسميتها)

.TECHNOLOGY IST
مدمات) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلتسويق) دملعلومات،) تكيولوخيا 
دلسمعية) دلرقمي،دلخدمات 

ودلبصرية دلطباعة ودإلعالن.
تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 53223 (- ( اودر آ0ت إا0ر ضا0ة عود)

إفردن دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

334)حصة) ( (: دلسيد أنودر شارف)
بقيمة)122)ارهم للحصة).

333)حصة) ( (: دلسيد علي أعوين)
بقيمة)122)ارهم للحصة).

 333 ( (: دلسعيدي) عماا  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) شارف  أنودر  دلسيد 
دفردن) (53223 ( د0ت 0د0ر ضا0ة عود)

دملغرب.
عيودنه)د)) أعوين  علي  دلسيد 
دلسلطان) عين  شارع  بلبل  تجزئة 
د0موزدر كيدر))31222)صفرو دملغرب.
دلسيد عماا دلسعيدي عيودنه)د))
دالطلس) دعددا0ة  دالادري  دلسكن 

دلجرف))86352)دنزكان دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد أنودر شارف عيودنه)د))د0ت)
0د0ر ضا0ة عود))53223)دفردن دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بازرو) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)277.
648I

ETABBAA LAHCEN

EL MOUJAHID CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

EL MOUJAHID CAR شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 

41 زنقة نابلس حي وفيق برشيد - 
26122 برشيد دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
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رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

14293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MOUJAHID CAR

كردء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياردت بدون سائق.

رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- برشيد) وفيق  حي  نابلس  زنقة  (41

26122)برشيد دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( دلسيد دملجاهد حمز )

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) حمز   دملجاهد  دلسيد 

برشيد) دلحسني  حي  دوه  بلوك  (392

26122)برشيد دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) حمز   دملجاهد  دلسيد 

برشيد) دلحسني  حي  دوه  بلوك  (392

26122)برشيد دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (25 بتاريخ) ( ببرشيد) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)1524.

649I

BREFMA

LA RELANCE BEAUTE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BREFMA

 N°3 IMM 20 AV(MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

LA RELANCE BEAUTE  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 14 

إقامة عمار  76 تجزئة 9 حي دلسالم 

أكاا0ر - 82222 دكاا0ر دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

43891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (16

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. RELANCE BEAUTE

 Centre (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

 de beauté et d’esthétique

 -( marchand( de( produits

 parapharmaceutiques et

.  paramédicaux

 14 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

9)حي دلسالم) 76)تجزئة) إقامة عمار )

أكاا0ر)-)82222)دكاا0ر دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: فاتحة حاميد) دلسيد  
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

فاتحة حاميد عيودنه)د)) دلسيد  
دكاا0ر) (82222 ( أكاا0ر) بنسركاو 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
فاتحة حاميد عيودنه)د)) دلسيد  
بنسركاو أكاا0ر))82222)دكاا0ر دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
غشت) (19 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)95485.
652I

REDSEN(ريدسن

REDSEN ريدسن
إعالن متعدا دلقردردت

REDSEN ريدسن
دملرخة زودغة ، 32222، فاس 

دملغرب
ريدسن REDSEN »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: 

 COPLEXE SPORTIF ET DE
 LOISIRS(EL(MERJA-ZOUAGHA
دملرخة زودغة 32222 فاس دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.25673
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)13)نونبر)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
دلتي) حصة  (4552 تفويت) ما0لي:)
كانت في ملكية دلسيد دوليفيي بدج)
مانجلييكس دلى شريكه شركة سطار)

 STAR INVEST«((أنفست
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دستقالة مسير
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دبردء)امة مسير
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)
شركة) دسم  في  خد0د  مسير  تعيين 
بالسجل) مسجلة  أنفست  سطار 

 25621 رقم) تحت  بفاس  دلتجاري 
مريم) دلسيد   شخص  في  ممثلة 
خيفييف بيكروم دلحاملة ب ت و رقم)

 CD342478
قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:))
دلقانون) من  (7 و) (1 دلبيد0ن) تعد0ل 

دالسا�شي للشركة)-
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) بيد 
دلحصص) تفويت  على  بياء) ما0لي:)
أصبحت شركة راسن) دلشركاء) بين 
مسؤولية) ادت  شركة  (REDSEN

محدوا  بشريك ودحد
بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
أنفست») »سطار  شركة) أصبحت 
دلوحيد) دلشريك  («STAR INVEST»

برأس مال))1322222ارهم
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3788/222.

651I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 MOUNTAIN VIEW
MANAGEMENT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MOUNTAIN VIEW

MANAGEMENT شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 6 شارع 
دبن تاشفين  دقامة هيد دلطابق 

دلثالث - دلشرفة دلشقة 18  مخيم 
دلغول 42222 مردكش دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.73719
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دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (16 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
 MOUNTAIN دلوحيد) دلشريك 
مبلغ) ( (VIEW MANAGEMENT
رأسمالها)122.222,22)ارهم وعيودن)
مقرها دإلختماعي)6)شارع دبن تاشفين))
دلشرفة) (- دقامة هيد دلطابق دلثالث)
 42222 دلغول) مخيم  ( (18 دلشقة)
توقف) (: ل) نتيجة  دملغرب  مردكش 

نشاط دلشركة.
دقامة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
مردكش) (42222 خليز) (B6 دلبالزد)

دملغرب.)
و عين:

و) (FATOU  NDAIYE دلسيد) ))
 B6 42222 دلبالزد) دفامة  عيودنه)د))
مردكش دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118276.

652I

FUDESIGN SARL AU

RELAIS MEDICAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FUDESIGN SARL AU
196,تجزئة دلعالية تيط مليل دلددر 
دلبيضاء ، 22682، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
RELAIS MEDICAL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 
دلحرية دلطابق 3 عمار  5 دلددر 
دلبيضاء - 22622 دلددر دلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

411521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2218 غشت) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 RELAIS(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEDICAL

تسويق) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملعددت ودملستلزمات دلطبية.
زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلددر) (5 عمار ) (3 دلطابق) دلحرية 

دلبيضاء) دلددر  (22622 (- دلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: دلسيد  دكنسوس سلو )

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد دليما ني عبد دلهااي):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
سلو ) دكنسوس  دلسيد  

 35 م) دملستقبل  تجزئة  عيودنه)د))

عمار )328)دلرقم)22)سيدي معروف))

22522)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

دلهااي) عبد  ني  دليما  دلسيد 

 32 رقم) فلوريدد  تجزئة  عيودنه)د))

دلددر) (22522 ( معروف) سيدي 

دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلهااي)) عبد  دليماني  دلسيد 

 32 رقم) فلوريدد  تجزئة  عيودنه)د))

دلددر) (22522 ( معروف) سيدي 

دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

شتيبر)2218)تحت رقم)675761.

653I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

TRANS ATLANTIC CANNED
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

  TRANS ATLANTIC CANNED

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

حبوها بن دلسوادني رقم 82 - 

73222 دلددملة دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.12187

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم تعيين) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دلدرهم عبد هللا كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 11 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1198.

654I

KBH CONSULTING

TRANSPORT MKH
إعالن متعدا دلقردردت

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

TRANSPORT MKH »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 7 ، 

بلوك 29 ، بليد مجوزدري ، سهريج 

كياو  ، فاس - 32122 فاس دململكة 

دملغربية.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.41941
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)16)نونبر)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دملصااقة على عقد بيع كل دلحصص)
بلقاسم)) ميير  دلسيد  0متلكها  دلتي 

لفائد  دلسيد معاا دلطاهري
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
من) بلقاسم  ميير  دلسيد  دستقالة 
ميصبه كمسير،)و تعيين دلسيد))معاا)

دلطاهري ميصبه كمسير للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دملساهمات
على) 0يص  دلذي  (:16 رقم) بيد 

ما0لي:)تسيير دلشركة تم دإل0ددع
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (14 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3576  .
655I

FIDUBAC SARL

CASH FRANKFURT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع 0وسف دبن تاشفين 
 NADOR، دلشقة رقم 11 دلياضور

62000، nador(maroc
CASH FRANKFURT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي دملطار 
دلصباح 155 دلياظور - 62222  

دلياظور دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

21233
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 CASH (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FRANKFURT
دملفوض) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلفودتير) افع  تذكر   دألمودل  تحويل 

إلزدم دلصرف.
عيودن دملقر دالختماعي):)حي دملطار)
  62222 (- دلياظور) (155 دلصباح)

دلياظور دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد صالح دلد0ن عجاجي):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: دلسيد عبد دلحق عجاجي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عجاجي) دلد0ن  صالح  دلسيد 
 122 دلبستان رقم) تجزئة  عيودنه)د))

دلياظور)62222))دلياظور دملغرب.
عجاجي) دلحق  عبد  دلسيد 
 122 دلبستان رقم) تجزئة  عيودنه)د))

دلياظور)62222))دلياظور دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عجاجي) دلد0ن  صالح  دلسيد 
 122 دلبستان رقم) تجزئة  عيودنه)د))

دلياظور)62222))دلياظور دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3792.
656I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

MOUAD NEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 
صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

MOUAD NEGOCE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دملسير  

22 رقم 113 - 73222 دلددملة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

16975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MOUAD NEGOCE

غرض دلشركة بإ0جاز):)-بيع قطع)

غيار دلسياردت.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 73222 (- (113 رقم) (22 دملسير )

دلددملة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد عبد دلرخاء)دلحانين):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد معاا دلطيابي):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلحانين) دلرخاء) عبد  دلسيد 

شارع دلجوالن) (2 دلساملية) عيودنه)د))
دلبيضاء) دلددر  (22222  118 رقم)

دملغرب.

عيودنه)د)) طيابي  معاا  دلسيد 

تجزئة دلنسيم دقامة دلنسيم عمار )
دلددر دلبيضاء) (22222  11 رقم) (125

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) طيابي  معاا  دلسيد 
تجزئة دلنسيم دقامة دلنسيم عمار )
دلددر دلبيضاء) (22222  11 رقم) (125

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1262.

657I

société agricole HAKA

SOCIETE AGRICOLE HAKA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

société agricole HAKA
 N 15 RUE(SEBOU(CENTRE(D

 AFFAIRES LA CHOPE BUREAU
 2 ETAGE5 KENITRA ، 14000،

kenitra MAROC
Societe agricole HAKA شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
 N15 وعيودن مقرها دإلختماعي

 rue(sebou(centre(d(affaires(la
 chope(bureau 2 étage 5 - 14000

Kenitra Maroc
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

57571
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.Societe agricole HAKA
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

.Exploitation agricole
 N15 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 rue( sebou( centre( d( affaires( la
 chope(bureau(2(étage(5(-(14000

.Kenitra Maroc
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 Said( jabouirik( :( ( 950 دلسيد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 Mohamed(ourara(:( دلسيد)50)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

Said jabouirik)عيودنه)د)) دلسيد)

 Rue 23 n97  14222 Kenitra

.Maroc

 Mohamed ourara دلسيد)

 N72 bolc B boulard عيودنه)د))

.oujih 14222 Kenitra Maroc

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

 Mohamed ourara دلسيد)

 N 72 bloc B oulad oujih((عيودنه)د

14222 Kenitra Maroc

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)4287.

658I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 STATION SERVICES LA

MARCHE VERTE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

 STATION SERVICES LA

MARCHE VERTE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دملسير  

24 رقم 25 - 73222 دلددملة 

دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

16977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 STATION SERVICES LA MARCHE

.VERTE

غرض دلشركة بإ0جاز):)-دستغالل)

وتسيير محطة للوقوا.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دملسير )24)رقم)25)-)73222)دلددملة)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دشري) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد محمد دشري عيودنه)د))حي)

دلددملة) (73222 25 24)رقم) دملسير )

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد محمد دشري عيودنه)د))حي)

دلددملة) (73222 25 24)رقم) دملسير )

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1263.

659I

SYNERG

YOFITT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

YOFITT   شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي :  دلددر 

دلبيضاء – 46 ، شارع دلزرقطوني 

دلطابق 2 دلشقة 6  - 22222 

دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

477985

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.  YOFITT

غرض دلشركة بإ0جاز):))دالنشطة)

دلرياضيين) ربط  بدد0ة  (: دلرياضية)

في) دملدربين:) و  دلرياضية  ودلصاالت 

مجال دلحدث دلريا�شي.

دلددر) ( (: (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلزرقطوني) شارع  (، (46 (– دلبيضاء)

دلددر) (22222 (- ( (6 دلشقة) (2 دلطابق)

دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 222.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

زوخة) ( دلعلوي) ناا0ة  ( دلسيد )

 122 بقيمة) حصة  (122 ( (: ( دلعلمي)

ارهم للحصة).

دلسيد))دسماعيل دلعلمي))):))1.922 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

)دلسيد))دسماعيل دلعلمي))):)1922 
بقيمة)122)ارهم.

زوخة) ( دلعلوي) ناا0ة  ( دلسيد )
دلعلمي)):)122)بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
وصفات ومودطن دلشركاء):

زوخة) ( دلعلوي) ناا0ة  دلسيد  
دلبيضاء))) بالددر  عيودنه)د)) ( دلعلمي)
دلددر) (22252 ( دلهياء) شالة  (،21

دلبيضاء)دملغرب.
دلعلمي)) دسماعيل  ( دلسيد)
عيودنه)د))بالددر دلبيضاء)))21،)شالة)
دلهياء))22252)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

ومودطن مسيري دلشركة:
دلعلمي) دسماعيل  ( دلسيد)
21،)شالة) ( ( دلددر دلبيضاء) عيودنه)د))
دلهياء))22252)دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم))751984 .
662I

SYNERG

LPS AERO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وفا  شريك

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
LPS AERO  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي بالددر 

دلبيضاء ، زدوية زنقة دملحطة و زنقة 
تيزي أوسلي عين دلسبع - 22252 

دلددر دلبيضاء دملغرب.
وفا  شريك

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
. 153231

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)29)0ونيو)2222)تم دإلعالم)
فلوردنس) فاليري  ( دلشريك) بوفا  
  Valérie, Florence, Carole ( كارول)
و توزيع حصصه على) (PINEL ( بينيل)
)لرسم دإلردثة دملؤرخ في)27 

ً
دلورثة تبعا

0ونيو)2219)بالشكل دألتي):

 Pierre(دلسيد) ))بيار خان اونيس

  Jean Denis     FRANCESCHETTO

400))،)حصة).

دلسيد) ))هيكو لوي ماكسيميليان)

   Hugo Luis Maximilien

FRANCESCHETTO((،((800)حصة).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)756486.

661I

ae

 DEKHISSI POISSONS
S.A.R.L.A.U

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ae

شارع دالمير موالي دلحسن دلركز 

دلجهوي لالستثمار خهة دلشرق, 

مصلحة ملق دملقاوالت وخد ، 

62222، وخد  دملغرب

 DEKHISSI POISSONS

S.A.R.L.A.U شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي فيدق حي 

دلسعاا  رقم 18 - 64552 خردا  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

36217

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 DEKHISSI POISSONS (:

.S.A.R.L.A.U
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بائع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلسمك بالتقسيط

بائع دلخضر و دلفودكه بالتقسيط.
عيودن دملقر دالختماعي):)فيدق حي)
خردا ) (64552 (- (18 رقم) دلسعاا  

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: وحيد) امي�شي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) وحيد  امي�شي  دلسيد 
 64552 34 23)رقم) حي دلنهضة زنقة)

خردا  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) وحيد  امي�شي  دلسيد 
 64552 34 23)رقم) حي دلنهضة زنقة)

خردا  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية بوخد ))بتاريخ)22)نونبر)2222 

تحت رقم)42511122212547.
662I

2bl consulting

 MADI TECHNIQUE SARL  
AU   »مادي تكنيك«

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

2bl consulting
temara ، 12000، temara(temara

 MADI TECHNIQUE SARL  
AU   »مااي تكييك» شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي دقامة 
دليخيلة عمار  أ دلشقة 4 شارع 
حسن 1 تمار  - 12222 تمار  

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.129675

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)15)نونبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

 4 دلشقة) أ  عمار   دليخيلة  »دقامة 

تمار ) (12222 (- تمار ) (1 شارع حسن)

دملغرب»)إلى)»تجزئة رياض أوالا مطاع)

قطاع)3)رقم)32)تمار )-)12222)تمار ))

دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (21 بتاريخ) ( بتمار ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)1699.

663I

داكو كونسيل

SUNUP

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد0د للشركة

داكو كونسيل

26 حي دلريحان دلطابق 1 دلشقة 2 

حي دلردحة. ، 22552، دلددر دلبيضاء 

دملغرب

SUNUP  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 197 

شارع دملقاومة طابق 6 - 22252 

دلددردلبيضاء دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.439413

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تم تعيين) 12)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دلحموني عبد دلياصر كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758412.

664I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MOUAD BOIS
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

 MOUAD BOIS

شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 61 شارع 

لال0اقوت وزدوية زنقة مصطفى 

دملعاني دلطابق دلثاني رقم85  - 

22222 دلدد دلبيضاء  دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.235231

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2222 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

صالح) سعيد  (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (1.222

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (122

اخيبر) (16 بتاريخ) دفر  عبددلعالي 

.2222

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759227.

665I

JURIS LEGAL

MAS EXPERT BTP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAS EXPERT BTP شركة ذدت 

مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد)في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية شارع 

عمر دلخيام وزنقة دلبيفسج باب ب، 

شقة رقم 4 دلطابق 1 بوسيجور - 

22232 دلددردلبيضاء دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.424269

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (16 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 MAS EXPERT دلوحيد) دلشريك 

122.222)ارهم) BTP))مبلغ رأسمالها)

وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية شارع)

عمر دلخيام وزنقة دلبيفسج باب ب،)

(- بوسيجور) (1 دلطابق) (4 رقم) شقة 

دملغرب نتيجة) دلددردلبيضاء) (22232

ل):)عدم بدء)دلنشاط.

و حدا مقر دلتصفية ب زدوية شارع)

عمر دلخيام وزنقة دلبيفسج باب ب،)

(- بوسيجور) (1 دلطابق) (4 رقم) شقة 

22222)دلددر دلبيضاء))دملغرب.)

و عين:

مسخاوي) ( محمد) دلسيد) ))

دلغزو )) تجزئة  (7 رقم) عيودنه)د)) و 

24222)دلجد0د  دملغرب كمصفي)) ))

للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

دملخابر  و محل تبليغ دلعقوا و دلوثائق)

دملتعلقة بالتصفية):)زدوية شارع عمر)

دلخيام وزنقة دلبيفسج باب ب،)شقة)

رقم)4)دلطابق)1)بوسيجور

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758475.

666I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKIN SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DAKIN SERVICES شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي دملسير  

2 زنقة دفردن رقم 45 دلددملة - 
73222 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
16997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 DAKIN(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES
تيفيذ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
خميع دلخدمات دإلادرية ودالستشارية)
دألعمال) ومدمات  ودالستشارية 

ودمليسردت ألي شركة)؛
دالختماعية.) دإلعالنات  معالجة  (
حساب دألخور صياغة عقوا دلعمل)
دلتدريب) (، (CDI (، دلودخبة) )دلعيا0ة 
دنتساب) وعدم  دالنتماء) ؛) إلخ)) (،
دملوظفين مع)CNSS)؛)معالجة وإامال)
دإلعالنات دالختماعية مع)CNSS)،)وال)
؛) (DAMANCOM بودبة) على  سيما 

إنشاء)شهاادت دملكافآت..
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دملسير )2)زنقة دفردن رقم)45)دلددملة)

-)73222)دلددملة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

دلشعيري) دلخلق  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلشعيري) دلخلق  عبد  دلسيد 
دلددملة) (73222 دلددملة) عيودنه)د))

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلشعيري) دلخلق  عبد  دلسيد 
دلددملة) (73222 دلددملة) عيودنه)د))

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1274.
667I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

A3MAL AL JANOUB
إعالن متعدا دلقردردت

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
A3MAL AL JANOUB  »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 46، 

شارع دلوالء، زنقة عبد دلخالق 
دلطريس - 73222 دلددملة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.14591
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)12)اخيبر)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دإلختماعية) دلحصص  كافة  تفويت 
»شكيبي) دلسيد) دسم  في  دملكتتبة 
حصة) (522 في) دملتمثلة  و  دلحسن»)
ارهم) (122 فئة) من  دختماعية 
للودحد  لفائد  دلسيد)»فلكي مالد»

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تغيير دلشكل دلقانوني للشركة لتصبح)
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

لشريك وحيد
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
»فلكي مالد») تأكيد دستمردر دلسيد)

في مهام تسيير دلشركة)
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دألساسية) دألنظمة  على  دملصااقة 

دلجد0د  للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 17 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1239.

668I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 CENTRE ARRAHMA AL
MOUHDATE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 CENTRE ARRAHMA AL
MOUHDATE  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلرحمة 
2، رقم 8 - 73222 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
16965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 CENTRE ARRAHMA AL (:

. MOUHDATE
دلعالج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
و) دلطبية  دليباتات  باالعشاب،)

دلعطرية
عشاب)

دلعالج بالحجامة)
دلـتجــاريـة) دلـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
دملـيـقــوالت دلـعـقـاريـة و) و دلـصـيـاعـيـة،)
مـباشــر ) بـصـفـة  تـرتـبـط  دلـتـي  دملـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـر  باألنـشـطـــة دملـذكــــور )

أعـــــاله.
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلددملة) (73222 (- (8 2،)رقم) دلرحمة)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( محمد) طويل  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد طويل محمد))عيودنه)د))حي)

دلرحمة)2 73222)دلددملة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد طويل محمد))عيودنه)د))حي)

دلرحمة)2 73222)دلددملة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1255.
669I

مكتب معيشة للحسابات و دألستشاردت دلجبائية

TOB TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
دألستشاردت دلجبائية

حي دلسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

دملغرب
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TOB TRANS  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي مكتب رقم 
23 دقامة 0اسمين 25 شارع يعقوب 
دمليصور  - 14222 دلقييطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
57987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 TOB (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. TRANS
نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسلع.
مكتب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
شارع) (25 0اسمين) دقامة  (23 رقم)
يعقوب دمليصور))-)14222)دلقييطر )

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: حمز ) طوبالي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) حمز   طوبالي  دلسيد 
  6 رقم) (1 بلوك) دلجد0د   دلقرية 

14222)سيدي سليمان دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) حمز   طوبالي  دلسيد 
  6 رقم) (1 بلوك) دلجد0د   دلقرية 

14222)سيدي سليمان دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.
672I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKGEOTOP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

DAKGEOTOP شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلوحد  رقم -3228دلددملة - 

73222 دلددملة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

16985

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (16

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.DAKGEOTOP

(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

معلومات) نظام  دلجيوماتكس 

دلجغردفيا) بعد  عن  دالستشعار 

دملسح دلتصويري تخطيط دستخددم)

دألرد�شي..

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلوحد  رقم)-3228دلددملة)-)73222 

دلددملة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بوكري) 0ونس  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) بوكري  0ونس  دلسيد 

تاالة)23222)تاالة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) بوكري  0ونس  دلسيد 

تاالة)23222)تاالة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1267.

671I

FUDESIGN SARL AU

RELAIS MEDICAL  SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

FUDESIGN SARL AU

196,تجزئة دلعالية تيط مليل دلددر 

دلبيضاء ، 22682، دلددر دلبيضاء 

دملغرب

RELAIS(MEDICAL  SARL شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 12زنقة 

دلحرية دلطابق 3 دلرقم 5 دلددر 

دلبيضاء - 22522 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.411521

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)21)0يا0ر)2219)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

 5 دلرقم) (3 «12زنقة دلحرية دلطابق)

دلددر دلبيضاء)-)22522)دلددر دلبيضاء)

دلرقم) ( اندون) »تجزئة  إلى) دملغرب»)

(- ( دلطابق دلثاني سيدي معروف) (26

22192)دلددر دلبيضاء))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

فبرد0ر)2219)تحت رقم)694246.

672I

segex

BA-MED TRAV
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

BA-MED(TRAV شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي                                                                
دلطابق دألول رقم 28 شارع سانت 
لويس طريق عين شقف فاس - 

32222 فاس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65461
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
BA- (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MED TRAV
أشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبياء)و أشغال مختلفة.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: دالختماعي) دملقر  عيودن 
سانت) شارع  (28 رقم) دألول  دلطابق 
(- فاس) شقف  عين  طريق  لويس 

32222)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد محمد بي�شي):)522)بقيمة)

52.222)ارهم.
 522 (: دلسيد دبا سيدي حافظي)

بقيمة)52.222)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) بي�شي  محمد  دلسيد 
دلحي دلجد0د رقم)337)خردا )64552 

خردا  دملغرب.
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حافظي) سيدي  دبا  دلسيد 
حي) (22 رقم) (11 زنقة) عيودنه)د))
دلسهب دلرشيد0ة)52222)دلردشيد0ة)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) بي�شي  محمد  دلسيد 
دلحي دلجد0د رقم)337)خردا )64552 

خردا  دملغرب
حافظي) سيدي  دبا  دلسيد 
عيودنه)د))زنقة)11)رقم)22)حي دلسهب)
دلرشيد0ة)52222)دلردشيد0ة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3739.
673I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

INES CHANTIERS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
INES CHANTIERS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي دلودحة، 
زنقة هاخر، عمار  22 دكددل  - 

12222 دلرباط دملغرب .
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.83727

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)11)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
 22 عمار ) هاخر،) زنقة  »دلودحة،)
دكددل))-)12222)دلرباط دملغرب)»)إلى)
شارع) (،374 عمار ) »حي دلفطيحات،)
دلددملة))) (73222 (- دألغظف) دلشيخ 

دملغرب)».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129792.

674I

درنك

OUZOUD BERRY
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

درنك

شارع 0وسف دبن تاشفين رقم 14 

 LARACHE ،92222 ،دلعردئش

دملغرب

OUZOUD BERRY شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دملغرب دلجد0د رقم 1936 دلطابق 

دالول - 92222 دلعردئش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

5779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.OUZOUD BERRY

دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتصد0ر دمليتجات دلزردعية.

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلطابق) (1936 رقم) دلجد0د  دملغرب 

دالول)-)92222)دلعردئش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

22.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: دلسيد دملصطفى زعطوم)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

122)حصة) ( (: دلسيد فؤدا دليكة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

زعطوم) دملصطفى  دلسيد 

عيودنه)د))تجزئة دملغرب دلجد0د رقم)

1936 92222)دلعردئش دملغرب.

دلسيد فؤدا دليكة عيودنه)د))اودر)

بوسلهام)) موالي  قباا   دعكيل  دوالا 

14322)سوق دالربعاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

زعطوم) دملصطفى  دلسيد 

عيودنه)د))تجزئة دملغرب دلجد0د رقم)

1936 92222)دلعردئش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( بالعردئش) دالبتددئية 

رقم) تحت  (2222 اخيبر) (25

.26211122213176

675I

FINEXPER

 MAGHREB SERVICES

SYSTEM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FINEXPER

 Residence Walili Parc, ,185

 Etage 1, Bureau(N°3, Boulevard

 Abdelmoumen ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MAGHREB SERVICES SYSTEM

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 67, زنقة 

عزيز بالل، دلطابق 2, دلرقم 3 - 

دملعارف - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MAGHREB SERVICES SYSTEM

إادر ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

متعدا ) دملباني  صيانة  (، دملردفق)

دلتقييات ومتعدا  دلخدمات

دالستيردا ودلتصد0ر ودلتجار .

 ,67 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلرقم) (,2 دلطابق) بالل،) عزيز  زنقة 

دلددر دلبيضاء) (22222 (- دملعارف) (- (3

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد داريس علوي مردني):))667 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد محمد رياض عزيبي):))333 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

مردني) علوي  داريس  دلسيد 

دلحكم ارج) دبن  زنقة  (31 عيودنه)د))

دقامة حبيبة) (14 دلشقة) (3 ب طابق)

دلبيضاء) دلددر  (22222 بوركون)

دملغرب.

عزيبي) رياض  محمد  دلسيد 

 2 ساحة بيل د0ر طابق) (9 عيودنه)د))

 22222 ( دقامة ليال كوتيي) (3 دلشقة)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

مردني) علوي  داريس  دلسيد 

دلحكم ارج) دبن  زنقة  (31 عيودنه)د))

دقامة حبيبة) (14 دلشقة) (3 ب طابق)

دلبيضاء) دلددر  (22222 بوركون)

دملغرب

عزيبي) رياض  محمد  دلسيد 

 2 ساحة بيل د0ر طابق) (9 عيودنه)د))

 22222 ( دقامة ليال كوتيي) (3 دلشقة)

دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

676I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

GISMAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
GISMAROC شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دلحي 
دلصياعي شارع محمد دلخامس-

دلددملة - 73222 دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

16983
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GISMAROC
دنشاء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
و) دلرمال  مقالع  خميع  ودستغالل 

دلحجار ).
دلحي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلخامس- محمد  شارع  دلصياعي 

دلددملة)-)73222)دلددملة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلسيد دلحسين وتميغت)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: دلسيد دلحسين د0دبويش)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
وتميغت) دلحسين  دلسيد 
عيودنه)د))دلددر دلبيضاء)22222)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.

د0دبويش) دلحسين  دلسيد 

دكاا0ر) (82222 دكاا0ر) عيودنه)د))

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

وتميغت) دلحسين  دلسيد 

عيودنه)د))دلددر دلبيضاء)22222)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب

د0دبويش) دلحسين  دلسيد 

دكاا0ر) (82222 دكاا0ر) عيودنه)د))

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1266.

677I

FINEXPER

FRATES & CO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FINEXPER

 Residence Walili Parc, ,185

 Etage 1, Bureau(N°3, Boulevard

 Abdelmoumen ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FRATES & CO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 67, زنقة 

عزيز بالل، دلطابق 2, دلرقم 3 - 

دملعارف - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

473833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (24

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FRATES(&(CO

(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالستشاردت ودلتيظيم ودلتودصل في)

مجال دملودرا دلبشرية.

 ,67 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلرقم) (,2 دلطابق) بالل،) عزيز  زنقة 

دلددر دلبيضاء) (22222 (- دملعارف) (- (3

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

 52 ( (: دلسيد داريس علوي مردني)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 52 ( (: دلسيد محمد رياض عزيبي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

مردني) علوي  داريس  دلسيد 

دلحكم ارج) دبن  زنقة  (31 عيودنه)د))

دقامة حبيبة) (14 دلشقة) (3 ب طابق)

دلبيضاء) دلددر  (22222 بوركون)

دملغرب.

عزيبي) رياض  محمد  دلسيد 

 2 ساحة بيل د0ر طابق) (9 عيودنه)د))

 22222 ( دقامة ليال كوتيي) (3 دلشقة)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

مردني) علوي  داريس  دلسيد 

دلحكم ارج) دبن  زنقة  (31 عيودنه)د))

دقامة حبيبة) (14 دلشقة) (3 ب طابق)

دلبيضاء) دلددر  (22222 بوركون)

دملغرب

عزيبي) رياض  محمد  دلسيد 

 2 ساحة بيل د0ر طابق) (9 عيودنه)د))

 22222 ( دقامة ليال كوتيي) (3 دلشقة)

دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

شتيبر)2222)تحت رقم)-.

678I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE AHMED TAHA ELEC

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 STE AHMED TAHA ELEC SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلركيبة  
رحبة صودب راي مازوز  دلبهاليل  

صفرو  - 31222 صفرو  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (29

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AHMED TAHA ELEC SARL

تركيب) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلكهرباء).دشغال مختلفة).مفاوضات)

تجارية).

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
مازوز)) راي  صودب  رحبة  ( دلركيبة)

صفرو)) (31222 (- ( صفرو) ( دلبهاليل)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد محمد طبيبة)):))342)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 332 ( (: دلقاليع) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
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 332 ( (: ( هيمري) لحسن  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( طبيبة) محمد  دلسيد 
سكن دالقتصااي حي بيصفار صفرو))

31222)صفرو دملغرب.
عيودنه)د)) دلقاليع  محمد  دلسيد 
حي دلركيبة))رحبة صودب راي مازوز))
صفرو) (31222 ( صفرو) ( دلبهاليل)

دملغرب.
عيودنه)د)) ( دلسيد لحسن هيمري)
حي دلرملة زنقة دلسيل بهاليل صفرو)

31222)صفرو دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) هيمري  لحسن  دلسيد 
حي دلرملة زنقة دلسيل بهاليل صفرو)

31222)صفرو دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بصفرو))بتاريخ)22)أكتوبر)

2222)تحت رقم)222/22.

679I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

SINJEC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 25
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
SINJEC شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
دملسير  زنقة 6 أكتربر  دلرقم 6 

دلطابق 3 دلشقة 3 - 22122 دلددر 
دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
483969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SINJEC

-)صياعة) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دمليتجات دلبالستيكية

دلغذدئية) دملودا  عبودت  -تصنيع 

من مودا بالستيكية بالحقن ودليفخ)

ودلتشكيل دلحردري.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دملسير  زنقة)6)أكتربر))دلرقم)6)دلطابق)

دلددر دلبيضاء) (22122 (- (3 دلشقة) (3

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دمقال عبد دلرحيم):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلرحيم) عبد  دمقال  دلسيد 

 1 الكولين) تجزئة  (28 عيودنه)د))

دلبيضاء) دلددر  (22152 كاليفورني)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلرحيم) عبد  دمقال  دلسيد 

 1 الكولين) تجزئة  (28 عيودنه)د))

دلبيضاء) دلددر  (22152 كاليفورني)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

682I

OCEAN(BUSINESS(&(CONSULTING(SARL(AU

 STE CHERQAOUI DESIGN 
SARL AU

إعالن متعدا دلقردردت

 OCEAN(BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15
شارع دلكردمة زنقة برلين دلزهور 1 

فاس، 32262، فاس دملغرب
 STE CHERQAOUI DESIGN 

SARL AU »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: 1 إقامة 
أم دلغيث دلشقة 9 عمار  ب1 

دلطابق 2 طريق عين دلسمن  - - 
فاس دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.52559
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)16)شتيبر)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

0يص) دلذي  (: (1 دلقردر) رقم  قردر 
من) دلشركة  دسم  تغيير  ما0لي:) على 
 STE TAHA ISTITMAR SARL AU
 STE CHERQAOUI DESIGN ب)

      SARL AU
0يص) دلذي  (:2 دلقردر) رقم  قردر 
تغيير نشاط دلشركة من:) على ما0لي:)
شردء) و  بيع  دلى  دملختلفة  دالشغال 

أثودب و دكسسوردت دملفروشات))
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
دلذي) (:2 رقم) دلبيد  رقم  بيد 
دلشركة) تسمية  ما0لي:) على  0يص 
  CHERQAOUI DESIGN SARL ( (:

شرقاوي ا0زد0ن))
3:)دلذي 0يص) بيد رقم دلبيد رقم)
على ما0لي:)غرض دلشركة:)بيع و شردء)
(- دملفروشات) دكسسوردت  و  أثودب 

دالستيردا و دلتصد0ر)-)دلتجار )
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (12 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3219/2222.

681I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

OMARSA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
OMARSA شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 

46 شارع دلوالء زنقة عبد دلخالق 
طوريس دلددملة - 73222 دلددملة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

17225
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.OMARSA
تجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دستيردا تصد0ر بيع شردء)نقل معالجة)
دمليتوخات) دنودع  خميع  وتجميد 

دلبحرية..
رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلخالق) عبد  زنقة  دلوالء) شارع  (46
دلددملة) (73222 (- طوريس دلددملة)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: بوعيدد) دلحسين  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 222 ( (: بيعزد) عويشة  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  سار  بوعيدد):))222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
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((: بوعيدد) دلسيد  فاطمة دلزهردء)
222)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
 222 ( (: بوعيدد) ناا0ة  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دلحسين بوعيدد عيودنه)د))

دسبانيا)-)دسبانيا دسبانيا.
عيودنه)د)) بيعزد  عويشة  دلسيد  

دكاا0ر)82222)دكاا0ر دملغرب.
عيودنه)د)) بوعيدد  سار   دلسيد  

دكاا0ر)82222)دكاا0ر دملغرب.
بوعيدد) دلزهردء) فاطمة  دلسيد  

عيودنه)د))دسبانيا)-)دسبانيا دسبانيا.
عيودنه)د)) بوعيدد  ناا0ة  دلسيد  

دسبانيا)-)دسبانيا دسبانيا.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلحسين بوعيدد عيودنه)د))

دسبانيا)-)دسبانيا دسبانيا
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1285.
682I

BOUSOUIR ANAS

FZM BTP
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

BOUSOUIR ANAS
 Tanger, rue(el(mansour(ibn(abi
 amer(n 95 étage 3 n°7 drissiya ،

90000، TANGER(MAROC
FZM BTP  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 5شارع 

0وسف دبن تشفين . دلطابق دلثاني 
رقم .3 طيجة. - 92222 طيجة 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.89229

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
FZM BTP)))مبلغ رأسمالها)122.222 

دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 

دلطابق) (. 5شارع 0وسف دبن تشفين)

دلثاني رقم).3)طيجة.)-)92222)طيجة)

عدم دلقدر  على) (: دملغرب نتيجة ل)

دستقطاب زبياء.

5شارع) دلتصفية ب) مقر  و حدا 

دلثاني) دلطابق  (. 0وسف دبن تشفين)

طيجة) (92222 (- طيجة.) (3. رقم)

دملغرب.)

و عين:

دملتقي) ( ( دلسيد) ))فاطمة دلزهردء)

شاطئ) دلبالية  طيجة  عيودنه)د)) و 

مرقالة رقم)21 92222)طيجة دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

5شارع) (: دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)

دلثاني) دلطابق  (. 0وسف دبن تشفين)

رقم).3)طيجة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (18 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7637.

683I

GHRISS COMPTA

SPIRULINE PARA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

GHRISS COMPTA

 RDC(IMM-325 MAG(N° 5 RIAD

 ISMAILIA 1 TR/A ، 50060،

MEKNES MAROC

SPIRULINE PARA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 RDC وعيودن مقرها دإلختماعي

 IMM-325 MAG(N° 5 RIAD

 ISMAILIA 1 TR/A - 50060

MEKNES MAROC

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SPIRULINE PARA

و) بيع  (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

شردء)دمليتوخات شبه دلدودئية

-)بيع و شردء)دألاودت شبه دلطبية).

 RDC (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 IMM-325( MAG( N°( 5( RIAD

 ISMAILIA( 1( TR/A( -( 50060

.MEKNES MAROC

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  صباح دكنز ):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  شاا0ة دكنز ):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دكنز   صباح  دلسيد  
مكياس) (52262  1 كاميليا) (125 رقم)

دملغرب.

عيودنه)د)) دكنز   شاا0ة  دلسيد  

 ALL DES DEUX MONDES  36

 GRONOBLE 38122 GRONOBLE

.FRANCE

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلشودري  علي  دلسيد 
محمد) شارع  (1 كاميليا) (125 رقم)

دلسااس)52262)مكياس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (25 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

PM-201125- رقم) تحت  (2222

.MK-6567

684I

FARMACOOL

FARMACOOL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FARMACOOL
61 شارع لآلليقو  زدوية مصطفى 
دملعاني رقم 85 دلطابق دلثاني ، 
22222، دلددردلبيضاء دملغرب
FARMACOOL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 61 شارع 
لآلليقو  زدوية مصطفى دملعاني رقم 

85 دلطابق دلثاني دلددردلبيضاء 
22222 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484155

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (29
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FARMACOOL
و) دنتاج  (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
ادمل) مشتقاته  دلعسل،و  تسويق 

دملغرب و مارخه.
61)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
لآلليقو  زدوية مصطفى دملعاني رقم)
دلددردلبيضاء) دلثاني  دلطابق  (85

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
  SABRINE( MAZOUZ( : دلسيد )
152)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
 RACHID SALEHDDINE دلسيد)
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 350

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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 SABRINE MAZOUZ دلسيد )
دقامة) دلنسيم  حي  عيودنه)د))
 22222  5 طابق) (11 رقم) (2 دلحقول)

دلددردلبيضاء)دملغرب.
 RACHID SALEHDDINE دلسيد)
دقامة) دلنسيم  حي  عيودنه)د))
 22222  5 طابق) (11 رقم) (2 دلحقول)

دلددردلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 SABRINE MAZOUZ دلسيد )
دقامة) دلنسيم  حي  ( عيودنه)د))
 22222  5 طابق) (11 رقم) (2 دلحقول)

دلددردلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)484155.
685I

Mouhcine Bouksim

L&S PARTNERS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

Mouhcine Bouksim
دلضحى 1 عمار  P75 دلطابق 

دلسفلي شقة رقم 3 دلددر دلبيضاء 
casablanca maroc ،2 ، عين دلسبع

L&S(PARTNERS شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
بوركون زنقة خعفر دبن حبيب 

دقامة دملشرق II دلطابق دالول شقة 
رقم 3 دلددر دلبيضاء - 22222 

دلددردلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.287113

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2219)تقرر حل) 23)غشت) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (L&S( PARTNERS
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
دإلختماعي شارع بوركون زنقة خعفر)
دلطابق) (II دقامة دملشرق) دبن حبيب 
(- دلبيضاء) دلددر  (3 رقم) دالول شقة 

دملغرب نتيجة) دلددردلبيضاء) (22222
ل):)دزمة مالية.

شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
حبيب) دبن  خعفر  زنقة  بوركون 
دلطابق دالول شقة) (II دقامة دملشرق)
22222)دلددر) (- 3)دلددر دلبيضاء) رقم)

دلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

و) شهياوي  ( سمير ) دلسيد) ))
دلطابق) خالل  دبن  (21 عيودنه)د))
دملستشفيات) شارع  (6 رقم) شقة  (3
 22222 ( دلبيضاء) دلددر  (22222
(( ( كمصفي) دملغرب  دلددردلبيضاء)

للشركة.
دلسيد) ))ملياء))حماني و عيودنه)د))
دلعمار ) (1 دلزنقة) طالب  والا  خزئة 
 22222 دلددر دلبيضاء) (4 دلشقة) (16
دلددر دلبيضاء))22222)دلددر دلبيضاء)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2219)تحت رقم)36618.
686I

STE TIB COMPT SARL AU

YOSOBOX
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع دملردبطين وزنقة 

دلبخاري إقامة بغدداي مكتب رقم 
25 ، 62222، وخد  دملغرب

YOSOBOX شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلسوق 
دملغطا  دلطابق دلردبع  رقم ب3 

62222 وخد  دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.31313

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)23)اخيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
رقم) ( »دلسوق دملغطا  دلطابق دلردبع)
إلى) دملغرب») وخد   (62222 ب3 
رقم) دليخيل  تجزئة  دلقدس  »حي 
(- (27 رقم) عمار   دلثاني  دلطابق  (87

62222)وخد ))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3275.
687I

بزدركونستر0كسيود

بزار كونستريكسيوا
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

بزدركونستر0كسيود
اودر دحموتن دكيول تاز  ، 35252، 

دكيول / تاز  دملغرب
بزدر كونستر0كسيود  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

دحموتن دكيول تاز  دكيول / تاز  
35252 دكيول / تاز  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
5723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
بزدر) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

كونستر0كسيود).
دشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دشغال) و  تخصصات  متعدا  دلبياء)

مختلفة).
اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
تاز ) (/ دكيول) تاز   دكيول  دحموتن 

35252)دكيول)/)تاز  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( ميير) فريطس  دلسيد 

 35252 ( تاز ) دكيول  دلشهددء) حي 

دكيول تاز ))دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( ميير) فريطس  دلسيد 

تاز )) دكيول  دالعلى  دلشهددء) حي 

35252)دكيول)/)تاز  دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)612.

688I

FACE FIDUCIAIRE

UNITED FORCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

229 شارع مصطفى دملعني دلطابق 

دلثالث رقم 6 ، 22132، دلددر 

دلبيضاء دملغرب

UNITED FORCE  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 221 شارع 

مصطفي دملعاني ط 2 ش 9 مرس 

دلسلطان  - 22132 دلددردلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. UNITED FORCE

مركز) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألعمال.

عيودن دملقر دالختماعي):)221)شارع)

مرس) (9 ش) (2 ط) دملعاني  مصطفي 

دلددردلبيضاء) (22132 (- ( دلسلطان)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: معروف) طارق  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 VOOGD MAURICE دلسيد)

حصة) (CONSTANTIJN( :( ( 500

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) معروف  طارق  دلسيد 

هوليدد)NE 2822)خواد هوليدد.

 VOOGD MAURICE دلسيد)

هوليدد) عيودنه)د)) (CONSTANTIJN

3131)فالرا0يجن هوليدد.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) معروف  طارق  دلسيد 

هوليدد)NE 2822)خواد هوليدد

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

689I

Cap Conseils

OJIS AUTO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,323

20390، Casablanca(Maroc

 OJIS AUTO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي كلم 

9 طريق دلجد0د  دلحي دلصياعي 

ليساسفة  - 22192 دلددر دلبيضاء 

دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483915

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 OJIS (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AUTO

خميع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ودلصفائح) دلسياردت  هياكل  أعمال 

و)) دليقل  مركبات  واهان  دملعدنية 

ومركبات دلسياح,

إصالح ميكانيكي لجميع دملركبات,)

مدمة تركيب وإزدلة دلزخاج دألمامي),)

بيع دطاردت لجميع دلسياردت.

تجار  دلجملة) (, دستيردا) دلتجار ,) (

لودزم) دلغيار,) قطع  فى  وبالتفصيل 

دلسياردت ودمليتجات ودالكسسودردت,)

لجميع) ودملعددت  دملودا  وكذلك 

دليقل) ووسائل  دلركاب  مركبات 

دألمر .

دلجد0د ) دلسياردت  وبيع  شردء)

ودملستعملة..

كلم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلصياعي) دلحي  دلجد0د   طريق  (9

دلبيضاء) دلددر  (22192 (- ( ليساسفة)

دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

عمر) غزالني  دلجامعي  دلسيد 

ارهم) (52.222 حصة بقيمة) (522 ( (:

للحصة).

 522 ( (: دلسيد ا0يار عبد دلفتاح)

حصة بقيمة)52.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عمر) غزالني  دلجامعي  دلسيد 
فيال) سلوم  دلكولف  زنقة  عيودنه)د))

دلبيضاء) دلددر  (22222 دنفا) خامعي 

دملغرب.

دلسيد ا0يار عبد دلفتاح عيودنه)د))
داللفة) (2 عالية) (26 رقم) (39 زنقة)

22722)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عمر) غزالني  دلجامعي  دلسيد 
فيال) سلوم  دلكولف  زنقة  عيودنه)د))

دلبيضاء) دلددر  (22222 دنفا) خامعي 

دملغرب

دلسيد ا0يار عبد دلفتاح عيودنه)د))
داللفة) (2 عالية) (26 رقم) (39 زنقة)

22722)دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

692I

AMJ MANAGEMENT

BOUHARRAT FINANCES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير تسمية دلشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  دالران  دقامة 0امية   2 دلطابق 

دالول رقم 32   طيجة ، 92222، 

طيجة دملغرب

BOUHARRAT FINANCES  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي شارع 

دلحسن دلثاني رقم B 104 شارع 

 B 104 90000 دلحسن دلثاني رقم

طيجة دملغرب.

تغيير تسمية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

124927

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم تغيير) (2222 25)اخيبر) دملؤرخ في)

 BOUHARRAT«(تسمية دلشركة من

.(«DGCASH«(إلى(«(FINANCES

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)237926 .

691I

AMJ MANAGEMENT

DGCASH

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  دالران  دقامة 0امية   2 دلطابق 

دالول رقم 32   طيجة ، 92222، 

طيجة دملغرب

DGCASH شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دململكة دلعربية دلسعوا0ة حي 

دلقدس رقم 9222 - 196 - 92222 

طيجة دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.124927

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)25)اخيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

»شارع دململكة دلعربية دلسعوا0ة حي)

 92222 (- (196 (- (9222 دلقدس رقم)

دلحسن) »شارع  إلى) دملغرب») طيجة 

طيجة)) (B( 104( -( 90000 دلثاني رقم)

دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)237926 .

692I
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AMJ MANAGEMENT

DGCASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  دالران  دقامة 0امية   2 دلطابق 

دالول رقم 32   طيجة ، 92222، 

طيجة دملغرب

DGCASH  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

 B 104  - 90000 دلحسن دلثاني رقم

طيجة دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.124927

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تم تعيين) 25)اخيبر) دملؤرخ في)

مسير خد0د للشركة دلسيد) ))بياخم))

عبد دلعزيز كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)237926 .

693I

CECOGEL / SARL

ECOGESTION FIDUCIAIRE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 ECOGESTION FIDUCIAIRE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي وخد ، 

شارع دليخيل تجزئة رقم 98 دقامة 
ردنيا رقم 21، دلطابق دألول. - 

62222 وخد  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
22643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2212 فبرد0ر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ECOGESTION FIDUCIAIRE
غرض دلشركة بإ0جاز):)محاسبة)-)

تأسيس دلشركات-دلتسيير.
وخد ،) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دقامة) (98 دليخيل تجزئة رقم) شارع 
ردنيا رقم)21،)دلطابق دألول.)-)62222 

وخد  دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: دلسيد عماري بدر دلد0ن)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 122 (: دلسيد عماري بدر دلد0ن) (

بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد عماري بدر دلد0ن عيودنه)د))
دلعباس) دبن  دلفضل  زنقة  وخد ،)
وخد ) (62222  31 حي دملحمدي رقم)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عماري بدر دلد0ن عيودنه)د))
دلعباس) دبن  دلفضل  زنقة  وخد ،)
وخد ) (62222  31 حي دملحمدي رقم)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2212)تحت رقم)1337.

694I

AMJ MANAGEMENT

BOUHARRAT FINANCES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة  دالران  دقامة 0امية   2 دلطابق 

دالول رقم 32   طيجة ، 92222، 
طيجة دملغرب

BOUHARRAT FINANCES شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
دململكة دلعربية دلسعوا0ة حي 

دلقدس رقم 9222 - 196 - 92222 
طيجة دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.124927

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))حسن بوحردت)
122)حصة دختماعية من أصل)122 
عبد هللا) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

بوحردت بتاريخ)25)اخيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)237926.
695I

CANOCAF SARL

FAB SIGNATURE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع دلجيش دمللكي زنقة دلخنساء 

رقم 7 دلطابق دلثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،دلياظور

MAROC
FAB SIGNATURE  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دلجيش دمللكي زنقة دلخنساء رقم 7، 
دلطابق دلثاني شقة رقم 3 - 62222 

دلياظور  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

21227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (29

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 FAB (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. SIGNATURE

/1 (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعقاردت) 2/بيع  دلعقاردت) دالنعاش 

3/دالستيردا و دلتصد0ر.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(،7 رقم) دلجيش دمللكي زنقة دلخنساء)

 62222 (- (3 دلطابق دلثاني شقة رقم)

دلياظور))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد عبد دلحليم أبرشان):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلفتاحي) طارق  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

أبرشان) دلحليم  عبد  دلسيد 
رقم) (21 حي دلكيدي زنقة) عيودنه)د))

15 62222)دلياظور))دملغرب.

عيودنه)د)) دلفتاحي  طارق  دلسيد 

 62222 حي دملطار زنقة فيرادن رزدن)

دلياظور دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

أبرشان) دلحليم  عبد  دلسيد 
رقم) (21 حي دلكيدي زنقة) عيودنه)د))

15 62222)دلياظور دملغرب

عيودنه)د)) دلفتاحي  طارق  دلسيد 

 62222 حي دملطار زنقة فيرادن رزدن)

دلياظور دملغرب
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3827.

696I

COMPTAMAR EXPERTISE

OB TRUST

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،

CASABLANCA MAROC

OB TRUST »شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: 26 محج 

مرس دلسلطان، دلطابق دألول، 

دلشقة 3، - - دلددر دلبيضاء  دملغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.465285

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

وتبعا) (2222 أكتوبر) (22 في) دملؤرخ 

تعيين) تقرر  خدا  لتعيين مسير)0ن))

دملمثل)0ن))دلقانوني)0ن):)

-)بالدوح عبد هللا)

-)بردكا عثمان

ذدت) شركة  (OB TRUST (- (

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد دلكائن مقرها دإلختماعي ب:)

دلطابق) دلسلطان،) مرس  محج  (26

دلبيضاء)) دلددر  (- ( (،3 دلشقة) دألول،)

دملغرب

عيد) دلتجاري  دلسجل  رقم 

دالقتضاء:)465285

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758923.

697I

داكو كونسيل

CARYA CONSEIL

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

داكو كونسيل

26 حي دلريحان دلطابق 1 دلشقة 2 

حي دلردحة. ، 22552، دلددر دلبيضاء 

دملغرب

CARYA CONSEIL شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 46 شارع 

دلزرقطوني طابق 2 شقة رقم 6 - 

22332 دلددردلبيضاء دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.378135

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (25 دملؤرخ في)

ذدت) شركة  (CARYA CONSEIL

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم)

شارع) (46 دإلختماعي) مقرها  وعيودن 

(- (6 رقم) شقة  (2 طابق) دلزرقطوني 

دملغرب نتيجة) دلددردلبيضاء) (22332

لتوقف دلنشاط.

و عين:

و) برخين  ( ( أوليفير) دلسيد) ))

عمار ) دلنرخس  زنقة  (1 عيودنه)د))

دلددردلبيضاء) (22242   29 ك شقة)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

46)شارع) وفي) (2222 نونبر) (25 بتاريخ)

(- (6 رقم) شقة  (2 طابق) دلزرقطوني 

22332)دلددردلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759575.

698I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

OUCHARI-SUD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 
صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب
OUCHARI-SUD شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

و عيودن مقرها دالختماعي حي دملسير  
IV شارع فاس - 73222 دلددملة .
تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.1625

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)25)اخيبر)2222)تم تحويل)
دلشكل دلقانوني للشركة من)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)
»شركة ذدت دملسؤولية) إلى) دلوحيد»)

دملحدوا ».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1286.
699I

afaqconseil

من السيد كريم  و السيد صالح 
الدين الشرايبي الحسيني لفائدة 

العربي بلكوري
عقد تسيير حر ألصل تجاري))دألشخاص)

دلطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

من دلسيد كريم  و دلسيد صالح 
دلد0ن دلشرد0بي دلحسيني لفائد  

دلعربي بلكوري
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
دلسيد) ))) أعطى  (2222 أكتوبر) (26
و دلسيد صالح دلد0ن)) ( دلسيد كريم)
(( ( دلحامل) دلحسيني  دلشرد0بي 
E525255/ ( ( للبطاقة دلوطيية رقم)
E238272)دملسجل بالسجل دلتجاري)
باملحكمة) (124944/124946

دلتجارية بمردكش حق دلتسيير دلحر)

تجزئة) ب  دلكائن  دلتجاري  لألصل 

(- ( (9 مكرر دملحل) (129 رقم) (5 دمليار)

للسيد) )) دملغرب  مردكش  (42222

للبطاقة) (( ( بلكوري دلحامل) ( دلعربي)

 1 ملد ) ( (EE462291 ( ( دلوطيية رقم)

و) (2222 نونبر) (21 من) تبتدئ  سية 

تنتهي في)32)أبريل)2222)مقابل مبلغ)

شهري)4.222))ارهم.

722I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

OUCHARI-SUD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تفويت حصص

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

OUCHARI-SUD شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دملسير  

IV شارع فاس - 73222 دلددملة 

دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1625

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

دشري) محمد  (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (2.222

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (12.222

اخيبر) (25 بتاريخ) دشري  دلحسين 

.2222

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 32 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1286.

721I
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preficos

XEROTEK
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

preficos
 mohamed(bouziane(résidence

 farhataine 2 appt 11 casablanca
 derb(feriha(rue 2 n 23، 20400،

casablanca casablanca
XEROTEK شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 17، ساحة 
باستور إقامة باستور بويلد دلطابق 
دلسااس دلرقم 5 - 22222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.187719

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (23 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))أنس))فتحي)82 
 1.222 أصل) من  دختماعية  حصة 
أ0وب)) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة 

سركاتي بتاريخ)23)نونبر)2222.
كزيز) ( ( ( نجا ) (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (922
1.222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))أ0وب))

سركاتي بتاريخ)23)نونبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759367.

722I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

OUCHARI-SUD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 
صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب
 OUCHARI-SUD

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دملسير  

IV شارع فاس حي دملسير  IV شارع 

فاس 73222 دلددملة دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1625

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (5.222.222»

«1.222.222)ارهم»)إلى)»6.222.222 

تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1286.

723I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

OUCHARI SUD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 

صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب

OUCHARI SUD  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دملسير  

IV شارع فاس - 73222 دلددملة 

دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1625

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تم تعيين) 25)اخيبر) دملؤرخ في)
مسير خد0د للشركة دلسيد) ))دشري)

دلحسين كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1286.
724I

Cabinet AGBAR

D.I.GESTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Cabinet AGBAR
Casablanca . ،. ، .

D.I.GESTION شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 221، 
شارع أنفا - 22282 دلددر دلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.D.I.GESTION
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دالستشاردت في دإلستردتيجية ودإلادر )
للمشاريع) ودلتشغيل  ودلتسيير 
دلتجارية ودملقاهي ودملطاعم ودملالعب)

دلرياضية وساحات دللعب)،
تأخير وإادر  دلفيااق.

(،221 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلبيضاء) دلددر  (22282 (- أنفا) شارع 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 ISMA HOLDING دلشركة)
SARL(:((400)حصة بقيمة)122)ارهم)

للحصة).

  MKG(HOLDING(AU( : دلشركة)
422)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
 CHEMSSI EL دلسيد )
بقيمة) حصة  (KOUHENE( :( ( 200

122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 ISMA HOLDING SARL(دلشركة
 22282 آنفا.) شارع  (221 عيودنه)د))

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
 MKG HOLDING AU دلشركة)
 22282 آنفا.) شارع  (221 عيودنه)د))

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
 CHEMSSI EL دلسيد )
آنفا،) (7 عيودنه)د)) (KOUHENE
دلبيضاء) دلددر  (22122 كاليفورنيا)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلكوهن)) 0وسف  محمد  دلسيد 
إقامة) غاندي،) شارع  عيودنه)د))
 22222  4 شقة) (،G عمار ) 0اسمين،)

دلددر دلبيضاء)دملغرب
عيودنه)د)) ( دلسيد محمد دلكوهن)
 A عمار ) آنفا،) خوهر   إقامة  (،128
دلطابق دألول،)شقة)3.  22122)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب
دلكوهن) شم�شي  ( دلسيد )
 22122 عيودنه)د))7)آنفا،)كاليفورنيا)

دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757654.

725I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

MAGIC FITNESS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 
صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب
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MAGIC FITNESS شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلوحد  رقم 21 - 73222 دلددملة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
17223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MAGIC FITNESS
قاعة) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

للرياضة.
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلددملة) (73222 (- (21 رقم) دلوحد  

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دعطار) حمز   دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دعطار  حمز   دلسيد 
دليجاح)) حي  (28 رقم) دلصالح  زنقة 

82222)دكاا0ر دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دعطار  حمز   دلسيد 
دليجاح) حي  (28 رقم) دلصالح  زنقة 

82222)دكاا0ر دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1292.
726I

سامكو دوا0ت ش.م.م

WORDIS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشاط دلشركة)

 WORDIS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دالختماعي زدوية رحال 
مسكيني وعمر دلريفي برج دلياقوت 

دلطابق دلثاني شقة رقم ممسة دلددر 
دلبيضاء

دملوضوع : توسيع نشاط دلشركة
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 شتيبر) (29 في) دملؤرخ 
نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي)
دستيردا وتوزيع دالخهز  ودالاودت)
دلغذدئية) ودملكمالت  دلطبية  دملودا  و 
دلسابقة) دالنشطة  دلحفاظ على  مع 

للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

شتيبر)2222)تحت رقم)746797
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري)

189315
727I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

ACCELCON MAROC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 
صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب
ACCELCON MAROC شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دحمد باحييني عمار  دلعطار دلطابق 
دالول شقة رقم 21 - 73222 

دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

17225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ACCELCON MAROC

-دلتدريب) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

و دالرشاا.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دحمد باحييني عمار  دلعطار دلطابق)

دالول شقة رقم)21)-)73222)دلددملة)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دعطار) حمز   دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دعطار  حمز   دلسيد 

دليجاح) حي  (28 رقم) دلصالح  زنقة 

82222)دكاا0ر دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دعطار  حمز   دلسيد 

دليجاح) حي  (28 رقم) دلصالح  زنقة 

82222)دكاا0ر دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 32 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1291.

728I

BON TRAJET

NOMASER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

BON TRAJET
 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC

NOMASER شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 54 شارع 
دالمام مالك شقة 5 دلطابق 2 - 
43222 قلعة دلسردغية دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.379

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)24)نونبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
 5 شقة) مالك  دالمام  شارع  (54»
قلعة دلسردغية) (43222 (- (2 دلطابق)
دملغرب»)إلى)»95)حي دليور)1))-)43222 

قلعة دلسردغية)))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بقلعة دلسردغية))بتاريخ)18 

اخيبر)2222)تحت رقم)336/2222.
729I

FLASH ECONOMIE

BF2
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BF2 شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 12 

زنقة دلحرية دلطابق 3 دلشقة 5 
مركزدألعمال دلهبة  - 22222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484227
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

.BF2(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها
مروج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري.
 12 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 5 دلشقة) (3 دلطابق) دلحرية  زنقة 
دلددر) (22222 (- ( مركزدألعمال دلهبة)

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلعلمي) حليمة  بن  0ونس  دلسيد 
ارهم) (122 حصة بقيمة) (333,34 ( (:

للحصة).
دلسيد محموا دلدهبي)):))333,33 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 333,33 ( (: ( دلدهبي) علي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلعلمي) حليمة  بن  0ونس  دلسيد 
دقامة) (1122 طريق) عيودنه)د))
 28 عمار ) (23 س) م  دملنزه  دلبيضاء)
 22222 ( معروف) سيدي  (27 دلرقم)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
)عيودنه)د)) دلسيد محموا دلدهبي)
 4 شقة) (1 طابق) وخد   شارع  (23
بلفد0ر)22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
عيودنه)د)) ( دلدهبي) علي  دلسيد 
صوفيا) رياض  تجزئة  لساسفة 
دلشطر2)عمار )38)شقة)11 22222 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلعلمي) حليمة  بن  0ونس  دلسيد 
دقامة) (1122 طريق) عيودنه)د))
 28 عمار ) (23 س) م  دملنزه  دلبيضاء)
 22222 ( معروف) سيدي  (27 دلرقم)

دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)484227.

712I

FLASH ECONOMIE

 COLAS DIGITAL

SOLUTIONS MAROC
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

colas digital solutions maroc

شركة ذدت مسؤولية محدوا ، 

رأسمالها 10.000،00 ارهم

دملقر دلرئيس: 18، تجزئة الكولين 2 - 

سيدي معروف، دلددردلبيضاء

دلسجل دلتجاري رقم 436299 – 

دلتعريف دلضريبي 37559727 

رقم دلتعريف دملوحد للمقاولة 

222237995222291

نقـل مقـر دلشركة

أوال:)بموخب محضر دلجمع دلعام)

(،24/28/2222 بتاريخ) دالستثيائي 

»كوالس) شركة) في  دلشركاء) قرر 

 colas digital (- ماروك) ا0جيتل 

solutions maroc»)نقل دملقر دلرئيس)

للشركة كالتالي:

-)من):دلرقم)18،)تجزئة الكولين)2 

-)سيدي معروف،)دلددردلبيضاء؛

شور) نير  دلددردلبيضاء) إلى:) (-

دلقدس،) شارع  (،1122 بارك،)

23،)دلطابق دلثاني،)دلفضاء) دمليطقة)

معروف،) سيدي  (،221 دملكتبي)

-20270دلددردلبيضاء.

دملاا ) تعد0ل  تم  ذلك،) على  بياء)

دلحامل) دألسا�شي  دلقانون  من  (4

للعيودن)»دملقر دلرئيس».

لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  ثانيا:)

دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  دملحكمة 

بتاريخ) (759623 عدا) تحت 

.2222/29/12
للخالصة ودلتذكير))))

ر سّيِ
ُ
دمل

711I

Aïd comptable

STE MESSAJARDIN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

Aïd comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
STE MESSAJARDIN شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
 Hay Mly وعيودن مقرها دإلختماعي
 Youssef(lot(lamrani(bureau(N 1
imm 8 taza - 35000 تاز  دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.5187

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)27)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
 Hay Mly Youssef lot lamrani»
 bureau(N(1(imm(8(taza(-(35000
 Douar Lkasba« إلى) دملغرب») تاز  
 commune Meknasa Achrkya

taza(-(35000)تاز ))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (24 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)627.
712I

HORICOM

 ETABLISSEMENT RIAD AL
MAARIF PRIVE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تغيير دلسية دملالية

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 ETABLISSEMENT RIAD AL
MAARIF PRIVE »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 121 

رياض توالل 1 شطر 1 - 52222 
مكياس دملغرب.

»تغيير دلسية دملالية»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.25663

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)29)اخيبر)2222

إلى من) تقرر تغيير دلسية دملالية:)
21)شتيبر دلى)31)غشت).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)15.
713I

FATHICONSULTING

MP SHOES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

FATHICONSULTING
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

ميدرونة سيدي معروف ، 22222، 
CASABLANCA MAROC

MP SHOES شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
سمية ، إقامة شهرزا طابق 3 رقم 

22 ، دليخيل - 22222 دلددر دلبيضاء 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.424859
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 27)اخيبر) دملؤرخ في)
 MP شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
 1.222.222 مبلغ رأسمالها) ( (SHOES
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي شارع)
رقم) (3 إقامة شهرزا طابق) (، سمية)
22)،)دليخيل)-)22222)دلددر دلبيضاء)

دملغرب نتيجة ل):)حل دلشركة
.

شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
رقم) (3 إقامة شهرزا طابق) (، سمية)
22)،)دليخيل)-)22222)دلددر دلبيضاء)

دملغرب.)
و عين:

)ستاوني بن عبد) ( دلسيد) ))عمر)
أكلمان) شارع  (22 عيودنه)د)) و  هلل 
أكددل) (6 رقم) شقة  (، علي) سيدي 
(( ( دلرباط دملغرب كمصفي) ( (12292

للشركة.
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وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759278.
714I

STE BOUBDIR MARKETING KBM

 STE BOUBDIR MARKETING
KBM

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

 STE BOUBDIR MARKETING
KBM

 Quartier  Sidi(Ali  Karia  Ba
 Mohamed  Taounate,« ، 34050،
KARIA BA MOHAMED MAROC
 STE BOUBDIR MARKETING
KBM   شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي سيدي 
علي قرية با محمد تاونات - 34252 

تاونات دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

1749
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.  BOUBDIR MARKETING KBM
إصالح) (- (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دملعددت دلهيدروليكية
دلحاسب) شبكات  تركيب  أعمال 

دالي
-)مصلح ميكانيكي.

عيودن دملقر دالختماعي):)حي سيدي)
 34252 (- علي قرية با محمد تاونات)

تاونات دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلدرعاوي عبد دلغني):))722 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  بوبد0ر فاطمة دلزهردء)))):))
322)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلغني) عبد  دلدرعاوي  دلسيد 
قرية) دلقد0م  دلسوق  حي  عيودنه)د))
تاونات) (34252 تاونات) ( محمد) دبا 

دملغرب.
دلزهردء)))) فاطمة  بوبد0ر  دلسيد  
دلزهردء)))) فاطمة  بوبد0ر  عيودنه)د))

34252)تاونات دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلغني) عبد  دلدرعاوي  دلسيد 
عيودنه)د))حي دلسوق دلقد0م قرية دبا)
محمد))تاونات)34252)تاونات دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (22 بتاريخ) ( دالبتددئية بتاونات)

2222)تحت رقم)468.
715I

OUARCHI CONSULTING

OURIAGHEL TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

OUARCHI CONSULTING
 Rue Khalid Ibn Oualid ,12

 ,3éme(Etage(Appt(N°6-TANGER
، 90000، TANGER(MAROC

OURIAGHEL TRANS  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 12زنقة 
مالد بن دلوليد دلطابق 3 رقم 6 
طيجة - 92222 طيجة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.97127
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 أكتوبر) (26 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

) ))هدي دلعمردني) تفويت دلسيد)
من) دختماعية  حصة  (342 دلخلدي)
دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222 أصل)
) ))مرودن))دلخلوي بتاريخ)26)أكتوبر)

.2222
) ))هدي دلعمردني) تفويت دلسيد)
من) دختماعية  حصة  (332 دلخلدي)
أصل)1.222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))
أكتوبر) (19 مصطفى دلسالوي بتاريخ)

.2222
) ))هدي دلعمردني) تفويت دلسيد)
من) دختماعية  حصة  (332 دلخلدي)
أصل)1.222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))
0ونس احان بتاريخ)26)أكتوبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (27 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7123.
716I

KAMA SERVICE

E.S.E.N BATIMENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب
E.S.E.N BATIMENT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 185 
مجموعة 2 حي دلبام سيدي بيور - 

24352 سيدي بيور دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.1623

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (1.622.222»
 1.722.222« إلى) ارهم») (122.222»
مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)
مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3852.
717I

OUARCHI CONSULTING

ACTIV-CONSTRUCTION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

OUARCHI CONSULTING
 Rue Khalid Ibn Oualid ,12

 ,3éme(Etage(Appt(N°6-TANGER
، 90000، TANGER(MAROC

ACTIV-CONSTRUCTION شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي دقامة 
دلعزيزية شارع دململكة دلعربية 

دلسعوا0ة دلطابق 3 شقة رقم 22 
طيجة - 92222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
112971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
ACTIV-(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION
دشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبياء)بانودعه و دشغال دلد0كور.
دقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلعربية) دململكة  شارع  دلعزيزية 
 22 رقم) شقة  (3 دلطابق) دلسعوا0ة 

طيجة)-)92222)طيجة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد لحسن د0ت عمر):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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دلسيد لحسن د0ت عمر عيودنه)د))
طيجة) (92222 طيجة) دلرهرده  حي 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد لحسن د0ت عمر عيودنه)د))
طيجة) (92222 طيجة) دلرهرده  حي 

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (17 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237288.

718I

ESPERE CONSULTING

JITE SHOP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

JITE SHOP شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 
دلثالث رقم 99 و دلزيتون تكوين 

دكاا0ر - 82652 دكاا0ر دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
45625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 JITE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SHOP
دلتجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

داللكترونية.

دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
تكوين) دلزيتون  و  (99 رقم) دلثالث 

دكاا0ر)-)82652)دكاا0ر دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
خئت) دلحميد  عبد  دلسيد 
دوالا) دلخميس  طريق  عيودنه)د))
تاروادنت) (83322 تاروادنت) برحيل 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
خئت) دلحميد  عبد  دلسيد 
دوالا) دلخميس  طريق  عيودنه)د))
تاروادنت) (83322 تاروادنت) برحيل 

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2221)تحت رقم)97755.

719I

مكتب أمنزوي

ميسكو
إعالن متعدا دلقردردت

مكتب أمنزوي
شارع روسيا إقامة دلييل بلوك »س» 

رقم 1 ، 92212، طيجة دملغرب
ميسكو  »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: 42 شارع 

دملكسيك  - - طيجة دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.2299

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)24)أكتوبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
رقم) حكم  على  ( دملصااقة) و  تيفيذ 
0ق�شي) (13/27/2215 بتاريخ) (1382
عقد) بموخب  دلثلث  حصة  بفرز 

دلوصية).

على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
ما0لي:))نغيير دلبيد دلسابع من دلقانون)

دألسا�شي دملتعلق بردسمال دلشركة)

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:))

دألسا�شي) دلقانون  على  دملصااقة 

دملحين)

على) 0يص  دلذي  (:4 رقم) قردر 

ما0لي:)قبول دستقالة دلسيد إحوزين)

أمنزوي) ( دلساا ) تعيين  و  دلطيب 

مومني محمد و مومو حسن) محمد،)

مسيرون للشركة ملد  غير محدا .

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)

حدا رأسمال دلشركة في مبلغ قدره)

 1222 ( لى) إ  122.222.ارهم مقسم 

122)ارهم) حصة دختماعية من فئة)

0لي:إحوزين) كما  ومقمسة  للودحد 

دمليصوري) ( حصة) (322 دلطيب)

حصة إحوزين عائشة) (113 عائشة)

113)حصة إحوزين زيية)113)حصة))

113)حصة إحوزين) إحوزين فاطمة)

فاطمة) إحوزين  حصة  (113 دلزهر )

113)حصة)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (16 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237184.

722I

KAMA SERVICE

STE ASWAK CHOUJAA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب

STE ASWAK CHOUJAA شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 14 

تجزئة دملستقبل - 24352 سيدي 

بيور دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.829

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلد0ن) نور  (( ( دلسيد) تفويت 
2.222)حصة دختماعية من) دلعلوي)
دلسيد) ( لفائد ) حصة  (2.222 أصل)
) )))عزيز)))شريشمي بتاريخ)25)اخيبر)

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3849.

721I

KAMA SERVICE

STE ASWAK CHOUJAA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب
STE ASWAK CHOUJAA شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دالختماعي رقم 14 
تجزئة دملستقبل - 24352 سيدي 

بيور دملغرب.
توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.829

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 
نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):
ميعش عقاري.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3849.

722I

KAMA SERVICE

STE ASWAK CHOUJAA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب



1189 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

STE ASWAK CHOUJAA شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

و عيودن مقرها دالختماعي رقم 14 
تجزئة دملستقبل - 24352 سيدي 

بيور .
تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.829

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)25)اخيبر)2222)تم تحويل)
دلشكل دلقانوني للشركة من)»شركة)
ذدت دملسؤولية دملحدوا »)إلى)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3849.

723I

HORICOM

PROVESTIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
PROVESTIA شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
 I-C وعيودن مقرها دإلختماعي

 MAG 1 DIAR(MENZEH(RUE
 CHEFCHAOUEN PLACES
D›ARMES - 50000 مكياس 

دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.35917

دلعام) دلجمع  بمقت�شى 
اخيبر) (29 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 
دلشركة) رأسمال  رفع  تم  (2222
ارهم») (32.182.222« قدره) بمبلغ 
إلى) ارهم») (4.222.222« من) أي 
((: طريق) عن  ارهم») (34.182.222»
أرباح أو عالودت) أو  إاماج دحتياطي 

إصددر في رأس دملال.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4543.

724I

فوكاج كونسلتيك

BAUDIN TRAMS
إعالن متعدا دلقردردت

فوكاج كونسلتيك

شارع 12 مارس دقامة شيماء دلرقم 

9 ، 32522، دلبيضاء دملغرب

BAUDIN TRAMS »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: دقامة 

دلبستان 2 عمار  1محل رقم 1 

سيدي دلبرنو�شى - 22612 دلددر 

دلبيضاء  دملغرب .

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.472929

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)23)نونبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تفويت حصص

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة من)

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »)إلى)

»شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

دلشريك دلوحيد

دلذي 0يص على) (:7 و) (6 بيد رقم)

ما0لي:)تفويت دلسيد بكاس عزيز))522 

 1222 أصل) من  دختماعية  حصة 

مصلوحي) ( (( ( دلسيد) لفائد   حصة 

تورية بتاريخ)23)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762247.

725I

FLASH ECONOMIE

GEOMEDIA
إعالن متعدا دلقردردت

GEOMEDIA
شركة مساهمة، رأسمالها 

12.899.322 ارهم
دملقر دلرئيس: 17، زنقة ايسكموا، 

دلددردلبيضاء
دلسجل دلتجاري عدا 135.823

دلتعريف دلضريبي رقم 1121838
رقم دلتعريف دملوحد للمقاولة 

222228232222227
دلتقليص من رأس دملال
ودلزياا  في رأس دملـال

شركة) مساهمو  قرر  أوال:) (
 .geomedia s.a ش.م.) خيوميد0ا 

بتاريخ)21/12/2222)ما 0لي:
دلشركة) رأسمال  من  دلتقليص 
أخل) من  ارهم  (7.266.222 بمبلغ)
دملتردكمة،) للخسائر  خزئية  تسوية 
تحت دلشرط دلودقف إلنجاز دلزياا )
في رأس دملال من مالل تقليص عدا)
دألسهم ودعتماا)36.331)سهم خد0د)
 122 بقيمة) سهم  (128.993 عوض)
بقيمة دسمية) ارهم للسهم دلودحد،)
للمساهمين) مخصصة،) مماثلة 
كل) عن  ودحد  خد0د  سهم  بنسبة 

ثالثة أسهم قد0مة.
دلشركة) رأسمال  في  دلزياا   ( ( (·
من) ليقله  ارهم  (969.222 بمبلغ)
 4.622.122 إلى) ارهم  (3.633.122
وإصددر) إنشاء) طريق  عن  ارهم 
دسمية) بقيمة  خد0د  سهم  (9.692
قدرها)122)ارهم للسهم دلودحد،)مع)
ارهم) (725.593 عالو  إصددر بقيمة)
عالو ) يعاال  ما  أي  دلودحد  للسهم 
 7.231.222 قدرها) إخمالية  إصددر 
ارهم 0تم تحريرها بالكامل نقدد عيد)

دالكتتاب؛
ثانيا:)تم إنجاز دلتصريح باالكتتاب)

ودلدفع بتاريخ)27/12/2222.
ثالثا:)قام مجلس دإلادر  في خلسته)
دمليعقد  في)28/12/2222)باملصااقة)
ودإلشهاا على دإلنجاز دلنهائي للزياا )
ارهم) (969.222 في رأس دملال بمبلغ)
وبالتالي بتعد0ل دلفصل)6)من دليظام)

دألسا�شي دلذي 0صبح بالتالي محداد)

سما)
َ
ُمق ارهم  (4.622.122 مبلغ) في 

إلى)46.221)سهما من فئة)122)ارهم)

للسهم دلودحد.
لد ) دلقانوني  دإل0ددع  تم  ردبعا:)

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

 31/12/2222 بتاريخ) بالددردلبيضاء)

تحت عدا)762113.
للخالصة ودلتذكير

مجلس دإلادر 

726I

 SYSTEMES RESEAUX TELECOM

INFORMATIQUE ET SERVICES

 SYSTEMES RESEAUX

  TELECOM INFORMATIQUE

 ELECTRICITE ET SERVICES

-SRTIES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 SYSTEMES RESEAUX TELECOM

INFORMATIQUE ET SERVICES

 LOTISSEMENT SOUFIANE N

 22 SIDI(MAAROUF ، 20280،

CASABLANCA MAROC

 SYSTEMES RESEAUX TELECOM

 INFORMATIQUE  ELECTRICITE

ET(SERVICES -SRTIES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

لييا رقم 222 سيدي معروف عين 

دلشق دلحي دلحسني - 22192 دلددر 

دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

147687

 13 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2226 فبرد0ر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 SYSTEMES RESEAUX TELECOM
 INFORMATIQUE  ELECTRICITE

.ET(SERVICES(-SRTIES
 RESEAUX(:(غرض دلشركة بإ0جاز
 T E L E C O M M U N I C A T I O N
 INFORMATIQUE ELECTRICITE

.SERVICES
تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
عين) معروف  سيدي  (222 رقم) لييا 
دلددر) (22192 (- دلشق دلحي دلحسني)

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: لحسن) بامزي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلشركة)-)عيودنه)د))-)-)-)-.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) لحسن  بامزي  دلسيد 
222)سيدي معروف)) تجزئة لييا رقم)

22192)دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

فبرد0ر)2226)تحت رقم)-.
727I

BEST COMPTA SARL

AD WALL MEDIA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

AD WALL MEDIA  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دلجيش دمللكي دقامة هيية طابق 5 
 TETOUAN 93222 رقم 17 تطودن

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.19351

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (19 دملؤرخ في)
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
 AD WALL دلوحيد) دلشريك  ذدت 
 122.222 مبلغ رأسمالها) ( ( (MEDIA
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي شارع)
 5 طابق) هيية  دقامة  دمللكي  دلجيش 
 TETOUAN  93222 تطودن) (17 رقم)

دملغرب نتيجة ل):)مشاكل ماا0ة
دلوحيد للشركة) ( دستقالة مسير)

دلسيد رضا دلقصردوي
شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
طابق) هيية  دقامة  دمللكي  دلجيش 
تطودن) (93222 تطودن) (17 رقم) (5

دملغرب.)
و عين:

و) دلقصردوي  ( ( رضا) دلسيد) ))
دمليار ) قة  مردكش  شارع  عيودنه)د))
رقم)2)تطودن)93222)تطودن دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
18)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)3298.
728I

دلشردط فاطمةدلزهردء

PARIS ELEYSEES CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

دلشردط فاطمةدلزهردء
رقم 311 دلدور دالول تجزئه دلوفاق 
طريق عين دلسمن ، 32222، فاس 

دملغرب

PARIS ELEYSEES CAR شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 46 
شارع دلشفشاوني - 32222 فاس 

دملغرب .
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.39245

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)
PARIS ELEYSEES CAR)شركة ذدت)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 522.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي رقم)
46)شارع دلشفشاوني)-)32222)فاس)
دملددميل) لضعف  نتيجة  ( دملغرب)

ودمليافسة).
و عين:

و) دلصنهاجي  ( حسن) دلسيد) ))
عيودنه)د))فيال رقم)33)تجزئة دليخيل)
شارع عالل بن عبدهللا)32222)فاس)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 46 وفي رقم) (2222 21)اخيبر) بتاريخ)
فاس) (32222 (- دلشفشاوني) شارع 

دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3857/2222.
729I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

SAMA MARBRE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
SAMA MARBRE شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي دمليطقة 

دلصياعية كزنا0ة رقم 375 - 92222 

طيجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.49263

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (25 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (SAMA MARBRE
مقرها) وعيودن  ارهم  (12.222
دإلختماعي دمليطقة دلصياعية كزنا0ة)
دملغرب) طيجة  (92222 (- (375 رقم)

نتيجة ل):)توقف دلنشاط.
و حدا مقر دلتصفية ب دمليطقة)
دلصياعية كزنا0ة رقم)375)-)92222 

طيجة دملغرب.)
و عين:

و) دلغربي  ( محمد) دلسيد) ))
دلطابق) صنهاخة  شارع  عيودنه)د))
طيجة دملغرب) (92222  3 دلتاني رقم)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237817.

732I

زوبير بوتغماس

STE B.E.T. GENIE CIVIL 3
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
دكيول دملركز تاز  ، 35252، تاز  

دملغرب
STE(B.E.T. GENIE(CIVIL 3  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلشهددء دالعلى رقم 14 دكيول دملركز 
تاز  - 35222 تاز   دملغرب 

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
5727
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. B.E.T. GENIE CIVIL 3
 ETUDES (: غرض دلشركة بإ0جاز)

. INGENIERIE ET CONSEIL
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلشهددء)دالعلى رقم)14)دكيول دملركز)

تاز )-)35222)تاز ))دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( دقضاض) دمين  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: ( دقضاض) دلسيد خمال 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( دلسيد دمين دقضاض)
دلطائف) شارع  (4 دلوفاء) حي  (538

دلزنق)35222)تاز  دملغرب).
دلسيد خمال دقضاض))عيودنه)د))
حي دلشهددء)دكيول تاز ))35222)تاز ))

دملغرب).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( دلسيد دمين دقضاض)
دلطائف) شارع  (4 دلوفاء) حي  (538

دلزنق)35222)تاز ))دملغرب)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)22.
731I

IBK Consulting

NOVA BATIMENT
إعالن متعدا دلقردردت

IBK Consulting
 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،
Agadir Maroc

NOVA BATIMENT »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: شقة 

رقم 4 دلطابق 2 عمار  دموال شارع 
دلحسن دلثاني دكاا0ر  - - دكاا0ر 

دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.36645

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)23)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
ما0لي:)تحرير ثالثة أرباع)3/4)من رأس)
دملحتفظ به من مالل) دملال دملتبقي،)
ومستحقة) سائلة  ا0ون  مقاصة 
دلدفع على دلشركة لصالح دلشريك)

دلوحيد مقابل)375.222,22)ارهم.
0يص) دلذي  (:2 رقم) قردر 
رأس) زياا   على ما0لي:))
إلى) ارهم  (522.222,22 من) دملال 
بإنشاء) وذلك  1.222.222,22ارهم،)
5.222)حصة بالتعويض مع مطالبة)
سائلة ومستحقة دلدفع على دلشركة)
بمبلغ) دلوحيد  دلشريك  لصالح 

522.222,22)ارهم.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:6 رقم) بيد 
مسعواي) دلسيد  ساهم  ما0لي:)
عبد دلرحيم في دلشركة بمبلغ قدره)

1.222.222,22)ارهم))))
بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:))
مبلغ) في  محدا  دلشركة  مال  ردس 
قدره))1.222.222,22)ارهم موزع دلى)
حصة دختماعية بقيمة) (12.222,22

122)ارهم.محرر بالكامل)
بيد رقم)8:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تم ترقيم دلحصص دالختماعية دلتي)
 12.222,22 دلى) (1 من) دنشاؤها  تم 
موزعة كالتالي:)دلسيد مسعواي عبد)

دلرحيم)12.222)حصة).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3422.
732I

MOORISH

LOUSAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال 0اقوت دلطابق 5 شقة ا 

، 22282، دلددر دلبيضاء دملغرب
LOUSAR شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية 
شارع عبد دملومن و زنقة سمية، 

إقامة شهرزدا 3 دلطابق 4 دلرقم 22 
دليخيل     - 22342 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.442327

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلحق)) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 
حصة دختماعية من) (122 دلهاشمي)
(( ( دلسيد) ( 122)حصة لفائد ) أصل)

0ميية))فارح بتاريخ)16)اخيبر)2221.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762362.
733I

STE GUERCIF TEXTILE

GUERCIF TEXTILE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

STE GUERCIF TEXTILE
 N° 17 RUE(MALILIA(HAY
 TAKADOUM ، 65800،

TAOURIRT MAROC
GUERCIF TEXTILE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
 HAY وعيودن مقرها دإلختماعي

 TAKADOUM RUE MALILIA
  N° 17 - 65800 TAOURIRT

.MAROC
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 29.
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم)) (2222 نونبر) (32 في) دملؤرخ 
دلحالي) دالختماعي  دملقر  ( تحويل)
 HAY TAKADOUM« من) للشركة 
 RUE( MALILIA( N°( 17( -( 65800
 ZONE«(إلى(«TAOURIRT  MAROC
 INDUSTRIELLE PRES DE ROUTE
  DEBDOU( ( -( 65800( TAOURIRT

.«MAROC
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بتاوريرت))بتاريخ)25)اخيبر)

2222)تحت رقم)297/2222.
734I

LA GESTORIA DEL NORTE SARL

SALON DE THE DU NORD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 LA GESTORIA DEL NORTE
SARL

 12RUE MOUSSA IBNO
 NOUSSAIR(IMM(PORTE 2

 ETAGE(N° 6، 90000، TANGER
MAROC

 SALON DE THE DU NORD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع دبن 
نصير عمار  بورط رقم 12  - 92222 

طيجة  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.233834

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 أبريل) (12 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
SALON DE THE DU NORD))مبلغ)
وعيودن) ارهم  (522.222 رأسمالها)
نصير) دبن  شارع  دإلختماعي  مقرها 
عمار  بورط رقم)12))-)92222)طيجة))

دملغرب نتيجة ل):)حل دلشركة.
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و حدا مقر دلتصفية ب)12)شارع)
دبن نصير))-)92222)طيجة دملغرب.)

و عين:
)عبد دلعالي) دلحسيسن) دلسيد) ))
نصير)) دبن  شارع  (12 عيودنه)د)) و 
(( ( دملغرب كمصفي) طيجة  (92222

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
شتيبر) (16 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)4662.
735I

OUHAMMID MOHAMED

»LEGITRANS« لوجتغانس
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA
 CASABLANCA، 20230،
CASABLANCA MAROC

لوختغانس »LEGITRANS»  شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي : ساحة 
دلطومبل عمار  5 ط 3 دملعاريف 

دلددر دلبيضاء 22372 دلددر دلبيضاء 
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.149161
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 
((«LEGITRANS« لوختغانس) حل 
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
رأسمالها) مبلغ  دلوحيد  دلشريك 
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
 5 دإلختماعي ساحة دلطومبل عمار )
ط)3)دملعاريف دلددر دلبيضاء)22372 
دملغرب نتيجة الغالق) دلددر دلبيضاء)

تصفية دلشركة.

و عين:
و) دلغماري  ( ( خودا) دلسيد) ))
دلرحمن) عبد  شارع  ( (37 عيودنه)د))
دلبيضاء) دلددر  (22342 ( دلصحردوي)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
37)شارع) وفي) (2222 نونبر) (12 بتاريخ)
دلددر) دلصحردوي  دلرحمن  عبد 
دلبيضاء) دلددر  (22342 دلبيضاء)

دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758373.
736I

مكتب أمنزوي

EXTRABRIC  اكسطرابريك
إعالن متعدا دلقردردت

مكتب أمنزوي
شارع روسيا إقامة دلييل بلوك »س» 

رقم 1 ، 92212، طيجة دملغرب
دكسطردبريك  EXTRABRIC  »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: طريق 

تطودن كلم 25 دمليطقة دلصياعية  
- - طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.22531
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)23)أكتوبر)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
رقم) حكم  على  ( دملصااقة) و  تيفيذ 
0ق�شي) (13/27/2215 بتاريخ) (1382
عقد) بموخب  دلثلث  حصة  بفرز 

دلوصية
على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
ما0لي:)نغيير دلبيد دلسابع من دلقانون)

دألسا�شي دملتعلق بردسمال دلشركة
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دألسا�شي) دلقانون  على  دملصااقة 

دملحين
على) 0يص  دلذي  (:4 رقم) قردر 
ما0لي:)قبول دستقالة دلسيد إحوزين)
أمنزوي) ( دلساا ) تعيين  و  دلطيب 

مومني محمد و مومو حسن) محمد،)
مسيرون للشركة ملد  غير محدا 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)
دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
حدا رأسمال دلشركة في مبلغ قدره)
1222.222.ارهم مقسم إ لى))12222 
122)ارهم) حصة دختماعية من فئة)
0لي:إحوزين) كما  ومقمسة  للودحد 
دمليصوري) ( حصة) (2522 دلطيب)
عائشة)1252)حصة إحوزين عائشة)
 1252 زيية) إحوزين  حصة  (1252
1252)حصة) حصة))إحوزين فاطمة)
إحوزين دلزهر )1252)حصة إحوزين)

فاطمة)1252)حصة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أكتوبر) (23 بتاريخ) ( دلتجارية بطيجة)

2222)تحت رقم)237188.
737I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RANGE DAY NEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
RANGE DAY NEGOCE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي  محل رقم 
1 أ يسار دلباب دلرئي�شي معطى هللا 
2481 محاميد مردكش. - 42222 

مردكش دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.99627

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 نونبر) (17 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«922.222)ارهم»)أي من)»122.222 
عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)
أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119222.

738I

LE PUBLICATEUR LEGAL

LOULYA INVEST
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
دلتجزئة 6 دلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

دلددر دلبيظاء دلتجزئة 6 دلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج دلددر دلبيظاء، 22452، 

دلددر دلبيظاء دملغرب
LOULYA INVEST  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 147 شارع 

دملقاومة إقامة أفا دلطابق دلتاني 
دلشقة 22 - 22522 دلددردلبيضاء 

دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484947

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (17
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. LOULYA INVEST
دملباني أو) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دملعامالت دلعقارية دألمر 
عيودن دملقر دالختماعي):)147)شارع)
دلتاني) دلطابق  أفا  إقامة  دملقاومة 
دلددردلبيضاء) (22522 (- (22 دلشقة)

دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: شجيع) هشام  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد هشام شجيع عيودنه)د))حي)
دألسر  زنقة)25)رقم)29)دلطابق دلتاني)

دلددردلبيضاء) (22122 دلشق) عين 

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد هشام شجيع عيودنه)د))حي)
دألسر  زنقة)25)رقم)29)دلطابق دلتاني)

دلددردلبيضاء) (22122 دلشق) عين 

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762119 .

739I

فيكوج او سوس ش م م للشريك دلوحيد

 BATIDESS - باتيديس ش م م
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
مفض رأسمال دلشركة

فيكوج او سوس ش م م للشريك 

دلوحيد

45، شارع دلعقبة، ، 44222، 

دلصوير  دملغرب

  BATIDESS SARL - باتيديس ش م م

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دلسفلي، رقم 83-2 تجزئة دلبرج 1 - 

44222 دلصوير  دملغرب.

مفض رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3771

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)21)اخيبر)2222)تم مفض)
رأسمال دلشركة بمبلغ قدره)»85.222 

ارهم») (3.154.222« أي من) ارهم»)

(: عن طريق) ارهم») (3.269.222« إلى)

تخفيض عدا))دألسهم.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالصوير ))بتاريخ)24)0يا0ر)

2221)تحت رقم)22.
742I

CANOCAF SARL

AGROSSAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

CANOCAF SARL
شارع دلجيش دمللكي زنقة دلخنساء 

رقم 7 دلطابق دلثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،دلياظور

MAROC
AGROSSAR   شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي سكتور 

مسعوا بلوك 73 بوعرك  - 62223 
دلياظور  دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.12525
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم تعيين) (2222 نونبر) (17 دملؤرخ في)
مسير خد0د للشركة دلسيد) ))أوسار))

بغددا كمسير آمر
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3823.
741I

FIDUMAHBOUB

BOULLOUZ IMO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDUMAHBOUB
 N 05 BD(ABDELLAH(BEN
 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 05 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

BOULLOUZ IMO شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 
دلحرية دلطابق 3 رقم 5 - 22122 

دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BOULLOUZ IMO
ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري و دألشغال دلعمومية))))).
زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختماعي)
 22122 (- (5 رقم) (3 دلطابق) دلحرية 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.522.222)ارهم،)مقسم كالتالي:
 5.222 ( (: بولوز) دبردهيم  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 5.222 ( (: بولوز) دلسيد عبد هللا 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 5.222 ( (: بولوز) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 5.222 ( (: بولوز) صالح  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 5.222 ( (: بولوز) أحمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) بولوز  دبردهيم  دلسيد 
سيدي) (17 رقم) أ  دلوروا  تجزئة 
دلبيضاء) دلددر  (22152 معروف)

دملغرب.
بولوز عيودنه)د)) دلسيد عبد هللا 
دلدرو ) (62 دلرقم) (2 مد0جة) تجزئة 
برشيد)26222)دلدرو  برشيد دملغرب.
عيودنه)د)) بولوز  محمد  دلسيد 

فرنسا)69227)ليون فرنسا.
دلسيد أحمد بولوز عيودنه)د))رقم)
دلددملة) تمد0د  بوخدور  بلوك  (125

أكاا0ر)82222))أكاا0ر دملغرب.

عيودنه)د)) بولوز  صالح  دلسيد 

دلدرو ) (31 دلرقم) دلوفاء) تعاونية 

برشيد)26222)دلدرو  برشيد دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) بولوز  دبردهيم  دلسيد 

سيدي) (17 رقم) أ  دلوروا  تجزئة 

دلبيضاء) دلددر  (22152 معروف)

دملغرب
دلسيد أحمد بولوز عيودنه)د))رقم)

دلددملة) تمد0د  بوخدور  بلوك  (125

أكاا0ر)82222))أكاا0ر دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758999.

742I

مكتب أمنزوي

 COMPAGNIE DES

 EXPLOITATIONS

 INDUSTRIELLES DE

MEKNES
إعالن متعدا دلقردردت

مكتب أمنزوي

شارع روسيا إقامة دلييل بلوك »س» 
رقم 1 ، 92212، طيجة دملغرب

 COMPAGNIE DES

 EXPLOITATIONS

 INDUSTRIELLES DE MEKNES

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 6 شارع 

دبن زيدون  - - طيجة  دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.7251

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)22)أكتوبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

رقم) حكم  على  ( دملصااقة) و  تيفيذ 

0ق�شي) (13/27/2215 بتاريخ) (1382

عقد) بموخب  دلثلث  حصة  بفرز 

دلوصية.
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على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
ما0لي:)نغيير دلبيد دلسابع من دلقانون)

دألسا�شي دملتعلق بردسمال دلشركة
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دألسا�شي) دلقانون  على  دملصااقة 

دملحين
على) 0يص  دلذي  (:4 رقم) قردر 
ما0لي:)قبول دستقالة دلسيد إحوزين)
أمنزوي) ( دلساا ) تعيين  و  دلطيب 
مومني محمد و مومو حسن) محمد،)

مسيرون للشركة ملد  غير محدا 
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
حدا رأسمال دلشركة في مبلغ قدره)
 1222 ( لى) إ  122.222.ارهم مقسم 
122)ارهم) حصة دختماعية من فئة)
0لي:إحوزين) كما  ومقمسة  للودحد 
دمليصوري) ( حصة) (422 دلطيب)
حصة إحوزين عائشة) (122 عائشة)
122)حصة إحوزين زيية)122)حصة))
122)حصة إحوزين) إحوزين فاطمة)
فاطمة) إحوزين  حصة  (122 دلزهر )

122)حصة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (16 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237187.

743I

COMPTAMAR EXPERTISE

SERGHINI NEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،
CASABLANCA MAROC

SERGHINI NEGOCE شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 26 محج 
مرس دلسلطان، دلطابق دألول، 
دلشقة 3، دلددر دلبيضاءـ  أنفا - 
22226 دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SERGHINI NEGOCE
تسويق) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلتيظيف) ميتجات  وتمثيل  وتوزيع 
ودملعددت) دملكتبية  ودللودزم  ودلتطهير 

ودألخهز  دملعلوماتية.
26)محج) (: عيودن دملقر دالختماعي)
دألول،) دلطابق  دلسلطان،) مرس 
(- أنفا) ـ) دلبيضاء) دلددر  (،3 دلشقة)

22226)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلشطيبي) دلسيد  نجو  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: دلشطيبي) مرو   دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد  مرو  دلشطيبي عيودنه)د))
حي) (6 ش) (2 ط) أرمينيا  زنقة  (15
دلبيضاء) دلددر  (22222 دملستشفيات)

دملغرب.
دلسيد  نجو  دلشطيبي عيودنه)د))
15)زنقة أرميني ط)2))حي دملستشفيات)

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  مرو  دلشطيبي عيودنه)د))
حي) (6 ش) (2 ط) أرمينيا  زنقة  (15
دلبيضاء) دلددر  (22222 دملستشفيات)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759653.
744I

SOCIÉTÉ(GLOBE(MS(SARL  

L'AME DU SAVOIR

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 SOCIÉTÉ(L›AME(DU(SAVOIR

SARL

تجزئة عبد دملالك قطعة 95 طيجة ، 

92222، طيجة دملغرب

L›AME DU SAVOIR شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة عبد 

دملالك قطعة 95 طيجة - 92222 

طيجة دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.94525

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

L’AME DU SAVOIR))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222,22

دإلختماعي تجزئة عبد دملالك قطعة)

دملغرب) طيجة  (92222 (- طيجة) (95

نتيجة ل):)عدم دملراوا0ة).

تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

عبد دملالك قطعة)95)طيجة)-)92222 

طيجة دملغرب.)

و عين:

)حرمة) دلزهردء) ( فاطمة) دلسيد) ))

دملالك) عبد  تجزئة  عيودنه)د)) و  هللا 

طيجة) (92222 طيجة) (95 قطعة)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)22.

745I

AB LAW GROUP

 قصر الورود الدولية أكادير 
بالصِ  ش.م
تعيين مد0ر عام

AB LAW GROUP
 C12 Résidence(Cerna(Trava, rue
 Jean(Jaurès, Casablanca, Maroc

 n38, lotissement(le(littoral,
 Dar(Bouazza, Casabla، 20060،

CASABLANCA Maroc
 قصر دلوروا دلدولية أكاا0ر بالصِ  

ش.م  شركة  دملساهمة
وعيودن مقرها دالختماعي بقعة 

رقم 3E  قطعة 3 حي فونتي أكاا0ر ، 
دملغرب - 82212 أكاا0ر دملغرب.

تعيين مد0ر عام
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.7637
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)29)شتيبر)2219
بن) عاال  دلسيد) )) تعيين  تقرر 
لشركة)) عاما  مد0رد  ( اهلوي) سعوا 
(ِ بالص) أكاا0ر  دلدولية  دلوروا  قصر 

ش.م))بتاريخ)29)شتيبر)2219
وتتمثل دلصالحيات دملخولة فيما)
0لي:)دلصالحيات طبقا للقانون و طبقا)
ملحضر دلتعيين بتاريخ)29/29/2219

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أكتوبر) (23 بتاريخ) ( دلتجارية باكاا0ر)

2222)تحت رقم)96837.

746I

مكتب أمنزوي

CHELTENHAM   شلتنهام
إعالن متعدا دلقردردت

مكتب أمنزوي
شارع روسيا إقامة دلييل بلوك »س» 

رقم 1 ، 92212، طيجة دملغرب
شلتنهام   CHELTENHAM  »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: 6 شارع 

دبن زيدون - - طيجة  دملغرب .
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.391
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بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)21)أكتوبر)2222)تم دتخاذ)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
رقم) حكم  على  ( دملصااقة) و  تيفيذ 
0ق�شي) (13/27/2215 بتاريخ) (1382
عقد) بموخب  دلثلث  حصة  بفرز 

دلوصية
على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
ما0لي:)نغيير دلبيد دلسابع من دلقانون)

دألسا�شي دملتعلق بردسمال دلشركة
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دألسا�شي) دلقانون  على  دملصااقة 

دملحين
على) 0يص  دلذي  (:4 رقم) قردر 
ما0لي:)قبول دستقالة دلسيد إحوزين)
أمنزوي) ( دلساا ) تعيين  و  دلطيب 
مومني محمد و مومو حسن) محمد،)

مسيرون للشركة ملد  غير محدا .
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
حدا رأسمال دلشركة في مبلغ قدره)
 1522 ( لى) إ  152.222.ارهم مقسم 
122)ارهم) حصة دختماعية من فئة)
0لي:إحوزين) كما  ومقمسة  للودحد 
دمليصوري) ( حصة) (452 دلطيب)
حصة إحوزين عائشة) (142 عائشة)
154)حصة إحوزين زيية)154)حصة))
154)حصة إحوزين) إحوزين فاطمة)
فاطمة) إحوزين  حصة  (154 دلزهر )
دلودحد) عبد  إحوزين  حصة  (154

142)حصة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (16 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237185.
747I

FIDUCIAIRE(DE(SAFI(«FIDUSAF

 ABDA FOURNITURE
 »S.A.R.L« D›ASSOCIE

UNIQUE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI «FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC

 ABDA(FOURNITURE «S.A.R.L«

D›ASSOCIE UNIQUE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

 CHEZ وعيودن مقرها دإلختماعي

 FIDUSAF(N° 2  RUE(KHADIR

 GHAILANE - 46000 SAFI

.MAROC

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.8745

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر) (2222 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 ABDA دلوحيد) دلشريك  ذدت 

 FOURNITURE( «S.A.R.L«

مبلغ) ( (D’ASSOCIE UNIQUE

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

 CHEZ FIDUSAF دإلختماعي) مقرها 

 N° 2  RUE KHADIR GHAILANE

ل) نتيجة  (-( 46000( SAFI( MAROC

دلغياب دلتام لنشاط دلشركة ميذ) (:

دنشائها.

 CHEZ دلتصفية ب) مقر  و حدا 

 FIDUSAF N° 2  RUE KHADIR

 GHAILANE( -( 46000( SAFI

 .MAROC

و عين:

 HASSANE  EL دلسيد) ))

 AV عيودنه)د)) و  (BOUATMANI

 MOHAMED V V.N  46222 SAFI

MAROC)كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دالبتددئية بآسفي)

2222)تحت رقم)2352.

748I

KAMA SERVICE

 UNION BAGHDAD DE« 
COMMERCE« UBACO

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
رفع رأسمال دلشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب
 UNION BAGHDAD DE« 
 COMMERCE« UBACO

 شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم24 
حي دلسالم مجموعة L دلزمامر  - 

24222 دلزمامر  دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.587

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (4.222.222»
«1.222.222)ارهم»)إلى)»5.222.222 
مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)
مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3852.
749I

CANOCAF SARL

KODIAT SEBT CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع دلجيش دمللكي زنقة دلخنساء 

رقم 7 دلطابق دلثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،دلياظور

MAROC
KODIAT SEBT CASH شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 372 مركز 
د0حددان  - 62222 دلياظور دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.17469

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تقرر حل) 29)اخيبر) دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

 KODIAT SEBT دلوحيد) دلشريك 

 122.222 رأسمالها) مبلغ  ( (CASH

 372 ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي)

دلياظور) (62222 (- ( د0حددان) مركز 

نشاط) نها0ة  (: ل) نتيجة  دملغرب 

دلشركة.

و حدا مقر دلتصفية ب)372)مركز)

د0حددان))-)62222)دلياظور دملغرب.)

و عين:

مصطفى) ( ( دلسو�شي) دلسيد) ))

بني) دلسبت  كد0ة  اودر  عيودنه)د)) و 

دحدداد بني بويفرور)62222)دلياظور)

دملغرب))كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3828.

752I

CANOCAF SARL

KODIAT SEBT CASH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

CANOCAF SARL

شارع دلجيش دمللكي زنقة دلخنساء 

رقم 7 دلطابق دلثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،دلياظور

MAROC

KODIAT SEBT CASH شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 372 

مركز د0حددان  - 62222 دلياظور 

دملغرب.
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قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.17469
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 14)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت) (KODIAT SEBT CASH
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
 372 ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي)
دلياظور) (62222 (- ( د0حددان) مركز 

دملغرب نتيجة لنها0ة نشاط دلشركة.
و عين:

و) ( دلسو�شي) ( مصطفى) دلسيد) ))
بني) دلسبت  كد0ة  اودر  عيودنه)د))
دحدداد بني بويفرور)62222)دلياظور))

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)14)اخيبر)2222)وفي)372)مركز)

د0حددان)-)62222)دلياظور دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3829.
751I

LEXUS PRO DISRIBUTION SARL

 BARZ TRANSPORT SARL
AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

BARZ TRANSPORT SARL AU
شارع دبن قاطير إقامة أميية 3 

دلطابق دلثالث رقم 15 ، 92222، 
طيجة دملغرب

  BARZ TRANSPORT SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي  شارع دبن 
كتير إقامة أميية 3 دلطابق دلثالث 
رقم 15 - 92222 طيجة دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.22751

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)26)غشت)2222)تم))تحويل))
دملقر دالختماعي دلحالي للشركة من)»)

شارع دبن كتير إقامة أميية)3)دلطابق)
طيجة) (92222 (- (15 رقم) دلثالث 
دلفاطمي) آش  شارع  (4« إلى) دملغرب»)
(- (123 ميلوا تجزئة دألمل قطعة) ب.)

92222)طيجة))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237856.
752I

EL FACHTALI CONSEIL

CHOZA AGRI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس دلطابق دلتاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب
CHOZA AGRI شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي مكتب 
رقم 3 إقامة دلبساتين رقم 4 دليخيل 

مردكش 42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.CHOZA AGRI
تسيير) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دإلستيردا) (, دلزردعية) دألرد�شي 

ودلتصد0ر.
مكتب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم)3)إقامة دلبساتين رقم)4)دليخيل)

مردكش)42222)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: زدوي) فاطمة  دلسيد  
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) زدوي  فاطمة  دلسيد  
دلحسيمة) دلعامل  دلسيد  إقامة 

32322)دلحسيمة))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) زدوي  فاطمة  دلسيد  
دلحسيمة) دلعامل  دلسيد  إقامة 

32322)دلحسيمة))دملغرب
عيودنه)د)) ( شوردق) اليل  دلسيد 
 RUE JEUN MONNET 92722  25

COLOMBES FRANCE
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119281.
753I

CRI MEKNES

SOCHAMED SARL -AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

SOCHAMED(SARL -AU شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع ولي 
دلعهد فوق دلساقية د0تزدر  -  54252 

ميدلت   دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
2539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SOCHAMED(SARL(-AU

فضاء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

و) ( دلفالحية) دملودا  في  تاخر  ( دألادء،)

دملفاوضات))..

عيودن دملقر دالختماعي):)شارع ولي)

دلعهد فوق دلساقية د0تزدر))-))54252 

ميدلت)))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( محمد) شابي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( محمد) شابي  دلسيد 

دلحي دالادري))بومية))54252)ميدلت)))

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( محمد) شابي  دلسيد 

دلحي دالادري))بومية)))54252)ميدلت)))

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (27 بتاريخ) ( دالبتددئية بميدلت)

2222)تحت رقم)197.

754I

FIDECOM SARL

 WATER FUTURE«  
SYSTEMS AFRICA    »WFSA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تغيير تسمية دلشركة

FIDECOM SARL

46 شارع باستور حي دلليمون دلرباط 

، 12262، دلرباط دملغرب
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 WATER FUTURE SYSTEMS« 

AFRICA    «WFSA  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي رقم 57، 

زنقة أوكا0مدن، شقة رقم 1، أكددل 

- 12292 دلرباط دملغرب.

تغيير تسمية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

123735

)بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تم تغيير) 19)أكتوبر) دملؤرخ في)

 WATER« ( (« من) دلشركة  تسمية 

    FUTURE SYSTEMS AFRICA

 INNOVATION« إلى) (« («WFSA

.(«NATURE IRRIGATION INNARI

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (24 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129644.

755I

SAFI VERT NETTOYAGE

SAFI VERT NETTOYAGE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

تمد0د نشاط دلشركة

دسفي دلخضردء لليظافة 

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

رقم 8 حي وريد  1 دمتددا دسفي

حصة رأس دملال 33.222.222 

ارهم[

 SAFI رقم دلسجل دلتجاري لشركة

2489

غير) دلعامة  دلجمعية  قررت 

تمد0د) (23/23/2218 دلعاا0ة بتاريخ)

دلبضائع) نقل  إلى:) دلشركة  نشاط 

نيابة عن دلشركة ونيابة عن دلغير.

أسفي) دبتددئية  ملحكمة  قدم 

بتاريخ)2218/23/27)برقم)191.

دليظام) من  (2 دملاا ) تعد0ل  تم 

دألسا�شي وفًقا لذلك.
تعد0ل دلسجل دلتجاري للهيئة.

للرأي ودإلشار .

756I

FIDECOM SARL

 WATER FUTURE SYSTEMS
AFRICA   WFSA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تفويت حصص

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي دلليمون دلرباط 

، 12262، دلرباط دملغرب
 WATER FUTURE SYSTEMS
AFRICA   WFSA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 57، 
زنقة أوكا0مدن، شقة رقم 1، أكددل 

- 12292 دلرباط دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.123735

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 أكتوبر) (19 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
بيون) ( مختار) (( ( دلسيد) تفويت 
 92 أصل) من  دختماعية  حصة  (92
 INNARI ( شركة) ( لفائد ) حصة 
 INNOVATION NATURE
  IRRIGATION(Gmbh(((ex-WATER
FUTURE SYSTEMS Gmbh))بتاريخ)

11)أبريل)2219.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (24 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129644.

757I

مكتب أمنزوي

الشركة العقارية ابن بطوطة
إعالن متعدا دلقردردت

مكتب أمنزوي
شارع روسيا إقامة دلييل بلوك »س» 

رقم 1 ، 92212، طيجة دملغرب
دلشركة دلعقارية دبن بطوطة   
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 18 شارع 
ولي دلعهد  - - طيجة دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.5629

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)23)أكتوبر)2222)تم دتخاذ)

دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
رقم) حكم  على  ( دملصااقة) و  تيفيذ 
0ق�شي) (13/27/2215 بتاريخ) (1382
عقد) بموخب  دلثلث  حصة  بفرز 

دلوصية
على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
ما0لي:)نغيير دلبيد دلسابع من دلقانون)

دألسا�شي دملتعلق بردسمال دلشركة
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دألسا�شي) دلقانون  على  دملصااقة 

دملحين
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:))
تعيين دلساا ))مومني دليز0د)،)إحوزين)
مسيرون) محمد،) أمنزوي  و  دلطيب 

للشركة ملد  غير محدا 
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
حدا رأسمال دلشركة في مبلغ قدره)
3.222.222.ارهم مقسم إ لى))3222 
حصة دختماعية من فئة)1222)ارهم)
مومني) 0لي:) كما  ومقمسة  للودحد 
دليز0د)1522)حصة)،إحوزين دلطيب)
 125 دمليصوري عائشة) ( 625)حصة)
حصة) (154 عائشة) إحوزين  حصة 
إحوزين) ( حصة) (154 زيية) إحوزين 
دلزهر ) إحوزين  حصة  (154 فاطمة)
 154 فاطمة) إحوزين  حصة  (154

حصة)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (16 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237186.
758I

ESPACE ALGEBRE

KEA-SANI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS(SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

KEA-SANI شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 

دلحرية دلطابق 3 دلشقة 5 دلددر 

دلبيضاء - 22122 دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (19

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

KEA- (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.SANI

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ودخهز ) دالت  خميع  وتركيب  وشردء)

دلصرف دلصحي ودلتطهيرو دلعقاقير)

ودلسباكة.
زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلددر) (5 دلشقة) (3 دلطابق) دلحرية 

دلبيضاء)-)22122)دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  دلعييوس مد0جة)):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

522)حصة) ( (: دلسيد كاما 0اسين)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

مد0جة)) دلعييوس  دلسيد  
عيودنه)د))بلوك)82)رقم)13)دلبرنو�شي)

22622)دلبيضاء)دملغرب.

عيودنه)د)) 0اسين  كاما  دلسيد 

تجزئة دلجزير  دلحضردء)ع34)دلشقة)

دلبيضاء) (29642 مليل) تيط  (22

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
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مد0جة)) دلعييوس  دلسيد  
عيودنه)د))بلوك)82)رقم)13)دلبرنو�شي)

22622)دلبيضاء)دملغرب
عيودنه)د)) 0اسين  كاما  دلسيد 
تجزئة دلجزير  دلحضردء)ع34)دلشقة)
دلبيضاء) (29642 مليل) تيط  (22

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)483419.
759I

SAFI VERT NETTOYAGE

SAFI VERT NETTOYAGE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

تمد0د نشاط دلشركة
دسفي دلخضردء لليظافة 

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
رقم 8 حي وريد  1 دمتددا دسفي
حصة رأس دملال 33.222.222 

ارهم[
 SAFI رقم دلسجل دلتجاري لشركة

2489
غير) دلعامة  دلجمعية  قررت 
تمد0د) (27/23/2222 دلعاا0ة بتاريخ)
ميتجات) بيع  إلى:) دلشركة  نشاط 

دلتيظيف ودملطهردت.
أسفي) دبتددئية  بمحكمة  قدم 
رقم) تحت  (24/21/2222 بتاريخ)

.1265
دليظام) من  (2 دملاا ) تعد0ل  تم 

دألسا�شي وفًقا لذلك.
تعد0ل دلسجل دلتجاري للهيئة.

للرأي ودإلشار .
762I

ELHANBALI CONSEILS SARL

IKBEN ADVISORS LTD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID(BP 52 POSTE
 PRINCIPALE(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC
IKBEN ADVISORS LTD    شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 26 شارع 
دلحسن دلثاني حي تضامن  دلحي 
دلحسني  26122 برشيد دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
14453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (25
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 IKBEN(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.   ADVISORS LTD
دالعمال) ( (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دملتيوعة للبياء.
26)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
دلحي) ( تضامن) حي  دلثاني  دلحسن 

دلحسني))26122)برشيد دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد بن دلشيب دبردهيم مليل))
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد بن دلشيب دبردهيم مليل))
برشيد) طريق  (7 كلم) عيودنه)د))
دوالا) دلشا0ب  بن  ضيعة  دلسودلم 
 26122 برشيد) دملكي  سيدي  عالل 

برشيد دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد بن دلشيب دبردهيم مليل))
برشيد) طريق  (7 كلم) عيودنه)د))
دوالا) دلشا0ب  بن  ضيعة  دلسودلم 

 26122 برشيد) دملكي  سيدي  عالل 
برشيد دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2222)تحت رقم)1679.
761I

STE FILIYA

STE FILIYA SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

STE FILIYA
 14RUE EL HOUCINE KHADAR
 ETG 3 APPT(N(B6 VN ، 30000،

FES MAROC
STE FILIYA SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 14زنقة 
دلحسين دلخضار دلطابق 3 دلشقة 
ب6 فاس - 32222 فاس دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.63781

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)27)أكتوبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
دلطابق) دلخضار  دلحسين  «14زنقة 
فاس) (32222 (- فاس) دلشقة ب6) (3
 138 إلى)»تجزئة دسماء)رقم) دملغرب»)
فاس)) (32222 (- طريق عين دلشقف)

دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3831.
762I

BENIDER ZINEB CONSULTING

GEFCO MAROC FREE ZONE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إنشاء)فرع تابع للشركة

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GEFCO MAROC FREE ZONE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 

 ATLANTIC(FREE(ZONE, KM4,

 Batiment(d’accueil, 2éme

 étage,Commune(Amer(Saflia,

Kenitra - 14000 دلقييطر  دملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.52257

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)32)0وليوز)2222)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت دلتسمية)-)و)

 Zone Franche ,92(دلكائن بالعيودن

 Logistique( de( Ksar( EL( Majaz,

 Port de Tanger Med, Route de

و) دملغرب  طيجة  (Fnideq( -( 90090

روادس) دلسيد) )) طرف  من  دملسير 

أليكسيس).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالقييطر ))بتاريخ)11)نونبر)

2222)تحت رقم)82223.

763I

EL OUARRAD AZIZ

HASKAMEK BOIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a

 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

HASKAMEK BOIS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 54 حي 

دلبركاني مرخان 1 مكياس - 52222 

مكياس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

92771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (15

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.HASKAMEK BOIS
دشغال) (- (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دليجار .
رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- مكياس) (1 حي دلبركاني مرخان) (54

52222)مكياس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلهسكوري رشيد) دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: دلسيد دلهسكوري خمال)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دلهسكوري رشيد عيودنه)د))
حي دلبركاني مرخان)1)مكياس)52222 

مكياس دملغرب.
خمال) دلهسكوري  دلسيد 
 1 مرخان) دلبركاني  حي  عيودنه)د))

مكياس)52222)مكياس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
خمال) دلهسكوري  دلسيد 
 1 مرخان) دلبركاني  حي  عيودنه)د))

مكياس)52222)مكياس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
شتيبر) (15 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)
PM-200915- رقم) تحت  (2222

.MK-6154
764I

SUPPLYCHAIN BRIDGES

SUPPLYCHAIN BRIDGES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SUPPLYCHAIN BRIDGES
12 شارع دلحرية ،دلطابق دلثالث، 
دلشقة رقم 5 ، بيجد0ة ، 22222، 

دلددر دلبيضاء دملغرب

SupplyChain Bridges شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 12 شارع 

دلحرية ،دلطابق دلثالث، دلشقة رقم 

5 ، بيجد0ة - 22222 دلددردلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

473649

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
دلقانون) إعددا  تم  (2221 0يا0ر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SupplyChain Bridges

إستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتصد0ر و أنشطة تجارية.

12)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)

دلشقة رقم) ،دلطابق دلثالث،) دلحرية)

دلددردلبيضاء) (22222 (- بيجد0ة) (، (5

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 (: شقرون) أحمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) شقرون  أحمد  دلسيد 

 26122 إ0مييوادي) (12 شقة) (128

برشيد دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) شقرون  أحمد  دلسيد 

 26122 إ0مييوادي) (12 شقة) (128

برشيد دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية بالددر دلبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

765I

CABINET ML AUDIT

IBRA CLEAN SUPPORT 
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET ML AUDIT
 Angle(Av. Med(V(et(Youssef(B.
 Tachfine, résidence(Yamna(n°

 24 - Tanger ، 900000، TANGER
MAROC

 IBRA CLEAN SUPPORT »شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: مجمع 
ليلى, حي دلورا  A4 رقم 6 مسيانة  

طيجة  - 92222 طيجة  دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.54877

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)12)فبرد0ر)2214

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تفويت حصص
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
مسير ) وتعيين  دلشركة  مسير  إقالة 

خد0د 
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل دلقانون دألسا�شى للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
فوت دلسيد محمد حيين)322)حصة)
حصة) و122) فقير  لوفاء) دختماعية 
و122  بوطيب  لصفاء) دختماعية 

حصة دختماعية لهشام بوطيب)
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
حيين)) محمد  دلشركة  مسير  إقالة 
فقير مع) وتعيين مسير  خد0د  وفاء)
دلعمليات) كل  عن  دلوحيد  توقيعها 

ملد  غير محدوا 
بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل دلقانون دألسا�شى للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
مارس) (23 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2214)تحت رقم)132287.

766I

BUSINESS AUDITAX

SIFINI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

SIFINI شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
بيتهوفن دقامة بيتهوفن دلطابق دالول 

رقم 47 - 92222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
111441

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
.SIFINI(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها
-))أشغال) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلبياء)ودإلنعاش دلعقاري
تهيئة) أشغال دلهيدسة دملدنية،) (-

قيودت دلتطهير))
-)تهيئة دملياطق دلخضردء
-)دشغال دلعزل دلحردري،

-)دالستيردا ودلتصد0ر
دلعمليات،) كل  وعموما  (-
دملالية) دلتجارية،) دلصياعية،)
أو) دملرتبطة بشكل مباشر  ودلعقارية 
غير مباشر بالهدف أعاله أو دلتي قد)

تساهم في تحقيقها)
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شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
بيتهوفن دقامة بيتهوفن دلطابق دالول)

رقم)47)-)92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلعزيز) عبد  دلعيا�شي  دلسيد 

ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلعزيز) عبد  دلعيا�شي  دلسيد 

 132 رقم) دملصلى  شارع  عيودنه)د))

92222)طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلعزيز) عبد  دلعيا�شي  دلسيد 

 132 رقم) دملصلى  شارع  عيودنه)د))

92222)طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237812.

767I

2bl consulting

IATCO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

2bl consulting

temara ، 12000، temara(temara

IATCO شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 127 

دلطابق 2 قطاع 21 أوالا مطاع  

تمار  - 12222 تمار  دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.122961

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

رفع) تم  (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 

رأسمال دلشركة بمبلغ قدره

 «422.222)ارهم»)أي من)»122.222 

عن) ارهم») (522.222« إلى) ارهم»)

إاماج دحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالودت إصددر في رأس دملال.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بالرباط) دلتجارية 

2221)تحت رقم)25.

768I

BENED STRUCTURE

BENED STRUCTURE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

BENED STRUCTURE

227، شارع دملقاومة، دلطابق 7 

دملكتب 14 ، 22222، دلددردلبيضاء 

دملغرب

BENED STRUCTURE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 227، 

شارع دملقاومة، دلطابق 7 دملكتب 14 

- 22222 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

327843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2214 0ونيو) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BENED STRUCTURE

دلغرض) ( (: غرض دلشركة بإ0جاز)

من دلشركة في دملغرب هو:

وصيانة) وبياء) وتصميم  اردسة 

دلكهربائية) دلتركيبات  خميع  وتطوير 

ودمليخفض)) ( ( دملتوسط) دلجهد  ذدت 

نيكية) ا دلكهروميك ودألنظمة 

دلصياعية ودملنزلية.

الستيردا) ود ودلبيع  دلشردء)

عام) بشكل  ودلتجار   ودلتوزيع 

للكهرباء) ودملودا  دملستلزمات  لجميع 

دلهودئية) ط  ودلخطو دلصياعية 

ودملولددت.

اردسة وتصميم وتركيب لوحات)

دلجهد) ذدت  دلكهربائية  دلتوزيع 

دملتوسط)))ودمليخفض.

تسويق معددت تركيب دالتصاالت)

ودلهاتف.

دلفيية) ودلدردسة  دلهيدسة 

ودلتنسيق) ودملردقبة  ودملساعد  

دملعلومات) تكيولوخيا  مجال  في 

وإادر ) ودلجوا   تيات  ودللوخس

دإلنتاج.

ودمللحقات) دملودا  كافة  توزيع 

دملعلومات) بتكيولوخيا  قة  دملتعل

ودلسطح

عن) باألصالة  (، دلعام) ول  دملقا

ثالثة) أطردف  عن  نيابة  أو  نفسه 

ودلهيدسة) دلبياء) أعمال  ميع  لج (،

ودلخرسانة) دلحفر  وأعمال  نية  دملد

دملسلحة ودلعزل دملائي ودلطرق ودلبياء)

ودلسباكة ودألاودت دلصحية ودلطالء)

ودألرضيات ودلجدردن)))دلرمام ونجار )

ودلطالء) ودألملييوم  ودملعدن  خشب  دل

هياكل) وكافة  ودلتكييف  لتزخيج  ود

دملباني ودألشغال دلعامة).

مودا) خميع  وبيع  وشردء) تصنيع 

دلبياء)ودمليتجات دلخاصة.

من) ودلتعاقد  دلفيية  دملساعد  

دلباطن لشركات دلبياء)ودلتشييد.

ودملذكردت) دلدردسات  كافة  إنجاز 

دلعقارية) ودلبردمج  دملشاريع  كافة  في 

ودألسودق دلعامة أو دلخاصة.

إنشاء)أو دالستحودذ على حصة أو)

إادر  أي شركة لها عالقة مباشر  أو)

غير مباشر  باألنشطة دملذكور  أعاله.

دلحصول على خميع برأت دالمتردع)

ودلتردميص) دلتجارية  ودلعالمات 

نطاق) ضمن  تقع  دلتي  ودلعمليات 

وميحها) أعاله  دملذكور   دألشياء)

ودستغاللها وبيعها.

دملشاركة دملباشر  أو غير دملباشر )
للشركة في خميع دلعمليات دلتجارية

دألشياء) بأحد  تتعلق  قد  دلتي 
إنشاء) طريق  عن  أعاله  دملذكور  
ميظمات) أو  عددادت  أو  شركات 
طريق) عن  أو  نوع  أي  من  خد0د  
دملساهمة أو دالكتتاب أو شردء)دألسهم)
أو) دالندماج  أو  دلشركة  حقوق  أو 

دملشروع دملشترك أو غير ذلك.
أي عمليات من) (، وبصور  عامة)
أي نوع)،)تجارية أو مالية أو صياعية)
من) غيرها  أو  عقارية  أو  ميقولة  أو 
دلعمليات دلتي قد تتعلق بشكل مباشر)
أو غير مباشر)،)كلًيا أو خزئًيا)،)بأي من)
أن) دملحتمل  أو من  دملحدا   دألشياء)

تعزز تطوير دلشركة..
(،227 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 14 7)دملكتب) شارع دملقاومة،)دلطابق)

-)22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد أحمد دلغازي):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد محمد بياصر):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دلغازي  أحمد  دلسيد 
شارع دلقبيبات إقامة سكيية شقة)5 

12222))دلرباط))دملغرب.
عيودنه)د)) بياصر  محمد  دلسيد 
 9 شقة) (39 عمار ) دمليصور  إقامة 
دلددردلبيضاء) ( (22222 شارع غاندي)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دلغازي  أحمد  دلسيد 
شارع دلقبيبات إقامة سكيية شقة)5 

12222))دلرباط))دملغرب
عيودنه)د)) بياصر  محمد  دلسيد 
 9 شقة) (39 عمار ) دمليصور  إقامة 
دلددردلبيضاء) (22222 غاندي) شارع 

دملغرب
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 
0وليوز)2214)تحت رقم)22553484.
769I

COFISCOM

PRIMA INVEST AGRO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

PRIMA INVEST AGRO شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي كلم 2 
طريق دلسعيد0ة - 63322 بركان 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

7519
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 PRIMA(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST AGRO
دنتاج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلخضر و دلفودكه.
 2 كلم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
بركان) (63322 (- دلسعيد0ة) طريق 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
  PRIMA(PACKAGING( : دلشركة)
822)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
222)حصة) ( (: .دلسيد قيطاري كمال)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

 PRIMA PACKAGING دلشركة)
دلسعيد0ة) طريق  (2 كلم) عيودنه)د))

63322)بركان دملغرب.
عيودنه)د)) كمال  قيطاري  دلسيد 
دملسير )) حي  دلكار   شارع  (4 رقم)

63322)بركان دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) كمال  قيطاري  دلسيد 
دملسير )) حي  دلكار   شارع  (4 رقم)

63322)بركان دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( ببركان) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)22/2221.
772I

easy compta

WIKI PRIMEUR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

easy compta
 RES(KOUTOUBIA(IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA
 IMM 6 N3 HAY(NASSIM،

20520، CASABLANCA(maroc
WIKI PRIMEUR شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 75،شارع 

آنفا زنقة كلوس اي بروفانس 
دلطابق9 شقة 128ب  - 22172 

دلددر دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484727
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 WIKI (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.PRIMEUR
:)•)دستيردا) غرض دلشركة بإ0جاز)
وتصد0ر دلخضر،دلحودمض،دلفودكه)

ودلزهور) ودلزيوت  دألسماك  و 
خميع) وكذلك  صلة  ذدت  وميتجات 
شبه) أو  دلجاهز   دلعامة  دألغذ0ة 

دملصيعة.
عيودن دملقر دالختماعي):)75،شارع)
بروفانس) اي  كلوس  زنقة  آنفا 
دلطابق9)شقة)128ب))-)22172)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( دلسيد سعيد دلبوشبتي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
بقيمة) (522 (: ( دلسيد محمد آنو) (

122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( آنو) محمد  دلسيد 
11)حي دملحمدي) 4)رقم) 7)زنقة) بلوك)

22572)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد سعيد دلبوشبتي عيودنه)د))
 6 تجزئة دلنسيم إقامة كتبية عمار )

رقم)3 22372)دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759692.
771I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

OFFICIORUM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شارع باستور، دلطابق دلثاني 
رقم 27 ، 92222، طيجة دملغربي
OFFICIORUM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 48، زنقة 
أنودل رقم 53 - 92222 طيجة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111327
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (16
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.OFFICIORUM
دإلنعاش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
رقم) إطار  قانون  إطار  في  دلعقاري 
دملؤسس مليثاق دالستثمار) (18 (– (95

باملغرب.
أشكاله،) أنودع  خميع  في  دلبياء)
أشغال دلبياء)سودء)لحساب دلشركة)
دلدردسات) إنجاز  دلغير،) لحساب  أو 
دلعقارية،) باألشغال  دملتعلقة 
من) دملقاولة  دملشاركة،) دلدردسة،)
دملشاريع) دلتجزئات  وإنجاز  دلباطن 

دلصياعية،)دلسياحية وغيرها.
دملباشر) دلتسويق  دلشردء،) دلبيع،)
ودلتصد0ر،) دالستيردا  بالوساطة،) أو 
ودلخارخية،) دلددملية  دلتجار  
في) ودملشاركة  دلتوزيع،) دستئجار،)
دلتمثيل،) ودلعام،) دلخاص  دملزدا 
نقل) تخزين،) دلشحن،) دلوساطة،)
وتوزيع خميع دلسلع دلخام،)دملصيعة)
وشبه دملصيعة دملتعلقة بجميع دملودا)
دلتجارية،) دلصياعية،) دلكيميائية 

دلزردعية ودملودا دلغذدئية,
دلشركات) خميع  في  دملشاركة 
عن) سودء) مماثل  هدف  لها  دلتي 
طريق دالكتتاب في دلزياادت في رأس)
إنجاز) تأسيس شركات خدا،) دملال،)
بالتشارك مع شركات أمر  عمليات)

تدمل في نطاق هدف دلشركة.
دلعمليات) كل  عامة،) وبصفة 
دمليقولة) دلصياعية،) دلتجارية،)
غير) أو  مباشر   عالقة  لها  ودلثابتة 
مباشر  بهدف دلشركة أو من شأنها)

دملساهمة في تطوير دلشركة.
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(،48 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
92222)طيجة) (- (53 زنقة أنودل رقم)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
922)حصة) ( (: دلسيد عمر ورياش)

بقيمة)922)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ورياش  عمر  دلسيد 
 92222  17 رقم) زيدون  دبن  شارع 

طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ورياش  عمر  دلسيد 
 92222  17 رقم) زيدون  دبن  شارع 

طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7988.

772I

Aïd comptable

STE RÉSEAU CAFÉ NUIT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
STE(RÉSEAU(CAFÉ(NUIT شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
 LOT  وعيودن مقرها دإلختماعي
 NADIA(N 25 BLOC 3 HAY

SALAM(TAZA(Ville 35000 تاز  
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
5669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (27
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.RÉSEAU(CAFÉ(NUIT
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

.DISTRIBUTION(DU(CAFÉ
 LOT ( (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 NADIA N 25 BLOC 3 HAY
تاز ) (SALAM TAZA Ville 35222

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دلعبا�شي) لحسن  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: صباح) حسيني  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد لحسن دلعبا�شي عيودنه)د))
122)مج)1)ب حي دلرشاا تاز )35222 

تاز  دملغرب.
دلسيد  حسيني صباح عيودنه)د))
دلحي دلحسني مجموعة د رقم)5دلشقة)

9)تاز )35222)تاز  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلعبا�شي لحسن عيودنه)د))
122)مج)1)ب حي دلرشاا تاز )35222 

تاز  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (12 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)583.
773I

BENED STRUCTURE

BENED STRUCTURE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

BENED STRUCTURE
227، شارع دملقاومة، دلطابق 7 

دملكتب 14 ، 22222، دلددردلبيضاء 
دملغرب

BENED STRUCTURE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 227، 

شارع دملقاومة، دلطابق 7 دملكتب 14 

- 22222  دلددردلبيضاء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.327843

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)12)اخيبر)2214)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

 7 دلطابق) دملقاومة،) شارع  (،227»

دلددردلبيضاء) ( (22222 (- (14 دملكتب)
شارع) (Perse زدوية) (« إلى) دملغرب»)

دلطابق) (، (295 دملبنى) (، عبددملومن)

  22222 (- (36 دملكتب رقم) (، دليصفي)

دلددردلبيضاء))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

ماي)2215)تحت رقم)22575817.

774I

LOYAL MANAGEMENT

ECHELLE DU NORD PRIVE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LOYAL MANAGEMENT

 RES(DOS(MARES 3EME(ETAGE

 N°37 AV(MED(V(TANGER ،

90000، TANGER(MAROC

 ECHELLE DU NORD PRIVE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

سياء 3 رقم 143 شارع 36 رقم 3 

طيجة - 92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ECHELLE DU NORD PRIVE
دلدعم) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملدر�شي ودلجامعي.
تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 3 رقم) (36 شارع) (143 رقم) (3 سياء)

طيجة)-)92222)طيجة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: أسماء) ناصري  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  حماني سياء):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دلسيد  ناصري أسماء)
طيجة) (12 رقم) مكسيك  شارع  (43

92222)طيجة دملغرب.
عيودنه)د)) سياء) حماني  دلسيد  
 62 رقم) دلحد0قة  زنقة  حياني  عين 

طيجة)92222)طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) سياء) حماني  دلسيد  
 62 رقم) دلحد0قة  زنقة  حياني  عين 

طيجة)92222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (22 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7825.

775I

MAJER CONSULTING

REVISEA CASABLANCA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

MAJER CONSULTING
 Rue(omar(el(khayam, Immeuble

 Ryad(Anfa , 5 ème(étage
 bureau 54 zone(cfc ، 20200،

Casablanca Maroc
REVISEA CASABLANCA شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
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وعيودن مقرها دإلختماعي 12، زنقة 

مو�شى بن نصير، دلشقة 11، دلطابق 

6 ، غوتتيه ، دلددر دلبيضاء - 22262 

دلددر دلبيضاء دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)21)اخيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
دلشقة) زنقة مو�شى بن نصير،) (،12»

دلددر) (، غوتتيه) (، (6 دلطابق) (،11

دلبيضاء) دلددر  (22262 (- دلبيضاء)
دملغرب»)إلى)»49،)زنقة أحمد بركات،)

دلددر) (،3 دلرقم) دألر�شي،) دلطابق 

دلبيضاء)) دلددر  (22332 (- دلبيضاء)

دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759572.

776I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

RAKECHMA EVOLUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM

 ERTAGE(APP 29 PRES(D›HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،

40000، marrakech(maroc

RAKECHMA EVOLUTION شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : شارع 

ميسر  رقم 199 دسيل مردكش - 

42222 مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.19963

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 0وليوز) (27 في) دملؤرخ 

 RAKECHMA EVOLUTION حل)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن ارهم  (122.222 رأسمالها)

مقرها دإلختماعي شارع ميسر  رقم) (

199)دسيل مردكش)-)42222)مردكش)

دملغرب نتيجة لتوقف دلنشاط.

و عين:

و) ماالين  ( حسن) دلسيد) ))

 RUE NEURTON 76222((عيودنه)د

 FRANCE 76222 PARIS FRANCE

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

شارع) وفي  (2222 0وليوز) (27 بتاريخ)

(- مردكش) دسيل  (199 رقم) ميسر  

42222)مردكش دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (14 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118472.

777I

TEMESNA SARL

GOUT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

TEMESNA SARL

 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

GOUT  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

 BD وعيودن مقرها دإلختماعي

 MOHAMED V ANGLE HANSALI

 RES(YOUSSEF - 26000 SETTAT

.SETTAT

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1847

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2219 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))0وسف حمزدوي)

أصل) من  دختماعية  حصة  (3.752

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (3.752

محمد خلول بتاريخ)17)اخيبر)2219.

0امية) (( ( دلسيد) تفويت 
3.752)حصة دختماعية) عبددلودحد)
لفائد )) حصة  (3.752 أصل) من 
 17 بتاريخ) خلول  محمد  (( ( دلسيد)

اخيبر)2219.
تفويت دلسيد)) ))مد0جة ميموني)
أصل) من  دختماعية  حصة  (3.752
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (3.752
محمد خلول بتاريخ)17)اخيبر)2219.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
دالبتددئية بسطات))بتاريخ)15)شتيبر)

2222)تحت رقم)1272.
778I

azzouziabdelali

 SOCIETE HIGHLANDS DE
COMMMERCE
إعالن متعدا دلقردردت

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC
 SOCIETE HIGHLANDS DE
COMMMERCE »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 

16 تجزئة دلزيتون عرصة دلزيتون 
دلضحى - - فاس دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.57389

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)21)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تفويت))حصص
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تغيير دلشكل دلقانوني للشركة)
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعيين مسير خد0د
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
 1222 حصة من أصل) (522 تفويت)

حصة))لصالح دلسيد  نودل اهيو
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
من) للشركة  دلقانوني  دلشكل  تغيير 
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

ذدت) شركة  إلى  وحيد  شريك  من 

دملسؤولية دملحدوا 

بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

مسير ) اهيو  نودل  دلسيد   تعيين 

مجاهد) دلسيد  خانب  إلى  للشركة 

حيدر قر�شي

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3827/222.

779I

TEMESNA SARL

 SOCIETE SDR COUTURE ET

BRODERIE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

TEMESNA SARL

 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 SOCIETE SDR COUTURE ET

BRODERIE شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي د0ردك 

ميمونة زنقة أ دلرقم 68 - 26222 

سطات دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.5125

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 أكتوبر) (26 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

كريمة دعميري) (( ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختماعية  حصة  (522

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222

علي ردشد سلطان دلكيتوب دليعيمي)

بتاريخ)26)أكتوبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

نونبر) (17 بتاريخ) ( دالبتددئية بسطات)

2222)تحت رقم)1171.

782I
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CAGEC

XMINES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

XMINES شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 425 
شارع دبن تاشفين دلطابق دلتاني 

دلددردلبيضاء - 22322 دلددردلبيضاء 
دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2565
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)21)شتيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
دلطابق) تاشفين  دبن  شارع  (425»
 22322 (- دلددردلبيضاء) دلتاني 
 9 »رقم) إلى) دملغرب») دلددردلبيضاء)
مد0ية) دملسير   حي  حسين  طه  زنقة 

دلريش)-)52422)دلريش))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بميدلت))بتاريخ)28)اخيبر)

2222)تحت رقم)217/2222.
781I

LEXUS PRO DISRIBUTION SARL

AWANI LAZHAR SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

AWANI LAZHAR SARL
تجزئة صبر0ن شارع ناصر دلد0ن 
بيددوي دقامة رقم 47 ، 92222، 

طيجة دملغرب
AWANI LAZHAR SARL  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة  
صبر0ن شارع ناصر دلد0ن بيددوي 
دقامة  رقم 47 - 92222 طيجة 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.53785

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 23)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ) ( ( (AWANI LAZHAR SARL
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
صبر0ن) ( تجزئة) دإلختماعي  مقرها 
شارع ناصر دلد0ن بيددوي دقامة))رقم)
47)-)92222)طيجة دملغرب نتيجة ل):)

دالنحالل دلددتي.
تجزئة)) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
بيددوي) دلد0ن  ناصر  شارع  صبر0ن 
طيجة) (92222 (- (47 رقم) ( دقامة)

دملغرب.)
و عين:

دلخردف) ( ( عبد دلحميد) دلسيد) ))
دلكيفوا) ضهر  حي  عيودنه)د)) و 
طيجة دملغرب) (92222  1181 قطعة)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237782.
782I

Fidel Audit

HATTA ASSISTANCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Fidel Audit
23 شارع الخيروند إقامة 2222 ، 

Casablanca Maroc ،22522
HATTA ASSISTANCE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 222 

شارع عبد دملومن دلطابق دألر�شي 
رقم 5 دلددر دلبيضاء - 22572 

دلددردلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 HATTA(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ASSISTANCE

سيار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دإلسعاف.

عيودن دملقر دالختماعي):)222)شارع)

 5 رقم) دألر�شي  دلطابق  دملومن  عبد 

دلددر دلبيضاء)-)22572)دلددردلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( أحمد) مرودن  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( أحمد) مرودن  دلسيد 

شقة) (94 ع) (21 زنقة) (22 دلساملية)

دلددردلبيضاء) (22722 دلبيضاء) (25

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( أحمد) مرودن  دلسيد 

شقة) (94 ع) (21 زنقة) (22 دلساملية)

دلددردلبيضاء) (22722 دلبيضاء) (25

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

783I

دئتمانية))دلخبر 

MAY KOD ELECT ET ACCES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئتمانية  دلخبر 
49  زنقة  دملد0ية ، 26122، برشيد 

دملغرب
   MAY KOD ELECT ET ACCES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي طابق 

در�شي تجزئة وفيق بقعة رقم 2/352  
- 26122 برشيد دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
14435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (13
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 MAY (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.  KOD ELECT ET ACCES
بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

معددت دلكترونية).
طابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
در�شي تجزئة وفيق بقعة رقم)352/2  

-)26122)برشيد دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
((: ( دلرحيم) عبد  قدوس  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلرحيم)) عبد  قدوس  دلسيد 
وفيق)) حي  دحد  ممر  (76 عيودنه)د))

26122)برشيد دملغرب.
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلرحيم)) عبد  قدوس  دلسيد 

عيودنه)د)))ممر دحد حي وفيق))26122 

برشيد دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2222)تحت رقم)1639.

784I

ENERGIES ALTERNATIVES MAROC SARL

 ENERGIES ALTERNATIVES

MAROC SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 ENERGIES ALTERNATIVES

MAROC SARL

 AV MANSOUR DAHBI, 35

 3°ETAGE, LOCAL(N°50 ، 90000،

TANGER MAROC

 ENERGIES ALTERNATIVES

MAROC SARL شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

 AV 35 وعيودن مقرها دإلختماعي

 MANSOUR(DAHBI, 3°ETAGE,

 LOCAL(N°50 - 90000 TANGER

.MAROC

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.62553

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

 NABIL (( ( دلسيد) تفويت 

من) دختماعية  حصة  (M’RAD 82

(( ( دلسيد) ( 122)حصة لفائد ) أصل)

 12 بتاريخ) (KARIM ESSOULAMI

نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8173.

785I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7SEAS LAB
إعالن متعدا دلقردردت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق دلبر0د 
2629 ، 42222، مردكش دملغرب

7SEAS LAB »شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: تجزئة 
89/89 مكرر حي دلصياعي دزلي 
صيدوق دلبر0د 588 - 42222 

مردكش دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.125525

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)15)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دستقالة دلسيد حسن دليوبي
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلبارواي) دمين عباس  دلسيد  تعيين 

مسير دلوحيد ملد  غير محدا 
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
ميح توقيع دلشركات دملصرفية بشكل)
قيوا) أي  وبدون  وميفصل  فراي 

للسيد دمين عباس دلبارواي.
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
من) (13 دملاا ) تعد0ل  على  دملودفقة 

دلقانون دألسا�شي للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119125.

786I

FLASH ECONOMIE

ATLADER HOLDING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير نشاط دلشركة

ATLADER HOLDING
شركة ذدت مسؤولية محدوا   

بشريك وحيد،

 رأسمالها 122.222 ارهم
دملقر دلرئيس: شارع دلعركوب، رقم 

7724/1، دلددملة
دلسجل دلتجاري عدا 13439– 

دلتعريف دلضريبي رقم 39433161
دلتعريف دملوحد للمقاولة 

222246371222246
تعد0ل هدف دلشركة

دلقردر) محضر  بموخب  أوال:)
شتيبر) (23 في) دملؤرخ  دالستثيائي 
قرر دلشريك دلوحيد لشركة) (،2222
هدف) تعد0ل  (« هولد0يغ) أطالا0ر  («
دلشكل) على  أصبح  دلذي  دلشركة 

دلتالي:
دملاا )2:)هدف دلشركة

تهدف دلشركة ادمل دملغرب وفي)
خميع دلبلددن إلى ما 0لي:-

ودلصياعة) دلبحري  دلصيد  (·
دلسمكية ودلتحويل وتثمين ميتوخات)

دلصيد دلبحري
دلتصبير وشبه تصبير دألسماك) (·
ميتوخات) تصد0ر  بغرض  ودلتعبئة 
دلبحر دلطرية ودلتجميد وصيع اقيق)
ومعالجة) دلسمك  وزيت  دلسمك 

دلطحالب دلبحرية.—
·)خميع عمليات دستيردا وتصد0ر)

ميتوخات دلبحر
وبيع وتدبير وصيانة سفن) ·)شردء)

دلصيد دلبحري
دلعمليات) خميع  وعموما 
أو) دلتجارية  أو  دملالية  أو  دلصياعية 
دملدنية أو دمليقولة أو دلعقارية)،)ودلتي)
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)
دملحدا  أعاله أو بأي �شيء) باألشياء)
آمر ذي صلة أو مكمل أو من دملحتمل)
أن تعزز بشكل مباشر أو غير مباشر)
أو) دمتدداها  أو  دلشركة  موضوع 

تطورها أو تردثها دالختماعيا.—
دلضبط) بكتابة  دإل0ددع  تم  ثانيا:)
بالددملة) دالبتددئية  باملحكمة 
تحت عدا) (2222 أكتوبر) (21 بتاريخ)

.947/2222
للخالصة ودلتذكير

هيئة دلتسيير

787I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

ESPACE 2E
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ESPACE 2E شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

تيريغويت رقم 49 سكور   - 45222 

ورززدت دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3249/622

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 32)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

ESPACE 2E))مبلغ رأسمالها)12.222 

ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي اودر)

 45222 (- ( 49)سكور ) تيريغويت رقم)

حل) (: ل) نتيجة  دملغرب  ورززدت 

دلشركة.

اودر) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 45222 (- ( 49)سكور ) تيريغويت رقم)

ورززدت دملغرب).)

و عين:

و) لبجاوي  ( ( خعفر) دلسيد) ))

سكور ) تيريغويت  اودر  عيودنه)د))

45222)ورززدت دملغرب))كمصفي)) ))

للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2221)تحت رقم)25.

788I
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STE TADLA AFFAIRES SARLAU

NAZIMOR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محمد دلخامس رقم 14 

دلطابق دالول دلشقة 2 قصبة تاالة 
، 23354، قصبة تاالة دملغرب

NAZIMOR شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 14 
حي دلتقدم تجزئة دلبساتين - 23352 

قصبة تاالة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
1929

 24 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 اخيبر)
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.NAZIMOR
بإ0جاز) دلشركة  غرض 
 MARCHAND DE (:
 FOURNITURES DE BUREAU
 EN DETAIL/TRAVAUX DIVERS
OU CONSTRUCTION/

.NEGOCIANT
 14 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)
حي دلتقدم تجزئة دلبساتين)-)23352 

قصبة تاالة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: داريس) مرخان  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) داريس  مرخان  دلسيد 
حي دلتقدم تجزئة دلبساتين) (14 رقم)

23352)قصبة تاالة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) داريس  مرخان  دلسيد 
حي دلتقدم تجزئة دلبساتين) (14 رقم)

23352)قصبة تاالة دملغرب
دلسيد مرخان عزدلد0ن عيودنه)د))
حي دلتقدم تجزئة دلبساتين) (14 رقم)

23352)قصبة تاالة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( دالبتددئية بقصبة تاالة)

0يا0ر)2221)تحت رقم)21.

789I

KAMA SERVICE

AGRO ESSALAM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمير  سيدي بيور 

، 24352، سيدي بيور دملغرب
AGRO ESSALAM شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم24 
حي دلسالم مجموعة L دلزمامر  - 

24222 دلزمامر  دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.1219

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (1.222.222»
 1.122.222« إلى) ارهم») (122.222»
مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)
مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بيور) بسيدي  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3851.

792I

TEMESNA SARL

EL GHAZI INVEST
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير تسمية دلشركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
EL GHAZI INVEST شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
 AVENUE وعيودن مقرها دالختماعي

 HASSAN(II(SECTEUR(EF  -
.26000 SETTAT(MAROC

تغيير تسمية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

6255
)بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم تغيير) (2222 نونبر) (27 دملؤرخ في)
 EL GHAZI« من) دلشركة  تسمية 

.(«GHAZI GROUP«(إلى(«INVEST
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بسطات))بتاريخ)22)اخيبر)

2222)تحت رقم)1129.
791I

FIDECOM SARL

 IRRIGATION FUTURE
SYSTEMS AFRICA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي دلليمون دلرباط 

، 12262، دلرباط دملغرب
 IRRIGATION FUTURE SYSTEMS

AFRICA شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : عمار  
أبرون، رقم 32، زدوية شارع فال 
ولد عمير و زنقة ودا بهت ، دلطابق 
دلثالث، أكددل - 12292 دلرباط 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.128253

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)22)أكتوبر)2222)تقرر حل)
 IRRIGATION FUTURE SYSTEMS
مسؤولية) ذدت  شركة  (AFRICA
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
رقم) مقرها دإلختماعي عمار  أبرون،)
32،)زدوية شارع فال ولد عمير و زنقة)
(- أكددل) دلطابق دلثالث،) (، ودا بهت)
12292)دلرباط دملغرب نتيجة إلنجاز)

دألصول وتصفية دلخصوم للشركة.
و عين:

دلطيبي) ( دلكريم) عبد  دلسيد) ))
دلجبلي) زنقة  (،3 رقم) عيودنه)د)) و 
(( ( دلرباط دملغرب كمصفي) (12292

للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)22)أكتوبر)2222)وفي رقم)57،)
 12292 (- ( أكددل) أوكا0مدن،) زنقة 

دلرباط دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129192.

792I

CRI MEKNES

 GENERATION SERVICE
AGRI SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 GENERATION SERVICE AGRI
SARL  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي  حي 

تشروت زد0د  - 54352 ميدلت 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
2495
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 مارس) (25
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 GENERATION SERVICE AGRI

. SARL
(- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلفالحي،) دلتكوين  و  دالستشار  

دألشغال دملختلفــة))و دملفاوضات)..
حي) ( (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
ميدلت) (54352 (- زد0د ) تشروت 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 342 ( (: ( دلسيد بوتزيزدت 0وسف)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 332 ( (: ( دلحسن) وهيم  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 332 ( (: ( زهير) بوتغيبوت  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
0وسف)) بوتزيزدت  دلسيد 
عيودنه)د))بحي تمالحت زد0د ))54352 

ميدلت دملغرب.
عيودنه)د)) ( دلحسن) وهيم  دلسيد 
ميدلت) (54352 زد0د ) تشروت  حي 

دملغرب.
دلسيد بوتغيبوت زهير))عيودنه)د))
دشتوكة) (87122 ( بمركز د0ت دعمير )

د0ت باها))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
0وسف)) بوتزيزدت  دلسيد 
عيودنه)د))بحي تمالحت زد0د ))54352 

ميدلت دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بميدلت))بتاريخ)15)أكتوبر)

2222)تحت رقم)168.
793I

EURO ACCOUNTING HOUSE

HIBANA FRUIT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

HIBANA FRUIT شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

دلحفضان خماعة موالي عبد هللا 

-  - 24222 دلجد0د  دململكة دملغربية

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

17321

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (25

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.HIBANA FRUIT

ثالخة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

لتخزين وتعبئة دلفودكه ودلخضرودت)

-)تأخير غرف مبرا  لتخزين دمليتجات)

دلغذدئية في حالة دلتبر0د دإل0جابي أو)

تجميدها)-)أي نشاط متعلق بالزردعة)

وتربية) ودلغابات  دألرد�شي  ودستغالل 

دمليتجات) وتسويق  ومعالجة  وإنتاج 

دلفودكه) تسويق  (- دملحصوا )

دستيردا) (- دملخزنة) ودلخضرودت 

أعمال) (- لوخستيات) (- تصد0ر)

وبيع) شردء) (- صياعية) ميكانيكية 

وتصنيع مودا دلبياء.

اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
هللا) عبد  موالي  خماعة  دلحفضان 
-))-)24222)دلجد0د  دململكة دملغربية.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد  هبة وريد):))1.222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
 .29 دلسيد  هبة وريد عيودنه)د))
تجزئة موني�شي سيدي بوزيد)24222 

دلجد0د  دململكة دملغربية.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
 .29 دلسيد  هبة وريد عيودنه)د))
تجزئة موني�شي سيدي بوزيد)24222 

دلجد0د  دململكة دملغربية
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالجد0د ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)25687.

794I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 BIG INDUSTRIE ET
CONSTRUCTION

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 BIG INDUSTRIE ET
CONSTRUCTION شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 52 تجزئة 

حصار سيدي بوزيد دلجد0د  - 
24222 دلجد0د  دململكة دملغربية
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
17293

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (29

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

متبوعة) دلشركة  تسمية 

بمختصر) دإلقتضاء) عيد 

 BIG INDUSTRIE ET (: تسميتها)

.CONSTRUCTION

صياعة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

(، ودملعاان) (، ودإلطار) (، دلغال0ات)

ودلتجميع)،)وأنابيب دلصلب ودلفوالذ)

(، دملعدني) ودللحام  (، للصدأ) دملقاوم 

واردسة وإنشاء)دملنشآت دلصياعية

أعمال مختلفة

ودملودا) دلبياء) مودا  وبيع  شردء)

دلخام

وقطع) دلصياعية  دملعددت  توريد 

دلغيار دلصياعية.

عيودن دملقر دالختماعي):)52)تجزئة)

(- دلجد0د ) بوزيد  سيدي  حصار 

24222)دلجد0د  دململكة دملغربية.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: وريد) دحسان  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) وريد  دحسان  دلسيد 

ج) عمار   (3 دلجيوب) نجمة  إقامة 

دململكة) دلجد0د   (24222  7 دلشقة)

دملغربية.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) وريد  دحسان  دلسيد 

ج) عمار   (3 دلجيوب) نجمة  إقامة 

دململكة) دلجد0د   (24222  7 دلشقة)

دملغربية.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالجد0د ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)25683.

795I

easy compta

BB TECHNOLOGY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

easy compta
 RES(KOUTOUBIA(IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA
 IMM 6 N3 HAY(NASSIM،

20520، CASABLANCA(maroc
BB TECHNOLOGY شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي ،شارع آنفا 
زنقة كلوس اي بروفانس دلطابق9 

شقة 128ب  - 22172 دلددر 
دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484683

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 BB (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TECHNOLOGY
أعمال) (• (: غرض دلشركة بإ0جاز)

ومدمات متيوعة
•)دلشبكات ودإلتصاالت

•)دلكهرباء)دلصياعية
•)كاميرد دملردقبة

•)دألعمال دملدنية
دملباني) خميع  وتطوير  دقتياء) (•

الحتياخات هذه)))دألنشطة

دالستيردا ودلتصد0ر ودملشتر0ات) (•
ودملبيعات ودلتوزيعات

،شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
بروفانس) اي  كلوس  زنقة  آنفا 
دلطابق9)شقة)128ب))-)22172)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد أكرم بو سحابة)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 1222 (: دلسيد أكرم بو سحابة) (

بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد أكرم بو سحابة عيودنه)د))
 3 دلطابق) (188 تجزئة دلنسيم عمار )

22372)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد أكرم بو سحابة عيودنه)د))
 3 دلطابق) (188 تجزئة دلنسيم عمار )

22372)دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759693.
796I

gest consultants

 CLOUD CONSULTING
GROUP

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

gest consultants
15 زنقة دلقا�شي إلياس دملعاريف 

دلددر دلبيضاء، 22122، دلددر 
دلبيضاء دملغرب

 CLOUD CONSULTING GROUP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 59 شارع 
دلزرقطوني طابق 3 رقم 8 - 22132 

دلددر دلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.32717

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (26 دملؤرخ في)
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
 CLOUD دلوحيد) دلشريك  ذدت 
مبلغ) ( (CONSULTING GROUP
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)
شارع) (59 دإلختماعي) مقرها 
 22132 (- (8 3)رقم) دلزرقطوني طابق)
دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة ل):)دزمة)

دقتصاا0ة.
و حدا مقر دلتصفية ب)59)شارع)
 22132 (- (8 3)رقم) دلزرقطوني طابق)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ))عمر))بييس و عيودنه)د))
شقة) (4 عمار ) دالزهار  روض  دقامة 
دملغرب) دلبيضاء) دلددر  (22122  461

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758528.
797I

دئتمانية زهير

KECH CAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئتمانية زهير
زنقة دبن عائشة عمار  باريس 

دلطابق دلتالت مكتب رقم 11 كيليز 
مردكش ، 42222، مردكش دملغرب

KECH CAR شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دمللك 
دملسمى »ملتونة A-67» عمار  2 

دلطابق دألر�شي محل رقم 67 دزاهار-
توسيع  مردكش 42222 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 KECH (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CAR

تأخير) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياردت بدون سائق.

دمللك) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 2 عمار ) («A-67 »ملتونة) دملسمى)

دلطابق دألر�شي محل رقم)67)دزاهار-

مردكش) (42222 مردكش) ( توسيع)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: وسيم) خبيتي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) وسيم  خبيتي  دلسيد 

457)مردكش) تجزئة بن تاشفين رقم)

42222)مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) وسيم  خبيتي  دلسيد 

457)مردكش) تجزئة بن تاشفين رقم)

42222)مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

رقم) تحت  (2222 اخيبر) (29

.M12_20_2244862

798I
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زوبير بوتغماس

STE TRAVX ZOS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
دكيول دملركز تاز  ، 35252، تاز  

دملغرب
STE TRAVX ZOS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلقدس 3 
بلوك 6 رقم 38 تاز  - 35222 تاز  

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
5725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TRAVX ZOS
 TRAVAUX(:(غرض دلشركة بإ0جاز
 DIVERS OU CONSTRUCTION /

.NEGOCE /RESTAURATION
دلقدس) (: دملقر دالختماعي) عيودن 
3)بلوك)6)رقم)38)تاز )-)35222)تاز )

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( )سويحي) دلسيد زكرياء)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
)عيودنه)د)) )سويحي) دلسيد زكرياء)
دلقدس)3)مج)6)رقم)38)تاز )35222 

تاز  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

)عيودنه)د)) )سويحي) دلسيد زكرياء)
دلقدس)3)مج)6)رقم)38)تاز )35222 

تاز  دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)615.
799I

STADIUM TRANS

FAIZE IMMO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STADIUM TRANS
56 زنقة إبن دلونان عين دلسبع ، 

22222، دلبيضاء دملغرب
FAIZE IMMO شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 56 زنقة 
إبن دلونان حي سمار  عين دلسبع - 

22222 دلددردلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
435811

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 ماي) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 FAIZE (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.IMMO
تأسيس) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلشركة.
زنقة) (56 (: عيودن دملقر دالختماعي)
(- إبن دلونان حي سمار  عين دلسبع)

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( دلسيد ))مساعد حليمة):)
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 1222 (: )مساعد حليمة) دلسيد ) (
بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد ))مساعد حليمة عيودنه)د))
 3 شقة) دلشتتاني  دلعالم  زنقة  (6

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد ))مساعد حليمة))عيودنه)د))
زنقة دلعالم دلشتتاني شقة)3 22222 

دلددردلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0وليوز)2219)تحت رقم)435811.
822I

دئتمانية فيددكا،)شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

CENTRE LAGUOIRA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دئتمانية فيددكا، شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

شارع دلعركوب رقم 7724-21 
صيدوق دلبر0د رقم 146، 73222، 

دلددملة دملغرب
CENTRE LAGUOIRA شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دملسجد بدون رقم - 73222 دلددملة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
16969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (25
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.CENTRE LAGUOIRA
-دصالح) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

خميع دنودع عجالت دلسياردت.
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دملسجد بدون رقم)-)73222)دلددملة)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد محمد دهل دعبال):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد محمد دهل دعبال عيودنه)د))
حي دلغفردن رقم)58 73222)دلددملة)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محمد دهل دعبال عيودنه)د))
حي دلغفردن رقم)58 73222)دلددملة)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

اخيبر)2222)تحت رقم)1259.

821I

KHM CONSULTING

HASH BY HANNA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

KHM CONSULTING
1 زنقة  د0ت  باعمردن دملمر ب 

دلطابق دالول  دلرقم 126 تقاطع 
شارع محمد دلخامس و دملقاومة ، 

22252، دلددر دلبيضاء دملغرب
HASH BY HANNA شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
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وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 12 
زنقة عين عوا  دقامة دلرحيوي - 

12122 دلددر دلبيضاء دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.363653

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)
ذدت) شركة  (HASH BY HANNA
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
دلوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم)
 12 رقم) دإلختماعي  مقرها  وعيودن 
(- دلرحيوي) دقامة  عوا   عين  زنقة 
دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة) (12122

النعددم دلنشاط.
و عين:

دلسيد) ))بوعياا))هياء)و عيودنه)د))
 22222 ش3  دلزيردوي  شارع  (268
(( ( كمصفي) دملغرب  دلبيضاء) دلددر 

للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 12 وفي رقم) (2222 نونبر) (23 بتاريخ)
(- دلرحيوي) دقامة  عوا   عين  زنقة 

12122)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762354.

822I

ارعة درشاادت ش.م.م

CLEAN MINDS FILMS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

ارعة درشاادت ش.م.م
15 شارع بئر أنزردن صيدوق بريد 
12 تصومعت 15 شارع بئر أنزردن 

صيدوق بريد 12 تصومعت، 
45222، ورزدزدت دملغرب

CLEAN MINDS FILMS شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 89 
دلحي دملحمدي  - 45222 ورزدزدت 

دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.12517

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

 12.222« أي من) ارهم») (292.222»

عن) ارهم») (322.222« إلى) ارهم»)

أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2221)تحت رقم)21.

823I

audilex accounting

CHEZ SAHRAOUI
شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد0د للشركة

audilex accounting

 rue(al(mouzdalifa(imm(sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

  CHEZ SAHRAOUI

شركة ذدت مسؤولية محدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دلسفلي دلسعاا  رقم 134 دملحاميد 

- 42222 مردكش دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.128293

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تم تعيين) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دلشرقاوي دنس كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119134.

824I

AL ASSASSE AFFAIRES

 ste AKRAM YASSINE DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

دلشقة 5 أ دلعمار  15 دلطابق دلثاني 
زنقة سبو دملد0ية دلجد0د  مكياس ، 

MEKNES MAROC ،52222

 ste AKRAM YASSINE DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي دلبستان 

3 دلعمار  38 رقم 15 أ  ويسالن  - 

52282 مكياس دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.31257

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر) (2218 اخيبر) (31 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 ste AKRAM ذدت دلشريك دلوحيد)

  YASSINE DE TRAVAUX DIVERS

مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم وعيودن)

دلعمار ) (3 مقرها دإلختماعي دلبستان)
 52282 (- ( ويسالن) ( أ) (15 رقم) (38

صعوبة) (: ل) نتيجة  دملغرب  مكياس 

دالندماج.

و حدا مقر دلتصفية ب دلبستان)
(- ( أ ويسالن) (15 رقم) (38 دلعمار ) (3

52282)مكياس دملغرب.)

و عين:

و) دلبوعزدوي  ( مليفة) دلسيد) ))
عيودنه)د))دلبستان)3)دلعمار )38)رقم)

15)أ ويسالن))52282)مكياس دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)دلبستان)
3)دلعمار )38)رقم)15)أ ويسالن).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (21 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)648.

825I

BEST SMART TECH

BEST SMART TECH
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BEST SMART TECH
 N°662 LOT(MHAMID 4 -

marrakech ، 40000، مردكش 
دملغرب

BEST SMART TECH شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي محل 

بالطابق دالر�شي دملحاميد 4  رقم 
662 - 42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
125977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 0ونيو) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 BEST (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.SMART TECH
دملتجر في) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دالستيردا و دلتصد0ر
دلتجار 

دو) دملختلفة  دالشغال  في  دملقاول 
دلبياء.

محل) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
بالطابق دالر�شي دملحاميد)4))رقم)662 

-)42222)مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

عبددلحكيم) شيبوب  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عبددلحكيم) شيبوب  دلسيد 
 662 رقم) ( (4 دملحاميد) عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عبددلحكيم) شيبوب  دلسيد 
 662 رقم) ( (4 دملحاميد) عيودنه)د))

42222)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
شتيبر) (21 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)115125.
826I

PREMIUM FINANCE

PROPRE CLEAN PLUS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PROPRE CLEAN PLUS شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 297 
متجر  رقم 2 تجزئة دملسير   3 ب - 

42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.PROPRE CLEAN PLUS
غرض دلشركة بإ0جاز):)مصبية.

عيودن دملقر دالختماعي):)رقم)297 
(- 3)ب) ( تجزئة دملسير ) (2 رقم) ( متجر)

42222)مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: حدو) بن  مردا  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) حدو  بن  مردا  دلسيد 
 67 16)عمار ) دبودب مردكش ميطقة)

شقة)24 42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) حدو  بن  مردا  دلسيد 
 67 16)عمار ) دبودب مردكش ميطقة)

شقة)24 42222)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119185.

827I

sofoget

svb sellerie
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
svb sellerie شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دلرباط 

أمل 5 رقم cym  351 - ---- دلرباط 
دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.127439

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 شتيبر) (21 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
بيود) ( فيكتوريا) (( ( تفويت دلسيد)
 52 أصل) من  دختماعية  حصة  (52
كريستييا)) ( (( ( دلسيد) ( حصة لفائد )

تريم بتاريخ)21)شتيبر)2222.
)بوليد) ) )))ستيف) تفويت دلسيد)
 52 أصل) من  دختماعية  حصة  (52
كريستييا)) ( (( ( دلسيد) ( حصة لفائد )

تريم بتاريخ)21)شتيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (27 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129169.
828I

bucof

ALU STAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

bucof
 bd(med 6 centre(irac(imm(f2 29
 appt(n 4 ، 42000، casablanca

maroc
ALU STAR  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 

63 رقم 57 داللفة دلددر دلبيضاء - 
22222  دلددر دلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.282817
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 27)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
مبلغ) ( ( (ALU STAR دلشريك دلوحيد)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)
 57 رقم) (63 زنقة) دإلختماعي  مقرها 
  22222 (- دلبيضاء) دلددر  داللفة 
:)حل) دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة ل)

دلشركة وإ0قاف دلنشاط).
زنقة) ( ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

(- دلبيضاء) دلددر  داللفة  (57 رقم) (63

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)

و عين:

 ABDELAZIZ  EL ( دلسيد) ))

 PROJET عيودنه)د)) و  (ALAOUI

 TAOUHID GH A6 IM 62 N 1

 RAHMA 2 DAR BOUAZZA

دلددر) (NOUACEUR CASA 22222

دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2219)تحت رقم)725645.

829I

sofoget

SVB SELLERIE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

svb sellerie  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلرباط 

أمل 5 رقم cym  351 - ------ دلرباط 

دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.127439

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تم تعيين) 21)شتيبر) دملؤرخ في)

تريم) ( مسير خد0د للشركة دلسيد) ))

كريستييا كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (27 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129169.

812I
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FIDUCIAIRE(GÉNÉRALE

سجا اسورانس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

FIDUCIAIRE(GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
سجا دسوردنس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 221 
شارع محمد دلزرقطوني دلطابق 
6 دلددردلبيضاء - 22222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.74523

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
)دلسبتي) تفويت دلسيد)) ))محمد)
أصل) من  دختماعية  حصة  (6.299
بريفاس) لفائد   حصة  (6.299

دسوردنس بتاريخ)25)اخيبر)2222.
تفويت دلسيد)) ))مليل))دلجعيدي)
أصل) من  دختماعية  حصة  (3.722
بريفاس) لفائد   حصة  (3.722

دسوردنس بتاريخ)25)اخيبر)2222.
دملولى) ( سعيد ) (( ( تفويت دلسيد)
1)حصة دختماعية من أصل) دلعردقي)
سعد)) (( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1

دملوباركي بتاريخ)25)اخيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762262.
811I

sofoget

svb sellerie
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
svb sellerie شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلرباط 
أمل 5 رقم cym 351   ------- دلرباط 

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.127439

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)21)شتيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
---- ( ( (cym 351 5)رقم) »دلرباط أمل)
---)دلرباط دملغرب»)إلى)»79)شارع دبن)
دلرباط))) (6 دلثاني شقة) دلطابق  سييا 

--------)دلرباط))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (27 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)129169.
812I

SOFICODEX

ARROUSAT ELAHLAM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

SOFICODEX
 41  زنقة دبن بطوطة دلطابق دلثاني 
و دلثالث ، ارب عمر ، 22232، دلددر 

دلبيضاء دملغرب
ARROUSAT ELAHLAM شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي  مركز 
رياض 61، زدوية الل دلياقوت و 

مصطفى دملعاني رقم 62، دلطابق 
دلثاني - 22222 دلددردلبيضاء 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.395769

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 ARROUSAT دلوحيد) دلشريك  ذدت 
 22.222 رأسمالها) مبلغ  (ELAHLAM
دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
زدوية الل دلياقوت) (،61 مركز رياض)
دلطابق) (،62 و مصطفى دملعاني رقم)

دلثاني)-)22222)دلددردلبيضاء)دملغرب)
نتيجة ل):)قلة دلزبائن ودمليافسة.

مركز) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
و) دلياقوت  الل  زدوية  (،61 رياض)
دلطابق) (،62 رقم) دملعاني  مصطفى 
دلثاني)-)22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.)

و عين:
دلضاهر) محمد  دلسيد) ))
محمد) شارع  (666 عيودنه)د)) و 
دلسااس دلطابق)5)دلشقة)6 22522 
(( ( كمصفي) دملغرب  دلددردلبيضاء)

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  
 666 (: بالتصفية) دملتعلقة  دلوثائق 
 5 دلطابق) دلسااس  محمد  شارع 

دلشقة)6)-)دلددردلبيضاء
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759254.
813I

BENIDER ZINEB CONSULTING

KOOL FOOD
إعالن متعدا دلقردردت

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KOOL FOOD »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 11 شارع 
إميل زوال ، دلصخور دلسوادء حي 

محمدي عين دلسبع دلددر دلبيضاء - 
22323 دلددر دلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.222727
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)32)0ونيو)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
-)زياا  رأس دملال بمبلغ)22.222.222 
،)عن طريق مودزنة دلحسابات) ارهم)

تجاه) دلددئيين  للشركاء) دلجارية 

 59.622.222 دلشركة ليرتفع بها من)

ارهم إلى)79.622.222)ارهم بتأسيس)

من) مرقمة  خد0د  سهم  (222.222

796.222,حررت هذه) إلى) (596.221

دلزياا  بالكامل.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:6-7 رقم) بيد 

 7 و) (6 دملااتين) تعد0الت على  ما0لي:)

من دليظام دألسا�شي

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)754298.

814I

مكتب دلحسابات دلعباا

BEST SEFROU
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

مكتب دلحسابات دلعباا

23 بلوك 3 بئردنزردن بيصفار، 

31222، صفرو دملغرب

BEST SEFROU  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 

1242 حي زالغ بيصفار صفرو  - 

31222 صفرو  دملغرب .

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.1465

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 نونبر) (32 في) دملؤرخ 

ذدت) شركة  ( (BEST SEFROU حل)

رأسمالها) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 

مقرها) وعيودن  ارهم  (82.222

دإلختماعي رقم)1242)حي زالغ بيصفار)

دملغرب)) ( صفرو) (31222 (- ( صفرو)

نتيجة المليافسة).

و عين:

و) ( بوعيون) ( ( حكيم) دلسيد) ))
حي) (3 بلوك) (476 رقم) عيودنه)د))
صفرو)) (31222 ( صفرو) دلرفا0ف 

دملغرب))كمصفي)) ))للشركة.
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و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)32)نونبر)2222)وفي رقم)1242 
 31222 (- ( صفرو) بيصفار  زالغ  حي 

صفرو))دملغرب).
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
24)اخيبر) بتاريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2222)تحت رقم)1465.
815I

L’OISEAU FACHE

L›OISEAU FACHE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

L›OISEAU FACHE
25 دقامة بلدون شارع عبد هللا بن 
0اسين رقم 8 طابق 7 25 دقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن 0اسين رقم 
8 طابق 7، 22312، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
L›OISEAU FACHE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 25دقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن 0اسين 
طابق 7رقم 8 - 22322 دلدردلبيضاء 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.424227

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 13)مارس) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
  L’OISEAU FACHE دلشريك دلوحيد)
مبلغ رأسمالها)22.222)ارهم وعيودن)
بلدون) 25دقامة  دإلختماعي) مقرها 
شارع عبد هللا بن 0اسين طابق)7رقم)
دملغرب) دلدردلبيضاء) (22322 (- (8

نتيجة ل):)-ميافسة.
25دقامة) و حدا مقر دلتصفية ب)
0اسين) بن  هللا  عبد  شارع  بلدون 
22322)دلدردلبيضاء) (-(8 7رقم) طابق)

دملغرب.)
و عين:

زيد) دبو  ( ( محمد كريم) دلسيد) ))
فرنسا) (97272 فرنسا) عيودنه)د)) و 

فرنسا كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0وليوز)2222)تحت رقم)13952.
816I

MACOSIS CONSULTING

NEMIRI TRAVAUX
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
NEMIRI TRAVAUX شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم  
54زنقة دلوفاء دلسعاا  فاس - 

32222 فاس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.56521

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (12 دملؤرخ في)
ذدت) شركة  (NEMIRI TRAVAUX
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
دلسعاا ) دلوفاء) 54زنقة  ( رقم)
فاس دملغرب نتيجة) (32222 (- فاس)

لصعوبات مالية.
و عين:

و) دلفزدزي  ( محمد) دلسيد) ))
 3 دلشقة) (122 عمار ) عيودنه)د))
دلطابق دلثاني باب دلغول ظهر دملهردز))
(( ( كمصفي) دملغرب  فاس  (32222

للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
رقم) وفي  (2222 نونبر) (12 بتاريخ)

(- فاس) دلسعاا   دلوفاء) 54زنقة 
32222)فاس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3923/222.
817I

FIDULIMAR

SITE-EXTRA SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SITE-EXTRA(SARL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر سيت  
دليقوب دكدز - 47722 زدكور  

دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.2911

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (31 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«122.222)ارهم»)أي من)»122.222 
عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)
أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (26 بتاريخ) ( دالبتددئية بزدكور )

2221)تحت رقم)24.
818I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

MARWIN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
MARWIN شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 22 

بلوك س زودغة دلعليا  - 32222 

فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (13

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MARWIN

حلودني) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

بالتقسيط.
 22 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

بلوك س زودغة دلعليا))-)32222)فاس)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

(: دملجيد) عبد  مودلد0ن  دلسيد 

,)مخزون) (122222 (: دالصل دلتجاري)

(: دلصيدوق) (, (11381.75 (: دلسلع)

8618.25)بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دملجيد) عبد  مودلد0ن  دلسيد 

مجموعة) مسعوا  قطاع  عيودنه)د))
دلياظور) (62722 ( بوعرك سلودن) (36

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دملجيد) عبد  مودلد0ن  دلسيد 

مجموعة) مسعوا  قطاع  عيودنه)د))
دلياظور) (62722 ( بوعرك سلودن) (36

دملغرب
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3877/2222.

819I

EURODEFI MANAGEWELL

OMNIBUILD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

www.EURODEFIS.com

 EXPERTISE COMPTABLE ET

AUDIT

TEL : 05.22.48.47.24

إنشاء شركة ادت مسؤولية محدوا  

OMNIBUILD

مسجلة بالسجل دلتجاري تحت رقم 

483645

في) دملؤرخ  دلعرفي  لقانون  وفًقا 

21/12/2222،)تم إنشاء)شركة ادت)

 OMNIBUILD( مسؤولية محدوا

دملقر دالختماعي:)119،)عبد دملومن)
دلطابق دلثاني،)رقم)15)دلددر دلبيضاء)

دملساحات) وتجد0د  إنشاء) دملوضوع:)

ثيائي) تصميم  ودملهيية،) دلشخصية 

 99 دملد :) (... دألبعاا) وثالثي  دألبعاا 
 100،000.00 دملال:) رأس  سية،)
ارهم،)دلشركاء:)دلسيد علي دلعزوزي)

رقم دلوطيية  دلبطاقة  حامل  (،

هددج) هيد  دلسيد   (، (S354787

 BK155783(حاملة دلبطاقة دلوطيية

حامل) (، هددج) دلعزيز  دلسيدعبد  (،

 BK222364 ( دلبطاقة دلوطيية رقم)

حامل) دورياغلي،) 0وسف  دلسيد  و 

.BE 649987(دلبطاقة دلوطيية رقم

حامل) دلعزوزي  دلسيد  دملسير:)

دلبطاقة دلوطيية)S354787)ودلسيد )

هيد هددج حاملة دلبطاقة دلوطيية)

BK155783)تمرين:)مدني)

قانوني في دملحكمة) (- إ0ددع مدني)

بتاريخ) دلبيضاء) دلددر  في  دلتجارية 

 758449 تحت) (12/22/2222

مسجلة بالسجل دلتجاري تحت رقم)

.483645

822I

GLOFID

TOKYO GAME
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

GLOFID

196 شارع دلسفير بن عائشة دلطابق 

دلثاني دلرقم 4 ، 22322، دلددر 

دلبيضاء دملغرب

TOKYO GAME شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 81 

مكرر دلزنقة 1 تجزئة دلفتح 3 غين 

دلشق - 22482 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.99847

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 15)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (TOKYO GAME

مقرها) وعيودن  ارهم  (422.222

 1 دلزنقة) مكرر  (81 رقم) دإلختماعي 

 22482 (- 3)غين دلشق) تجزئة دلفتح)

دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة ل):)عدم)

بلوغ و تحقيق دالهددف دلسامية.

 81 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)

عين) (3 تجزئة دلفتح) (1 مكرر دلزنقة)

دلشق)-)22482)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)

و عين:
و) دمكروا  ( رشيد) دلسيد) ))

عيودنه)د))حي دلفتح)3)دلزنقة)1)دلرقم)

83)عين دلشق)22482)دلددر دلبيضاء)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762287.

821I

COGEST

BATICAN
إعالن متعدا دلقردردت

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC

BATICAN »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: اودر 

دلحفا0ة كام 11522 طريق مد0ونة - 

22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.73943

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)12)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 

 1222 تفويت) على  دملصااقة  ما0لي:)

دلشافعي) دلسيد  لفاءا   حصة 

دلسيد) طرف  من  عبددلرحمان،)

نصا0ص محمد بتاريخ)12/12/2222

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

نصا0ص) دلسيد  دستقالة  ( قبول)

وحيد) كمسير  صفته  من  محمد 

للشركة,

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعيين دلسيد دلشافعي عبددلرحمان)

مسير وحيد للشركة ملد  غير محدوا 

قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحيين دلقانون دالسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحيين دلقانون دالسا�شي

بيد رقم)8:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلحصص دالختماعية

على) 0يص  دلذي  (:14 رقم) بيد 

ما0لي:)تسيير دلشركة

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762352.

822I

COGEST

SOTECA
إعالن متعدا دلقردردت

COGEST
 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC
SOTECA »شركة  دلتضامن»

وعيودن مقرها دالختماعي: اودر 
دلحفا0ة كام 11522 طريق مد0ونة - 

22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.88823

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)21)أكتوبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:1 رقم) قردر 
 5835 تفويت) على  دملصااقة  ما0لي:)
حصة لفاءا  دلسيد نصا0ص دحمد)
دلشافعي) دلسيد  طرف  من  دمين،)

عبددلرحمان بتاريخ)21/12/2222
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحيين دلقانون دالسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحيين دلقانون دالسا�شي
بيد رقم)8:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلحصص دالختماعية
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762356.

823I

HTA CONSEIL

EWAN IMMO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد دلخامس وشارع 
ألبير دألول دلطابق دلسابع مكتب 

رقم 729 -، 22262، دلددر دلبيضاء 
دملغرب

 EWAN IMMO
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شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 59 شارع 
دلزرقطوني دلطابق 11 دملكتب رقم 
32 - 22362 دلددر دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
485265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (32
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 EWAN(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO
إقتياء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
خميع دلعقاردت وإادرتها وإعاا  بيعها)

؛
إ0جار أي عقار مؤثث ومجهز أم ال.

دملساهمة أو دلتباال أو دلبيع ألي)
ملكية عقارية أو حقوق عينية..

59)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
رقم) دملكتب  (11 دلطابق) دلزرقطوني 

32)-)22362)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 
1.222.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

 12.222 ( (: مليل) هالل  دلسيد 
حصة بقيمة)122,22)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد هالل مليل عيودنه)د))زنقة)
دلددر) (22212 حي دلهياء) (13 رقم) (32

دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد هالل مليل عيودنه)د))زنقة)
دلددر) (22212 حي دلهياء) (13 رقم) (32

دلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762441.
824I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

DEFI IMMOBILIER
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شارع باستور، دلطابق دلثاني 
رقم 27 ، 92222، طيجة دملغربي

DEFI IMMOBILIER شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
موالي رشيد دملجمع دلسكني 

دلحد0قة بلوك 2 عمار  1، 2 و3 رقم 
61 - 92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
112963

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 0وليوز) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 DEFI (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.IMMOBILIER
دإلنعاش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
رقم) إطار  قانون  إطار  في  دلعقاري 
دملؤسس مليثاق دالستثمار) (18 (– (95

باملغرب.
أشكاله،) أنودع  خميع  في  دلبياء)
أشغال دلبياء)سودء)لحساب دلشركة)
دلدردسات) إنجاز  دلغير،) لحساب  أو 
دلعقارية،) باألشغال  دملتعلقة 
من) دملقاولة  دملشاركة،) دلدردسة،)
دملشاريع) دلتجزئات  وإنجاز  دلباطن 

دلصياعية،)دلسياحية وغيرها.

دملباشر) دلتسويق  دلشردء،) دلبيع،)
ودلتصد0ر،) دالستيردا  بالوساطة،) أو 
ودلخارخية،) دلددملية  دلتجار  
في) ودملشاركة  دلتوزيع،) دستئجار،)
دلتمثيل،) ودلعام،) دلخاص  دملزدا 
نقل) تخزين،) دلشحن،) دلوساطة،)
وتوزيع خميع دلسلع دلخام،)دملصيعة)
وشبه دملصيعة دملتعلقة بجميع دملودا)
دلتجارية،) دلصياعية،) دلكيميائية 

دلزردعية ودملودا دلغذدئية,
دلشركات) خميع  في  دملشاركة 
عن) سودء) مماثل  هدف  لها  دلتي 
طريق دالكتتاب في دلزياادت في رأس)
إنجاز) تأسيس شركات خدا،) دملال،)
بالتشارك مع شركات أمر  عمليات)

تدمل في نطاق هدف دلشركة.
دلعمليات) كل  عامة،) وبصفة 
دمليقولة) دلصياعية،) دلتجارية،)
غير) أو  مباشر   عالقة  لها  ودلثابتة 
مباشر  بهدف دلشركة أو من شأنها)

دملساهمة في تطوير دلشركة.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
موالي رشيد دملجمع دلسكني دلحد0قة)
(- (61 رقم) و3) (2 (،1 عمار ) (2 بلوك)

92222)طيجة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد صالح هاهاتي):))922)حصة)

بقيمة)922)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) هاهاتي  صالح  دلسيد 
 1 زنقة ميموز  عمار  دالمودن طابق)

رقم)3 92222)طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) هاهاتي  صالح  دلسيد 
 1 زنقة ميموز  عمار  دالمودن طابق)

رقم)3 92222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (17 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)7612.

825I

DEMER CONSULTING

FOU-FAR CLEAN SERVICE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
توسيع نشاط دلشركة)

DEMER CONSULTING
 BD(Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2
20000 ،، دلددردلبيضاء دملغرب
 FOU-FAR(CLEAN(SERVICE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي 61 شارع 
لال دلياقوت طابق 4 رقم 16  - 
22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.433321
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تمت) (2222 نونبر) (23 في) دملؤرخ 
نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):
صياعة ميتجات دليظافة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762363.
826I

CABINET BADREDDINE

RADIOLOGIE
عقد تسيير حر ألصل تجاري))دألشخاص)

دملعيويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

RADIOLOGIE
 21 عقد حر مؤرخ قي) ( بمقت�شى)
 ESSALAM أعطى) (2222 اخيبر)
دملسجل بالسجل) (MANAGEMENT
دلتجارية) باملحكمة  (69389 دلتجاري)
لألصل) دلحر  دلتسيير  حق  بمردكش 
0اسمين) تجزئة  ب  دلكائن  دلتجاري 
 42222 (- ( دلبيضاء) دلددر  طريق 
 CENTRE لفائد ) دملغرب  مردكش 
ملد ) (DE RADIOLOGIE ESSALAM
و) (2222 0يا0ر) (21 5)سية تبتدئ من)
تنتهي في)31)اخيبر)2224)مقابل مبلغ)

شهري قيمته)35.222)ارهم.

827I
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CABINET ML AUDIT

RAS JNANE HADDOU
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET ML AUDIT
 Angle(Av. Med(V(et(Youssef(B.
 Tachfine, résidence(Yamna(n°

 24 - Tanger ، 900000، TANGER
MAROC

RAS JNANE HADDOU »شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: شارع 
ريحان, تجزئة دلحرية 3, بقعة 82 
طيجة. - 92222 طيجة دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.28661
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)32)أبريل)2214
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تفويت حصص إختماعية

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
تغيير دلشكل دلقانوني للشركة

على) 0يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 
دلحفاظ على دملسير  دلوحيد ) ما0لي:)

للشركة
قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل دلقانون دألسا�شى للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
فوت دلسيد دلبوشيكري عبد دلقاار)
خميع حصصه دالختماعية من فئة)
122)ارهم للودحد  دلتي كان 0متلكها)
ادمل دلشركة لفائذ :)دلسيد  بيعزوز)
دختماعية,) حصة  (4878 لطيفة)
 4878 دلبوشيكري) دحسان  دلسيد  
بشر ) دلسيد   دختماعية,) حصة 
4878)حصة دختماعية,) دلبوشيكري)
 4878 دلبوشيكري) ناا0ة  دلسيد  
نصر ) ودلسيد   دختماعية,) حصة 
دلبوشيكري)4878)حصة دختماعية).
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
من) للشركة  دلقانوني  دلشكل  تغيير 
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 

ذدت) شركة  دلي  ودحد  بشريك 
مسؤولية محدوا ).

بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلبوشيكري) دلسيد   على  دلحفاظ 
دلوحيد ) دملسير   بصفتها  بشر  
كل) عن  دمليفرا  توقيعها  و  للشركة 

دلعمليات ملد  غير محدوا .
بيد رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل دلقانون دألسا�شى للشركة
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0وليوز) (23 بتاريخ) ( دلتجارية بطيجة)

2214)تحت رقم)28661.
828I

CAP AUDIT

NORDAW
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB(EL(MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

NORDAW شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
يعقوب ميصور رقم 2 طابق 3 رقم 5 

طيجة 92222 طيجة دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
126485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 0ونيو) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.NORDAW
غرض دلشركة بإ0جاز):)شردء)وبيع)
وتأخير دألمودل دمليقولة وغير دمليقولة

)مقاول دلتركيبات دلكهربائية

ودألعمال) دلكهربائية  دألعمال  (
دملتيوعة.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
يعقوب ميصور رقم)2)طابق)3)رقم)5 

طيجة)92222)طيجة دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد معاا مومني)):))122)حصة)

بقيمة)1.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد معاا مومني عيودنه)د))حي)
  7 برج دقشور طابق) دقامة  ماالباطا 

92222)طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد معاا مومني عيودنه)د))حي)
  7 برج دقشور طابق) دقامة  ماالباطا 

92222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0وليوز) (22 بتاريخ) ( دلتجارية بطيجة)

2222)تحت رقم)232672.
829I

دئتمانية))دلخبر 

CAFE NAVOLA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

دئتمانية  دلخبر 
49  زنقة  دملد0ية ، 26122، برشيد 

دملغرب
CAFE NAVOLA   شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 13 نجزئة 
دليسر شارع محمد دلخامس دلطابق 

دلثالث يسارد  - 26122 برشيد  
دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.13631
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)24)اخيبر)2222)تم))تحويل))

للشركة) دلحالي  دالختماعي  دملقر 

محمد) دليسر شارع  نجزئة  (13« من)

(- ( يسارد) دلثالث  دلطابق  دلخامس 

»متجر) إلى) دملغرب») ( برشيد) (26122

دملحيط) تجزئة  دالر�شي  بالطابق 
(- ( سيدي رحال دلشاطئ) (92/1 رقم)

26122)برشيد)))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دالبتددئية ببرشيد)

2222)تحت رقم)1231.

832I

CONCILIUM EXPERTISE

MADWEIZE CONSULTING
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�شى دبن نصير، دلطابق 

دلخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 

دلددر دلبيضاء ، 22262، دلددر 

دلبيضاء دملغرب

 MADWEIZE CONSULTING

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة دبو 
زد0د دلدداو�شي، رقم ، 9دملعاريف - 

22332 دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

485247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (16

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MADWEIZE CONSULTING

دلتدريب) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

ودالستشاردت.
زنقة دبو) (: عيودن دملقر دالختماعي)
(- 9دملعاريف) (، رقم) دلدداو�شي،) زد0د 

22332)دلددر دلبيضاء)دملغرب.
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أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: خريدي) داريس  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد  دميية بامد ):))522)حصة)
بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

داريس خريدي عيودنه)د)) دلسيد 
طالب) عمار   دلدهبي  ميصور  زنقة 
دملحمد0ة) (28822   5 ش) (2 دلطابق)

دملغرب.
عيودنه)د)) بامد   دميية  دلسيد  
طالب) عمار   دلدهبي  ميصور  زنقة 
دملحمد0ة) (28822   5 ش) (2 دلطابق)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) بامد   دميية  دلسيد  
طالب) عمار   دلدهبي  ميصور  زنقة 
دملحمد0ة) (28822   5 ش) (2 دلطابق)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762424.
831I

prensacom

ILLY TANGER SERVICES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

prensacom
  imm(antee 8 rue(imam(ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger(maroc

ILLY TANGER SERVICES شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي قطعة 
رقم237 .دمليطقة دلحر  للتصد0ر 
طيجة٠أوطوموتيف سيتي .خماعة 

دلجودمعة ٠دقليم دلفحص 
دنجر ٠طيجة - 92222 طيجة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 ILLY (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TANGER SERVICES

مركز) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالعمال

دملجهز .وقاعات) دملكاتب  كردء)

دلشركات) وتوطين  دالختماعات 

دلتجارية.

قطعة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
للتصد0ر) دلحر   .دمليطقة  رقم237)

.خماعة) سيتي) طيجة٠أوطوموتيف 

دلفحص) ٠دقليم  دلجودمعة)

طيجة) (92222 (- دنجر ٠طيجة)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

((: ( دلسيد مالد علوش دلورياغلي)

522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)

 522 ( (: بولعيش) عبدهللا  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

(: ( دلسيد مالد علوش دلورياغلي) (

522)بقيمة)122)ارهم.

 522 (: بولعيش) عبدهللا  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلورياغلي)) علوش  مالد  دلسيد 
عيودنه)د))زنقة دلقا�شي عياض دقامة)

طيجة) (25 دلشقة) (6 دلتوحيد طابق)

92222)طيجة دملغرب.

دلسيد عبدهللا بولعيش عيودنه)د))

 75222    75116 دلبرج) شارع  (119

باريس))فرنسا.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلورياغلي)) علوش  مالد  دلسيد 

عيودنه)د))زنقة دلقا�شي عياض دقامة)

طيجة) (25 دلشقة) (6 دلتوحيد طابق)

92222)طيجة دملغرب

دلسيد عبدهللا بولعيش عيودنه)د))

 75222    75116 دلبرج) شارع  (119

باريس))فرنسا

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237815.

832I

INNOVCUBATOR SARL

GREEN WATECH

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

INNOVCUBATOR SARL

صيدوق بريد 2292 وكالة دلعيون 

دملد0ية، 72222، دلعيون دملغرب

GREEN WATECH  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

موالي عبد هللا زنقة دلتحرير رقم 1 - 

72222 دلعيون دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.26261

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)11)نونبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

»شارع موالي عبد هللا زنقة دلتحرير)

دملغرب») دلعيون  (72222 (- (1 رقم)

زنقة) (727 تجزئة) دلقدس  »حي  إلى)

دلعيون)) (72222 (- (24 دمسترادم رقم)

دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بالعيون)

2221)تحت رقم)17/2221.

833I

INNOVCUBATOR SARL

GREEN WATECH
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

INNOVCUBATOR SARL
صيدوق بريد 2292 وكالة دلعيون 
دملد0ية، 72222، دلعيون دملغرب
GREEN WATECH   شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلقدس 
تجزئة 727 زنقة دمسترادم رقم 24 - 

72222 دلعيون دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.26261

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم تعيين) (2222 نونبر) (11 دملؤرخ في)
دلسيد) ))) للشركة  خد0د  مسير 

بوكردني سلمى كمسير وحيد
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بالعيون)

2221)تحت رقم)17/2221.
834I

SFM EXPERTS

MY REST
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

SFM EXPERTS
 AV DES FAR TOUR DES

 HABOUS ، 20500،
CASABLANCA MAROC

MY REST »شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 27، 
زنقة  2، تجزئة سعد دلخير، دلحي 
دلحسني - 22522 دلددر دلبيضاء  

دملغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.281821
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)11)نونبر)2222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:
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YOMY EAT
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759332.
835I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 OURIKA - أوريكا برومسيون
PROMOTION

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC

 OURIKA - أوريكا برومسيون
PROMOTION شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
دلخليل٬ دلزنقة 121, دلرقم 16, حي 
موالي عبد هللا عين دلشق  - 22472 

دلددر دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
323985

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2214 أبريل) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 OURIKA (- برومسيون) أوريكا 

.PROMOTION
دإلنعاش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعقاري.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
حي) (,16 دلرقم) (,121 دلزنقة) دلخليل٬)
موالي عبد هللا عين دلشق))-)22472 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: زيتوني) لحسن  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) زيتوني  لحسن  دلسيد 
عين) (22 رقم) (28 زنقة) (2 حي دإلنار )
دلشق دلبيضاء)22472)دلددر دلبيضاء)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) زيتوني  لحسن  دلسيد 
عين) (22 رقم) (28 زنقة) (2 حي دإلنار )
دلشق دلبيضاء)22472)دلددر دلبيضاء)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

شتيبر)2217)تحت رقم)549296.
836I

JURISMAG SARL

 DEFACTORETAILMA SARL
AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 DEFACTORETAILMA SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة 

دلقصر،  بيا0ة ا، زدوية شارع غاندي 
وشارع يعقوب دمليصور، دلطابق 

2، رقم 8   - 22222 دلددر دلبيضاء 
دملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.319289

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر) (2222 غشت) (11 في) دملؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

محل) بالعيودن  دلكائن  و  (- دلتسمية)

رقم)L1.232)دلطابق دألر�شي)،))دملركز)

دلتجاري مروكو مول))-)22222)دلددر)

طرف) من  دملسير  و  دملغرب  دلبيضاء)

 BURGAçOGLU AHMET(( (دلسيد

.  HAMDI

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758287.

837I

YODISTRIBY-OFFICE

YODISTRIBY-OFFICE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

YODISTRIBY-OFFICE

فاس دلطابق دالول رقم 39 ودا 

دملخازن دلنرخيس A ، 30000، فاس 

دملغرب

YODISTRIBY-OFFICE شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي فاس 

دلطابق دالول رقم 39 ودا دملخازن 

دلنرخس A - 30000 فاس دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.52717

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 اخيبر) (32 في) دملؤرخ 

نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):

نقل دالمتعة غير دملصحوبة نيابة)

عن دالمرين..

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3926.

838I

cofiber(sarl

محطة أوقويس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

محطة أوقويس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي طريق 

دلسعيد0ة تجزئة دملجد - 62322 

بركان دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2195

دلعام) دلجمع  بمقت�شى 

اخيبر) (23 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 

دلشركة) رأسمال  رفع  تم  (2222

ارهم») (1.722.222« قدره) بمبلغ 

إلى) ارهم») (12.222.222« من) أي 

طريق) عن  ارهم») (11.722.222»

دلشركة) ا0ون  مع  مقاصة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( ببركان) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)25/2221.

839I

cofiber(sarl

محطة أوقويس
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مفض رأسمال دلشركة

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

محطة أوقويس شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي طريق 

دلسعيد0ة تجزئة دملجد - 62322 

بركان دملغرب.

مفض رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2195
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دلعام) دلجمع  بمقت�شى 
اخيبر) (23 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 
دلشركة) رأسمال  مفض  تم  (2222
ارهم») (8.622.222« قدره) بمبلغ 
إلى) ارهم») (11.722.222« من) أي 
(: طريق) عن  ارهم») (3.122.222»

تخفيض عدا))دألسهم.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( ببركان) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)25/2221.
842I

fidu_farabi

 SOCIETE GLAMACHO SARL
A.U

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، 32222، فاس دملغرب

 SOCIETE GLAMACHO SARL A.U
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 27, تجزئة 

دلشرفاء دملحل رقم 4 عين عمير - 
32252 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
64763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (13
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 SOCIETE GLAMACHO SARL

.A.U
دعددا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
مثلجات,) مخبز ,) دلحلويات,) وبيع 
مقشد ,)مفاوض,)معد للحفالت,)بيع)

وشردء)وتصد0ر ودستيردا..
 ,27 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
عين) (4 رقم) دملحل  دلشرفاء) تجزئة 

عمير)-)32252)فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد بييس دحمد):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) دحمد  بييس  دلسيد 
تجزئة ملسفرزنقة دلواد0ة طريق) (21

د0موزدر)32122)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دحمد  بييس  دلسيد 
تجزئة ملسفرزنقة دلواد0ة طريق) (21

د0موزدر)32122)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (16 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3145/22.

841I

abclaircompta

اش.ديف.بطب
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

abclaircompta
 av(mohamed 5 , appt 8 ,36

Temara ، 10000، RABAT(Maroc
دش.ا0ف.بطب شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 5 

شارع دلحسن 1 حي دلعبااي دلطابق 
دألول  - 12222 تمار  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
131591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (11
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

دش.ا0ف.بطب.
مختلف) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألشغال أو دلبياء).
 5 رقم) (: (: عيودن دملقر دالختماعي)
1)حي دلعبااي دلطابق) شارع دلحسن)

دألول))-)12222)تمار  دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: دملباركي) محسين  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 522 ( (: دليز0دي) سلو   دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد محسين دملباركي عيودنه)د))
وئام) سكتور  (1 رقم) موريتانيا  زنقة 

لعيا0د ))11222)سال دملغرب.
دلسيد  سلو  دليز0دي عيودنه)د))
تجزئة دليجاح حي) (24 عمار ) (7 رقم)

دلغزدلي)12222)تمار  دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد محسين دملباركي عيودنه)د))
وئام) سكتور  (1 رقم) موريتانيا  زنقة 

لعيا0د ))11222)سال دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (23 بتاريخ) ( بتمار ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)1692.
842I

STE REVCOMPTA

LANDS INTERNATIONAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

STE REVCOMPTA
عمار  رقم 28 دلطابق دالول دلشقة 

24 شارع دكرد دملد0ية دلجد0د  
مكياس ، 52222، مكياس دملغرب

LANDS INTERNATIONAL شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : حي 

دلرياض زنقة أصيال رقم 69 دلطابق 

دلثالث ويسالن مكياس - 52222 

مكياس دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.39765

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2222 غشت) (25 في) دملؤرخ 

 LANDS INTERNATIONAL حل)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

زنقة) دلرياض  حي  دإلختماعي  مقرها 

أصيال رقم)69)دلطابق دلثالث ويسالن)

دملغرب) مكياس  (52222 (- مكياس)

دلذي) دلهدف  تحقيق  لعدم  نتيجة 

تأسست من أخله دلشركة).

و عين:
)حاخيوي) دلسيد) ))عبد دلوهاب)

حي دلرياض زنقة أصيال) و عيودنه)د))

 52222 مكياس) ويسالن  (69 رقم)

مكياس دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

حي) وفي  (2222 غشت) (25 بتاريخ)

دلطابق) (69 دلرياض زنقة أصيال رقم)

 52222 (- مكياس) ويسالن  دلثالث 

مكياس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)662.

843I

PATTAM INDUSTRIES

PATTAM INDUSTRIES
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

PATTAM INDUSTRIES

25 دقامة بلدون شارع عبد هللا بن 

0اسين رقم 8 طابق 7 ، 22312، 

دلددر دلبيضاء دملغرب

PATTAM INDUSTRIES  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
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وعيودن مقرها دإلختماعي 25دقامة 
بلدون شارع عبد هللا بن 0اسين 

طابق 7رقم 8 - 22322 دلدردلبيضاء 
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.429641
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2219)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ) ( ( (PATTAM INDUSTRIES
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
بلدون) 25دقامة  دإلختماعي) مقرها 
شارع عبد هللا بن 0اسين طابق)7رقم)
دملغرب) دلدردلبيضاء) (22322 (- (8

نتيجة ل):)-ميافسة.
25دقامة) و حدا مقر دلتصفية ب)
0اسين) بن  هللا  عبد  شارع  بلدون 
22322)دلدردلبيضاء) (-(8 7رقم) طابق)

دملغرب.)
و عين:

و) دلدريوش  ( طارق) دلسيد) ))
عمار ) فاء) بلوك  ادرملان  عيودنه)د))
159)رقم)6)عين دلسبع))22222)دلددر)
دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

فبرد0ر)2222)تحت رقم)4799.

844I

LOTUS ROSE

LOTUS ROSE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

LOTUS ROSE
25 دقامة بلدون شارع عبد هللا بن 
0اسين رقم 8 طابق 7 25 دقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن 0اسين رقم 
8 طابق 7، 22312، دلددر دلبيضاء 

MAROC

LOTUS ROSE  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 25دقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن 0اسين 
طابق 7رقم 8 - 22322 دلدردلبيضاء 

دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.428899

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (27 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
   LOTUS ROSE دلوحيد) دلشريك 
ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
25دقامة) دإلختماعي) مقرها  وعيودن 
بلدون شارع عبد هللا بن 0اسين طابق)
7رقم)8)-)22322)دلدردلبيضاء)دملغرب)

نتيجة ل):)-ميافسة.
25دقامة) و حدا مقر دلتصفية ب)
0اسين) بن  هللا  عبد  شارع  بلدون 
22322)دلدردلبيضاء) (-(8 7رقم) طابق)

دملغرب.)
و عين:

و) بيغزودني  ( ضحى) دلسيد) ))
دلقدميري) دحمد  47زنقة  عيودنه)د))
4)فال فلوري دملعاريف) 2شقة) طابق)
دملغرب) دلبيضاء) دلددر  (22222

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)32779.
845I

Cabinet Nord Assistance

AGRITROPICAL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

Cabinet Nord Assistance
42 شارع محمد دلخامس ,إقامة انيا 

صيف B رقم 8 ، 92222، طيجة 
دملغرب

AGRITROPICAL شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 17 شارع 
BOVAPES- محمد دلخامس إقامة

BUILDING - 90000 طيجة دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.81361

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (2.152.222»
 2.252.222« إلى) ارهم») (122.222»
مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)
مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (21 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237372.

846I

socogese

»CALL SULTING«
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

«CALL SULTING» شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي زنقة 
دلضويات تجزئة وليلي - 32222 

فاس دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.41493

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)11)نونبر)2222)تم))تحويل))
للشركة) دلحالي  دالختماعي  دملقر 
(- وليلي) تجزئة  دلضويات  »زنقة  من)
»دلطابق) إلى) دملغرب») فاس  (32222
وليلي) تجزئة  (1 رقم) قطعة  دألول 
دملد0ية) د0مان  إقامة  دلضويات  زنقة 

دلجد0د )-)32222)فاس))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)2221/23.

847I

socogese

»CALL SULTING«
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تجد0د مد  مزدولة مهام دملسير0ن

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

«CALL SULTING» »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: زنقة 
دلضويات تجزئة وليلي  - 32222 

فاس دملغرب.
»تجد0د مد  مزدولة مهام دملسير0ن»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.41493
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)29)0وليوز)2222
مهام) مزدولة  مد   تجد0د  تقرر 
دملسير0ن ملد :)غير محدوا  دلسيودت.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)2221/24.

848I

مؤسسة بنشر  دملحمد0ة للتعليم دلخصو�شي

 ETABLISSEMENT
 BENCHARA

 MOHAMMEDIA
D›ENSEIGNEMENT PRIVÉ

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد0د للشركة

مؤسسة بنشر  دملحمد0ة للتعليم 
دلخصو�شي

حي دملحمد0ة 3 »مدرسة» ، 14222، 
سيدي سليمان دملغرب

 Etablissement Benchara
 Mohammedia d›Enseignement

 Privé
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 شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 

 Lotissement(Mohammedia 3  -

.14200 Sidi(Slimane(Maroc

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2977

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تم تعيين) 32)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

MANDILE Halima))كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  دالبتددئية 

29)نونبر)2222)تحت رقم)124.

849I

Cap Conseils

TISSUS HOME
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,323

20390، Casablanca(Maroc

TISSUS HOME شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 19 زنقة 

أحمد دملقري دلددر دلبيضاء 22222 

دلددر دلبيضاء دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.273

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (2.222.222»

«1.222.222)ارهم»)إلى)»3.222.222 

ارهم»)عن طريق):))إاماج دحتياطي أو)

أرباح أو عالودت إصددر في رأس دملال.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762225.

852I

KBH CONSULTING

D.M.6 PRO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
D.M.6 PRO شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي محل رقم 

23 رقم 235 مكرر زنقة 23 حي 
سيدي دلهااي زودغة فاس محل 

رقم 23 رقم 235 بيس زنقة 23 حي 
سيدي دلهااي زودغة فاس 32222 

فاس دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.64259

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«922.222)ارهم»)أي من)»122.222 
عن) ارهم») (1.222.222« إلى) ارهم»)
أو) نقد0ة  حصص  تقد0م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)23/221.
851I

Cap Conseils

GEAR9
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,323
20390، Casablanca(Maroc

GEAR9 شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 219 شارع 
دلزرقطوني و زدوية إبردهيم دلروادني 

رقم 11 و 12 دلطابق دألول 219 
شارع دلزرقطوني و زدوية إبردهيم 

دلروادني رقم 11 و 12 دلطابق دألول 
22332 دلددر دلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.271
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
بن) محسن  (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (198 شقرون)
(( ( دلسيد) ( 222)حصة لفائد ) أصل)
((« (THE(NEXT(CLIC(«(T.N.C شركة)

بتاريخ)24)اخيبر)2222.
بن) محسن  (( ( دلسيد) تفويت 
شقرون)1)حصة دختماعية من أصل)
222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))حسن)

دلروي�شي بتاريخ)24)اخيبر)2222.
بن) محسن  (( ( دلسيد) تفويت 
شقرون)1)حصة دختماعية من أصل)
222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))أسامة)

دلعمردوي بتاريخ)24)اخيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762224.
852I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 GEFCO MAROC FREE ZONE
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد0د للشركة

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GEFCO MAROC FREE ZONE
SARL AU   شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 

 ATLANTIC(FREE(ZONE, KM4,
 Bâtiment(d’accueil, 2ème(étage,
 Commune(Amer(Saflia, Kenitra

14000 - دلقييطر  دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.52257

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)25)أكتوبر)2222)تم تعيين)

مسير خد0د للشركة دلسيد) ))روخر))

سيباستيان رد0موند كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالقييطر ))بتاريخ)11)نونبر)

2222)تحت رقم)82224.

853I

comptafine

MAROC OCEAN
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc

MAROC OCEAN شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 46 شارع  

دلزرقطوني 2 دلطابع دلشقة 6  - 

22232 دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

485257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (11

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MAROC OCEAN

إادر ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتأخير قودرب دلنزهة.

46)شارع)) عيودن دملقر دالختماعي):)

(- ( (6 دلشقة) دلطابع  (2 دلزرقطوني)

22232)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
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 34 ( (: دلسيد أناس بيجلون زهر)

حصة بقيمة)3.334)ارهم للحصة).

33)حصة) ( (: دلسيد نوفل مبازي)

بقيمة)3.333)ارهم للحصة).

33)حصة) ( (: دلسيد مالد وسطي)

بقيمة)3.333)ارهم للحصة).

 34 (: دلسيد أناس بيجلون زهر) (

بقيمة)3.334)ارهم.

بقيمة) (33 (: دلسيد نوفل مبازي)

3.333)ارهم.

بقيمة) (33 (: دلسيد مالد وسطي)

3.333)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

زهر) بيجلون  أناس  دلسيد 

زنقة) (2 تجزئة سامية) (56 عيودنه)د))

 22232 دلبيضاء) دلودزيس  دليخيل 

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

عيودنه)د)) مبازي  نوفل  دلسيد 

45)زنقة الكرنيش بولو دلبيضاء) رقم)

22232)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

عيودنه)د)) وسطي  مالد  دلسيد 

دلحارثي) إاريس  دلردئد  شارع  (325

دلرباط))12222)دلرباط))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

زهر) بيجلون  أناس  دلسيد 

زنقة) (2 تجزئة سامية) (56 عيودنه)د))

 22232 دلبيضاء) دلودزيس  دليخيل 

دلددر دلبيضاء)دملغرب

عيودنه)د)) مبازي  نوفل  دلسيد 

45)زنقة الكرنيش بولو دلبيضاء) رقم)

22232)دلددر دلبيضاء)دملغرب

عيودنه)د)) وسطي  مالد  دلسيد 

دلحارثي) إاريس  دلردئد  شارع  (325

دلرباط))12222)دلرباط))دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762436.

854I

SOCIÉTÉ(GLOBE(MS(SARL  

MALKI REC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SOCIÉTÉ(MALKI(REC(SARL(AU

إقامة دلعزيزية  شارع دململكة دلعربية 

دلسعوا0ة دلطابق دلثالث رقم 22  

طيجة ، 92222، طيجة دملغرب

MALKI REC شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة 

دلعزيزية  شارع دململكة دلعربية 

دلسعوا0ة دلطابق دلثالث رقم 22 - 

92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (26

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 MALKI(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.REC

مدمة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
تحصيل دلد0ون

دلوساطة دلتجارية

أي عمليات توفير دلخدمة.

إقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلعربية) دململكة  شارع  ( دلعزيزية)

(- (22 دلسعوا0ة دلطابق دلثالث رقم)

92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:

بقيمة) (122 (: دلسيد هيثم مالكي)

1.222)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد هيثم مالكي عيودنه)د))زنقة)

دلشريف) ( موالي) عمار   سجلماسة 

رقم)32  92222)طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد هيثم مالكي))عيودنه)د))زنقة)

دلشريف) ( موالي) عمار   سجلماسة 

رقم)32  92222)طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)82.

855I

مركز تيغير للمحاسبة و دلتسيير

TAFADNA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

مركز تيغير للمحاسبة و دلتسيير

رقم 394 تجزئة دايس نغير شارع 

محمد دلخامس تيغير دقليم تيغير، 

45822، تيغير دملغرب

TAFADNA شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي قصر 

تركا دسول دلردشيد0ة - 45822 

دلردشيد0ة دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.3167

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)22)اخيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

»قصر تركا دسول دلردشيد0ة)-)45822 

تركا) »قصر  إلى) دملغرب») دلردشيد0ة 

دسول تيغير)-)45822)تيغير))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالرشيد0ة))بتاريخ)26)0يا0ر)

2221)تحت رقم)25/2221.

856I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

PRO DE GESTION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15222، 
دلخميسات دملغرب

PRO DE GESTION شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي عين 

خوهر  سيدي بوملخال - 15222 
تيفلت دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 فبرد0ر) (17
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 PRO (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.DE GESTION
محطة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تزويد دلوقوا)
باحة دستردحة.

عين) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 15222 (- بوملخال) سيدي  خوهر  

تيفلت دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلزدهي) دلزهر   دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) دلزدهي  دلزهر   دلسيد  
  15222 تيفلت) (372 حي دلورا  رقم)

تيفلت دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دلزدهي  دلزهر   دلسيد  
  15222 تيفلت) (372 حي دلورا  رقم)

تيفلت دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
27)اخيبر) بتاريخ) ( دالبتددئية بتيفلت)

2222)تحت رقم)185.
857I

LEADER FIN

NGSB
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارا دإلقامة فالروس» 
E» دلطابق دلثاني دملكتب 12 دلددر 
بيضاء، 22522، دلددر بيضاء دملغرب

NGSB شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 13 زنقة 
دحمد دملجاتي إقامة دأللب دلطابق1  

رقم 8 - 22222 دلددر دلبيضاء 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
473465

 18 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 شتيبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
.NGSB(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها
غرض دلشركة بإ0جاز):)دلشركة)،)
في كل من دملغرب ودلخارج)،)باألصالة)

عن نفسها وبالييابة عن:
•)أي شخص طبيعي)،)مغربي أم ال.
قانوني) كيان  أو  شخص  أي  (•
قانونية) شخصية  له  كان  سودء) (،
مغربية أم ال)،)تم إنشاؤه أو إنشاؤه)؛

•)من أي اولة وأي اولة أو اولية)
أو) إقليمية  أو  أو حكومية  أو وطيية 
إادرية أو بلد0ة أو محلية أو مغربية)
أو دسم تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها)
،)ولها دمتصاص إادري أو حكومي أو)
بما) (، تيفيذي أو قضائي أو تيظيمي)
وكالة) أو  إادر   أو  وزدر   أي  ذلك  في 
أو) خمعية  أو  ميظمة  أو  مكتب  أو 
مؤسسة أو خامعة أو هيئة تدريس أو)
قسم آمر في هذه دلهيئة أو أي شخص)
أو كيان أو هيئة تستفيد من تفويض)
وعلى) (، دلهيئة) دلصالحيات من هذه 
نطاق أوسع ألي طرف ثالث)؛)،)يهدف)

دلى:
ودإلنتاج) ودلتطوير  دلبحث  (-
ودلتوزيع ودالستيردا ودلتصد0ر لجميع)
دألاوية دملشتقة من) ؛) أنودع دألاوية)
دلعقلية) ودملؤثردت  دملخدردت  دلدم 
دللقاحات؛) ؛) دلكيميائية) ودلسالئف 
دلتكيولوخيا) من  دملشتقة  دلعقاقير 
مستحضردت) ؛) وما شابهها) دلحيوية 
دلتجميل ودليظافة دلشخصية.)مكمل)
دلكودشف) ؛) طبية) أخهز   ؛) غذدئي)
دملختبر) في  دلتشخي�شي  لالستخددم 
دألمر ) ودملودا  دمليتجات  خميع  ؛)
خميع) ؛) دألطفال) برعا0ة  دملتعلقة 
دملتعلقة) دألمر   ودملودا  دمليتجات 
بالتكيولوخيا دلحيوية دلطبية)؛)خميع)
دملتعلقة) دألمر   ودملودا  دمليتجات 

بالتكيولوخيا دلحيوية.
ودستيردا) أي نشاط لبيع وشردء) (-
أو) طبية  ألغردض  دلبضائع  وتصد0ر 
غير طبية.)تسويق وتوزيع هذه دلسلع)

وأي نشاط ذي صلة.
ودإلنتاج) ودلتطوير  دلبحث  (-
ودلتوزيع ودالستيردا ودلتصد0ر لجميع)
هي) دلتي  دلطبية  ودملودا  دمليتجات 
/)ومردقبة) خزء)من مشروع بحثي أو)

دلجوا  دلخارخية.
واردسة) تقد0م دملشور  وإنشاء) (-
وتيظيم وتيفيذ أي نوع من دملشاريع)
دإلنسان) مجاالت صحة  في  دلبحثية 
باإلضافة) ودليبات  ودلحيودن 
مجال) في  دلبحثية  دملشاريع  إلى 
ودملعلوماتية) دلحيوية  دلتكيولوخيا 
تطبيق) دلحيوية  ودلسالمة  دلحيوية 

لحسابه دلخاص أو نيابة عن) (، طبي)
أطردف ثالثة.

أو) كلًيا  (، ودلتشغيل) دإلادر   (-
مردكز) أنودع  من  نوع  ألي  (، خزئًيا)
دلعلمية) دملختبردت  أو  دملستشفيات 
دملختبردت) أو  دلطبية  دملختبردت  أو 
دلصياعية أو دملختبردت دلجامعية أو)
أي نوع آمر من دملختبردت دلعامة و)/)
ودلخاصة بموخب عقد شردكة ثيائية)

و)/)أو متعدا  دألطردف.
أو) تصد0ر  أو  دستيردا  أو  إنتاج  (-
معددت) أي  تأخير  أو  بيع  أو  شردء)
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بما في ذلك خميع) (، بغرض دلشركة)
دإلسعاف) )سياردت  دليقل) مركبات 
(، دملتيقلة) دملستشفيات  وحددت  (،
مخبري) ميتج  (، صحي) ميتج  ؛) إلخ))
(، مخبر0ة) أاودت  (، مخبر0ة) ،آلة 
قابلة) (، قابلة لالستبددل للمختبردت)
أثاث من خميع) (، لالستبددل دلطبي)
دألنودع)،)أاودت ولودزم دملستشفيات)،)
آلة صياعية)،)أاودت ولودزم صياعية)
تطبيقات) (، صياعي) إنتاج  مط  (،
معلومات) نظام  (، أو طبية) صياعية 
نظام دإلادر  أو دلبردمج أو أي نوع) (،
دملعلومات) تكيولوخيا  حلول  من 
ودملعلوماتية دلحيوية دلتي قد تقع أو)
ال تقع ضمن نطاق غرضها دلرئي�شي)

للشركة.
)-)دملشور )،)ودملساعد )،)ودلتدريب)
إلى) يهدف  دلذي  ودلتدريب  (، دملنهي)
اردسات) وإخردء) (، دملنهي) دلتكامل 
دملردقبة)،)ودلتدقيق)،)وتقييم دملخاطر)
ودلتحليالت أو دلخدمات في خميع) (،
دلخصوص) وخه  على  (، دملجاالت)
هؤالء:)دلشؤون دلعامة؛)دلتكيولوخيا)
دلحيوية؛)دألمن دلبيولوجي ودلصحة؛

دلبحث) مختبردت  علمي؛) بحث 
أو) بيولوخية  مخاطر  دلعلمي؛)
من) دلتعليم؛) ؛) دلتجار ) ؛) كيميائية)
دلبيئة؛)ميظمة؛)إادر ؛)دادر  تجارية؛)

دلشركة؛
إادر  إادرية أو فيية تتعلق أو ال) (

تتعلق بقطاع دلصحة.
-)دلتيازل واعم إنشاء)دألعمال)؛

وتيفيذ) وتيظيم  واردسة  إنشاء) (-

على) (، أو ماص) (/ أي مشروع عام و)

ذدت) مشاريع  (، دلخصوص) وخه 

طبيعة علمية أو أكاا0مية أو فيية أو)

في) عامة  أو صحية  بيئية  أو  ثقافية 

شكل:)حملة إعالنية)،)اردسة مقارنة)

أو مساعد  في صيع دلقردر أو في شكل)

ودملؤتمردت) دليدودت  مثل  حدث 

دلعمل) وورش  ودملؤتمردت  ودليدودت 

ودليدودت) ودالختماعات  ودملؤتمردت 

أنودع) خميع  وكذلك  (، ودملعارض)

وأشكال دألحددث دألمر .

-)إنشاء)وبياء)وتطوير وتجهيز أي نوع)

من دملستشفيات ودملختبردت دلعلمية)

ودملختبردت دلطبية أو دلصياعية وأي)

بقطاع) دملتعلقة  دألعمال  من  نوع 

دلبياء)ودألشغال دلعامة.
حقوق) ونقل  ودكتساب  إنشاء) (-

دإلادر  في إطار دلشردكة بين دلقطاعين)

دلعام ودلخاص.

-)شردء)أو بيع أي ميتج صحي أو ال)

يشكل خزًءد من دملودا دلخام دلالزمة)

لتيفيذ عقد دتفاق أو مشروع بحثي أو)

تيظيم خهوا لتطوير ميتج أو مدمة)

،)طبية كانت  ؛)شردء)وبيع أي مدمة)

دلسليم) بالتيفيذ  تسمح  (، ال) أم  (

للمشاريع)؛

-)بيع أي ماا  وتحقيق أي عملية)

تجارية.

-)وبصور  أعم)،)خميع دملعامالت)

ودملالية) ودلصياعية  دلتجارية 

ودمليقولة ودلعقارية)،)دملرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر باألشياء)دملذكور )

أعاله)،)أو دلتي من شأنها تعزيز دإلنجاز)

ودلتطوير.
زنقة) (13 (: عيودن دملقر دالختماعي)

دحمد دملجاتي إقامة دأللب دلطابق1  
رقم)8)-)22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: فؤدا) دلقودرطي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
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دلسيد عبد دلرحيم ناصت):))333 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 334 ( (: دلسيد  سمية دلصمدي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) فؤدا  دلقودرطي  دلسيد 
 16 رقم) ( دلحمردء) دلساقية  شارع 

بطانة)2222))سال دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) فؤدا  دلقودرطي  دلسيد 
 16 رقم) ( دلحمردء) دلساقية  شارع 

بطانة)2222))سال دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

شتيبر)2222)تحت رقم)22747335.

858I

CHARTAM CORP.

CHARTAM CORP.
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

CHARTAM CORP.
دلحي دلصياعي سلودن 23 - دلياظور 

 Beni(Anssar(Centre(BP : 331،

62722، سلودن دملغرب

.CHARTAM CORP شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلحي 
دلصياعي سلودن رقم 23 دلياظور 

62722 سلودن دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 16

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 اخيبر)

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.CHARTAM CORP.

صياعة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
عامة،) دلورق  دلصحي،) دلورق 

دمليتوخات دلورقية بجميع دنودعها.
دلحي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلياظور) (23 رقم) سلودن  دلصياعي 

62722)سلودن دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 52 ( (: بوشفر ) عرفات  دلسيد 

حصة بقيمة)5.222)ارهم للحصة).
دلسيد كعبون محمد):))52)حصة)

بقيمة)5.222)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد عرفات بوشفر  عيودنه)د))
رقم) دلبر0د  صيدوق  دملركز  دلياظور 

623 62222)دلياظور دملغرب.
عيودنه)د)) محمد  كعبون  دلسيد 
رقم) دلبر0د  صيدوق  دملركز  دلياظور 

623 62222)دلياظور دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عرفات بوشفر  عيودنه)د))
رقم) دلبر0د  صيدوق  دملركز  دلياظور 

623 62222)دلياظور دملغرب
عيودنه)د)) محمد  كعبون  دلسيد 
رقم) دلبر0د  صيدوق  دملركز  دلياظور 

623 62222)دلياظور دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالياضور))بتاريخ)25)0يا0ر)

2221)تحت رقم)28.
859I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE MINFLEURI IMPORT
EXPORT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE MINFLEURI IMPORT

EXPORT شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم:6 
دلسفـــلي زنقــة بلكـــردا شـــارغ بيــــروت 
ميفلوري 1  - 32222 فــــــاس دملغــــــرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.44541
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 
 STE MINFLEURI IMPORT حل)
مسؤولية) ذدت  شركة  (EXPORT
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)
وعيودن) ارهم  (92.222 رأسمالها)
دلسفـــلي) رقم:6) دإلختماعي  مقرها 
زنقــة بلكـــردا شـــارغ بيــــروت ميفلوري)
نتيجة) دملغــــــرب  فــــــاس  (32222 (- ( (1
ليظرد لألزمــة دالقتصاا0ة دلتي يعاني)
دمليافســة) وكذد  (، دملجـال) هذد  منهـا 
دالقتصاا0ة دلقــويــة لذد أخبـــرت على)
دلتصفيـــة)،)وأن دلشركــة قد أات كل)

مــا عليهــا من ضردئــب و مستحقــــات..
و عين:

دلبورومـــي)) ( ( عبد دالاله) دلسيد) ))
 41 دلرياض رقم) تجزئة  و عيودنه)د))
القامة دكردم شارع دلبحر) (4 دلشفة)
فـــــاس) (32222 (. دمليت طريق صفرو)

دملغـــرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
رقم:6  وفي  (2222 نونبر) (12 بتاريخ)
بيــــروت) بلكـــردا شـــارغ  زنقــة  دلسفـــلي 
ميفلوري)1))-)32222)فــاس دملغــــرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)21/2221.
862I

CABINET FIDUCIARE ATLANTIQUE

شركة مناه
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIARE
ATLANTIQUE

 RUE LAHORE ET SAYED

 KOTB RES ASSEDK BUREAU

 K TANGER RUE LAHORE ET

 SAYED KOTB RES ASSEDK

 BUREAU(K(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

شركة مياه شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع دلحر 

سيد دلقطب دقامة دلصدق مكتب 

ك طيجة - 92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

111339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (17

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

مياه.

توزيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دمليتجات دلغذدئية.

عيودن دملقر دالختماعي):)شارع دلحر)

سيد دلقطب دقامة دلصدق مكتب ك)

طيجة)-)92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد ميي رضودن عيودنه)د))حي)

 95 رقم) (4 مسيانة دقامة ليلى طابق)

طيجة)92222)طيجة دملغرب.

عيودنه)د)) دلد0ن  عز  ميي  دلسيد 

 92222 طيجة) دسكيو  بير  مسيانة 

طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
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عيودنه)د)) دلد0ن  عز  ميي  دلسيد 

 92222 طيجة) دسكيو  بير  مسيانة 

طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)8224.

861I

GOLDENT

GOLDENT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

GOLDENT

شارع أبو خهاا رقم 13 حي دملسير  ، 

82222، أكاا0ر دملغرب

GOLDENT شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع أبو 

خهاا رقم 13 حي دملسير   - 82222 

أكاا0ر دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

45587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2219 أكتوبر) (14

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.GOLDENT

ترميم) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألسيان.

عيودن دملقر دالختماعي):)شارع أبو)

 82222 (- ( حي دملسير ) (13 خهاا رقم)

أكاا0ر دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: المية شكدروح) دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد خمال دلكامل):))522)حصة)
بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  المية شكدروح عيودنه)د))
حي تيليال رقم)1113)تكيوين)82222  

أكاا0ر))دملغرب.
عيودنه)د)) دلكامل  خمال  دلسيد 
آ0ت تاووكت))82222)أكاا0ر دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  المية شكدروح عيودنه)د))
حي تيليال رقم)1113)تكيوين)82222 

أكاا0ر))دملغرب
عيودنه)د)) دلكامل  خمال  دلسيد 

آ0ت تاووكت))82222)أكاا0ر دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( باكاا0ر) دلتجارية 

2222)تحت رقم)97717.

862I

COMPTA(CONSEIL(&(FISC

MEPAS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

MEPAS
  شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  في 

طور دلتصفية.
و عيودن مقرها دالختماعي  مرخان 
1 , تجزئة 1 , رقم 212, مكياس  - 

52222 مكياس دملغرب .
حل دلشركة .

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
 29515

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
2222)تقرر حل) 25)شتيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ))) ( دملسؤولية) ذدت  شركة 
MEPAS))مبلغ رأسمالها)52222)ارهم)
و عيودن مقرها دالختماعي مرخان)1 , 
تجزئة)1,))رقم)212,)مكياس)50000- 

مكياس دملغرب.)
نتيجة ل:)توقف دلنشاط)

و حدا مقر))دلتصفية ب مرخان)1, 
212)مكياس)50000-  تجزئة)1،)رقم)

مكياس دملغرب.

و عين)
دلسيد فتح هللا زرقاني و عيودنه)
دلتقو ) إقامة  (23 عمار ) (28 رقم)
مكياس) قرطبة  تجزئة  (21 خياح)
كمصفي) دملغرب  مكياس  (52222

للشركة)
وعيد دالقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية.
باملحكمة) دلقانوني  دال0ددع  تم  و 
أكتوبر) (26 دلتجارية بمكياس بتاريخ)

2222)تحت رقم)595 
863I

بالم فيديس ش م م

AGDOUZ PLUS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

بالم فيديس ش م م
169 شارع محمد بوزيان , فرحتين 

9 دلطابق دلردبع رقم 15 سيدي 
عثمان، 22722، دلددر دلبيضاء 

دملغرب
AGDOUZ PLUS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 147 شارع 
دلددملة خميلة 3 قرية دلجماعة  - 

22452 دلددر دلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.379625

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 17)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
  AGDOUZ PLUS دلوحيد) دلشريك 
مبلغ رأسمالها)52.222)ارهم وعيودن)
مقرها دإلختماعي)147)شارع دلددملة)
 22452 (- ( دلجماعة) قرية  (3 خميلة)
دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة ل):)دلحل)

دملسبق للشركة.
و حدا مقر دلتصفية ب)147)شارع)
(- ( قرية دلجماعة) (3 دلددملة خميلة)

22452)دلددر دلبيضاء)دملغرب.)

و عين:
و) دكدوز  ( محمد) دلسيد) ))
عيودنه)د))دقامة دالمان م س)12)عمار )
76)دلرقم)4)عين دلسبع))22254)دلددر)
دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد 
دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)
قرية) (3 شارع دلددملة خميلة) (147 (:

دلجماعة دلددر دلبيضاء
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762555.

864I

 CABINET(DE(GESTION(ET(RÉVISION

COMPTABLE

HADER MAROC CAFES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION(COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
HADER MAROC CAFES شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي  
CENTRAL(PARK , IMM(GH-

 A, 6ème(étage(Bureau(n°43
 MOHAMMEDIA 28810

دملحمد0ة دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
26835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
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ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.HADER MAROC CAFES
غرض) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلشركة في دملغرب ودلخارج:
دالستحودذ على حصة في دلشركات)
دالستحودذ) في  هدفها  0تمثل  دلتي 
وإادرتها) دألصول  لبياء) دألصول  على 

وتيظيم نقلها
دلعمليات) خميع  تيفيذ  0مكنها 
دملتودفقة أو دلتي تتعلق بهذد دلغرض)

دملؤس�شي)،)وعلى وخه دلخصوص:
ودلتجارية) دإلادرية  دالستشاردت 
(، دلثرودت) إادر   دستشاردت  (،
وساطة) (، دستشاردت دالستثمار دملالي)
دلعقارية) دملعامالت  (، دلتأمين)
دملعامالت) في  دلوساطة  (، ودلتجارية)

دملصرفية ومدمات دلدفع
ودليصائح) دلخدمات  خميع 
سودء) دلشركات  لصالح  ودلدردسات 
كانت إادرية أو محاسبية أو فيية أو)

تجارية أو مالية أو غيرها
دستيردا وتصد0ر وتسويق نطاقات)

كاملة ومتيوعة من خميع دملودا)؛
دملشاركة دملباشر  أو غير دملباشر )
تتعلق) قد  دلتي  دملعامالت  خميع  في 
من) (، أعاله) دملذكور   دألشياء) بأحد 
مالل إنشاء)شركات أو أعمال تجارية)
دالكتتاب) أو  دملساهمة  أو  خد0د  
حقوق) أو  دملالية  دألوردق  شردء) أو 
أو) دملصالح  دكتساب  (، دلشركات)
طريقة) بأي  أو  دالتحاا  أو  دالندماج 

أمر )،.
((: دالختماعي) دملقر  عيودن 
CENTRAL( PARK( ,( IMM( GH-

 A, 6ème étage Bureau n°43
MOHAMMEDIA 28812)دملحمد0ة)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: رشيد) حاضر  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد حاضر رشيد عيودنه)د))11 
زنقة)7)طريق دلخير دلقدس دلبرنو�شي))

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد حاضر رشيد عيودنه)د))11 
زنقة)7)طريق دلخير دلقدس دلبرنو�شي))

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية باملحمد0ة))بتاريخ)24)0يا0ر)

2221)تحت رقم)23.

865I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

SODRITEC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

SODRITEC شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 72 حي 

كريو مكرر بلوك -س- زودغة دلعليا  

32222 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

64183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SODRITEC
أشغال) (- (: غرض دلشركة بإ0جاز)

مختلفة)
-)دالستيردا)

-دملعامالت دلتجارية).
 72 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)
زودغة) -س-) بلوك) مكرر  كريو  حي 
دلعليا))32222 32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( دلسيد داريس دغظيفة)
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد داريس دغظيفة))عيودنه)د))
حي) دلحسنية  تجزئة  (26 رقم)
مكياس) (52222 س.س.م.ب.ع)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد داريس دغظيفة))عيودنه)د))
حي) دلحسنية  تجزئة  (26 رقم)
مكياس) (52222 س.س.م.ب.ع)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أكتوبر) (28 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)2596/2222.

866I

PARA LES MERVEILLES

PARA LES MERVEILLES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

PARA LES MERVEILLES
دملجمع دلحسني دليجاح 6 دلطابق 
دلسفلي رقم 26 طيجة ، 92222، 

TANGER MAROC
PARA LES MERVEILLES شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دملجمع 

دلحسني دليجاح 6 دلطابق دلسفلي 
رقم 26 طيجة - 92222 طيجة 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

 112521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.LES MERVEILLES

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

ميتجات مستحضردت دلتجميل

و) دستيردا  دلطبية.) ودمليتجات 

تصد0ر.

دملجمع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلسفلي) دلطابق  (6 دليجاح) دلحسني 
طيجة) (92222 (- طيجة) (26 رقم)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  حسياء)دلقيفوا):))1.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  حسياء)دلقيفوا عيودنه)د))

مجمع حددئق دبن بطوطة ع ن رقم)

46)دكزنا0ة)92222)طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  حسياء)دلقيفوا عيودنه)د))

مجمع حددئق دبن بطوطة ع ن رقم)

46)دكزنا0ة مجمع حددئق دبن بطوطة)

ع ن رقم)46)دكزنا0ة طيجة دملغرب.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)236829.

867I

MAROC COMPTA PLUS

STE BRICO SALIM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب دلثالتاء دلطابق دالول دلشقة 
رقم 2 دلفقيه بن ضالح ، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC

STE BRICO SALIM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 354 شارع 

دملختار دلسو�شي حي د0ت دلرد�شي - 

23222 دلفقيه بن صالح دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

4589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BRICO SALIM

بيع مودا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلبياء/بيع دلزليج/بيع دلعقاقير.

عيودن دملقر دالختماعي):)354)شارع)

(- دلرد�شي) د0ت  حي  دلسو�شي  دملختار 

23222)دلفقيه بن صالح دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99))سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محمد) ميصور  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) محمد  ميصور  دلسيد 
 22 بلوك) ( شيان) سيدي  دوالا  حي 
دلزنقة)28)رقم)35 23222)دلفقيه بن)

صالح دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) محمد  ميصور  دلسيد 
 22 بلوك) ( شيان) سيدي  دوالا  حي 
دلزنقة)28)رقم)35 23222)دلفقيه بن)

صالح دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)
24)0يا0ر)2221)تحت رقم)21/2221.
868I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE MINFLEURI IMPORT
EXPORT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE MINFLEURI IMPORT

EXPORT شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم:6 

دلسفـــلي زنقــة بلكـــردا شـــارغ بيــــروت 
ميفلوري 1 . - 32222 فــــاس دملغـــرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.44541
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (12 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
 STE MINFLEURI دلوحيد) دلشريك 
مبلغ رأسمالها) ( (IMPORT EXPORT

مقرها) وعيودن  ارهم  (92.222
زنقــة) دلسفـــلي  رقم:6) دإلختماعي 
 1 ميفلوري) بيــــروت  شـــارغ  بلكـــردا 
(: فــــاس دملغـــرب نتيجة ل) (32222 (- (.
دالقتصاا0ة دلتي يعاني) ( نظرد لالزمة)
دمليافســة) وكـذد  (، دملجــال) هذد  منها 
أخبــرت) لــذد  دلشرســة  دالقتصاا0ة 

علــى حل دلشـــركـــة..
رقم:6  ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
بيــــروت) بلكـــردا شـــارغ  زنقــة  دلسفـــلي 
ميفلوري)1).)-)32222)فــــــــاس دملغـــــرب.)

و عين:
دلبورومـــي) ( دالاله) عبد  دلسيد) ))
 41 تجزئــة دلرياض رقم) و عيودنه)د))
دلبحر) شارع  دكردم  دقامة  (4 دلشقة)
فـــــاس) (32222 صفرو.) طريق  دمليت 

دملغـــرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (21 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3689/2222.
869I

aice compta

PASTRYCO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
PASTRYCO شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 223  شارع 

بانوردميك دلطابق 4 رقم 45  - 
22622 دلبيضاء  دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.415483
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)21)شتيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
«223))شارع بانوردميك دلطابق)4)رقم)
إلى) دملغرب») ( دلبيضاء) (22622 (- ( (45

(،41 »عين دلشق تجزئة دلحمرد رقم)

43،)45)-)22472)دلبيضاء))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762171.

872I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE  N.H RECYCLAGE SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

 STE  N.H(RECYCLAGE(SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلوقا0ة  

رقم 429  تطودن 93222 تطودن 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

  STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.N.H RECYCLAGE SARL

تقوم) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

تدوير كل) ( ودعاا ) ( دلشركة بتصنيع)

)وكل)) لتجد0دها) ( دملخلفات دلصالحة)

دلحرف دملرتبطة))بها..

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 93222 تطودن) ( (429 رقم) ( دلوقا0ة)

تطودن دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: دلعطار) ( نجيب) دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دمزيب) ( دلحسين) دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 (: دلعطار) ( نجيب) دلسيد  (
بقيمة)122)ارهم.

 522 (: دمزيب) ( دلحسين) دلسيد 
بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلعطار  ( نجيب) دلسيد 
حي دلوقا0ة))رقم)429)-تطودن)93222 

تطودن دملغرب.
دلسيد دلحسين دمزيب عيودنه)د))
وقياا )) ( خماعة) دملالليين  ( اودر)
تطودن) (93222 تطودن) (- دملالليين)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دلعطار  ( نجيب) دلسيد 
حي دلوقا0ة))رقم)429)-تطودن)93222 

تطودن دملغرب
دلسيد دلحسين دمزيب عيودنه)د))
وقياا )) ( خماعة) دملالليين  ( اودر)
تطودن) (93222 تطودن) (- دملالليين)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
31)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)536/22.

871I

مستامية شامة

 GLOBAL BUSINESS
IMPORT EXPORT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

مستامية شامة
شارع دملسير  رقم 142 دلطابق دالول 

دلياظور  62222، دلياظور دملغرب
 GLOBAL BUSINESS IMPORT
EXPORT شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دلجيش دمللكي رقم 341 دلياظور - 

62222 دلياظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

21219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 GLOBAL BUSINESS IMPORT

.EXPORT

دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلبضائع

دستيردا زيوت دلتشحيم

توزيع زيوت دلتشحيم.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- دلياظور) (341 رقم) دمللكي  دلجيش 

62222)دلياظور دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد 0وسف دسباغي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

)دلسيد 0وسف دسباغي):)122222 

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد 0وسف دسباغي عيودنه)د))
شارع دلجيش دمللكي رقم)341)دلياظور)

62222)دلياظور دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد 0وسف دسباغي عيودنه)د))
شارع دلجيش دمللكي رقم)341)دلياظور)

62222)دلياظور دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3759.

872I

مستشاركم

 HARAGA TRAV
IRRIGATION

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

مستشاركم
دلرقم 265 دلطابق 9 شارع محمد 

دلزرقطوني دلبيضاء ، 22252، دلددر 
دلبيضاء دملغرب

 HARAGA TRAV IRRIGATION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 

شردرا  دلطابق دلسفلي ارب دللوبيلة 
بورغون دلددر دلبيضاء - 22252 

دلددر دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
456167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 فبرد0ر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.HARAGA TRAV IRRIGATION
أعمال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دالستيردا) دلبياء,) أعمال  أو  متيوعة 
خميع) وتوزيع  تسويق  ودلتصد0ر:)

أنودع دمليتجات,)نقل دلبضائع.
زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختماعي)
شردرا  دلطابق دلسفلي ارب دللوبيلة)
بورغون دلددر دلبيضاء)-)22252)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلحردكة) مليل  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلحردكة  مليل  دلسيد 

برشيد) دلسودلم  دلكروشيين  اودر 

26422)برشيد دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلحردكة  مليل  دلسيد 

برشيد) دلسودلم  دلكروشيين  اودر 

26422)برشيد دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

فبرد0ر)2222)تحت رقم)732182.

873I

AFRODITA

GRAND CAFE DE PARIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

GRAND CAFE DE PARIS شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 21 ساحة 

فرنسا - 92222 طيجة دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.4377

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

«152.222)ارهم»)أي من)»152.222 

عن) ارهم») (322.222« إلى) ارهم»)
ا0ون) مع  مقاصة  إخردء) ( (: طريق)

دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)237924.

874I

MED-INO-TRAV

MED-INO-TRAV
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

MED-INO-TRAV

حي دلسالم رقم 152 عين تاوخددت 

دلحاخب ، 51222، دلحاخب دملغرب

MED-INO-TRAV شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلسالم 
رقم 152 عين تاوخددت دلحاخب - 

51222 دلحاخب دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (16

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

MED-(: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.INO-TRAV

أعمال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

متيوعة أعمال دلفوالا دملقاوم للصدأ)

دلتجار .

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

تاوخددت) عين  (152 رقم) دلسالم 

دلحاخب)-)51222)دلحاخب دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: أوتغز ) محمد  دلسيد 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) أوتغز   محمد  دلسيد 
خماعة) سليمان  د0ت  حدو  بن  د0ت 
دلحاخب) (51222 دلحاخب) لقصير 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) أوتغز   محمد  دلسيد 
خماعة) سليمان  د0ت  حدو  بن  د0ت 
دلحاخب) (51222 دلحاخب) لقصير 

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (25 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4452.
875I

NOUSSAH CONSULTING

 TRANSPORT SAHNOUNE
EZZAROUALI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 transport(sahnoune(ezzarouali
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

لغويطاط أوالا شا0ب أوالا  محمد 
بن أحم - 22222 بن  أحمد دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.555
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 14)شتيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
  transport( sahnoune( ezzarouali
ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
اودر) دإلختماعي  مقرها  وعيودن 
محمد) ( لغويطاط أوالا شا0ب أوالا)
أحمد دملغرب) ( بن) (22222 (- بن أحم)
من) دإلستطاعة  عدم  (: ل) نتيجة 

تحقيق هدف دلشركة.

اودر) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
محمد) ( لغويطاط أوالا شا0ب أوالا)
بن أحمد)-)22222)بن))أحمد دملغرب.)

و عين:
سحيون) ( محمد)  دلسيد) ))

أوالا) لغويطاط  اودر  عيودنه)د)) و 
شا0ب أوالا))محمد بن أحمد)22222 
(( ( كمصفي) دملغرب  أحمد  ( بن)

للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( دحمد) ببن  دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)43.
876I

ADYEL(&(ASSOCIES

CORE PHARMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
 CORE PHARMA

 شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 131 شارع 
دنفا، دلعمار  دزير. دلرقم 11 ب 131 
شارع دنفا، دلعمار  دزير. دلرقم 11 ب 

22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلوهاب)) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (222 كوكب)
(( ( دلسيد) ( 222)حصة لفائد ) أصل)
0وسف))بيقبو بتاريخ)12)نونبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757172.
877I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE KICHOT SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة دلقا�شي عياض ص.ب 
112 كلميمة دقليم دلرشيد0ة 

زنقة دلقا�شي عياض ص.ب 112 
كلميمة دقليم دلرشيد0ة، 52252، 

دلردشيدبة دملغرب
STE KICHOT SARL AU شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي طريق 
تلوين كلميمة - 52252 كلميمة 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
14363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (26
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.KICHOT SARL AU
بيع مودا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلبياء)بالتقسيط.
طريق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
كلميمة) (52252 (- كلميمة) تلوين 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: عثمان) كيش  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) عثمان  كيش  دلسيد 

12)كلميمة) شارع دلحسن دلثاني رقم)

52252)كلميمة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) عثمان  كيش  دلسيد 

12)كلميمة) شارع دلحسن دلثاني رقم)

52252)كلميمة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1184.

878I

CAUDEC CONSEIL

بالك إيغل انفست )ب.أ.إ)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA(MAROC

بالك إيغل دنفست )ب.أ.إ) شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي  75 شارع 

0يا0ر 11 دلطابق دألول شقة 169 - 

22222 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

481921

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

بالك) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

إيغل دنفست))ب.أ.إ).

غرض دلشركة بإ0جاز):))دالستثمار)
دلقيمة و دألوردق) في دألسهم و إادر  

دملالية و إادر  دلشركات و دملقاوالت.).
عيودن دملقر دالختماعي):))75)شارع)
(- (169 دلطابق دألول شقة) (11 0يا0ر)

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (122 ( (: دلسيد بدر خعفر)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد بدر خعفر عيودنه)د))دقامة)
دلحددئق عمار  ج رقم)21)حي دلنسيم)

22222)دلددردلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دلكعيدي  مردا  دلسيد 
دقامة) دلنسيم  تجزئة  دلنسيم  حي 
 22222  2 رقم) أ1) عمار   دلحقول 

دلددردلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)756339.

879I

RIT(&(ZID(MENAGE(MAROC

غيث و زياد مناج املغرب
إعالن متعدا دلقردردت

RIT & ZID(MENAGE(MAROC
 BD BRAHIM ROUDANI, ,332

 ETAGE 5, APPT 21, RESIDENCE
 RAYHANE, QUARTIER(MAARIF,

 ،CASABLANCA ، 20450
MAROC دلددردلبيضاء.

غيث و زياا مياج دملغرب »شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: شارع 
إبردهيم روادنيي، فلور5، طبقة 

21، إقامة ريحان 332، معاريف - 
22455 دلددر دلبيضاء دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.468865

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)28)أكتوبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
 (122( يشير دلشريك إلى تحويل مائة)
دلكريني) زهور  دلسيد   لصالح  سهم 

من قبل دلسيد محمد دلعبا�شي
قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
0ودفق دلشريك دلوحيد باإلخماع على)
زهور) دلسيد   لصالح  دألسهم  نقل 
دألول) دلقردر  في  إليها  دملشار  دلكريني 

أعاله.
قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
مد0ر ) دلكريني  زهور  دلسيد   تعيين 
وميحها) سيودت  ست  ملد   للشركة 

أكبر دلصالحيات
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
عيه) دإلفردج  تم  دلذي  دملبلغ  وهو 
دلدستور) وضع  وقت  دلربع  بمعدل 
وفًقا) دلباقي  عن  دإلفردج  ويتم  (،
الحتياخات دلشركة وعلى أبعد تقد0ر)
في دملودعيد دلقانونية دلنهائية.))محمد)
دلعبا�شي 0جلب للشركة عشر  آالف)
)12222))ارهم نقدد))وهو مبلغ عشر )
آالف))12222))ارهم تم دإلفردج عيه)
على) دلتأسيس  وقت  دلربع  بمعدل 
حسب) دلباقي  عن  دإلفردج  0تم  أن 
دحتياخات دلشركة وعلى أبعد تقد0ر)

في دملودعيد دلقانونية.
بيد رقم)8:)دلذي 0يص على ما0لي:)
عشر ) بمبلغ  دملال  رأس  تحد0د  تم 
إلى) مقسم  ارهم  ((12222( آالف)
)122))ارهم) )122))سهم بمائة) مائة)
ومدفوع) بالكامل  مكتتب  (، للسهم)
ومخصص للمساهم دلوحيد دلسيد)
تمتلك) لذلك  دلذي  دلعبا�شي  محمد 
سهم وفًقا) (122 ( ( سهم.) ((122( مائة)
أن) (

ً
يعلن دلشريك صردحة (، للقانون)

تمثل مساهمات) (، سهم) ((122( مائة)
نقد0ة)،)قد تم دكتتابها بالكامل)،)وتم)
افعها مقابل ربع قيمتها على دألقل.)
0تم دإلفردج عن دلفائض في مياسبة)

أو أ

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ ( دلبيضاء) بالددر   دلتجارية 
 11)نونبر)2222)تحت رقم)753694.

882I

مستشاركم

TELEPSI MAROC NEGOCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

مستشاركم
دلرقم 265 دلطابق 9 شارع محمد 

دلزرقطوني دلبيضاء ، 22252، دلددر 
دلبيضاء دملغرب

 TELEPSI MAROC NEGOCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 12 زنقة 

شردرا  دلطابق دلسفلي ارب دللوبيلة 
بورغون دلددر دلبيضاء - 22252 

دلددر دلبيضاء دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
456171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 فبرد0ر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TELEPSI MAROC NEGOCE
دالستيردا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
ودلتوزيع) ودلتسويق  ودلتصد0ر 
وميتجات) ومعددت  مستلزمات 
تصنيع) (، اردسة) دلشمسية,) دلطاقة 
،)تجميع)،)صيانة)،)تركيب)،)أتمتة)،)
صيانة) (، بدء) (، برمجة) (، تشغيل آلي)

وتوزيع:
دملتجدا ) دلطاقة  ميتجات 

ودملعددت دلزردعية,)نقل دلبضائع.
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زنقة) (12 (: عيودن دملقر دالختماعي)

شردرا  دلطابق دلسفلي ارب دللوبيلة)

بورغون دلددر دلبيضاء)-)22252)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد حسن أودلعايش)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد حسن أودلعايش عيودنه)د))

طاطا) (28 رقم) (2 دليمواخية) دلقرية 

84222)طاطا دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد حسن أودلعايش عيودنه)د))

طاطا) (28 رقم) (2 دليمواخية) دلقرية 

84222)طاطا دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

فبرد0ر)2222)تحت رقم)732182.

881I

CAUDEC CONSEIL

 بيلكور
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA(MAROC

 بيلكور »شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: زدوية 

شارع محمد دلسااس وعبد دلكريم 

دلخطابي ، خيليز ، مردكش - 42222 

مردكش دملغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.47365

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تقرر) (2222 أكتوبر) (12 في) دملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
ZEDD

SECOND FLOOR
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
اخيبر) (24 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118116.
882I

fid(ahlen

ARTACHATS SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

fid(ahlen
 av allal ben abdellah passage
 karrakchou esc b appt n°21
Rabat ، 10000، Rabat(Maroc
ARTACHATS SERVICES شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)

 AV ALLAL وعيودن مقرها دإلختماعي
 BEN ABDALLAH PASSAGE
 KARRAKCHOU ESC B APPT
 N°23 RABAT - 10000 RABAT

.MAROC
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.114219

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (24 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
 ARTACHATS دلوحيد) دلشريك 
 12.222 مبلغ رأسمالها) ( (SERVICES
دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
 AV ALLAL BEN ABDALLAH
 PASSAGE KARRAKCHOU ESC
 B( APPT( N°23( RABAT( -( 10000
(: ل) نتيجة  (RABAT MAROC

.CESSATION ANTICIPEE
 AV ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
 ALLAL BEN ABDALLAH
 PASSAGE KARRAKCHOU ESC
 B( APPT( N°23( RABAT( -( 10000

 .RABAT MAROC

و عين:

دلسيد) ))NAJIM  BENJABAR)و)

 HAY DRISSIA 1 RUE64 عيودنه)د))

 N°8 C 22532 CASABLANCA

MAROC)كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (22 بتاريخ) ( دلتجارية بالرباط)

.D129537(2222)تحت رقم

883I

FIDUNION-MAROC

SYSTEM TEAM
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SYSTEM TEAM شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 47 ، شارع 

اللة 0اقوت، دلطابق دلخامس - 

22222 دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SYSTEM TEAM

(- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
حلول) دندماج  و  وتطوير  دستشاردت 

تكيولوخية معلوماتية);

خميع) وإادر   وتيفيذ  تصميم  (-

نظم دملعلومات);

أنودع) خميع  وإصالح  صيانة  (-

معددت دلحاسوب);

دملرتبطة) دلخدمات  خميع  أادء) (-

بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة)

دملذكور  أعاله);

ودالستيردا) ودلبيع  دلشردء) (-

ميتج) أي  تمثيل  وكذلك  ودلتصد0ر 

وماا  الزمة لتحقيق غرض دلشركة.

(، (47 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

شارع اللة 0اقوت،)دلطابق دلخامس)-)

22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  مارية حسين):))122)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) حسين  مارية  دلسيد  

إقامة توزر عمار  ب3)ط)1)ش)5)عين)

دلشق)22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) حسين  مارية  دلسيد  

إقامة توزر عمار  ب3)ط)1)ش)5)عين)

دلشق)22222)دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

884I

fiduciaire(capital(orient

 FRANCISCO  GONZALEZ

ARAGON
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة
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fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc
 FRANCISCO  GONZALEZ

ARAGON  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي طريق 
دلحسن بيوعلي دكس طريق كيلغمان 

رقم 28 - 62222 وخد  دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
36275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 FRANCISCO  GONZALEZ

. ARAGON
مقاول) ( (- (: غرض دلشركة بإ0جاز)
دليقل دلوطني ودلدولي للبضائع نيابة)

عن دامرين
-)وكيل دلشحن

-)مفاوض.
طريق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
دلحسن بيوعلي دكس طريق كيلغمان)

رقم)28)-)62222)وخد  دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222,22)ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( زريوح) ( دلسيد سمير)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( زريوح) ( دلسيد سمير)
 123 حي دلسالم دقامة دليصر عمار )

دلشقة)5 62222)وخد  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء)

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( زريوح) ( دلسيد سمير)

 123 حي دلسالم دقامة دليصر عمار )

دلشقة)5 62222)وخد  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3144.

885I

دملركز دملردك�شي لإلرشاا

JYAD PROMOTIONS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

دملركز دملردك�شي لإلرشاا

شقة رقم ٩ مدمل أ عمار  أنس 

ماخوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 

مردكش دملغرب

JYAD PROMOTIONS شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 12 

مكرر عمار  ب2  شارع 11 0يا0ر باب 

اكالة  - 42222 مردكش  دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.82285

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 

مبلغ) ( (JYAD PROMOTIONS
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

مقرها دإلختماعي رقم)12)مكرر عمار )

(- ( اكالة) باب  0يا0ر  (11 شارع) ( ب2)

(: نتيجة ل) ( دملغرب) ( مردكش) (42222

دنعددم دلنشاط دلتجاري للشركة).

 12 و حدا مقر دلتصفية ب رقم)

مكرر عمار  ب2))شارع)11)0يا0ر باب)

اكالة))-)42222)مردكش))دملغرب).)

و عين:

و) هرموا  ( ( محمد) دلسيد) ))

عيودنه)د))تجزئة دلزرقطوني رقم)359  

(( ( 42222)مردكش دملغرب كمصفي)

للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118951.

886I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

SELFINVEST
تعيين أعضاء)مجلس دإلادر 

 AFRICAINE D›EXPERTISE
COMPTABLE

 LA(COLLINE(II - N°10 - -
 ROUTE DE L›AEROPORT
 SIDI(MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC
SELFINVEST »شركة  دملساهمة»
وعيودن مقرها دالختماعي: 221 

شارع دلزرقطوني - -  دلددر دلبيضاء 
دملغرب.

»تعيين أعضاء مجلس دإلادر »
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.129929
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)27)اخيبر)2222
تقرر تعيين أعضاء)مجلس دإلادر )

مالل دلسيودت دملالية دلتالية:)
2020-2021-2022-2023- (-

2024-2025

دألشخاص دلطبيعيون:)
دلسيد) ))حسن دلشريف دلكتاني)
دإلادر ) مجلس  عضو  بصفته)د))
ودلكائن عيودنه)د))ب:)دملغرب)-))دلددر)

دلبيضاء)دملغرب
دلشريف) 0وسف  ( دلسيد) ))
مجلس) عضو  بصفته)د)) دلكتاني 
دملغرب) دإلادر  ودلكائن عيودنه)د))ب:)

-))دلددر دلبيضاء)دملغرب
بصفته)د)) مريم  دللبار  دلسيد) ))
ودلكائن) دإلادر   مجلس  عضو 
عيودنه)د))ب:)دملغرب)-))دلددر دلبيضاء)

دملغرب.

دألشخاص دملعيويون:)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758411.

887I

ICOMPTAMIX

 MY BELLA BATIMENTS

SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

ICOMPTAMIX

 BLOC 3 NR 98 RUE(ESSAOUIRA

Q.I ، 80000، AGADIR(maroc

 MY BELLA BATIMENTS SARL

AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي بلوك 1 
رقم 253 أمالك سوس أ0ت ملول - 

86152 أكاا0ر دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2222 غشت) (24 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

رشيد) موالي  (( ( دلسيد) تفويت 

بلة)1.222)حصة دختماعية من أصل)

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222

هشام بلة بتاريخ)27)شتيبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

شتيبر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بانزكان)

2222)تحت رقم)1618.

888I

Nest Invest

نست انفست
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

Nest Invest

 Colina Smir Route de sebta

 ،93222 ، 4-Zone 2 BlocA1

Mdiq Maroc
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نست دنفست شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي  كلييا 

سمير طريق سبتة  ميطقة 2  بلوك أ 

-1 4  - 93222 دملضيق دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

نست) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

دنفست.

ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري.

كلييا) ( (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

سمير طريق سبتة))ميطقة)2))بلوك أ)

-1 4))-)93222)دملضيق دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
زروق) دلد0ن  عالء) ( دلسيد)

شرقية) ردمي  بير  ( (936 عيودنه)د))

14222))دلقييطر ))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
زروق) دلد0ن  عالء) ( دلسيد)

شرقية) ردمي  بير  ( (936 عيودنه)د))

14222))دلقييطر ))دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

16)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6194.

891I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

INTERTRADE AFRIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تغيير تسمية دلشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12
20800، CASABLANCA(MAROC
INTERTRADE AFRIQUE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
 Place وعيودن مقرها دالختماعي
 Charles(Nicole, 7ème(étage,
 Appartement(N°2 Quartier

 des(Hôpitaux - 20000
.CASABLANCA MAROC

تغيير تسمية دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

323331
)بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم تغيير) (2222 نونبر) (16 دملؤرخ في)
 INTERTRADE«(تسمية دلشركة من
.(«INTER BEAUTY«(إلى(«AFRIQUE
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758518.

892I

FIGESEC SARLAU

 BAGHOGH TRANSPORT
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC
 BAGHOGH TRANSPORT SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 251  
اودر د0ت مسعوا حربيل مردكش - 

42152 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

128925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (15

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BAGHOGH TRANSPORT SARL

غرض دلشركة بإ0جاز):)دملقاول في)

نقل دلبضائع بودسطة دلسياردت.

عيودن دملقر دالختماعي):)رقم)251  

(- مردكش) حربيل  مسعوا  د0ت  اودر 

42152)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: دلسيد مالد بغوغ)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 522 ( (: دلصودبني) دحمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد مالد بغوغ))عيودنه)د))اودر)

دلكد0ة رقم)111)ارب دلجامع)42212 

مردكش دملغرب.

دلسيد دحمد دلصودبني عيودنه)د))

بوعثمان) سيدي  دلجبيالت  حي 

43323)سيدي بوعثمان دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد مالد بغوغ))عيودنه)د))اودر)

دلكد0ة رقم)111)ارب دلجامع)42212 

مردكش دملغرب

دلسيد دحمد دلصودبني عيودنه)د))

بوعثمان) سيدي  دلجبيالت  حي 

43323)سيدي بوعثمان دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (22 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118224.

894I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

AF RENT
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12

20800، CASABLANCA(MAROC

AF RENT شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

بورغون، زنقة إبن حبيب، إقامة 

دملشرق 2، دلطابق دألول، دلشقة 
رقم 3 دلددر دلبيضاء 22222 دلددر 

دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 AF (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.RENT

شردء) (- (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وبيع وتأخير خميع دملمتلكات دمليقولة)

وغير دمليقولة.

-)إادر  دملباني.

وتشغيل) وتأخير  وحياز   إنشاء) (-

خميع دملؤسسات دملتعلقة باألنشطة)

دملحدا  أعاله.

ودلتركيب) ودلتطوير  دلبياء) (-

ودلتأخير ودلتشغيل لحسابها دلخاص)

مبنية) كانت  سودء) (، دملباني) لجميع 

أم ال)،)وخميع دألصول دلتجارية دلتي)

0مكن أن تخدم بأي شكل من دألشكال)

دالحتياخات ودألعمال للشركة.
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-)إحددث خميع دلفروع في دملغرب)
وفي دلخارج.

بردءدت) خميع  على  دلحصول 
ودلعالمات) ودلتردميص  دالمتردع 
عليها) ودالستحودذ  دلتجارية 
ونقلها) (، بها) ودملساهمة  ودستغاللها 

لحساب دلشركة دلحصري.
دملعامالت) خميع  عام،) وبشكل  (-
أو) دمليقولة  أو  دملالية  أو  دلتجارية 
دلعقارية دملتعلقة بشكل مباشر أو غير)
مباشر بغرض دلشركة أو دلتي 0حتمل)

أن تساهم في تطويرها
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
إقامة) حبيب،) إبن  زنقة  بورغون،)
دلشقة) دألول،) دلطابق  (،2 دملشرق)
دلددر) (22222 دلبيضاء) دلددر  (3 رقم)

دلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)دملغرب سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: ( دلفياللي) دحمد  ( دلسيد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):
دحمد دلفياللي عيودنه)د)) ( دلسيد)
 29222 ( كيرزو) خردند  شارع  (18

بريست))فرنسا).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دحمد دلفياللي عيودنه)د)) ( دلسيد)
 29222 ( كيرزو) خردند  شارع  (18

بريست))فرنسا)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758975.
895I

CCJF

DOOFOKLA
إعالن متعدا دلقردردت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

 DOOFOKLA

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: محج 

مكة، عمار  دلحبوس، دلطابق 3، 

دلشقة رقم 17  - - لعيون دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.12123

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)22)نونبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

حصة دختماعية) ((1.222( ألف) بيع 

من طرف دلسيد عبد هللا بن عثمان،)

دلتي) دالختماعية  دلحصص  كل  وهي 

0متلكها هذد دألمير في هذه دلشركة،)

إلى شركة لعيون للتوزيع

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دستقالة دملسير دلحالي للشركة دلسيد)

في) مهامه  من  عثمان  بن  هللا  عبد 

تسيير دلشركة)

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

مسيرد) وحامد  0اسين  دلسيد  تعيين 

خد0دد للشركة

قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

بيع حصص دختماعية

بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دستقالة دملسير دلحالي للشركة

بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعيين مسير خد0د للشركة

بيد رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحيين دلقانون دألسا�شي للشركة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)14)اخيبر)

2222)تحت رقم)3272/2222.

896I

Ficomek

 STE GROUPE ESENET
GARDIENNAGE SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

Ficomek
 DR LAKDIM SIDI BABA 952
 MEKNES 952 DR(LAKDIM

 SIDI(BABA(MEKNES، 50040،
MEKNES دملغرب

 STE GROUPE ESENET
 GARDIENNAGE SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 315 
تجزئة دلدملة 2 دلطابق 2 حي 
دلسالم 2 مكياس 315 تجزئة 

دلدملة 2 دلطابق 2 حي دلسالم 2 
مكياس 52222 مكياس دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.  36919

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)29)0يا0ر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
«315)تجزئة دلدملة)2)دلطابق)2)حي)
دلسالم)2)مكياس)315)تجزئة دلدملة)
مكياس) (2 دلسالم) حي  (2 دلطابق) (2
52222)مكياس دملغرب»)إلى)»رقم)73 
 73 باب بوعمير مكياس رقم) مجمع 
 52222 مكياس) بوعمير  باب  مجمع 

مكياس))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
شتيبر) (15 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)2721.
898I

نوغلب

ELECTRO MAAMMAR
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

نوغلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزدنا 
مبروكة طريق أكوردي مكياس ، 

52222، مكياس دملغرب

ELECTRO MAAMMAR شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : اودر والا 
زيان اويمني ودا خد0د  مكياس - 

52222 مكياس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.32693

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 15)اخيبر) دملؤرخ في)
ELECTRO MAAMMAR)شركة ذدت)
رأسمالها) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
دإلختماعي اودر والا زيان اويمني ودا)
مكياس) (52222 (- مكياس) خد0د  

دملغرب نتيجة الفالس دلشركة.
و عين:

و) دملعمر  ( نجو ) دلسيد) ))
مالك) دالمام  دعددا0ة  عيودنه)د))
52222)مكياس) ( سيدي بابا مكياس)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)15)اخيبر)2222)وفي اودر والا)
(- مكياس) خد0د   ودا  اويمني  زيان 

52222)مكياس دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)659.

922I

MOZIKA CREATIVITY AGENCY

 MOZIKA CREATIVITY
AGENCY

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

MOZIKA CREATIVITY AGENCY
 HEY(EL(FALAH(RUE 11 N°57 ،

Casablanca ،20670 دملغرب
 MOZIKA CREATIVITY AGENCY
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلفالح 

دلزنقة 11 دلرقم 59  - 22672 
دلددر دلبيضاء  دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

475267

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 غشت) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MOZIKA CREATIVITY AGENCY

دإلنتاج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسمعي دلبصري و دملوسيقي).

عيودن دملقر دالختماعي):)حي دلفالح)

دلزنقة)11)دلرقم)59))-)22672)دلددر)

دلبيضاء))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 82.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دلزدهر مالد عيودنه)د))حي)

 22672  57 دلرقم) (11 دلفالح دلزنقة)

دلددر دلبيضاء))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلزدهر مالد عيودنه)د))حي)

 22672  57 دلرقم) (11 دلفالح دلزنقة)

دلددر دلبيضاء))دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)-.

921I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 AWT AIR WATER

TREATMENT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

  AWT AIR WATER TREATMENT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : 59 شارع 

دلزرقطوني دلطابق دلثامن دقامة 

دلزهور شقة رقم 24 - 22332 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.426297

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

دملؤرخ في)28)أكتوبر)2222)تقرر حل)

  AWT AIR WATER TREATMENT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

رأسمالها) مبلغ  دلوحيد  دلشريك 

مقرها) وعيودن  ارهم  (12.222

دلزرقطوني) شارع  (59 دإلختماعي)

شقة) دلزهور  دقامة  دلثامن  دلطابق 

دلبيضاء) دلددر  (22332 (- (24 رقم)

دملغرب نتيجة لفقددن ردس دملال.

و عين:

دلسيد) ))دلعربي))ملني و عيودنه)د))

 Via Roma n°37 San Bonifacio

د0طاليا) روما  (Verona 37247

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

بتاريخ)14)اخيبر)2222)وفي)59)شارع)

دقامة) دلثامن  دلطابق  دلزرقطوني 

دلزهور شقة رقم)24)-)22332)دلددر)

دلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762262.

922I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

INTERTRADE AFRIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12

20800، CASABLANCA(MAROC

INTERTRADE AFRIQUE شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 Place وعيودن مقرها دإلختماعي

 Charles(Nicole, 7ème(étage,

 Appartement(N°2 Quartier

 des(Hôpitaux  - 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.323331

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (16 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

 OLKA( - (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (1.564

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (6.664

BEMESTAR)-)بتاريخ)16)نونبر)2222.

 ILAISHA( ( - (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (3.333

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (3.333

BEMESTAR)-)بتاريخ)16)نونبر)2222.

تفويت دلسيد)) ))إلهام))فوكالة))3 

حصة) (3 حصة دختماعية من أصل)

(- (BEMESTAR (( ( دلسيد) ( لفائد )

بتاريخ)16)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759518.

923I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 CENTRE D’ETUDES

  UNIVERSITAIRES

 CANADIENNES AU MAROC

-  CEUCM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12

20800، CASABLANCA(MAROC

 CENTRE D’ETUDES

  UNIVERSITAIRES

 CANADIENNES AU MAROC

 -  CEUCM

 شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 lot : وعيودن مقرها دإلختماعي

 Attaoufik(Sidi(Maârouf  - 20000

.CASABLANCA MAROC

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.322155

دلعام) دلجمع  بمقت�شى 

فبرد0ر) (27 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 

 CENTRE حل) تقرر  (2219

  D’ETUDES UNIVERSITAIRES

 CANADIENNES AU MAROC

شركة ذدت دملسؤولية) ( (-( ( CEUCM

 222.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  

 lot ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي)

 Attaoufik(Sidi(Maârouf((-(20000

نتيجة) (CASABLANCA MAROC

لتوقف نشاط دلشركة.

و عين:

و) بيمجدوب  ( ( ( أحمد) دلسيد) ))

سيدي) دلتوفيق  تجزئة  ( عيودنه)د))

دلبيضاء) دلددر  (22222 معروف)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 lot وفي) (2222 اخيبر) (16 بتاريخ)

 Attaoufik(Sidi(Maârouf( -(20000

.CASABLANCA MAROC
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762281.
925I

GALAXYCOMPT

ABL BOUACHA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al
 Ouazzani  Résidence(Nabil(n°3
Tétouan ، 93000، تطودن دملغرب

ABL BOUACHA شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

دسماعيلية زنقة دلقصري رقم 192 
تطودن  - 93222 تطودن  دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.22679
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 اخيبر) (29 في) دملؤرخ 
حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
رأسمالها) مبلغ  ( (ABL BOUACHA
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
زنقة) دسماعيلية  شارع  دإلختماعي 
 93222 192)تطودن))-) دلقصري رقم)
تطودن))دملغرب))نتيجة ل):)دزمة قطاع.
شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
 192 دسماعيلية زنقة دلقصري رقم)

تطودن))-)93222)تطودن))دملغرب).)
و عين:

و) ( دلبغيل) ( ( محمد) دلسيد) ))
بركة) محمد  دلحاج  شارع  عيودنه)د))
 93222 ( تطودن) (28 رقم) (11 زنقة)
تطودن))دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
32)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)3246.
926I

BOULAGHMOUD

SOCIETE BOULAGHMOUD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

BOULAGHMOUD
رقم 6 إقامة أنور دليصر ويسالن 
مكياس ، 52222، مكياس دملغرب
 SOCIETE BOULAGHMOUD
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 N°6 LOT : وعيودن مقرها دإلختماعي
 ANOUAR ALNASR OUISLANE
MEKNES - 50000 مكياس دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.39117
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2219 11)مارس) دملؤرخ في)
 SOCIETE BOULAGHMOUD
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
ارهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
 N°6 LOT وعيودن مقرها دإلختماعي)
 ANOUAR ALNASR OUISLANE
مكياس دملغرب) (MEKNES( -(50000
نتيجة لعدم توفر دإلمكانيات دملاا0ة.

و عين:
دلسيد) ))عبد دلرحمان))كركار))و)
دتسافت) قاسيطة  مركز  عيودنه)د))
بني توزين دلدريوش))62254)دلياظور)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
 N°6 LOT(بتاريخ)11)مارس)2219)وفي
 ANOUAR ALNASR OUISLANE
MEKNES(-(50000)مكياس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)21.
927I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE HEFIRI
 PRIVE Par abréviation »GSH

» PRIVE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

مفض رأسمال دلشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12
20800، CASABLANCA(MAROC
 GROUPE SCOLAIRE HEFIRI
 PRIVE(Par(abréviation «GSH
PRIVE » شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
 Avenue وعيودن مقرها دإلختماعي
 2 Mars, 5ème(étage,87 - 20000

.CASABLANCA MAROC
مفض رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.293997

دلعام) دلجمع  بمقت�شى 
اخيبر) (16 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 
دلشركة) رأسمال  مفض  تم  (2222
ارهم») (5.998.622« قدره) بمبلغ 
إلى) ارهم») (12.222.222« من) أي 
(: طريق) عن  ارهم») (4.221.422»

تخفيض عدا))دألسهم.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762279.
929I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

AZOUZA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
مفض رأسمال دلشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12
20800، CASABLANCA(MAROC
AZOUZA شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 14, 

 Boulevard(Driss(Slaoui - 2000
.CASABLANCA MAROC

مفض رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.225995
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 اخيبر) (16 في) دملؤرخ 
بمبلغ) دلشركة  رأسمال  مفض 
من) أي  ارهم») (4.373.222« قدره)
«6.222.222)ارهم»)إلى)»1.627.222 

عدا)) تخفيض  (: طريق) عن  ارهم»)
دألسهم.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762277.

912I

GALAXYCOMPT

BOLICANZ
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al
 Ouazzani  Résidence(Nabil(n°3
Tétouan ، 93000، تطودن دملغرب
BOLICANZ شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

خيبوتي زنقة 3 رقم 24  تطودن  - 
93222 تطودن  دملغرب .

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.22727
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 14)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
مبلغ) ( (BOLICANZ دلشريك دلوحيد)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
مقرها دإلختماعي شارع خيبوتي زنقة)
93222)تطودن)) (- ( )تطودن) (24 3)رقم)

دملغرب))نتيجة ل):)دزمة قطاع).
شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
(- ( تطودن) ( (24 رقم) (3 خيبوتي زنقة)

93222)تطودن دملغرب).)
و عين:

دملردبط)) ( ( عبد دلصمد) دلسيد) ))
 116 شارع دلكويت رقم) و عيودنه)د))
دلطابق)24)شقة)24)تطودن))93222 
تطودن))دملغرب))كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
28)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)3214.

911I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LAYADI CHASSE ET PECHE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
  LAYADI CHASSE ET PECHE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 38، 
دلزدوية دلعباسية، مقاع دملشرع، 
مردكش  - 42222 مردكش  دملغرب .

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.41483
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 15)اخيبر) دملؤرخ في)
LAYADI CHASSE ET PECHE))شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)
دلوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم)
(،38 رقم) دإلختماعي  مقرها  وعيودن 
دملشرع،) مقاع  دلعباسية،) دلزدوية 
دملغرب)) ( مردكش) (42222 (- ( مردكش)

نتيجة لعدم وخوا مددميل)
عدم دلقدر  على دالستمردر).

و عين:
و) ( غا0يو) ( لوي) خان  دلسيد) ))
دملشرع) قاع  طودلت  (33 عيودنه)د))
دملغرب)) ( مردكش) (42222 دلزدوية)

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)15)اخيبر)2222)وفي رقم)38،)
دملشرع،) مقاع  دلعباسية،) دلزدوية 

مردكش))-)42222)مردكش))دملغرب).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119198.
912I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

Le Château de la Koutoubia
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
 Le Château de la Koutoubia
»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 

48 سوق سمارين مد0ية - 42222 
مردكش  دملغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.62797
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)12)نونبر)2222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:
L’appartement 48 semarrine

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119199.
913I

Ficomek

 RECHERCHE
 DEVELOPPEMENT ET

INGENIERIE SARL  Sigle RDI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

Ficomek
 DR LAKDIM SIDI BABA 952
 MEKNES 952 DR(LAKDIM

 SIDI(BABA(MEKNES، 50040،
MEKNES دملغرب

 RECHERCHE DEVELOPPEMENT
  ET(INGENIERIE(SARL  Sigle(RDI

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي I - ا0ار 

دملنزه دلدور 3 شقة 27 شارع 
شفشاون مكياس. - 52222 مكياس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51471
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (12
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 RECHERCHE DEVELOPPEMENT
. ET INGENIERIE SARL  Sigle RDI
مكتب) (- (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلدردسات ودلتحقيقات ودلبحوث.
(- (I (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
شارع) (27 شقة) (3 دلدور) دملنزه  ا0ار 
52222)مكياس) شفشاون مكياس.)-)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: أنس) دمليصوري  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد دمليصوري دملحجوب):))522 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دمليصوري أنس عيودنه)د))
مكياس) ويسالن  (2 ويسالن) رياض 

52282)مكياس دملغرب.
دملحجوب) دمليصوري  دلسيد 
ويسالن) (2 رياض ويسالن) عيودنه)د))

مكياس)52282)مكياس مكياس.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دمليصوري أنس عيودنه)د))
مكياس) ويسالن  (2 ويسالن) رياض 

52282)مكياس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (32 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3962.

914I

ALFA COATI?G INDUSTRIE

 ALFA COATING
INDUSTRIES SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأسمال دلشركة

ALFA COATI?G INDUSTRIE
 LOT 703 PARC(INDUSTRIEL
 SAPINO(NOUCEUR، 27000،

CASABLANCA MAROC
 ALFA COATING INDUSTRIES
SARL AU شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

723 دلحي دلصياعي صبييو  دليودصر 
27222 دلددردلبيضاء  دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.391313
دلشريك) قردر  بمقت�شى 
 2222 نونبر) (25 في) دملؤرخ  دلوحيد 
بمبلغ) دلشركة  رأسمال  رفع  تم 
من) أي  ارهم») (822.222« قدره)
«1.222.222)ارهم»)إلى)»2.222.222 
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)33961.

915I

دلعموري دستشار 

AABOB SPEED SERVICE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

دلعموري دستشار 
زنقة فاس رقم  11 تاز ، 35222، 

تاز  دملغرب
 AABOB SPEED SERVICE
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شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي عمار  
خميلة رقم 8زنقة فاس  تاز  35222 

تاز  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

5283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2219 0وليوز) (31

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AABOB SPEED SERVICE

دليقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

لحساب دلغير))و دلتصد0ر و دالستيردا.

عمار ) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
خميلة رقم)8زنقة فاس))تاز )35222 

تاز  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 52.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دعبوب حسن):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) حسن  دعبوب  دلسيد 

تاز ) (35222  22 رقم) دمللحة  حي 

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) حسن  دعبوب  دلسيد 

حي دمللحة رقم)22 35222)تاز  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

شتيبر) (19 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2219)تحت رقم)576.

916I

نوغلب

BULLE DE BIEN ETRE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

نوغلب

شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزدنا 

مبروكة طريق أكوردي مكياس ، 

52222، مكياس دملغرب

BULLE DE BIEN ETRE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 

2 عمار  33 دلطابق 2 زنقة الفو  

دملد0ية دلجد0د  مكياس - 52222 

مكياس دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.38671

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)

BULLE DE BIEN ETRE)شركة ذدت)

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)ارهم)

 2 رقم) دإلختماعي  مقرها  وعيودن 

عمار )33)دلطابق)2)زنقة الفو  دملد0ية)

مكياس) (52222 (- دلجد0د  مكياس)

دملغرب نتيجة الفالس دلشركة.

و عين:

و) كبر0تي  ( ( سلو ) دلسيد) ))

دلزرهونية توسيع) (73 رقم) عيودنه)د))

دملغرب) مكياس  (52222 مكياس)

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

رقم) وفي  (2222 اخيبر) (21 بتاريخ)

الفو ) زنقة  (2 دلطابق) (33 عمار ) (2

 52222 (- مكياس) دلجد0د   دملد0ية 

مكياس دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)662.

917I

MELIUS CONSULTING

IDEA POWER SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
دلطابق دلثاني ، مكتب رقم 3 ألزدس 

لورين، 22122، دلددر دلبيضاء 
دملغرب

IDEA POWER SARL شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
 ،G  دلقدس، إقامة مجد، عمار

شقة 5، عين دلشق - 22472 دلددر 
دلبيضاء دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.312631
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 16)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
IDEA POWER SARL))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعيودن  ارهم  (12.222
إقامة) دلقدس،) شارع  دإلختماعي 
5،)عين دلشق) G،)شقة) مجد،)عمار )
-)22472)دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة)

ل):)وقف نشاط دلشركة.
شارع) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
دلقدس،)إقامة مجد،)عمار )G،)شقة)
5،)عين دلشق)-)22472)دلددر دلبيضاء)

دملغرب.)
و عين:

و) دلبستاني  ( هشام) دلسيد) ))
 24 زنقة) (، مانددرونا) حي  عيودنه)د))
عين) (، دلثاني) دلطابق  (، (126 رقم) (،
دملغرب) دلددر دلبيضاء) (22472 دلشق)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762216.
918I

LK CONSULTING SARL

ALTO ESTILO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد دلخامس رقم 45 
دلطابق دلثاث رقم 18 تطودن ، 

93222، تطودن دملغرب
ALTO ESTILO شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 25 شارع 
صالح دلد0ن دال0وبي دلطابق دالول 

تطودن - 93222 تطودن دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.5219

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2216 0يا0ر) (22 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (ALTO ESTILO
مقرها) وعيودن  ارهم  (922.222
دلد0ن) صالح  شارع  (25 دإلختماعي)
(- تطودن) دالول  دلطابق  دال0وبي 
(: ل) نتيجة  دملغرب  تطودن  (93222

مشاكل مالية ادئمة.
و حدا مقر دلتصفية ب)25)شارع)
دالول) دلطابق  دال0وبي  دلد0ن  صالح 

تطودن)-)93222)تطودن دملغرب.)
و عين:

دلولشكي) ( دمليعم) عبد  دلسيد) ))
شارع محمد دلخردز) تاج و عيودنه)د))
زنقة)4)رقم)27 93222)تطودن دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.
تاج) دلولشكي  ( توفيق) دلسيد) ))
دلخردز) محمد  شارع  عيودنه)د)) و 
دملغرب) تطودن  (93222  27/4 زنقة)

كمصفي)) ))للشركة.
دلسيد) ))مصطفى))دلولشكي تاج)
و عيودنه)د))شارع محمد دلخردز زنقة)
دملغرب) تطودن  (93222  27 رقم) (4

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
فبرد0ر) (17 بتاريخ) ( دالبتددئية بتطودن)

2216)تحت رقم)431.
919I

دملركز دملردك�شي لإلرشاا

 L›INSTITUT DE
 MARRAKECH POUR LA

 FORMATION, LE CONSEIL
ET LA RECHERCHE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
قفل دلتصفية

دملركز دملردك�شي لإلرشاا
شقة رقم ٩ مدمل أ عمار  أنس 

ماخوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مردكش دملغرب

 L›INSTITUT DE MARRAKECH
 POUR(LA(FORMATION, LE

 CONSEIL ET LA RECHERCHE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : شقة رقم 
9 إقامة أنس ماخوريل شارع موالي 
عبد هللا - 42222 مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.69649
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)
 L’INSTITUT DE MARRAKECH
 POUR LA FORMATION, LE
 CONSEIL ET LA RECHERCHE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
إقامة) (9 مقرها دإلختماعي شقة رقم)
عبد) موالي  شارع  ماخوريل  أنس 
مردكش دملغرب نتيجة) (42222 (- هللا)

النعددم دلنشاط دلتجاري للشركة).
و عين:

و) ( دلريرو�شي) ( ( حبيبة) دلسيد) ))
 4 عمار ) (1 دليخيل) باب  عيودنه)د))
دملغرب)) ( مردكش) (42222 ( دلعزوزية)

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)21)اخيبر)2222)وفي شقة رقم)
إقامة أنس ماخوريل شارع موالي) (9

عبد هللا)-)42222)مردكش دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119244.
922I

KAMAR BENOUNA

PRO PALMERAIES ش م م
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
PRO PALMERAIES ش م م  شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 
عرسة دلكبير ملتقى دلزنقة 6 و 
زنقة دلتباري رقم 1 - 22192 

دلددردلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.126963

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 أكتوبر) (23 في) دملؤرخ 
حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
مبلغ) ( ( PRO PALMERAIES)ش م م)
وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)
مقرها دإلختماعي تجزئة عرسة دلكبير)
ملتقى دلزنقة)6)و زنقة دلتباري رقم)1 
-)22192)دلددردلبيضاء)دملغرب نتيجة)

ل):)عدم دلشغل.
تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
و) (6 عرصة لكبير ملتقى دلزنقة رقم)
دلددردلبيضاء) (22192 (- زنقة دلتباري)

دملغرب.)
و عين:

و) بونار  ( دمبارك) دلسيد) ))
تجزئة عرصة لكبير ملتقى) عيودنه)د))
 22192 6)و زنقة دلتباري) دلزنقة رقم)
(( ( كمصفي) دملغرب  دلددردلبيضاء)

للشركة.
دلواغيري) ( عالل) دلسيد) ))
تجزئة عرصة) دلسفياني و عيودنه)د))
زنقة) و  (6 رقم) دلزنقة  ملتقى  لكبير 
دلتباري))22192)دلددردلبيضاء)دملغرب)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

تجزئة) (: بالتصفية) دملتعلقة  دلوثائق 

و) (6 عرصة لكبير ملتقى دلزنقة رقم)

زنقة دلتباري

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)755142.

921I

ORAC AUDIT

 PNEUMATIQUE BEN

AICHA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

ORAC AUDIT

 Rue(liberté, 3ème(Etage, ,12

 Appt. 6. ، 20400، Casablanca,

MAROC

  PNEUMATIQUE BEN AICHA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 35 , 

 AVENUE(PASTEUR  - 20360

.CASABLANCA MAROC

رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.34318

دلعام) دلجمع  بمقت�شى 

نونبر) (23 في) دملؤرخ  دإلستثيائي 

دلشركة) رأسمال  رفع  تم  (2222

ارهم») (12.222.222« قدره) بمبلغ 

إلى) ارهم») (12.222.222« من) أي 

طريق) عن  ارهم») (22.222.222»

دلشركة) ا0ون  مع  مقاصة  إخردء) ( (:

دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)762292.

922I

ISDM CONSULTING

 STE COSOTRAP INVEST
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

دلعيون دملغرب
 STE COSOTRAP INVEST SARL
AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلوحد  1 شارع سكيكيمة رقم 386 
دلعيون - 72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
34529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (17
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.COSOTRAP INVEST SARL AU
و) دلبياء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دعمال دمر .
حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 386 1)شارع سكيكيمة رقم) دلوحد )

دلعيون)-)72222)دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:
 32.222 ( (: مويغة) مالد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) مويغة  مالد  دلسيد 

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) مويغة  مالد  دلسيد 

دلعيون)72222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)31)اخيبر)

2222)تحت رقم)3261/2222.

923I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE DREAM FUTURE
INFO SERVICES SARL

إعالن متعدا دلقردردت

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE DREAM FUTURE

INFO SERVICES SARL »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 159, 

شارع إنجلترد، حي عين قطيوط، 

دلطابق دألول   - 92222 طيجة 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.83623

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)21)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

على) 0يص  دلذي  (: (1- رقم) قردر 

ما0لي:)تفويت دلحصص

على) 0يص  دلذي  (: ( (2- رقم) قردر 

تعيين) و  ( دملسير0ن) دستقالة  ما0لي:)

مسير  خد0د )

على) 0يص  دلذي  (: (3- رقم) قردر 

ما0لي:)تمد0د و تغيير دلنشاط دألسا�شي)

للشركة

على) 0يص  دلذي  (: (4- رقم) قردر 

ما0لي:)تحويل دلشركة من شركة ذدت)

إلى شركة ذدت) دملسؤولية دملحدوا  

دملسؤولية دملحدوا  بشريك ودحد

على) 0يص  دلذي  (: (5- رقم) قردر 
دلقانون) صياغة  إعاا   ما0لي:)

دألسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دلتسمية من شركة ذدت دملسؤولية)
إلى شركة ذدت دملسؤولية) دملحدوا  
 DREAM (: ودحد) بشريك  دملحدوا  
 FUTURE INFO SERVICES SARL A

ASSOCIE UNIQUE
بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
دألسا�شي) دلنشاط  تغيير  و  تمد0د 
كنشاط) دملستمر  دلتدريب  للشركة،)
أسا�شي و تقد0م دلخدمات و إصافة)
دلتسويق) و  عامة  بصفة  دلتسويق 
و) دلتصميم  ماصةو  بصفة  دلرقمي 
دلكردفيك و دلصيانة و كل ما له عالقة)

بهذد دلنشاط)
بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)
0متلكها) دلتي  حصة  (522 تفويت)
للسيد) دلقيبوعي  ميصف  دلسيد 

حمز  دلقيبوعي
على) 0يص  دلذي  (:13 رقم) بيد 
يسرد) ( دملسيرتين) دستقالة  ما0لي:)
دلقيبوعي و قمر نكتار و تعيين فاطمة)

دلزهردء)دلحاللم كمسير  خد0د )
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)237861.

924I

دملحاسبة نعمان مجيد 

 SOCIETE TAZDAYENE  SARL
AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

دملحاسبة نعمان مجيد 
رقم 1 شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي دحمد دلتاالي صفرو ، 

31222، صفرو دملغرب
 SOCIETE(TAZDAYENE  SARL(AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حانوت 
رقم 436 ارب دملتر صفرو - 31222 

صفرو دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

3145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (25

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SOCIETE TAZDAYENE  SARL AU

تحويل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالمودل.

حانوت) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 31222 (- ارب دملتر صفرو) (436 رقم)

صفرو دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلرد�شي) دلسيد حسن 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلرد�شي  حسن  دلسيد 
دلرميلة صفرو) خيان  (56/126 رقم)

31222)صفرو دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلرد�شي  حسن  دلسيد 
دلرميلة صفرو) خيان  (56/126 رقم)

31222)صفرو دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (32 بتاريخ) ( دالبتددئية بصفرو)

2221)تحت رقم)292/2222.

925I

FINACS

SLB
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FINACS
 Bd bordeaux et Mly ,252
 youssef Residence Kadmy
 7ème(étage(N°20 250, Bd
 bordeaux et Mly youssef

 Residence(Kadmy 7ème(étage
 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC
SLB شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي  49 شارع 
خان خوريس ، حي غوتييه ، دلطابق 

دلسااس ، شقة رقم 12 بالددر 
دلبيضاء - 22222 دلددر دلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
484437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (18
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

.SLB(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دالستشاردت دإلادرية.
عيودن دملقر دالختماعي):))49)شارع)
خان خوريس)،)حي غوتييه)،)دلطابق)
بالددر) (12 رقم) شقة  (، دلسااس)
دلبيضاء) دلددر  (22222 (- دلبيضاء)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
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دلسيد  ليلى سبتي))):))122)حصة)
بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) سبتي  ليلى  دلسيد  
 8 رقم) (4 دلشطر) مد0ية  بال  تجزئة 
دلددر) (22152 دلبيضاء) كاليفورنيا 

دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) سبتي  ليلى  دلسيد  
 8 رقم) (4 دلشطر) مد0ية  بال  تجزئة 
دلددر) (22152 دلبيضاء) كاليفورنيا 

دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.
926I

UNION BEST SOLUTIONS

SMART AUTO-MOTO
إعالن متعدا دلقردردت

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مردكش دملغرب

SMART(AUTO-MOTO »شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: سيدي 

غانم 227 دلحي دلصياعي دلجد0د  - - 
مردكش دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.98819
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)19)نونبر)2222
تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)
سفيان) دلسيد  خد0د  مسير  تعيين 
بيفضيلة ملد  ستة أشهر تبعا القالة)

دلسيد 0وسف هيشور
على) 0يص  دلذي  (:2 رقم) قردر 
تلتزم دلشركة بشكل صحيح) ( ما0لي:)
دملتعلقة) ودلعمليات  دألعمال  بجميع 
بها بتوقيع دلسيد سفيان بن فضيلة)

دملصرفية) دلعمليات  باستثياء) (،
ودمليظمات) دلعامة  ودملؤسسات 
دالختماعية ستلتزم دلشركة بالتوقيع)

دلوحيد للسيد 0وسف هيشور
على) 0يص  دلذي  (:3 رقم) قردر 
ما0لي:)توسيع غرض دلشركة:)إصالح)
(، ودلسياردت) دملعدنية  دلصفائح 
غيار) قطع  توزيع  (، مقهى-سياك)
شردء) (، دلسياردت) وإكسسودردت 
دستيردا) (، وبيع دلسياردت دملستعملة)

وتصد0ر وتجار 
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:))
إصالح دلصفائح دملعدنية ودلسياردت)
غيار) قطع  توزيع  (، مقهى-سياك) (،
شردء) (، دلسياردت) وإكسسودردت 
دستيردا) (، وبيع دلسياردت دملستعملة)

وتصد0ر وتجار 
على) 0يص  دلذي  (:14 رقم) بيد 
دلسيد) خد0د  مسير  تعيين  ما0لي:)

سفيان بيفضيلة ملد  ستة أشهر
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (12 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118338.
927I

FIDURZATE

ستاج  2 ديفلوبمى
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDURZATE
 N°253 SIDI(AABAD 1 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ستاج  2 ا0فلوبمى شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي مئتان و 
تالتة طريق سيدي عبد دلعزيز باب 
اكالة مردكش - 42222 مردكش 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
129925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (29
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
ستاج)) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

2)ا0فلوبمى.
دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملعددت و دلبياء.
مئتان و) (: عيودن دملقر دالختماعي)
تالتة طريق سيدي عبد دلعزيز باب)
مردكش) (42222 (- مردكش) اكالة 

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد مردا مامون):))1.222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) مامون  مردا  دلسيد 
 253 رقم) مردكش  عباا  سيدي 

42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) مامون  مردا  دلسيد 
 42222  253 رقم) عباا  سيدي 

مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119112.
928I

UNION BEST SOLUTIONS

 AL AKHAWAYN
COSMETIQUE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

توسيع نشاط دلشركة)

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مردكش دملغرب

  AL AKHAWAYN COSMETIQUE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي اودر موالي 

بردهيم ادر دكيدر تحياوت - 42222 

مردكش دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.43371

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2222 0وليوز) (13 في) دملؤرخ 

نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):

إنتاج وتسويق دمليتجات دلغذدئية)

،)وحد  دستخردج زيت دألركان)).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)118937.

929I

MORAFID CONSEILS

STE ABOU GHALI DESIGN
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS

 APPT(N°2 ETAGE 2 N°363

 LOT AL MASSAR BELMAJJAD

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE ABOU GHALI DESIGN

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي محل رقم 

1 دلحي دلصياعي دملسار رقم 232 

مردكش - 42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129953
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2221 0يا0ر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ABOU GHALI DESIGN
مقاولة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دشغال نجار  دلخشب داللومينيوم و)

دلحد0د.
محل) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم)1)دلحي دلصياعي دملسار رقم)232 

مردكش)-)42222)مردكش دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد بن حجو محمد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد بن حجو محمد عيودنه)د))
كد0ة دلعبيد طريق دلددر دلبيضاء)رقم)

74)مردكش)42222)مردكش دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد بن حجو محمد عيودنه)د))
كد0ة دلعبيد طريق دلددر دلبيضاء)رقم)

74)مردكش)42222)مردكش دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119131.
932I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

STE EL MESDAK
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
قفل دلتصفية

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي دليجا  رقم 34 زنقة بني مالل 

سوق دلسبت دوالا دليمة دلفقيه بن 

صالح ، 23552، سوق دلسبت دوالا 
دليمة دملغرب

STE EL MESDAK شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي : حي 

دلياسمين اودر دوالا زهر  سيدي 
عي�شى 23552 سوق دلسبت دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.2271
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2213 أبريل) (29 في) دملؤرخ 
شركة ذدت) (STE EL MESDAK حل)
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلوحيد 
دإلختماعي حي) ارهم وعيودن مقرها 
سيدي) زهر   دوالا  اودر  دلياسمين 
23552)سوق دلسبت دملغرب) عي�شى)

نتيجة النتهاء)دلغرض.
و عين:

و) حاجي  ( دلكبير) عبد  دلسيد) ))
 23552 دلياسمين) حي  عيودنه)د))
(( ( كمصفي) دملغرب  دلسبت  سوق 

للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
حي) وفي  (2213 أبريل) (29 بتاريخ)
سيدي) زهر   دوالا  اودر  دلياسمين 
عي�شى)23552)سوق دلسبت دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)

25)اخيبر)2222)تحت رقم)386.

931I

fiduazizi

 SOCIETE D›EXPLOITATION(
 DES PIPES

 COMMUNAUTAIRE EL
MARSA (SEPCM

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر دملختار حي دلقدس شارع 
عمر دملختار حي دلقدس، 7222، 

دلعيون دملغرب

 SOCIETE D›EXPLOITATION(

 DES PIPES COMMUNAUTAIRE

EL(MARSA (SEPCM شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دمليطقة 

دلصياعية دملر�شى دمليطقة دلصياعية 

دملر�شى 72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 SOCIETE D’EXPLOITATION(

 DES PIPES COMMUNAUTAIRE

.EL MARSA (SEPCM

و) دلبياء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دشغال متعدا .

دمليطقة) (: عيودن دملقر دالختماعي)

دلصياعية دملر�شى دمليطقة دلصياعية)

دملر�شى)72222)دلعيون دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 ZAIN(ENERGIE(:( دلشركة)500)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 M(&(J(ENERGY(:( دلشركة)500)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 ZAIN(ENERGIE(:(500(دلشركة(

بقيمة)122)ارهم.

 M(&( J( ENERGY( :( 500 دلشركة)

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

 ZAIN ENERGIE دلشركة)

دمليطقة دلصياعية دملر�شى)) عيودنه)د))

72222)دلعيون دملغرب.

 M( &( J( ENERGY دلشركة)
دمليطقة) (38 تجزئة) عيودنه)د))

دلصياعية))72222)دلعيون دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) دملوساوي  بدر  دلسيد 
دلحي دالادري شارع يعقوب دمليصولر)

فيال دلطيب)72222)دلعيون دملغرب
دملوساوي) دلطيب  سيدي  دلسيد 
عيودنه)د))زنقة تطودن رقم)12)دملر�شى)

72222)دلعيون دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)3238/2222.

934I

fiduazizi

YAWGI DISTRIBUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

fiduazizi
شارع عمر دملختار حي دلقدس شارع 
عمر دملختار حي دلقدس، 7222، 

دلعيون دملغرب
YAWGI DISTRIBUTION شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 
دلوكالة 21 بلوك E رقم 15 تجزئة 
دلوكالة 21 بلوك E رقم 15 72222 

دلعيون دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.29655

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
ضالع) سالم  (( ( دلسيد) تفويت 
122)حصة دختماعية من أصل)252 
) ))عمر ضالع) دلسيد) ( حصة لفائد )

بتاريخ)25)اخيبر)2222.
ضالع) سالم  (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (152
252)حصة لفائد ))دلسيد)) ))محمد)
اخيبر) (25 بتاريخ) ضالع  مصطفى 

.2222
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ضالع) دملختار  (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (252

252)حصة لفائد ))دلسيد)) ))محمد)

اخيبر) (25 بتاريخ) ضالع  مصطفى 

.2222

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بالعيون)

2221)تحت رقم)29/2221.

935I

global audit partners

SIMPLE BAKERY

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

simple bakery شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 13 شارع 

عبد دللطيف إبن كدور - 22252 

دلددر دلبيظاء دملغرب.

تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.432231

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

فالح) ( أنس) ( (( ( دلسيد) تفويت 

452)حصة دختماعية من أصل)922 

حصة لفائد ))دلسيد)) ))مردا))دهري)

بتاريخ)28)اخيبر)2222.

براي) أمين  (( ( دلسيد) تفويت 

452)حصة دختماعية من أصل)922 

حصة لفائد ))دلسيد)) ))أحمد بدوي)

بتاريخ)28)اخيبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762335.

936I

MELIUS CONSULTING

WIDEACCES SARL-AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

دلطابق دلثاني ، مكتب رقم 3 ألزدس 

لورين، 22122، دلددر دلبيضاء 

دملغرب

WIDEACCES(SARL-AU شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 27، زنقة 

دلحسن دلعرخون، دلطابق دلردبع. 

دلشقة 16 - 22362 دلددر دلبيضاء  

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.251269

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 اخيبر) (21 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

 WIDEACCES ذدت دلشريك دلوحيد)

 12.222 رأسمالها) مبلغ  ( (SARL-AU

(،27 ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي)
دلطابق) دلعرخون،) دلحسن  زنقة 

دلددر) (22362 (- (16 دلشقة) دلردبع.)

وقف) (: ل) نتيجة  دملغرب  ( دلبيضاء)

نشاط دلشركة.
و حدا مقر دلتصفية ب)27،)زنقة)

دلردبع.) دلطابق  دلعرخون،) دلحسن 

دلبيضاء)) دلددر  (22362 (- (16 دلشقة)

دملغرب.)

و عين:

نوردلد0ن) ( دلحسين) دلسيد) ))
دلحسن) زنقة  (،27 عيودنه)د)) و 

دلشقة) دلردبع.) دلطابق  دلعرخون،)

دملغرب) ( دلبيضاء) دلددر  (22362  16

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762217.
937I

INNOVCUBATOR SARL

SAHARA DASMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

INNOVCUBATOR SARL
صيدوق بريد 2292 وكالة دلعيون 
دملد0ية، 72222، دلعيون دملغرب
SAHARA DASMA  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
دلشهيد بشرد0ا دلعمار  رقم 45 

دلطابق دالول دلشقة 22 حي دلقدس 
تجزئة 727 زنقة دمسترادم رقم 24 

72222 دلعيون دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
. 25353

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
تفويت دلسيد)) ))دليكية بلحسن)
أصل) من  دختماعية  حصة  (422
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222
28)اخيبر) محمد فال دملباركي بتاريخ)

.2222
دلسالم) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (622 مربوش)
أصل)1.222)حصة لفائد ))دلسيد)) ))
28)اخيبر) محمد فال دملباركي بتاريخ)

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)22)اخيبر)

2222)تحت رقم)3132 /2222 .
938I

INNOVCUBATOR SARL

SAHARA DASMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

INNOVCUBATOR SARL
صيدوق بريد 2292 وكالة دلعيون 

دملد0ية، 72222، دلعيون دملغرب
SAHARA DASMA  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
و عيودن مقرها دالختماعي شارع 

دلشهيد بشرد0ا عمار  رقم  45دلشقة 
رقم 22 دلطابق دألول  - 72222 

دلعيون .
تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
. 25353

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)28)اخيبر)2222)تم تحويل)
دلشكل دلقانوني للشركة من)»شركة)
ذدت دملسؤولية دملحدوا »)إلى)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)22)اخيبر)

2222)تحت رقم)3132.
939I

INNOVCUBATOR SARL

SAHARA DASMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

INNOVCUBATOR SARL
صيدوق بريد 2292 وكالة دلعيون 
دملد0ية، 72222، دلعيون دملغرب

SAHARA DASMA   شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
دلشهيد بشرد0ا عمار  رقم  45دلشقة 

رقم 22 دلطابق دألول - 72222 
دلعيون دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

. 25353
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تم تعيين) 28)اخيبر) دملؤرخ في)
دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

دملباركي محمد فال كمسير وحيد
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)22)اخيبر)

2222)تحت رقم)3132 .
942I
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INNOVCUBATOR SARL

SAHARA DASMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

INNOVCUBATOR SARL
صيدوق بريد 2292 وكالة دلعيون 
دملد0ية، 72222، دلعيون دملغرب
SAHARA DASMA  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دالختماعي شارع 

دلشهيد بشرد0ا عمار  رقم  45دلشقة 
رقم 22 دلطابق دألول - 72222 

دلعيون دملغرب.
توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
. 25353

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (28 في) دملؤرخ 
نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):
نااي فيدقي،)مخيم سياحي.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)22)اخيبر)

2222)تحت رقم)3132 .
941I

bemultico((بيمولتيكو

 DATA SOFT TECHNOLOGIE
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
قفل دلتصفية

bemultico((بيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكياس ، 52262، مكياس 
مكياس

 DATA SOFT TECHNOLOGIE
SARL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي :  رقم 22 
تجزئة فيدهللا دلزيتون - 52222 

مكياس دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.39911

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 27)اخيبر) دملؤرخ في)

 DATA SOFT TECHNOLOGIE
دملسؤولية) ذدت  شركة  (SARL
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي))رقم)
 52222 (- تجزئة فيدهللا دلزيتون) (22
مكياس دملغرب نتيجة لعدم تحقيق)

هدف دلشركة.
و عين:

و) مومني  ( ( هللا) عبد  دلسيد) ))
دلخيك) تازموريت  قصر  عيودنه)د))
دملغرب) دلرشد0ة  (23222 دلرشد0ة)

كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
رقم) ( وفي) (2222 اخيبر) (27 بتاريخ)
 52222 (- تجزئة فيدهللا دلزيتون) (22

مكياس دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)3.
943I

ccf roubia

إكسترا دوك
شركة دلتوصية دلبسيطة

قفل دلتصفية

ccf roubia
 bd(mohammed(derfoufi 17
oujda ، 60000، oujda(maroc
إكسترد اوك شركة دلتوصية 

دلبسيطة
وعيودن مقرها دإلختماعي : 23 

زنقة ردس عصفور - 62222 وخد  
دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.32235
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 نونبر) (17 في) دملؤرخ 
دلتوصية) شركة  اوك  إكسترد  حل 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دلبسيطة 
 23 دإلختماعي) ارهم وعيودن مقرها 
وخد ) (62222 (- زنقة ردس عصفور)
دملغرب نتيجة لغياب كتي للمعامالت)

دلتجارية-
قفل دلتصفية

دلتشطيب من دلسجل دلتجاري

إبردء)ذمة للمصفي.
و عين:

دلسيد) ))0اسين))منهي و عيودنه)د))
23))زنقة ردس عصفر)62222)وخد )

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
زنقة) (23 وفي) (2222 نونبر) (17 بتاريخ)
ردس عصفور)-)62222)وخد  دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3183.
944I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

MEDAX TRADING
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع دملوحد0ن تجزئة دالمير  
دلطابق دالول رقم 22،دلفييدق ، 

93122، دلفييدق دملغرب
MEDAX TRADING شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

موالي رشيد رقم 161 شارع طردبلس 
زنقة دلقدس رقم 42 . - 93122 

دلفييدق دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
28183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MEDAX TRADING

-دستيردا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
دملالبس) وتجار   وتوزيع  تصد0ر  و 

دلجاهز ).
-دستيردا و تصد0ر وتوزيع دالحذ0ة)

بالجملة و دلتقسيط.
،تجار ) تصد0ر) و  -دستيردا 
أالقمشة) وتوزيع  (، واولية) وطيية 
ودملنسوخات وكافة أصياف دأللبسة)
ودلنساء) للرخال  دلجاهز   ودملالبس 

ودألطفال.
-دلتددول دلتجاري..

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
موالي رشيد رقم)161)شارع طردبلس)
 93122 (- (. (42 رقم) دلقدس  زنقة 

دلفييدق دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( دلسيد سليمان محمد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
)عيودنه)د)) دلسيد سليمان محمد)
دلقدس) زنقة  رشيد  موالي  بتجزئة 

رقم)42  93122)دلفييدق دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
)عيودنه)د)) دلسيد سليمان محمد)
دلقدس) زنقة  رشيد  موالي  بتجزئة 

رقم)42  93122)دلفييدق دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
23)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6118.

945I

bemultico((بيمولتيكو

MILOUARD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكياس ، 52262، مكياس 
مكياس
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MILOUARD شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 11 
تجزئة أ0وب بوفكردن - 52322 

بوفكردن دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.34955

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 اخيبر) (25 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (1.422.222»
 2.222.222« إلى) ارهم») (622.222»
تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4557.
946I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 JADARA TRANSPORT
SERVICES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN(DE(LA
 COMPTABILITE(ET  GESTION

DES AFFAIRES
 Avenue  Med(V(Apprt.145

 N°30 5éme(Etage .Tanger ، 0،
TANGER MAROC

  JADARA TRANSPORT SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 29 شارع 
عمر دبن دلعاص دلطابق دلثالث رفم 
26 طيجة  - 92222 طيجة  دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
111553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (14
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  
باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 JADARA TRANSPORT SERVICES
دليقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلوطني و دلدولي للبضائع).
29)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
عمر دبن دلعاص دلطابق دلثالث رفم)
26)طيجة))-)92222)طيجة))دملغرب).

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( دلسيد  مليكة ميموني)
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  مليكة ميموني))عيودنه)د))
دلعرفان باب دالندلس م)5)عمار )11 
 92222 ( طيجة) (22 رقم) (4 دلطابق)

طيجة))دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  مليكة ميموني))عيودنه)د))
دلعرفان باب دالندلس م)5)عمار )11 

دلطابق)4 92222)طيجة))دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)81.
947I

CABINET BENHASSAN SARL AU

BUILDING 21
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

ارب مالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
22442، دلددردلبيضاء دملغرب
BUILDING 21  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 332 شارع 

دبردهيم دلروادني  دلطابق دلثاني 
رقم 12 دملعاريف  - 22232 دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. BUILDING 21

مقاولة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

أشغال دلبياء)و أشغال مختلفة).

 332 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

شارع دبردهيم دلروادني))دلطابق دلثاني)
رقم)12)دملعاريف))-)22232)دلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد حجلي دملصطفى)):))12.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد حجلي دملصطفى))عيودنه)د))
 12 رقم) (4 زنقة) (2 دلبوخعد0ة) حي 

بوسكور ))27182.)دلبيضاء)دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد حجلي دملصطفى))عيودنه)د))
 12 رقم) (4 زنقة) (2 دلبوخعد0ة) حي 

بوسكور ))27182)دلبيضاء))دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759496.

948I

مكتب محاسبة

AKHFIR TRAVAUX SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

مكتب محاسبة

عمار  41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 دلرشيد0ة ، 52224، 

دلرشيد0ة دملغرب

  AKHFIR TRAVAUX SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي قصر دوالا 

معطال تيزمي أرفوا - 52222 أرفوا 

دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.8857

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2221 0يا0ر) (24 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (2.222.222»

 2.522.222« إلى) ارهم») (522.222»

تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالرشيد0ة))بتاريخ)26)0يا0ر)

2221)تحت رقم)27.

949I

FIDUCIAIRE FIMECOF

CAP BOUSSOUF
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF

 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES

maroc
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CAP BOUSSOUF شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي سفلي 

رقم 14 دلزنقة 4 حي دألمل - 52222 
مكياس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
51137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (27
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 CAP (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.BOUSSOUF
بيع مودا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلبياء)خميع دألشغال ودلتجار .
سفلي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 52222 (- 4)حي دألمل) 14)دلزنقة) رقم)

مكياس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد بوصوف 0وسف)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد بوصوف 0وسف عيودنه)د))
 52222 ( حي دألمل) (4 دلزنقة) (14 رقم)

مكياس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد بوصوف 0وسف عيودنه)د))
 52222 ( حي دألمل) (4 دلزنقة) (14 رقم)

مكياس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
27)أكتوبر) بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)-.
952I

INNOVCUBATOR SARL

SAHARA DASMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دملقر دالختماعي للشركة

INNOVCUBATOR SARL
صيدوق بريد 2292 وكالة دلعيون 
دملد0ية، 72222، دلعيون دملغرب
SAHARA DASMA  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

عبد دلكريم دلخطابي عمار  رقم  14 
رقم 21 كطالونيا - 72222 دلعيون 

دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
. 25353

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)28)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
عمار ) دلخطابي  دلكريم  عبد  »شارع 
 72222 (- 21)كطالونيا) 14)رقم) ( رقم)
دلشهيد) »شارع  إلى) دملغرب») دلعيون 
رقم) 45دلشقة  ( رقم) عمار   بشرد0ا 
دلعيون)) (72222 (- دألول) دلطابق  (22

دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)22)اخيبر)

2222)تحت رقم)3132 .
951I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 CONSEILS ET SOLUTIONS
PROGICIELS SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 CONSEILS ET SOLUTIONS

PROGICIELS SARL  شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة 
موالي إسماعيل عمار  6 شقة 

رقم 9 دملد0ية دلجد0د     - 52222 

مكياس دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51847
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 CONSEILS ET SOLUTIONS

. PROGICIELS SARL
:)مقاول في) غرض دلشركة بإ0جاز)
دألخهز ) بيع  و  دملعلوماتية  دلخدمات 

دملعلوماتية).
إقامة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
موالي إسماعيل عمار )6)شقة رقم)9 
52222)مكياس) (-( ( ( دملد0ية دلجد0د )

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد دلياس صوفي)):))12)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
 12 ( (: ( بالوحام) توفيق  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 82 ( (: ماريان) ساموليك  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( صوفي) دلياس  دلسيد 
م ج)) (6 رقم) (1 دقامة دبن سييا سين)

52222)مكياس دملغرب.
)عيودنه)د)) دلسيد توفيق بالوحام)
مكياس) (52222 ( ثكية دلدرك دمللكي)

دملغرب.
دلسيد ساموليك ماريان عيودنه)د))
91412)المين) 2)مكرر زنقة بابونفيل)

فرنسا.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) ( صوفي) دلياس  دلسيد 
م ج)) (6 رقم) (1 دقامة دبن سييا سين)

52222)مكياس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4539.

953I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

FLEURS ET RACINES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 دلطابق 5 دلشقة 9 دقامة 

دلحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس دملغرب

FLEURS ET RACINES شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دمليظر دلجميل شارع دبن دلخطيب 
رقم 15 فاس - 32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

64425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.FLEURS ET RACINES

تقطير) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتسويق دلزيوت دلعطرية.

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلخطيب) دبن  شارع  دلجميل  دمليظر 
رقم)15)فاس)-)32222)فاس دملغرب.
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أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 
ارهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: دلسيد دسماعيل بدردوي)
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

بدردوي) دسماعيل  دلسيد 
عيودنه)د))تجزئة دمليظر دلجميل شارع)
 32222 فاس) (15 دبن دلخطيب رقم)

فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
بدردوي) دسماعيل  دلسيد 
عيودنه)د))تجزئة دمليظر دلجميل شارع)
 32222 فاس) (15 دبن دلخطيب رقم)

فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلتجارية بفاس))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

955I

NOUSSAH CONSULTING

SOFA MOUSSE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SOFA MOUSSE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 59 شارع 

دلزرقطوني 3 طبقة رقم 8 - 22222  
دلددر دلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
464525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 0ونيو) (19
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 SOFA (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.MOUSSE

تحويل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلرغو .

59)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)

  22222 (- (8 3)طبقة رقم) دلزرقطوني)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 522.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 5.222 ( (: دلنهيري) مردا  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلنهيري  مردا  دلسيد 

 2 طبقة) داريس  موالي  34شارع 

22222))دلددر دلبيضاء)دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلنهيري  مردا  دلسيد 

 2 طبقة) داريس  موالي  34شارع 

22222))دلددر دلبيضاء)دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0وليوز)2222)تحت رقم)738457.

956I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

B-GEN TECHNOLOGY
تأسيس شركة دملساهمة

B-GEN(TECHNOLOGY

شركة مساهمة 

322.222,22 رأسمالها محدا في 

مقرها دالختماعي 12 زنقة دلحرية، 

دلطابق دلثالث دلشقة 5  دلددر 

دلبيضاء

 R.C. CASABLANCA(N° 483501

 – IF(N°45992301 – ICE

N°222591824222222

 22 بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي  (
شركة) تأسيس  تم  (،2222 شتيبر)

مساهمة،)بالخصائص دلتالية):
 B-GEN (: دلشركة) تسمية  ((1

TECHNOLOGY
شركة) (: دلقانوني) دلشكل  ((2

مساهمة)
زنقة) (12 (: دلشركة) مقر  ((3
  5 دلشقة) دلثالث  دلطابق  دلحرية،)

دلددر دلبيضاء
غرض) (: دلشركة) غرض  ((4

دلشركة بشكل مباشر أو غير مباشر:
-)تصنيع ودستيردا دالخهز  دلطبية،
-)دلحصول أو شردء)خميع بردءدت)
ودلعمليات) ودلتردميص  دالمتردع 
ودستخددمها) دلصياعية  ودلعالمات 
وميح) فيها،) دملساهمة  أو  تفويتها  أو 
خميع تردميص دالستغالل في خميع)

دلبلددن فيما 0تعلق بهذه دألنشطة)؛
بشكل) وسيلة،) بأي  دملشاركة،) (-
خميع) في  مباشر،) غير  أو  مباشر 
مرتبطة) تكون  قد  دلتي  دلعمليات 
شركات) إنشاء) مالل  من  بغرضها 
دالكتتاب) أو  دملساهمة  أو  خد0د  
دلشركة) حقوق  أو  دألسهم  شردء) أو 
إنشاء) ذلك،) غير  أو  دالندماج  أو 
وحيازتها) دلتجارية  دألصول  خميع 
ودستئجارها ودستئجارها مع دلتسيير؛
بشكل مباشر أو غير) دلتصرف،) (-
باألصالة عن نفسه أو نيابة) مباشر،)
عن دالغيار إما بمفراه،)أو باالشتردك،)
أو دملشاركة أو دلشركة،)مع أي شركات)
أو) طبيعيين  أشخاص  أو  أمر  
دعتباريين،)ودلقيام،)بشكل مباشر أو)
غير مباشر،)في دملغرب أو في دملعامالت)
دألخيبية،)بأي شكل من دألشكال،)دلتي)

تدمل في موضوعها؛
وبكل) دألشكال،) بجميع  تتخذ،) (-
غير) أو  مباشر  بشكل  دلوسائل،)
ودملشاركة) دملصالح  خميع  مباشر،)
في خميع دلشركات أو دملجموعات أو)
دلشركات دملغربية أو دألخيبية،)دلتي لها)
غرض مماثل أو من دملحتمل أن تطور)

أعمالها دلخاصة؛
خميع) إخردء) عام،) وبشكل  (-
أو) دلصياعية  أو  دلتجارية  دملعامالت 

دملالية أو دملدنية أو دمليقولة أو دلعقارية)

دلتي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير)

�شيء) بأي  أو  دلشركة  بغرض  مباشر 

أو تكون مفيد ) مشابه أو ذي صلة،)

أو من دملحتمل أن) لغرض دلشركة،)

يسهل تحقيقها.

خميع) بتيفيذ  دلشركة  ستقوم 

دالمتثال) مع  دملذكور   دألنشطة 

دلصارم للتشريعات دملطبقة ودلقانون)

دملعمول به.

دملد :)99)سية. ((5

دلشركة:) رأسمال  ((6

 3.222 إلى) ارهم مقسمة  (322.222

للحصة) ارهم  (122 فئة) من  سهم 

محرر  ومكتتبة كليا.)

دلشركاء):) ((7

 LBL MEDICAL شركة) ((1

دملمثلة من طرف دلسيد محمد نوفل)

لحلو

شركة)ALICOS)دملمثلة من) ((2

طرف دلسيد محمد نوفل لحلو

دلسيد ريان لحلو ((3

دلسيد محمد نوفل لحلو ((4

دلسيد  كريمة لحلو ((5

عين دليظام دألسا�شي للشركة) ((8

أول أعضاء)مجلس دإلادر  ملد  ثالث)

)3))سيودت على دليحو دلتالي:

-)دلسيد ريان لحلو،)مقيم في)112 

شارع أنفا،)دلطابق)8،)شقة)85،)دلددر)

دلبيضاء)-)دملغرب؛

-)دلسيد محمد نوفل لحلو،)مقيم)

في)5)شارع إبردهيم نخعي،)دلطابق)3،)

دلددر دلبيضاء) (، معاريف) (، (12 شقة)

-)دملغرب)؛

دلسيد  كريمة لحلو،)مقيمة في) (-

دلطابق) دلكدميري،) أحمد  شارع  (12

(- ،)دملعاريف) 1)فال فلوري) 1)،)شقة)

دلددر دلبيضاء.

9))حدا دليظام دألسا�شي للشركة)

مكتب)Audicis)للمحاسبة،)ممثل من)

طرف دلسيد محمد بومسمار،)دلكائن)

في)158)شارع أنفا)-)دلددر دلبيضاء.
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12))نص دليظام دألسا�شي للشركة)
وتوزيع) دالحتياطيات  تكوين  على 

دألرباح على دليحو دلتالي:
 (5٪( باملائة) ممسة  مصم  0تم 
مخصوما) دلسية  ربح  صافي  من 
ودملخصصة) دلسابقة  دلخسائر  ميه 
يسمى) دحتياطي  صيدوق  لتكوين 

دالحتياطي دلقانوني.
أن) عن  دلخصم  هذد  0توقف 
صيدوق) 0صل  عيدما  إلزدمي  0كون 
دالحتياطي دلقانوني إلى مبلغ يساوي)

ُعشر))1/12))رأس دملال.
كما 0تم دحتسابها من ربح دلسية،)
لتكوين) دألمر   دلخصومات  وخميع 
دلقانون،) 0تطلبها  دلتي  دالحتياطيات 
تحد0د) 0مكن  دلتي  دالحتياطيات  أو 
من) بقردر  توزيع،) أي  قبل  تكوينها،)
دلجمعية دلعامة دلعاا0ة أو من خميع)
دملبالغ دلتي تم تأخيلها من قبل هذد)

دلجمع مر  أمر .
من) للتوزيع  دلقابل  دلربح  0تكون 
للخسائر) ناقصا  دلسية،) ربح  صافي 
دلتي) دملبالغ  إلى  باإلضافة  دلسابقة،)
سيتم إاردخها في دالحتياطي كما هو)
دلثالث) دلفقردت  في  عليه  ميصوص 
من) دملؤخلة  دألرباح  وزياا   أعاله،)

دلسيودت دلسابقة.
دلعااي) دلعام  دالختماع  0حدا 
في) مساهم  لكل  دملخصص  دلجزء)

شكل أرباح.
بالسجل) دلشركة  تسجيل  تم 
بالددر) دلتجارية  باملحكمة  دلتجاري 
 2222 اخيبر) (21 بتاريخ) دلبيضاء،)

تحت عدا)758192. 
بكتابة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دلضبط لد  دملحكمة دلتجارية بالددر)

دلبيضاء)تحت عدا)758192. 
ملخص قصد دلنشر

957I

Synergie Experts

XPERTIZE.MA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

Synergie Experts
49, زنقة خون خورس, حي غوتييه ، 

22262، دلددر دلبيضاء دملغرب
XPERTIZE.MA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة 

كازد بيسنس سيتر، تجزئة 2، إقامة 
ميدروناّ 300، دلطابق 5، سيدي 
معروف - 22192 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  ارهم») (1.222.222»
«1.522.222)ارهم»)إلى)»2.522.222 

ارهم»)عن طريق):))-.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759783.
958I

ADYEL(&(ASSOCIES

CORE PHARMA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

توسيع نشاط دلشركة)

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
CORE PHARMA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دالختماعي 131 شارع 

دنفا، دلعمار  دزير. دلرقم 11 ب - 
22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.377279
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)12)نونبر)2222)تمت إضافة)
إلى نشاط دلشركة) دلتالية  دألنشطة 

دلحالي):
دستيردا أو تصنيع أو تخزين أو) (-
لالستهالك) �شيء) أو  ميتج  أي  توزيع 
أي) دلخصوص  وخه  وعلى  دليومي 

ميتج غذدئي زردعي..

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)757172.
959I

emakit

شركة إيماكيت ذات مسؤولية 
محدودة

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

emakit
 lot(n° 20 quartier(industriel(taza

، 35000، taza(maroc
شركة إ0ماكيت ذدت مسؤولية 
محدوا  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دلحي 
دلصياعي قطعة 22 مكرر تاز  
دملغرب - 35222 تاز   دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.99/447
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)23)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
22)مكرر تاز ) »دلحي دلصياعي قطعة)
إلى) دملغرب») ( تاز ) (35222 (- دملغرب)
»زنقة مردكش رقم)21)إقامة دلجوهر )
دلخضردء)تاز )-)35222)تاز ))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)24.
962I

CHAUSSURE MULTI STYLE

CHAUSSURE MULTI STYLE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

CHAUSSURE MULTI STYLE
 Rue Daoud El Antaki Hay 23
 Dakhla ، 20490، Casablanca

Maroc
 CHAUSSURE MULTI STYLE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 29 زنقة 
314 حي موالي عبد هللا عين دلشق - 

22482 دلددردلبيضاء دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.336775

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 نونبر) (32 دملؤرخ في)

 CHAUSSURE MULTI STYLE

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

حي) (314 زنقة) (29 مقرها دإلختماعي)

 22482 (- موالي عبد هللا عين دلشق)

ألزمة) نتيجة  دملغرب  دلددردلبيضاء)

دلقطاع)-)أزمة وباء)كورونا.

و عين:

دلسيد) ))مالد)))باعال و عيودنه)د))

زنقة ادوا دالنطاكي حي دلددملة) (23

دملغرب) دلددردلبيضاء) (22492

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

زنقة) (29 وفي) (2222 نونبر) (32 بتاريخ)

314)حي موالي عبد هللا عين دلشق)-)

22482)دلددردلبيضاء)دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762381.

961I

CAUDEC CONSEIL

 أوال كابيتال
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA(MAROC

 أوال كابيتال شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي  مجموعة 

أتاكاام GH2 17 دلطابق 2 سيدي 

بيرنو�شي - 22222 دلددردلبيضاء 

دملغرب
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تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
423189

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2218 أبريل) (16
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
أوال) ( (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

كابيتال.
دملؤسسة) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
على حسابها دلخاص في دالستثمار أو)

إادر  دلقيمة
دألوردق دملالية أو إادر  دلشركات.

عيودن دملقر دالختماعي):))مجموعة)
سيدي) (2 دلطابق) (GH2 17 أتاكاام)
دلددردلبيضاء) (22222 (- بيرنو�شي)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 522.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دليوريزي) دلرحمان  عبد  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (5.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دليوريزي) دلرحمان  عبد  دلسيد 
عيودنه)د)))128)شارع دألرخودن دلدور)
 22222 دلردحة) حي  (28 شقة) (24

دلددردلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دليوريزي) دلرحمان  عبد  دلسيد 
عيودنه)د)))128)شارع دألرخودن دلدور)
 22222 دلردحة) حي  (28 شقة) (24

دلددردلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

ماي)2218)تحت رقم)22665639.
962I

ST2C

JIEXA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

JIEXA  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
رشيد رضا دلدور دلثاني رقم 12 - 

92222 طيجة دملغرب.
تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.89287

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)15)أكتوبر)2222)تم تعيين)
مسير خد0د للشركة دلسيد) ))خومار)

دحمد كمسير آمر
تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)12.
963I

fiduazizi

 SOCIETE FRIGO LIGHT
SAHARA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر دملختار حي دلقدس شارع 
عمر دملختار حي دلقدس، 7222، 

دلعيون دملغرب
 SOCIETE FRIGO LIGHT

SAHARA  شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
مط دلرملة 21 زنقة دكفول رقم 28 

دلعيون - 72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
34541

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 SOCIETE FRIGO LIGHT SAHARA

غرض دلشركة بإ0جاز):)

دملأكوالت) خميع  وتجميد  تسويق 

بجميع) دألسماك  صيد  (، دلبحرية)

تسويق وتصد0ر دألسماك) (، أشكالها)

تجميد) (، دملجمد ) أو  دلطازخة 

(، دلبحرية) دملأكوالت  ومعالجة 

دليقل) (، ودلتصد0ر) دالستيردا 

متيوعة) أعمال  ؛) دلخدمات) متعدا 

صيانة) ؛) متيوعة) مدمات  تقدم 

(، )دلطالء) دإلادرية) ودملباني  دملباني 

(، دألقفال)) وصياعة  (، ودلسباكة)

لصياعة) ودملستلزمات  ودألعمال 

تأخير) ؛) ودألطر ودألنابيب) (، دلغال0ات)

وصيانة) تطوير  ؛) دملختلفة) داالت 

ودملساردت) ودلطرق  دلهياكل  وإصالح 

ودلشبكات ودلصرف دلصحي)؛)أعمال)

دلهيدسة دملدنية)،)دلبياء)،)دلتطوير)،)

أعمال دلحفر)،)بياء)دلهياكل دلخشبية)

دليجار ) (، دملباني) طالء) (، ودملعدنية)

دلسباكة) (، دلكهربائية) دلغال0ات  (،

ودلخرسانة بجميع أنودعها)،)دألشغال)

دلعامة)؛)دلترويج دلعقاري بشكل عام)

،)وماصة دإلسكان صيانة دقتصاا0ة)

دلصيدليات) ؛) دلتقيية) ومتعدا  

ودملعددت دلبحرية ودلصياعية.)توريد)

؛) ودملعددت) دملكتبي  ودألثاث  دملكاتب 

دملودا) ؛) ميتجات دليظافة ودلتيظيف)

دلبياء) مودا  ؛) ودلسباكة) دلكهربائية 

وبردمج) أخهز   ؛) دلتقيية) ودملعددت 

دمليتجات) ؛) دلغيار) وقطع  دلكمبيوتر 

دلغيار) وقطع  دملعددت  ؛) دلغذدئية)

ورشة عمل؛

قطع) ؛) ميتجات دلتدفئة ودلطبخ)

غيار للمعددت دلتقيية)؛)لودزم حفالت)

(، دلرسمية) ودالحتفاالت  دالستقبال 

قطع غيار وإطاردت) ؛) توريد دملالبس)

صيانة وإصالح) ؛) وداالت) للسياردت 

ومعددت) ودألثاث  دملكاتب  معددت 

تيظيف وتعقيم دملباني) ؛) دلكمبيوتر)

دملباني) ومردقبة  حردسة  ؛) دإلادرية)

لغسيل) دلغسيل  أعمال  ؛) ودملباني)

دملركبات) وإصالح  صيانة  ؛) دملالبس)

ودالستقبال) ودإلقامة  دلفيااق  ؛)

خميع) (، دلعام) دلبياء) ؛) ودلتموين)

دلهيئات) خميع  (، دملتيوعة) دألعمال 

ودلصيانة) دلتطوير  أعمال  ؛) دلدولة)

أعمال) ؛) ودإلصالح في دملباني دإلادرية)

على) ودإلصالح  ودلصيانة  دلتطوير 

؛) ودلشبكات) ودملساردت  دلهياكل 

دملختلفة) دملعددت  تركيب  أعمال 

ودلصيانة) دلصياعية  دلصيانة  ؛)

دألنابيب) ؛) دلتركيب) و  ودلتصنيع 

(، دلصياعية))خميع ارخات دلصلب))

دلتأطير) ؛) دلغليان دلثقيل ودلخفيف)

دلسطحية) ودملعالجة  دلطالء) أعمال 

دلصياعية) دملدنية  دلهيدسة  ؛)

للتركيب) )مضخات  مضخات) ؛)

دلغاطسة) ودملضخات  ودلصيانة 

؛) ومحطات دلضخ ألعمال دلتركيب))

دملعددت ودمليكانيكا) (- دلرفع ودملياولة)

دلعامة))دألعمال))؛)دألملييوم ودليجار )

(، دلفينيل) كلوريد  بولي  (، دلفوالذ0ة)
دلعزل) (، دلهودء) وتكييف  دلسباكة 

دلحردري.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 28 21)زنقة دكفول رقم) مط دلرملة)

دلعيون)-)72222)دلعيون دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)2222)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

122.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:

 12222 (: فرتال) عثمان  دلسيد 

بقيمة)12.222.222)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) فرتال  عثمان  دلسيد 
دلعيون)72222)دلعيون دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (
ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) فرتال  عثمان  دلسيد 
دلعيون)72222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)31)اخيبر)

2222)تحت رقم)3265/2222 .

964I

FREEDOM OF CREATIVITY

فريدوم اوف كرياتيفيتي
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FREEDOM OF CREATIVITY
 Rue Chikofski Et Sayed Qotb

 Residence(Joba(B(Etage 4
 Tanger ،92222 ، 14/N°126

Maroc
فريدوم دوف كرياتيفيتي شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
شيكوفسكي و سيد قطب دقامة 
خوبا ب  طابق 4 رقم 14/126 

92222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

128295
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (22
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
دإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فريدوم)

دوف كرياتيفيتي.
ستوا0و) (: بإ0جاز) غرض دلشركة 

تصوير محترف.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
شيكوفسكي و سيد قطب دقامة خوبا)
 92222  126/14 رقم) (4 طابق) ( ب)

طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 
ارهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (122 ( (: دلسيد حمز  إزدم)
بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد حمز  دزدم عيودنه)د))شارع)
 37 رقم) دقامة حليمة ط6) دلحريري،)

92222)طيجة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد حمز  دزدم عيودنه)د))شارع)
 37 رقم) دقامة حليمة ط6) دلحريري،)

92222)طيجة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
شتيبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)234322.
965I

ISDM CONSULTING

SAHARA FREE TRADE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

دلعيون دملغرب
SAHARA FREE TRADE شركة 
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 3 
بلوك س حي دالنبعاث بوخدور - 

71222 بوخدور دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
34567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2221 0يا0ر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SAHARA FREE TRADE

دستردا و) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

تصد0ر دمليوخات دلبحرية.
 3 رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- بوخدور) دالنبعاث  حي  س  بلوك 

71222)بوخدور دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حااي) عثمان  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) حااي  عثمان  دلسيد 

بوخدور)71222)بوخدور دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) حااي  عثمان  دلسيد 
بوخدور)71222)بوخدور بوخدور

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بالعيون)

2221)تحت رقم)15/2221.

966I

FIDIA CONSEIL

 TRAVEL STORE IMPORT
EXPORT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
حل شركة

FIDIA CONSEIL

 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75

 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA MAROC

 TRAVEL STORE IMPORT

EXPORT  شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 2 زنقة أبو 
حسن دألشعري دلطابق 5 شارع أنفا 
دلددردلبيضاء 123456 22132 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.266177

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر) (2222 أكتوبر) (29 في) دملؤرخ 
حل شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )
 TRAVEL STORE IMPORT
 222.222 )مبلغ رأسمالها) ( (EXPORT
 2 دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
 5 دلطابق) دألشعري  أبو حسن  زنقة 
 123456 دلددردلبيضاء) أنفا  شارع 
دلددر دلبيضاء)دملغرب نتيجة) (22132

ل):)تصفية نهائية.
و حدا مقر دلتصفية ب)2)زنقة أبو)
5)شارع أنفا) حسن دألشعري دلطابق)
دلددر) (22132 دملغرب) دلددردلبيضاء)

دلبيضاء)دملغرب.)
و عين:

و) ( طاهيري) ( ( رضودن) ( دلسيد) ))
دلددر) (22132 دملغرب) عيودنه)د))
دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  
زنقة) (2 (: دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)
شارع) (5 أبو حسن دألشعري دلطابق)

أنفا دلددردلبيضاء
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)758154.

967I

orient compt

STE SYSDEC
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA(MAROC
 STE SYSDEC
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شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 3 زنقة 

غيوغي طريق تا0رت - 62222  وخد   
دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.25245
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر حل) (2222 نونبر) (24 دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
دلشريك دلوحيد)STE SYSDEC))مبلغ)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)
غيوغي) زنقة  (3 دإلختماعي) مقرها 
طريق تا0رت)-)62222))وخد ))دملغرب)
نتيجة ل):)دلشركة لم تحقق دهددفها.
زنقة) (3 و حدا مقر دلتصفية ب)
غيوغي طريق تا0رت)-)62222))وخد ))

دملغرب.)
و عين:

دلسيد) )))محمد))عزيز و عيودنه)د))
  62222 زنقة غيوغي طريق تا0رت) (3

وخد ))دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)

:)3)زنقة غيوغي طريق تا0رت
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( بتمار ) دالبتددئية 

2222)تحت رقم)3161.
968I

Arithmetic Compta 

)POLGES( بولجيس 
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

Arithmetic Compta
117 شارع موالي عبد دلعزيز )دقامة 

دلريان) دملكتب رقم 4 ، 14222، 
دلقييطر  دملغرب

 بولجيس )POLGES) شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : 57 ملتقى 
شارع طارق دبن زياا و دبن زدرد مكتب 
رقم 22 57 ملتقى شارع طارق دبن 

زياا و دبن زدرد مكتب رقم 22 14222 
دلقييطر  دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.42927

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)22)0وليوز)2222)تقرر حل))
ذدت) شركة  ((POLGES( بولجيس)
رأسمالها) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 
مقرها) وعيودن  ارهم  (52.222
طارق) شارع  ملتقى  (57 دإلختماعي)
 22 رقم) مكتب  زدرد  دبن  و  زياا  دبن 
57)ملتقى شارع طارق دبن زياا و دبن)
زدرد مكتب رقم)22 14222)دلقييطر )
و) دلتصفية  لقفل  نتيجة  دملغرب 
دلتشطيب على دلشركة من دلسجل)

دلتجاري.
و عين:

و) حميمار  ( عاال) دلسيد) ))
عيودنه)د))تجزئة دليانس ادرنا دلشطر)
دلقييطر ) (14222 مرحلة أ مهد0ة) (1

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
بتاريخ)22)0وليوز)2222)وفي)57)ملتقى)
شارع طارق دبن زياا و دبن زدرد مكتب)
ملتقى شارع طارق دبن) (57  22 رقم)
زياا و دبن زدرد مكتب رقم)22 14222 

دلقييطر  دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)79844.
969I

orient compt

MED ABIR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA(MAROC
MED ABIR شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي بلوك 46 

رقم4 شارع عالل دلفا�شي  - 62222 
وخد  دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.22435
دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
2222)تقرر حل) 21)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
مبلغ) ( (MED ABIR دلشريك دلوحيد)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)
رقم4  (46 بلوك) دإلختماعي  مقرها 
62222)وخد ) (- ( شارع عالل دلفا�شي)
دلشركة لم تحقق) (: دملغرب نتيجة ل)

دهددفها.
و حدا مقر دلتصفية ب بلوك)46 
 62222 (- ( رقم4)شارع عالل دلفا�شي)

وخد ))دملغرب.)
و عين:

دلسيد) )))هشام))سام و عيودنه)د))
 61222 ( 175)شارع محمد دلسااس)
بوعرفة))دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  
دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)بلوك)46 

رقم4)شارع عالل دلفا�شي)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2221)تحت رقم)22.
972I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE NORD
GUESTHOUSE SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE NORD GUESTHOUSE
SARL شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 6 شارع 
عالل بن عبد هللا - 92222 طيجة 

دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.121999

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)17)شتيبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 

«6)شارع عالل بن عبد هللا)-)92222 

دلسو�شي) »شارع  إلى) دملغرب») طيجة 

 92222 (- ( (6 حي ودا أحرضان رقم)

طيجة))دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (31 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237827.

971I

FIDUCIAIRE AL QODS

 PHARMACIE AHL SOUSS

KASBAJI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 PHARMACIE AHL SOUSS

KASBAJI شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

 AHL وعيودن مقرها دإلختماعي

 SOUSS(HAD(BRADIA - 23000

FKIH BEN SALAH MAROC

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

4591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
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عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)
 PHARMACIE AHL SOUSS

.KASBAJI
(: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

.PHARMACIE
 AHL (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 SOUSS( HAD( BRADIA( -( 23000

.FKIH BEN SALAH MAROC
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: قصباجي) دلسيد زكرياء)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد زكرياء)قصباجي عيودنه)د))
 22222 داللفة) (73 دلرقم) (82 دلزنقة)

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد زكرياء)قصباجي عيودنه)د))
 22222 داللفة) (73 دلرقم) (82 دلزنقة)

دلددر دلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)
24)0يا0ر)2221)تحت رقم)23/2221.
972I

مكتب دالستاذ زدهدي عبددلعزيز موثق

KE SERVICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
مالءمة دليظام دألسا�شي للشركة

مكتب دالستاذ زدهدي عبددلعزيز 
موثق

دلددر دلبيضاء شارع 2 مارس زنقة 
دمسترادم عمار  6 دلرقم 6 - دلطابق 

2 ، 22492، دلددر دلبيضاء دملغرب
KE SERVICES »شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: دلددر 
دلبيضاء، 223 شارع عبد دملومن، 

مدمل ب مكتب 22 دلطابق 

دلخامس - 22242 دلددر دلبيضاء 
دملغرب.

»مالءمة دليظام دألسا�شي للشركة»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.459891
بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)28)اخيبر)2222
دألسا�شي) دليظام  مالءمة  تقرر 
دلقانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
لرفعه) دلشركة  رأسمال  في  دلزياا  
من)122.222)ارهم،)إلى)6.822.222 
وتمت هذه دلزياا  بالطريقة) ارهم،)

دلتالية:
-)دلزياا  في رأسمال دلشركة بمبلغ)
عن) ارهم،) ((2.222.222( مليونين)
طريق دملقاصة لد0ون مؤكد ،)سائلة)
مستحقة دألادء)و دملجاز  ضد دلشركة)

من طرف دلشريك دلوحيد دملؤسس.
دلشركة) رأسمال  في  دلزياا   (-
بمبلغ أربعة مال0ين و سبعمائة ألف)
طريق) عن  ارهم،) ((4.722.222(
طرف) من  دملقدمة  دلعينية  دلحصة 
في) دملتمثلة  دلزويري،) مليل  دلسيد 
دلعقارية) دلرسوم  موضوع  دلعقارين 

عدا)11.164/71)و)39.693/32.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759752.

973I

مكتب محاسبة

TRABADIGE SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

مكتب محاسبة
عمار  41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 دلرشيد0ة ، 52224، 

دلرشيد0ة دملغرب
TRABADIGE SARL  شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا )في طور 
دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 
عين دلعاطي 22 رقم 11 دلرشيد0ة  - 

52222 دلرشيد0ة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.2933

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 24)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
TRABADIGE SARL)))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
دإلختماعي تجزئة عين دلعاطي)22)رقم)
دلرشيد0ة) (52222 (- ( دلرشيد0ة) (11

دملغرب نتيجة ل):)أزمة.
تجزئة) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
عين دلعاطي)22)رقم)11)دلرشيد0ة))-)

52222)دلرشيد0ة دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ))موحى))أغد  و عيودنه)د))
 11 رقم) (22 دلعاطي) عين  تجزئة 
52222)دلرشيد0ة دملغرب) ( دلرشيد0ة)

كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالرشيد0ة) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)423.

974I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 AMDA TRAVAUX.COM
SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأسمال دلشركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 AMDA TRAVAUX.COM SARL
AU شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي  39 ارب 
دلبوماري سيدي 0وسف بن علي  - 

42222 مردكش دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.59813

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تم) (2222 نونبر) (23 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
«222.222)ارهم»)أي من)»422.222 
عن) ارهم») (622.222« إلى) ارهم»)
ا0ون) مع  مقاصة  إخردء) ( (: طريق)
دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (29 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119226.
975I

SYNERG

INTELL’ETHIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
INTELL’ETHIQUE  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا )في طور 
دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي دلددر 
دلبيضاء – 34 دقامة دلعمري- زنقة 
6 دكتوبر- حي ردسين- دملعاريف - 

22122 دلددر دلبيضاء دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.383383

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 نونبر) (23 دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
مبلغ رأسمالها) ( ( (INTELL’ETHIQUE
مقرها) وعيودن  ارهم  (52.222
دإلختماعي دلددر دلبيضاء)–)34)دقامة)
حي ردسين-) دكتوبر-) (6 زنقة) دلعمري-)
دلبيضاء) دلددر  (22122 (- دملعاريف)
و) دملبكر  دلحل  دملغرب نتيجة ل):)-)

دلتصفية دلحبية للشركة)).
دلددر) ( ( و حدا مقر دلتصفية ب)
زنقة) دقامة دلعمري-) (34 (– دلبيضاء)
(- ( ( دملعاريف) حي ردسين-) دكتوبر-) (6

CASABLANCA 22122)دملغرب.)
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و عين:

بشير) بن  ( ( حسن) ( دلسيد) ))

دلددر دلبيضاء) و عيودنه)د)) ( دلحسني)

–)34)دقامة دلعمري-)زنقة)6)دكتوبر-)

دلددر) (22122 دملعاريف) ردسين-) حي 

دلبيضاء)دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (

دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 

تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 

دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)

:)دلددر دلبيضاء)–)34)دقامة دلعمري-)

زنقة)6)دكتوبر-)حي ردسين-)دملعاريف

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)758595.

976I

UNION BEST SOLUTIONS

EGOPLAST
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مردكش دملغرب

EGOPLAST شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي طريق 

دسفي كلم 12 حربيل مردكش - 

42222 مردكش دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (32

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.EGOPLAST

إنتاج) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

أغلفة وأنابيب دلبولييثيلين للكهرباء)

دلالفتات) (، دلصحي) ،دلصرف 

تصنيع وتجميع أعمد ) (، ودإلشاردت)

إنار  دلشودرع)،)دليجار  دملعدنية.

طريق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- مردكش) حربيل  (12 كلم) دسفي 

42222)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

دلشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.222.222)ارهم،)مقسم كالتالي:

 7.222 ( (: دلكوط) عثمان  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 3.222 ( (: دلسيد  بهيجة مهباش)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلكوط  عثمان  دلسيد 

دلرقم) (12 تجزئة زهور تاركة دلشطر)

198)تاركة))42222)مردكش دملغرب.

دلسيد  بهيجة مهباش عيودنه)د))

دلرقم) (12 تجزئة زهور تاركة دلشطر)

198)تاركة))42222)مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلكوط  عثمان  دلسيد 

دلرقم) (12 تجزئة زهور تاركة دلشطر)

198)تاركة))42222)مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119184.

977I

issabi

شركة إيصابي املحدودة 
املسؤولية

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

issabi

 zone(industriel(lot 20 bis(taza ،

35000، taza(maroc

شركة إ0صابي دملحدوا  دملسؤولية 

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلحي 
دلصياعي قطعة 22 مكرر تاز  
دملغرب - 35222 تاز  دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.2228/1547
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)23)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
22)مكرر تاز ) »دلحي دلصياعي قطعة)
إلى) دملغرب») تاز   (35222 (- دملغرب)
»زنقة مردكش رقم)21)إقامة دلجوهر )
دلخضردء)تاز )-)35222)تاز ))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بتاز ) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)25.
978I

CABINET CADRE CONSEIL

Y.L.B TECH SARL
إعالن متعدا دلقردردت

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
Y.L.B TECH SARL »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »
وعيودن مقرها دالختماعي: حي تيكمي 
لجد0د تارميكت ورزدزدت - 45222 

ورزدزدت دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.9553

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)29)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:21 رقم) قردر 
على) ودملصااقة  دملودفقة  ( ما0لي:)
للسيد) دململوكة  دلحصص  تفويت 
 CARRASCO MORENO LUIS
دبردهيم) دلسيد  للمقتني  ( (MIGUEL

دلباشا))252)حصة دختماعية.
على) 0يص  دلذي  (:22 رقم) قردر 
دلشركة) رأسمال  من  دلرفع  ما0لي:)
بمبلغ قدره)2.922.222,22)ارهم أي)
من)122.222,22)دلى)3.222.222,22 

دلجد0د) دلتوزيع  0صبح  وبهدد  ارهم 
دبردهيم) دلسيد  (: دلشركة) لرأسمال 
15222)حصة دختماعية و) ( ( دلباشا)
15222)حصة) دلسيد 0وسف دلباشا)
122)ارهم للحصة) دختماعية بقيمة)

دلودحد .
وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)
على) 0يص  دلذي  (:21 رقم) بيد 
ما0لي:)تغيير دلفصل)26)و دلفصل)27 

من دلقانون دالسا�شي.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (26 بتاريخ) ( دالبتددئية بورزدزدت)

2221)تحت رقم)14.
979I

Synergie Experts

XPERTIZE.MA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

Synergie Experts
49, زنقة خون خورس, حي غوتييه ، 

22262، دلددر دلبيضاء دملغرب
XPERTIZE.MA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي إقامة كازد 

بيسنس سيتر، تجزئة 2، تجزئة 
ميدروناّ 300، دلطابق 5، سيدي 
معروف  - 22192 دلددر دلبيضاء 

دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري -.
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 نونبر) (12 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
بيطلب) نعيم  (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (452
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.522
نونبر) (12 فور أريبيا بتاريخ) ( طالونت)

.2222
دملهدي بيطلب) (( ( تفويت دلسيد)
أصل) من  دختماعية  حصة  (435
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.522
كول سيتر))فور أريبيا بتاريخ)12)نونبر)

.2222
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ذي كاب) ( فيل) (( ( تفويت دلسيد)
أصل) من  دختماعية  حصة  (615
(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.522
نونبر) (12 بتاريخ) خينسييكا  شركة 

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759783.

982I

MATAHRI ABDERRAHIM

MURMOUZ CAR
إعالن متعدا دلقردردت

MATAHRI ABDERRAHIM
125 زنقة وليلي حي دلسالم بركان ، 

63322، بركان دملغرب
MURMOUZ CAR  »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»
وعيودن مقرها دالختماعي: رقم 32 
زنقة طارنانت حي دملسير  بركان  - 

63322 بركان دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.6463

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
دملؤرخ في)21)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)
0يص) دلذي  ودحد:) رقم  قردر 
دلقانوني) دلشكل  تحويل  ما0لي:) على 
مسؤولية) ذدت  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذدت  شركة  دلى  محدوا  

محدوا  بشريك وحيد
دلذي 0يص على) دثيان:) قردر رقم 
خميع) تفويت  على  دملصااقة  ما0لي:)
دلحصص دلتي 0متلكها دلسيد محمد)
صالحي و دلسيد دلكامل نبيل،)بنسبة)
ودملمثل) منهم  ودحد  لكل  522حصة 
مجموعها في))1222))حصة)،)لفائد )

دلسيد محمد بوشيخي
على) 0يص  دلذي  ثالثة:) رقم  قردر 
ما0لي:)دملصااقة على دستقالة دلسيد )
كمسير ) مهامها  من  بلحاج،) صباح 
دلسيد وليد بن) تعيين  و  (، بالشركة)

مريم مسيرد غير شريك للشركة).

0يص) دلذي  أربعة:) رقم  قردر 
دلقانون) صياغة  دعاا   ما0لي:) على 

دألسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)

0جلب دلسيد محمد بوشيخي للشركة)

من) (٪100 ارهم 0مثل) (12222 مبلغ)
رأس دملال

بيد رقم)7:)دلذي 0يص على ما0لي:)

بمبلغ) دلشركة  مال  رأس  تحد0د  تم 

 122 مائة) إلى  ارهم مقسم  (12222

للحصة) ارهم  (122 بقيمة) حصة،)

دلودحد ،)ومخصصة بالكامل للسيد)

محمد بوشيخي دلشريك دلوحيد

على) 0يص  دلذي  (:29 رقم) بيد 

ما0لي:)تم تعيين دلسيد وليد بن مريم،)

غير) ملد   للشركة  غير شريك  مسيرد 

محدوا 

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (26 بتاريخ) ( ببركان) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)29/2221.

981I

OCEAN(BUSINESS(&(CONSULTING(SARL(AU

FASSI CUISINE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15

شارع دلكردمة زنقة برلين دلزهور 1 

فاس، 32262، فاس دملغرب

FASSI CUISINE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 21 تجزئة 

باب دلسالم طريق عين شقف فاس 

- 32252 فاس دملغرب 

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

64851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (21
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 FASSI (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.CUISINE
تركيب) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

وتجهيز دملطابخ.
عيودن دملقر دالختماعي):)21)تجزئة)
باب دلسالم طريق عين شقف فاس)-)

32252)فاس دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد  دكرم بجة):))1.222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) بجة  دكرم  دلسيد  
336)حي دلقرويين طريق عين شقف))

32242)فاس دملغرب).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) بجة  دكرم  دلسيد  
336)حي دلقرويين طريق عين شقف))

32242)فاس دملغرب)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (19 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3214/2222.
982I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة ميراك
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

شركة ميردك شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي دلرقم 67 

مكرر شارع عبد دلكريم دلخطابي 

دلدشير  دلجهاا0ة دنزكان 86362 

دنزكان دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.13231

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (26 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

مبلغ) ( دلشريك دلوحيد شركة ميردك)

وعيودن) ارهم  (222.222 رأسمالها)

مكرر) (67 دلرقم) دإلختماعي  مقرها 

شارع عبد دلكريم دلخطابي دلدشير )

دنزكان) (86362 دنزكان) دلجهاا0ة 

دملغرب نتيجة ل):)عدم تودخد فرص)

لالشتغال وكتر  دمليافسة.

دلرقم) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

67)مكرر شارع عبد دلكريم دلخطابي)

 86362 دنزكان) دلجهاا0ة  دلدشير  

دنزكان دملغرب.)

و عين:

و) دنس  ( بياكوزالن) دلسيد) ))

دلزنقة) دوه  دنامر  دقامة  عيودنه)د))

1423)حي دلزيتون دلدشير  دلجهاا0ة)

دملغرب) دنزكان  (86362 دنزكان)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بانزكان)

2222)تحت رقم)2337.

983I
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Aktaou Mouad 

DENSM
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

Aktaou Mouad
 Bd(Zertouni 6em(étage، 52
20000، Casablanca(Maroc

DENSM  شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي تقاطع 
شارع عبد دملومن و زنقة سوميا 

دقامة شهرزدا 3 طابق 5 شقة 22  - 
22222 دلددر دلبيضاء دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.472467
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تم تعيين) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 
دلعمردني دالاري�شي ملياء))كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)33838.
984I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE ALABNAE
LITAAMIR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

رفع رأسمال دلشركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4
 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE ALABNAE LITAAMIR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 16 

تجزئة دلبحير  سايس متجر 2 طريق 
سيدي حردزم - 32122 فاس مغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.52725

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تم) (2222 نونبر) (32 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 
 12.222« أي من) ارهم») (122.222»
عن) ارهم») (112.222« إلى) ارهم»)
ا0ون) مع  مقاصة  إخردء) ( (: طريق)
دلشركة دملحدا  دملقددر و دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)9/221.

985I

FIDU.PRO CONSULTING

 CAFÉ GLACIER LE
 CINQUANTE-SIX 56

RESTAURANT PIZZERIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع دميل زوال و زنقة غيثل 
دلطابق11 رقم 29  دلددر دلبيضاء ، 

2، دلددر دلبيضاء دملغرب
CAFÉ(GLACIER(LE(CINQUANTE-
  SIX 56 RESTAURANT(PIZZERIA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي ملتقى 

شارع دميل زوال وزنقة غيثل دلطابق 
11 رقم 29 - 2222  دلددردلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

482675
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 CAFÉ (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)
 GLACIER( LE( CINQUANTE-SIX

. 56 RESTAURANT PIZZERIA
مقهى) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

مطعم.

ملتقى) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

شارع دميل زوال وزنقة غيثل دلطابق)

دلددردلبيضاء) ( (2222 (- (29 رقم) (11

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد  فاطمة بلحر):))752)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

252)حصة) ( (: دلسيد حسن بلحر)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 75222 (: بلحر) فاطمة  دلسيد   (

بقيمة)122)ارهم.

 25222 (: بلحر) حسن  دلسيد 

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) بلحر  فاطمة  دلسيد  

سطات))2222)سطات))دملغرب.

عيودنه)د)) بلحر  حسن  دلسيد 

دلجد0د )2222)دلجد0د  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) بلحر  فاطمة  دلسيد  

سطات))2222)سطات))دملغرب

عيودنه)د)) بلحر  حسن  دلسيد 

دلجد0د )2222)دلجد0د  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

(- بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

تحت رقم)-.

986I

FOUZMEDIA

TRANS 2H AND IKA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 TRANS 2H(AND(IKA

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 58 

حي دلشعبي دطلس 2  - 14222 

دلقييطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

57943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 TRANS(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.2H AND IKA

:)مقاول في) غرض دلشركة بإ0جاز)

نقل دملستخدمين.

حي) (58 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلشعبي دطلس)2))-)14222)دلقييطر )

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) حمددن  حسن  دلسيد 

 14222 دلحوزية) (57 بلوك م دلرقم)

دلقييطر  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) حمددن  حسن  دلسيد 

 14222 دلحوزية) (57 بلوك م دلرقم)

دلقييطر  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)-.

987I
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FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة ايدلجيد لالشغال
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

شركة د0دلجيد لالشغال شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي دلشقة 

22 دلطابق دالول نجزئة 124 دلحي 

دلصياعي تاسيال دلدشير  دنزكان 

86362 دنزكان دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.19147

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (32 دملؤرخ في)

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)

د0دلجيد) شركة  دلوحيد  دلشريك 

 122.222 رأسمالها) مبلغ  ( لالشغال)

دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 

 124 22)دلطابق دالول نجزئة) دلشقة)

دلحي دلصياعي تاسيال دلدشير  دنزكان)

(: ل) نتيجة  دملغرب  دنزكان  (86362

دمليافسة ودنعددم دلصفقات.

دلشقة) دلتصفية ب  مقر  و حدا 

دلحي) (124 نجزئة) دالول  دلطابق  (22

دنزكان) دلدشير   تاسيال  دلصياعي 

86362)دنزكان دملغرب.)

و عين:

و) دسماعيل  ( دبهي) دلسيد) ))

دلقليعة) بوتالغت  حي  عيودنه)د))

دملغرب) دنزكان  (86356 تردست)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بانزكان)

2222)تحت رقم)2338.

988I

FISCALITE DE LA CAPITALE SARL

 SOCIETE HOTELIERE DE  

L›AFRIQUE DU NORD-

SHAN S.A   الشركة الفندقية 

لشمال إفريقيا ش.م
شركة دملساهمة

حل شركة

 FISCALITE DE LA CAPITALE

SARL

279، شارع محمد دلخامس، رقم 11 

، 12222، دلرباط دملغرب.

 SOCIETE HOTELIERE DE  

 L›AFRIQUE(DU(NORD-SHAN

S.A   دلشركة دلفيدقية لشمال 

إفريقيا ش.م شركة دملساهمة)في 

طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

محمد دلخامس، - 12222 دلرباط، 

دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.24963

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2218 مارس) (25 في) دملؤرخ 

 SOCIETE ( ( دملساهمة) شركة  حل 

 HOTELIERE DE L’AFRIQUE

دلشركة) ( ( (DU( NORD-SHAN( S.A

دلفيدقية لشمال إفريقيا ش.م))مبلغ)

ارهم وعيودن) (1.222.222 رأسمالها)

محمد) شارع  دإلختماعي  مقرها 

دملغرب) دلرباط،) (12222 (- دلخامس،)

حكم صاار عن دملحكمة) (: نتيجة ل)

دلتجارية بإعاا  دملحل دلتجاري).

(،9 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

(- ( شارع دملهدي بن بركة،)دلسوي�شي،)

12172)دلرباط،)دملغرب.)

و عين:

و) محمد  ( ( أولحيان) ( دلسيد) ))

(،9 دلرباط-دلسوي�شي،) عيودنه)د))

 12172 بركة،) بن  دملهدي  شارع 

دلرباط دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بالرباط) دلتجارية 

2221)تحت رقم)126.

989I

EL FACHTALI CONSEIL

RIAD DAR ZINNIA
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس دلطابق دلتاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب

RIAD DAR ZINNIA  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 61 

سويقة دلحاج عبدهللا دلقصبة - 

42222 مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.79949

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 نونبر) (12 دملؤرخ في)

ذدت) شركة  ( (RIAD DAR ZINNIA

رأسمالها) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 

مقرها) وعيودن  ارهم  (22.222

دلحاج) سويقة  (61 رقم) دإلختماعي 

مردكش) (42222 (- دلقصبة) عبدهللا 

كورونا) لجائحة  نتيجة  دملغرب 

»كوفيد19-».

و عين:

   Dominique Marie دلسيد) ))

 rue  62 عيودنه)د)) و  (MASON

 Escudier    92122 Boulogne

France)كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 61 وفي رقم) (2222 نونبر) (12 بتاريخ)

(- دلقصبة) عبدهللا  دلحاج  سويقة 

42222)مردكش دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119213.

992I

smaticomp

ETTB
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

حل شركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca maroc

ETTB شركة ذدت مسؤولية محدوا  

ذدت دلشريك دلوحيد)في طور 

دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي 151 زنقة 

دحمد دملجاطي دقامة داللب دلطابق  

دالول دلشقة رقم 8  - 22192 

دملحمد0ة دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.386577

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر) (2222 أكتوبر) (12 في) دملؤرخ 

ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 

مبلغ) ( (ETTB دلوحيد) دلشريك  ذدت 

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

دحمد) زنقة  (151 دإلختماعي) مقرها 

دالول) ( دملجاطي دقامة داللب دلطابق)

دملحمد0ة) (22192 (- ( (8 رقم) دلشقة 

دملغرب نتيجة ل):)تردخع على مستو )

رقم دلعمالت..

 151 ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 

داللب) دقامة  دملجاطي  دحمد  زنقة 

دلطابق))دالول دلشقة رقم)8))-)22192 

دلددردلبيضاء)دملغرب.)
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و عين:

و) بياون  ( مصطفى) دلسيد) ))

 155 رقم) نيس  تجزئة  عيودنه)د))

دملغرب) دملحمد0ة  (28812 دملحمد0ة)

كمصفي)) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)752532.

991I

inter(conseil(et(affaires

H & H MEAL - H DELICES
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

inter(conseil(et(affaires

13، زنقة أحمد دملجاطي إقامة 

دأللب دلطابق دألولرقم 8 دملعاريف ، 

22332، دلددردلبيضاء دملغرب

 H & H(MEAL - H(DELICES

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 5 

إقامة نزهة شارع طانطان بوركون  - 

22253 دلددردلبيضاء دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

422969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2219 0يا0ر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 H(&(H(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEAL(-(H(DELICES

غرض دلشركة بإ0جاز):)مطعم.
 5 رقم) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
إقامة نزهة شارع طانطان بوركون))-)

22253)دلددردلبيضاء)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: أبرشان) دلسيد  هتجر 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) أبرشان  هاخر  دلسيد  
طماريس أزور أنفا)3)فيال)3)ادر بوعز ))

27223)دلددردلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) أبرشان  هاخر  دلسيد  
طماريس أزور أنفا)3)فيال)3)ادر بوعز ))

27223)دلددردلبيضاء)دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2219)تحت رقم)422969.

992I

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

 SOUIYAEH
CONSTRUCTION

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DES C

 AVENUE EL MOKHTAR CITE EL
 ،QODS(N°129 APP 04 ، 70000

دلعيون دملغرب
 SOUIYAEH CONSTRUCTION

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي حي موالي 
رشيد بلوك م رقم 136 دلعيون - 

72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SOUIYAEH CONSTRUCTION
دألشغال) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلعمومية.
عيودن دملقر دالختماعي):)حي موالي)
(- دلعيون) (136 رقم) م  بلوك  رشيد 

72222)دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: دسويح) حمااي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 222 ( (: دسويح) فاطمتو  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
دلسيد  مية دلبشر ):))222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد حمااي دسويح عيودنه)د))
 121 زنقة محمد حسن دلوزدني رقم)
دلعيون) (72222  21 دلوحد ) حي 

دملغرب.
دلسيد  فاطمتو دسويح عيودنه)د))
مخيم بوكردع دلعيون)72222)دلعيون)

دملغرب.
عيودنه)د)) دلبشر   مية  دلسيد  
72222)دلعيون) دزيك بوكردع دلعيون)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد  فاطمتو دسويح عيودنه)د))
مخيم بوكردع دلعيون)72222)دلعيون)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)29)اخيبر)

2222)تحت رقم)3231/2222.

993I

JAKANI CUIR 

JAKANI CUIR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

قفل دلتصفية

JAKANI CUIR

رقم 38 طودلة سوق دهل فاس 

دملد0ية ، 42222، مردكش دملغرب

 JAKANI CUIR

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 38 

طودلة سوق دهل فاس دملد0ية - 

42222 مردكش دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.63195

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تقرر حل) (2222 نونبر) (32 دملؤرخ في)

JAKANI CUIR)شركة ذدت مسؤولية)

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد مبلغ)

وعيودن) ارهم  (122.222 رأسمالها)

طودلة) (38 رقم) دإلختماعي  مقرها 

 42222 (- دملد0ية) فاس  دهل  سوق 

ليقص) نتيجة  دملغرب  مردكش 

دملبيعات.)صعوبة دلتسويق ودمليافسة)

دلشد0د ..

و عين:

دلجكاني) ( عبد دللطيف) دلسيد) ))

و عيودنه)د))رقم)374)تجزئة دلسعاا )

دملغرب) مردكش  (42162 دملحاميد) (5

كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 38 وفي رقم) (2222 نونبر) (32 بتاريخ)

(- دملد0ية) فاس  دهل  سوق  طودلة 

42222)مردكش دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119293.

994I
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 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

SABLE DU SUD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DES C

 AVENUE EL MOKHTAR CITE EL
 ،QODS(N°129 APP 04 ، 70000

دلعيون دملغرب
 SABLE DU SUD

شركة ذدت مسؤولية محدوا 
ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي دلرملة 
2 زنقة برشيد - 72222 دلعيون 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
34489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 SABLE(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DU SUD
غرض دلشركة بإ0جاز):)نقل دلسلع)

دلوطني ودلدولي.
عيودن دملقر دالختماعي):)حي دلرملة)
دلعيون) (72222 (- برشيد) زنقة  (2

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: مللس) 0اسين  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) مللس  0اسين  دلسيد 
23)شارع دبن سييا سيدي دفني) رقم)

85222)سيدي دفني دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) مللس  0اسين  دلسيد 
23)شارع دبن سييا سيدي دفني) رقم)

85222)دلعيون دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)29)اخيبر)

2222)تحت رقم)3232/2222.

995I

STE CECONA SARL

IMMO THREE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

IMMO THREE شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 67 
رقم 13 حي دلخطابي دلياظور شارع 
67 رقم 13 حي دلخطابي دلياظور 

62222 دلياظور دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

21213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 IMMO(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.THREE

1ميعش) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
عقاري

2بيع وشردء)دالرد�شي
ادت) ودالشغال  دلبياء) 3مقاول 

مسؤولية
4مقاول دليقل دلبضائع دلوطني و)

دلدولي لحساب دلغير.
 67 عيودن دملقر دالختماعي):)شارع)
حي دلخطابي دلياظور شارع) (13 رقم)
دلياظور) دلخطابي  حي  (13 رقم) (67

62222)دلياظور دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دلسيد دلشليوي محمد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 1222 (: دلسيد دلشليوي محمد) (

بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد دلشليوي محمد عيودنه)د))
 185 دلرقم) دلثاني  دلحسن  شارع 
دلياظور) (62222 دلياظور) دلعروي 

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلشليوي محمد عيودنه)د))
 185 دلرقم) دلثاني  دلحسن  شارع 
دلياظور) (62222 دلياظور) دلعروي 

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالياضور) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)3832.

996I

EL FACHTALI CONSEIL

LAZA AGRI
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس دلطابق دلتاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب

LAZA AGRI  شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حددئق 

 A7 دكددل  26  شقة رقم 6 مبنى

غرفة رقم A-3 كم 2.5 طريق أمزميز 

- 42222 مردكش دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.122725

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تم تعيين) 29)اخيبر) دملؤرخ في)
زدوي) مسير خد0د للشركة دلسيد) ))

فاطمة كمسير آمر

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119216.

997I

FICOMPTA

HYPER IMMO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES(MAROC

HYPER IMMO  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 8 

دلطابق دألول إقامة مكاتب بالس 

شارع عبد دلكريم دلخطابي  - 32222 

فاس دملغرب.
رفع رأسمال دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.38721

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (15 في) دملؤرخ 
قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (1.522.222»

 1.622.222« إلى) ارهم») (122.222»

مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)

مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (32 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3871.
998I

SALMA CONSEIL

BARAKA DISTRIBUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

SALMA CONSEIL
 APPT. 14 IMM. 101 AL(MANAR

 C(HAY(ACHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BARAKA DISTRIBUTION شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

و عيودن مقرها دالختماعي 58 زنقة 
محمد صدقي دلطابق دألول بوركون - 

22252  دلددر دلبيضاء .
تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.348897

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)21)فبرد0ر)2217)تم تحويل)
دلشكل دلقانوني للشركة من)»شركة)
ذدت دملسؤولية دملحدوا »)إلى)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أبريل)2217)تحت رقم)633271.
999I

inter(conseil(et(affaires

H & H MEAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

inter(conseil(et(affaires
13، زنقة أحمد دملجاطي إقامة 

دأللب دلطابق دألولرقم 8 دملعاريف ، 
22332، دلددردلبيضاء دملغرب

H & H(MEAL شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 5 
إقامة نزهة  شارع طانطان بوركون - 

22242 دلددردلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.422969

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2219 اخيبر) (24 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

أبرشان) هاخر  (( ( دلسيد) تفويت 

أصل) من  دختماعية  حصة  (1.222

(( ( دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222

اخيبر) (24 بتاريخ) عيددن  هشام 

.2219

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 15 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2222)تحت رقم)727164.

1222I

inter(conseil(et(affaires

H & H MEAL
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

inter(conseil(et(affaires

13، زنقة أحمد دملجاطي إقامة 

دأللب دلطابق دألولرقم 8 دملعاريف ، 

22332، دلددردلبيضاء دملغرب

H & H(MEAL  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 5 

إقامة نزهة  شارع طانطان بوركون - 

22242 دلددردلبيضاء دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.422969

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

2219)تم تعيين) 24)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

عيددن هشام كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2222)تحت رقم)727164.

1221I

مييار  فييانس خروب

س م توريزم
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

مييار  فييانس خروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 دلطابق دلردبع خليز مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب
س م توريزم شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد)في 

طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي فيال 

38 سمياح إقليم دلحوز مقاطعة 
تاحياوت خماعة تمصلوحت -  - 

42222  مردكش  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.53245

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت)
مبلغ) ( دلشريك دلوحيد س م توريزم)
وعيودن) ارهم  (12.222 رأسمالها)
سمياح) (38 فيال) دإلختماعي  مقرها 
تاحياوت) مقاطعة  دلحوز  إقليم 
  42222 (- ( (- تمصلوحت) خماعة 
مسار ) (: ل) نتيجة  دملغرب  ( مردكش)

دلشركة).
فيال) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 
مقاطعة) دلحوز  إقليم  سمياح  (38
(- ( (- تمصلوحت) خماعة  تاحياوت 

42222))مردكش))دملغرب.)
و عين:

دن) بريجيت  كوليت  دلسيد) ))
33)شارع) تيتانكر و عيودنه)د)) ( ( ماري)
بارس فرنسا كمصفي) (75116 فوش)

) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
دملخابر  و محل تبليغ دلعقوا و دلوثائق)
دملتعلقة بالتصفية):)فيال)38)سمياح)
تاحياوت) مقاطعة  دلحوز  إقليم 
خماعة تمصلوحت)-)42222)مردكش)

دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119244.

1222I

salhaouiconseils

 STE LOCATION NEW CAR

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

salhaouiconseils

 1bd allal ben abdelah fkih ben

 salah، 23200، fkih(bne(salah

maroc

  STE LOCATION NEW CAR SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي بلوك ب 
رقم 1 شارع عالل عبد هللا  - 23222 

دلفقيه بن صالح دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

4593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. LOCATION NEW CAR SARL

كردء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياردت.

بلوك ب) (: عيودن دملقر دالختماعي)
رقم)1)شارع عالل عبد هللا))-)23222 

دلفقيه بن صالح دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 522.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلشرقاوي دلهااي):))5.222 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   1260

 5222 (: دلسيد دلشرقاوي دلهااي)

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلهااي) دلشرقاوي  دلسيد 

 23222 دلفقيه بن صالح) عيودنه)د))

دلفقيه بن صالح دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دمياتي  زينب  دلسيد  

صالح) بن  دلفقيه  (23222 ( دلبردا0ة)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)

25)0يا0ر)2221)تحت رقم)25/2221.

1223I

EUROMED(COMPTA-SARL

SONONEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

EUROMED(COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SONONEGOCE  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي محل 

ج86 تجزئة8 تاميصورت مردكش - 

42222 مردكش دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.124669

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)29)أكتوبر)2222)تم تعيين)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

قدوري خودا كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (21 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)117952.

1224I

مييار  فييانس خروب

كسارا
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

مييار  فييانس خروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 دلطابق دلردبع خليز مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب
كسارد شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي »شارع 
محمد دلسااس دلبرتامج دلسكني 
»مردكش كولف سيتي» دلطابق 
دالر�شي شقة رقم 139 خليز  - 

42222  مردكش  دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.73583

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 22)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
12.222)ارهم) كسارد))مبلغ رأسمالها)
»شارع) دإلختماعي) مقرها  وعيودن 
دلسكني) دلبرتامج  دلسااس  محمد 
دلطابق) سيتي») كولف  »مردكش 
(- ( خليز) (139 رقم) شقة  دالر�شي 
(: دملغرب نتيجة ل) ( مردكش) ( (42222

مسار  دلشركة.
»شارع) ب) دلتصفية  مقر  حدا  و 
دلسكني) دلبرتامج  دلسااس  محمد 
دلطابق) سيتي») كولف  »مردكش 
(- ( خليز) (139 رقم) شقة  دالر�شي 

42222))مردكش))دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ))سار )))هفتي و عيودنه)د))
11)شارع) دقامة بابيلون شقة ج رقم)
دملغرب) مردكش  (42222  6 محمد)

كمصفي)) ))للشركة.
دلحدوا) دإلقتضاء) وعيد  (
دملخولة) دلصالحيات  على  دملفروضة 
تبليغ) محل  و  دملخابر   محل  لهم 
دلعقوا و دلوثائق دملتعلقة بالتصفية)
دلبرتامج) دلسااس  محمد  »شارع  (:
سيتي») كولف  »مردكش  دلسكني)
دلطابق دالر�شي شقة رقم)139)خليز-)

-)42222)مردكش دملغرب».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119245.
1225I

EUROMED(COMPTA-SARL

SONONEGOCE
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SONONEGOCE شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 38 

شقة رقم 11 تجزئة مولي اريس حي 
ودا فاس - 452222 فاس دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.124669

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
دملؤرخ في)19)نونبر)2219)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
تجزئة مولي) (11 شقة رقم) (38 »رقم)
452222)فاس) (- اريس حي ودا فاس)
86تجزئة8  ج) »محل  إلى) دملغرب»)
  42222 (- مردكش) تاميصورت 

مردكش))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0وليوز) (27 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)113913.
1226I

CRI MEKNES

 LATRABEN ALUMINIUM«
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  LATRABEN ALUMINIUM SARL»

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي  سكتور 

11 ، رقم 647  ب.م.ع - 52222 

مكياس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

51551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (21

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 LATRABEN ALUMINIUM SARL»

-دشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دشغال مختلفة) دليجار  و دالملييوم،)

دو دلبياء.
سكتور) ( (: عيودن دملقر دالختماعي)
 52222 (- ب.م.ع) ( (647 رقم) (، (11

مكياس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد لطرش محمد)):))52)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

حصة) (52 ( (: دلسيد بيعمر رشيد)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( دلسيد لطرش محمد)
مجموعة)9)رقم)154)ب م ع))52222 

مكياس دملغرب.

عيودنه)د)) رشيد  بيعمر  دلسيد 

حي) (242 شارع مالد بن دلوليد رقم)

مكياس) (52222 ( دسماعيل) موالي 

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
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عيودنه)د)) ( دلسيد لطرش محمد)

مجموعة)9)رقم)154)ب م ع))52222 

مكياس دملغرب

عيودنه)د)) رشيد  بيعمر  دلسيد 

حي) (242 شارع مالد بن دلوليد رقم)

مكياس) (52222 ( دسماعيل) موالي 

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (28 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)4122.

1227I

fidomek

SEUQE TRAV
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc

SEUQE TRAV  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

تاشورت زد0د  حي تاشورت زد0د  

54375 ميدلت دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1979

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (16 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

زين) ( دلحسنية) (( ( تفويت دلسيد)

من) دختماعية  حصة  (1.222 دلد0ن)

دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222 أصل)

 16 بتاريخ) مياري  دلغفور  عبد  (( (

نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

دالبتددئية بميدلت))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)222.

1228I

socogese

»LA RGG PROMO«
إعالن متعدا دلقردردت

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

«LA RGG PROMO» »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: دلطابق 

دلخامس عمار  فضاء مارييا زدوية 
زنقة طارق بن زياا و زنقة عبد 

دلكريم بيجلون - 32222 فاس 

دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.61255

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)32)نونبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلطابق) من  دإلختماعي  دملقر  تحويل 

زدوية) مارييا  فضاء) عمار   دلخامس 
زنقة طارق بن زياا و زنقة عبد دلكريم)

بيجلون ليصير بفاس مكتب رقم)31. 

مكررشارع محمد سالوي إقامة) (38

دلسالم

قردر رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تغيير دلهدف دإلختماعي للشركة بترك)

فقط مقاول دألشغال دملختلفة)

قردر رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تفويت)522)حصة من طرف دلشركة)

MULTI PRO HOLDING))دلتي تمثلها)

لفائد ) 0اسميية  بيميصور  دلسيد  

دلشركة)KAMOYA HOLDING)دلتي)

تمثلها دلسيد  بيميصور 0اسميية.))

قردر رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

للشركة) دلقانوني  دلشكل  تحويل 

من شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا )

وذدت دلشريك دلوحيد إلى شركة ذدت)

دملسؤولية دملحدوا )

قردر رقم)5:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تحيين دليظام دالسا�شي للشركة).

على) 0يص  دلذي  (:6 رقم) قردر 

ما0لي:)إتمام تسيير دلشركة من طرف)

دلسيد  بيميصور 0اسميية ملد  غير)

محدا .

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)3:)دلذي 0يص على ما0لي:)
مقاول) للشركة  دإلختماعي  دلهدف 

دألشغال دملختلفة

بيد رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 .31 رقم) مكتب  (: دإلختماعي) دملقر 

مكررشارع محمد سالوي إقامة) (38

دلسالم

بيد رقم)6:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 MULTI PRO للشركة) (50.000،00

للشركة) (50.000،00 و) (HOLDING

 KAMOYA HOLDING

على) 0يص  دلذي  (:7 رقم) بيد 
 522 دلشركة) رأسمال  ما0لي:)

دلشركة) لفائد   دختماعية  حصة 

 522 و) (MULTI PRO HOLDING

دلشركة) لفائد   ( إختماعية) حصة 

 KAMOYA HOLDING

بيد رقم)15:)دلذي 0يص على ما0لي:)

كمسيير ) بيميصور  0اسميية  تعيين 

للشركة وذلك ملد  غير محدوا .

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)2221/33.

1229I

BELCOMPTA

RAMZ COF
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 4 بلوك ب شارع دليور زودغة 

دلعليا ، 32222، فاس دملغرب

RAMZ COF شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 54 

بلوك د زنقة 4 حي زودغة دلعليا  - 

32222 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 RAMZ(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COF

صثاعة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دملالبس

بيع دالثودب بالتقسيط

دلتصد0ر ودالستيردا.

 54 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)

(- ( دلعليا) حي زودغة  (4 د زنقة) بلوك 

32222)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلسيد دلشبيهي محمد)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دلشبيهي محمد عيودنه)د))

زودغة) حي  (4 زنقة) د  بلوك  (45 رقم)

دلعليا))32222)فاس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد دلشبيهي محمد عيودنه)د))

زودغة) حي  (4 زنقة) د  بلوك  (45 رقم)

دلعليا))32222)فاس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (22 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3432/2222.

1212I
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orsia audit sarl

ECOMED IFRANE

إعالن متعدا دلقردردت

orsia audit sarl

رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 22262، 

دلددر دلبيضاء دملغرب

ECOMED IFRANE   »شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: دملستواع 

دلجماعي دفردن كودنا خماعة 

تجريكرد طريق دادروش  - - دفردن 

دملغرب .

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.775

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)32)اخيبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

 522222 من) دملال  دلردس  زياا  

وذدلك) 2222222ارهم  دلى) ارهم 

بااردج حساب دلتاخيل من خد0د ب)

سيرفع) دلردسمال  (، 1522222ارهم)

 2222222 دلى) ارهم  (522222 من)

ارهم باصددر)15222)حصة خد0د )

دلودحد ) للحصة  ارهم  (122 بقيمة)

موزعة باملجان على دملساهمين وذلك)

مال) ردس  في  مساهمته  حسب  كل 

دلشركة).

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)1:)دلذي 0يص على ما0لي:)

تعد0ل دملاا )12)من دليظام دالسا�شي)

دلفقر )2 .

بيد رقم)2:)دلذي 0يص على ما0لي:)

12)من دليظام) و) (7 (، (6 تعد0ل دملاا )

دالسا�شي وتحيين دليظام دالسا�شي).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بازرو) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)1/2221.

1211I

ccf roubia

ابراز الشرق

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

ccf roubia

 bd(mohammed(derfoufi 17

oujda ، 60000، oujda(maroc

دبردز دلشرق شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا )في طور دلتصفية)

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دلوحد  زنقة دليجم رقم 2 - 62222 

وخد  دملغرب.

حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.25721

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 نونبر) (17 دملؤرخ في)

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا  دبردز)

 122.222 رأسمالها) مبلغ  ( دلشرق)

دإلختماعي حي) ارهم وعيودن مقرها 

 62222 (- (2 دلوحد  زنقة دليجم رقم)

وخد  دملغرب نتيجة ل):))دلحل دملسبق)

للشركة نظرد النعددم تام للمعامالت)

دلتجارية..

حي) ب  دلتصفية  مقر  حدا  و 

 62222 (- (2 دلوحد  زنقة دليجم رقم)

وخد  دملغرب.)

و عين:

و) رحموني  ( أحمد) دلسيد) ))

دليجم) زنقة  دلوحد   حي  عيودنه)د))

رقم)2 62222)وخد  دملغرب كمصفي)

) ))للشركة.

وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)

محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 

و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (23 بتاريخ) ( بوخد ) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3272.

1212I

SAFOMAR DU NORD

YIMA SEKTAOUI TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE(POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4529

 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC

YIMA SEKTAOUI TRANS  شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 27 شارع 

دملحمد0ة 2 دلطابق دلثالث  رقم 26  

- 932222 مرتيل  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

28333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (12

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 YIMA (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

. SEKTAOUI TRANS

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعيال لحساب دلغير).

27)شارع) عيودن دملقر دالختماعي):)
دملحمد0ة)2)دلطابق دلثالث))رقم)26))-)

932222)مرتيل))دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: نهاا) دلسكتاوي  دلسيد  

حصة بقيمة)1.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد  دلسكتاوي نهاا عيودنه)د))

دلطابق) (57 شارع محمد دلشيخ رقم)

تطودن) (93222   25 رقم) ( دلثالث)

دملغرب).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد  دلسكتاوي نهاا عيودنه)د))

دلطابق) (57 شارع محمد دلشيخ رقم)

تطودن) (93222   25 رقم) ( دلثالث)

دملغرب)

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

25)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)6281.

1213I

SALMA CONSEIL

BARAKA DISTRIBUTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

SALMA CONSEIL

 APPT. 14 IMM. 101 AL(MANAR

 C(HAY(ACHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BARAKA DISTRIBUTION شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 58 زنقة 

محمد صدقي دلطابق دألول بوركون - 

22252 دلددر دلبيضاء دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.348897

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2217 فبرد0ر) (21 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

رضا) محمد  (( ( دلسيد) تفويت 

من) دختماعية  حصة  (322 دلدباغ)

(( ( دلسيد) ( 322)حصة لفائد ) أصل)

حمز  دلدباغ بتاريخ)13)0يا0ر)2217.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

أبريل)2217)تحت رقم)633271.

1214I
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 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

EDDBALI SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي دلفتح عمار  بالل 
طابق دالول دلشقة  رقم 21 دلعيون ، 

72222، دلعيون دملغرب
EDDBALI SARL AU  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 738 
بلوك ب مد0ية دلوحد  دلعيون  - 

72222 دلعيون دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
34623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2221 0يا0ر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. EDDBALI SARL AU
تجار ) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
شردء) و  بيع  تصد0ر  و  دستردا  عامة 
دملالبس) بيع  دلسلع  دنودع  خميع 

بالجملة و دلتقسيط).
عيودن دملقر دالختماعي):)رقم)738 
(- ( دلعيون) دلوحد   مد0ية  ب  بلوك 

72222)دلعيون دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلدبالي)) دللطيف  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))دالمانة عمار  ب دو11)رقم)
 22622 ( دلبرنو�شي) سيدي  (1229

دلددر دلبيضاء)دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلدبالي)) دللطيف  عبد  دلسيد 
عيودنه)د))دالمانة عمار  ب دو11)رقم)
 22622 ( دلبرنو�شي) سيدي  (1229

دلددر دلبيضاء))دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (26 بتاريخ) ( دالبتددئية بالعيون)

2221)تحت رقم)52/2221.

1215I

COMPTA DAK

AMOUAJ SOUS NAUTIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل دلسماللي 

حي دلسالم رقم 1328 ، 73222، 
دلددملة دملغرب

  AMOUAJ SOUS NAUTIQUE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : شارع 
دبن رشد دلطابق دلسفلي رقم 14  - 

73222 دلددملة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

17243
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. AMOUAJ SOUS NAUTIQUE
تأخير) غرض دلشركة بإ0جاز):)-)

وتسويق خميع دملعددت دلبحرية
تأخير معددت دلرياضات دملائية) (-

ودلترفيهية.

دلبحرية) دلرياضات  تيظيم  (-
ودلفعاليات دلترفيهية

-))تجار  عامة
-)مدمات متعدا 

-)دالستيردا ودلتصد0ر
-)دمتياز خميع دالمتيازدت أو بردءدت)

دالمتردع أو دلعالمات دلتجارية
-)تقد0م دلخدمات

دلعمليات) خميع  (، عام) وبشكل  (
ودلعقارية) ودلصياعية  دلتجارية 
ودملالية)،)دملرتبطة بشكل مباشر أو غير)
مباشر باألشياء)دملذكور  أعاله أو دلتي)
من دملرجح أن تعزز تحقيقها وتيميتها)
،)باإلضافة إلى أي مشاركة مباشر  أو)
،)بأي شكل من دألشكال) غير مباشر )
لتحقيق) تسعى  دلتي  دلشركات  في  (،

أهددف مماثلة أو ذدت صلة
شارع) (: (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
(- ( (14 دبن رشد دلطابق دلسفلي رقم)

73222)دلددملة دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
دلسيد عبد دلرحمان بوطلطست):))
522)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
 522 ( (: ( د0دعدي) دحمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلسيد عبد دلرحمان بوطلطست)
عيودنه)د))حي دكروفلوس دورير دكاا0ر)

82222)دكاا0ر دملغرب.
)عيودنه)د)) دلسيد دحمد د0دعدي)
دمل) (21 نجاح) (52 شقة) (13 عمار )
دكاا0ر) (82222 ( ( ( 22)بنسركاو دكاا0ر)

دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد عبد دلرحمان بوطلطست)
عيودنه)د))حي دكروفلوس دورير دكاا0ر)

82222)دكاا0ر دملغرب
)عيودنه)د)) دلسيد دحمد د0دعدي)
دمل) (21 نجاح) (52 شقة) (13 عمار )
دكاا0ر) (82222 ( ( ( 22)بنسركاو دكاا0ر)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 26 بتاريخ) ( دالبتددئية بوداي دلدهب)

0يا0ر)2221)تحت رقم)22/2221.

1216I

FOUZMEDIA

KARA TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KARA TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر 

دسريفات خماعة بيميصور - 

14222 دلقييطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

56411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 0ونيو) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 KARA (: دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRANS

:)مقاول في) غرض دلشركة بإ0جاز)

نقل دملستخدمين.

اودر) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دسريفات خماعة بيميصور)-)14222 

دلقييطر  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد رشيد كعيبر عيودنه)د))اودر)

 14222 دسريفات خماعة بيميصور)

دلقييطر  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد رشيد كعيبر عيودنه)د))اودر)

 14222 دسريفات خماعة بيميصور)

دلقييطر  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( دالبتددئية بالقييطر )
رقم)-.

1217I

FOUZMEDIA

ABOUZAITER TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ABOUZAITER TRANS شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دالر�شي دلرقم 31 مجموعة مردكش 

دلساكيية - 14222 دلقييطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

57843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.ABOUZAITER TRANS

:)مقاول في) غرض دلشركة بإ0جاز)

نقل دملستخدمين.

دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

مجموعة مردكش) (31 دالر�شي دلرقم)

دلساكيية)-)14222)دلقييطر  دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) هشام  زعيتر  دلسيد 

مجموعة) (31 دلرقم) دلطابق دالر�شي 

دلقييطر ) (14222 مردكش دلساكيية)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) هشام  زعيتر  دلسيد 

مجموعة) (31 دلرقم) دلطابق دالر�شي 

دلقييطر ) (14222 مردكش دلساكيية)

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( دالبتددئية بالقييطر )
رقم)-.

1218I

FOUZMEDIA

TD BEKKALI SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TD BEKKALI SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي زدوية 

شارع محمد دلخامس وزنقة دبو بكر 

دلصد0ق دقامة دلنسيم مكتب 11 - 

14222 دلقييطر  دملغرب.

تحويل  دملقر دالختماعي للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.53673

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)22)شتيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
دلخامس وزنقة) »زدوية شارع محمد 
دبو بكر دلصد0ق دقامة دلنسيم مكتب)
إلى) دلقييطر  دملغرب») (14222 (- (11
 142 مريما) إقامة  (31 رقم) »محل 
E)زدوية محمد دلد0وري وزنقة) عمار )
دلقييطر )) (14222 (- دلدكالي) مبارك 

دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)82612.
1219I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE A 55
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15
 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

SOCIETE(A 55   شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

ملحاال H/66 شقة رقم 17 ملحاميد 9 
مردكش - 42222 مردكش دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
112225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2221 0يا0ر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.  SOCIETE A 55

حارس) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

شخ�شي

تقد0م مدمات متيوعة

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

ملحاميد) (17 شقة رقم) (H/66 ملحاال)

9)مردكش)-)42222)مردكش دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد عالم د0وب):))1.222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) د0وب  عالم  دلسيد 

تجزئة دلحي دلصياعى رقم)125)سيبع)

مردكش)42222)مردكش دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) د0وب  عالم  دلسيد 

تجزئة دلحي دلصياعى رقم)125)سيبع)

مردكش)42222)مردكش دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119226.

1222I

fidomek

SEUQE TRAV
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc

SEUQE TRAV   شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

تاشورت زد0د  - 54375 ميدلت 

دملغرب.
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تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1979

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم تعيين) (2222 نونبر) (16 دملؤرخ في)

دلسيد) ))) للشركة  خد0د  مسير 

مياري عبد دلغفور))كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بميدلت))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)222.

1221I

fidomek

SEUQE TRAV
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
رفع رأسمال دلشركة

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc

SEUQE TRAV  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

تاشورت زد0د  حي تاشورت زد0د  

54375 ميدلت دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1979

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 نونبر) (16 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (1.922.222»

 2.222.222« إلى) ارهم») (122.222»

تقد0م حصص) ( (: عن طريق) ارهم»)

نقد0ة أو عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بميدلت))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)222.

1222I

socogese

››LA RGG PROMO›‹

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تعيين مسير خد0د للشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

‹‹LA RGG PROMO‹‹  شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دلخامس عمار  فضاء مارييا زدوية 

زنقة طارق بن زياا و زنقة عبد 

دلكريم بيجلون - 32222 فاس 

دملد0ية.

تعيين مسير خد0د للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.61255

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم تعيين) (2222 نونبر) (29 دملؤرخ في)

دلسيد) )) للشركة  خد0د  مسير 

بيميصور 0اسميية كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)2221/32.

1223I

FOUZMEDIA

LUXURY MEUBLE SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LUXURY MEUBLE SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

ميصور دلدهبي عمار  فيكيك دلرقم 

14 مكتب رقم 3 - 14222 دلقييطر  

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

58231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.LUXURY MEUBLE SARL AU

غرض دلشركة بإ0جاز):)بيع وشردء)

لودزم دملكتبذ.

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

ميصور دلدهبي عمار  فيكيك دلرقم)

14222)دلقييطر ) 14)مكتب رقم)3)-)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) بلعالم  سفيان  دلسيد 

دوخيه) دوالا  (235 دلرقم) ( (L بلوك)

14222)دلقييطر  دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) بلعالم  سفيان  دلسيد 

دوخيه) دوالا  (235 دلرقم) ( (L بلوك)

14222)دلقييطر  دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( دالبتددئية بالقييطر )
رقم)-.

1224I

 CAFÉ(PLACE(DE(LA((كافي بالس او ال فيكطودر

( VICTOIRE

كافي بالس او ال فيكطودر

 CAFÉ PLACE DE LA( 

)VICTOIRE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

 CAFÉ( كافي بالس او ال فيكطودر

( PLACE DE LA VICTOIRE

ساحة دلشهددء رقم 155 ، 92222، 

دلعردش دملغرب

 CAFÉ( كافي بالس او ال فيكطودر

PLACE DE LA VICTOIRE) شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي ساحة 

دلشهددء رقم 155 - 92222 دلعردش 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

5737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

كافي) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 CAFÉ(PLACE((بالس او ال فيكطودر

.(DE LA VICTOIRE

غرض دلشركة بإ0جاز):)مقهى.

ساحة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلشهددء)رقم)155)-)92222)دلعردش)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد سعيد دلغازي):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

دلسيد مالد دلغازي):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).
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ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د))) دلغازي  مالد  دلسيد 

 1 دمليبت) مجمع  دلبالية  طيجة 
مجموعة)5)عمار )15)طابق)1))رقم)8 

92222)طيجة دملغرب.

عيودنه)د)) دلغازي  سعيد  دلسيد 
رياحي) أبو  دلبروني  شارع  (24 رقم)

92222)دلعردش))دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د))) دلغازي  مالد  دلسيد 

 1 دمليبت) مجمع  دلبالية  طيجة 
مجموعة)5)عمار)15)طابق)1))رقم)8 

92222)طيجة)15)طابق)1))رقم)8

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالعردئش) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)1251.

1225I

CAFE KASBET SOULTAN

مقهى قصبة السلطان
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

CAFE KASBET SOULTAN

 N 55 KASBAT(SOULTAN

 BENDEBBAB(FES ، 30000، FES

Maroc

مقهى قصبة دلسلطان شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 55 

قصبة دلسلطان بتدباب - 32222 

فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

64797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (22

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
مقهى) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

قصبة دلسلطان.
غرض دلشركة بإ0جاز):)مقهى.

 55 رقم) (: عيودن دملقر دالختماعي)
 32222 (- بتدباب) دلسلطان  قصبة 

فاس دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: لعزيري) حسن  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) لعزيري  حسن  دلسيد 

فاس)32222)فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) لعزيري  حسن  دلسيد 

فاس)32222)فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (17 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3162.

1226I

CRI MEKNES

STE PERFECTIA 
إعالن متعدا دلقردردت

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE PERFECTIA »شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: دلطابق 
دلثاني دلرقم 12 شارع يعقوب 
دمليصور  - - مكياس دملغرب.
»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري:  
..52855

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

2222)تم دتخاذ) 27)0وليوز) دملؤرخ في)

دلقردردت دلتالية:)

قردر رقم)1-:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلفرعية) دألنشطة  خميع  توقيف  (-

مقرها مكاتب)43-44)دلطابق دلسابع)

شارع) (396-398 ردنيا) مكتب  إقامة 

محمد دلخامس دلقييطر .

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

بيد رقم)4:)دلذي 0يص على ما0لي:)

دلفرعية) دألنشطة  خميع  توقيف  (-

مقرها مكاتب)43-44)دلطابق دلسابع)

شارع) (396-398 ردنيا) مكتب  إقامة 

محمد دلخامس دلقييطر .

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالقييطر ))بتاريخ)25)نونبر)

2222)تحت رقم)79962.

1227I

Gescompte

 STE: VIGON Consulting

SARL
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تعيين مسير خد0د للشركة

Gescompte

  bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

  STE: VIGON(Consulting(SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي 265، 

شارع دلزرقطوني دلطابق 9 رقم92 

دلددر دلبيضاء - 22252 دلددر 

دلبيضاء دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.455745

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

2222)تم تعيين) 23)اخيبر) دملؤرخ في)

دلسيد) ))) للشركة  خد0د  مسير 

عرفان صوفيا كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762297.

1228I

FOGHAL GESTION SARL AU

FES TUNISIA

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU

 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES

MAROC

FES TUNISIA شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  تجزئة 

دزاهار رقم 128 عين دلشقف   - 

36122 فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 FES (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.TUNISIA

غرض دلشركة بإ0جاز):)دإلستردا و)

دلتصد0ر.

تجزئة) ( (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- ( ( دلشقف) عين  (128 رقم) دزاهار 

36122)فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
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((: ( ( دلسيد عبد دليبي دإلسماعيلي)
752)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
((: ( أمين سعد هللا) محمد  دلسيد 
252)حصة بقيمة)122)ارهم للحصة)
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دإلسماعيلي)) دليبي  عبد  دلسيد 
دملاء) ردس  دإلزاهار  تجزئة  عيودنه)د))
رقم)128عين دلشقف موالي يعقوب)

36122)فاس دملغرب.
هللا)) سعد  أمين  محمد  دلسيد 
عيودنه)د))نهج ساقية سيدي بوسف)
 3293 صفاقص) قرمد   (92 عدا)

صفاقس تونس.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دإلسماعيلي) دليبي  عبد  دلسيد 
دملاء) ردس  دإلزاهار  تجزئة  عيودنه)د))
رقم)128عين دلشقف موالي يعقوب)

36122)فاس دملغرب
هللا)) سعد  أمين  محمد  دلسيد 
عيودنه)د))نهج ساقية سيدي بوسف)
 3293 صفاقص) قرمد   (92 عدا)

صفاقس تونس
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)12/2221.

1229I

FIDUCIAIRE OTHMANE

GROUPE AS STONE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وفا  شريك

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
GROUPE AS STONE  شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
 BD 46  وعيودن مقرها دإلختماعي
 ZERKTOUNI 2 EME(ETAGE

 APPT(N° 6 - 20 CASABLANCA
.MAROC
وفا  شريك

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.395397

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

دملؤرخ في)14)اخيبر)2222)تم دإلعالم)

 MOHAMED BAHJI بوفا  دلشريك)

(
ً
تبعا دلورثة  على  حصصه  توزيع  و 

أكتوبر) (11 في) دملؤرخ  دإلردثة  لرسم 

2222)بالشكل دألتي):

  BAHJI( MILOUD( ( ، دلسيد) ))

162)حصة).

  BAHJI( FATIMA( ( ، دلسيد) ))

162)حصة).

  OUARKHI(FADILA((،(( (دلسيد

122)حصة).

  BAHJI( KHALID( ( ، دلسيد) ))

142)حصة).

  BAHJI(ABDELLAH( ( ، دلسيد) ))

142)حصة).

 BAHJI(ZAINAB((،((70(( (دلسيد

حصة).

  BAHJI(MOUCHIRA((،(( (دلسيد

72)حصة).

  BAHJI(REDOUANE((،(( (دلسيد

142)حصة).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)351.

1232I

N2M(CONSEIL-SARL

ALEGRIA 200
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

حل شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

ALEGRIA 200 شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا )في طور 

دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي دلسوق 
دلبلدي رقم 88 - 62222 دلياظور 

دملغرب.

حل شركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.12283

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 28)اخيبر) دملؤرخ في)
دملحدوا ) دملسؤولية  ذدت  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (ALEGRIA 222
مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222
 88 رقم) دلبلدي  دلسوق  دإلختماعي 
(: دلياظور دملغرب نتيجة ل) (62222 (-

دنتهاء)دلغرض من تاسيس دلشركة.
و حدا مقر دلتصفية ب دلسوق)
دلياظور) (62222 (- (88 رقم) دلبلدي 

دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ))محمد))بزيو و عيودنه)د))
 62222   69 رقم) دلفطودكي  حي 
دلياظور دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالياضور))بتاريخ)24)0يا0ر)

2221)تحت رقم)29.
1231I

N2M(CONSEIL-SARL

ALEGRIA 22
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ALEGRIA 22 شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي : دلسوق 
دلبلدي رقم 88 - 62222 دلياظور 

دملغرب.
قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
.12283

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 28)اخيبر) دملؤرخ في)
ALEGRIA 22)شركة ذدت دملسؤولية)
 122.222 رأسمالها) مبلغ  دملحدوا  
دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
 62222 (- (88 رقم) دلبلدي  دلسوق 

دلياظور دملغرب نتيجة النتهاء)دلغرض)

من دلشركة.

و عين:

دلسيد) ))محمد))بزيو و عيودنه)د))

 62222  69 رقم) دلفطودكي  حي 

دلياظور دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

وفي دلسوق) (2222 اخيبر) (28 بتاريخ)

دلياظور) (62222 (- (88 رقم) دلبلدي 

دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالياضور))بتاريخ)24)0يا0ر)

2221)تحت رقم)12.

1232I

bemultico((بيمولتيكو

SOCIETE AWRACHMEK

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تقليص هدف دلشركة

bemultico  بيمولتيكو

رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكياس ، 52262، مكياس 

مكياس

SOCIETE AWRACHMEK شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دالختماعي رقم 27 

تجزئة دليعيم 22 مكياس - 52222 

مكياس دملغرب.

تقليص هدف دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

52427

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم حذف) (2222 نونبر) (29 دملؤرخ في)

دألنشطة دلتالية من نشاط دلشركة)

دلحالي):

دالستردا ودلتصد0ر).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (27 بتاريخ) ( بمكياس) دلتجارية 

2221)تحت رقم)4282.

1233I
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COMPTA ECO MAROC

TRA-MAF
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

COMPTA ECO MAROC
 BD  HASSAN(II(TISSIR(II ، 127
26100، BERRECHID(MAROC
TRA-MAF شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي دلبقعة 

53 تجزئة دلردحة برشيد  - 26122 
برشيد. دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
14465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (17
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
TRA- (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

.MAF
دالشغال) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
(- دلتجار ) (- دشغال دلبياء) (- دملختلفة)

دالستيردا و دلتصد0ر).
دلبقعة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 26122 (- ( تجزئة دلردحة برشيد) (53

برشيد.)دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: صابر) طارق  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) صابر  طارق  دلسيد 
بن) رياض  (162 دلشقة) (32 دلعمار )
برشيد)) (26122 برشيد) دلشا0ب 

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) صابر  طارق  دلسيد 
بن) رياض  (162 دلشقة) (32 دلعمار )

برشيد) (26122 برشيد) دلشا0ب 

دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (26 بتاريخ) ( ببرشيد) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)28.

1234I

sté LA CIBLE IMMO   SARL AU

LA CIBLE IMMO
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

sté(LA(CIBLE(IMMO   SARL(AU

مجمع دلعرفان 2 دملجموعة دلسكيية 

19 عمار  19 رقم 16 ، 92222، 

طيجة دملغرب

LA CIBLE IMMO شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي مجمع 

دلعرفان 2 دملجموعة دلسكيية 19 

عمار  19 رقم 16 - 92222 طيجة 

.دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

112271

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 شتيبر)

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.CIBLE IMMO

وكالة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقارية.

أشغال دلبياء.
دلتجارية،) دلعمليات  خميع 
دلعقارية دلتي لها) دملالية،) دلصياعية،)

عالقة بهدف دلشركة
مجمع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 19 دلسكيية) دملجموعة  (2 دلعرفان)
طيجة) (92222 (- (16 رقم) (19 عمار )

.دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
مسعواي) دملصطفى  دلسيد 
ارهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
مسعواي) دملصطفى  دلسيد 
 17 مجموعة) (2 دلعرفان) عيودنه)د))
عمار )192)طابق)1)رقم)145 92222 

طيجة).دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
مسعواي) دملصطفى  دلسيد 
 17 مجموعة) (2 دلعرفان) عيودنه)د))
عمار )192)طابق)1)رقم)145 92222 

طيجة).دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (26 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم))236243.
1235I

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

MINERVA MEDIA
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DES C

 AVENUE EL MOKHTAR CITE EL
 ،QODS(N°129 APP 04 ، 70000

دلعيون دملغرب
MINERVA MEDIA شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي مد0ية 

دلوحد  رقم 29 بلوك س دلعيون - 

72222 دلعيون دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

34493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.MINERVA MEDIA

صياعة) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دإلشهار.

مد0ية) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- بلوك س دلعيون) (29 دلوحد  رقم)

72222)دلعيون دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد محمد موركي):))122)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) موركي  محمد  دلسيد 
دملوظفين) حي  (15 رقم) (486 زنقة)

أكاا0ر)82222)أكاا0ر دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) موركي  محمد  دلسيد 
دملوظفين) حي  (15 رقم) (486 زنقة)

أكاا0ر)82222)أكاا0ر دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)29)اخيبر)

2222)تحت رقم)3232/2222.

1236I
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شركة رياض للحسابات

ACHEMARIS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

شركة رياض للحسابات
39 شارع دلددر دلبيضاء ، 62222، 

دلياظور دملغرب
ACHEMARIS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي : دلحي 

دلصياعي ، دلقطب دلحضري دلعروي    
- 62552 دلياظور  دملغرب.

قفل دلتصفية
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.19427
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تقرر حل) 26)اخيبر) دملؤرخ في)
ACHEMARIS)شركة ذدت دملسؤولية)
 3.222.222 دملحدوا  مبلغ رأسمالها)
ارهم وعيودن مقرها دإلختماعي دلحي)
دلصياعي)،)دلقطب دلحضري دلعروي))))
نتيجة) دملغرب  ( دلياظور) (62552 (-
دالختماعي) دلغرض  تحقيق  لصعوبة 

للشركة.
و عين:

مصطفى و) ( أسليماني) دلسيد) ))
عيودنه)د))حي دلكيدي زنقة)145)رقم)
11 62222)دلياظور دملغرب كمصفي)

) ))للشركة.
و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)
دلحي) وفي  (2222 اخيبر) (26 بتاريخ)
دلصياعي)،)دلقطب دلحضري دلعروي))

-)62552)دلياظور))دملغرب.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالياضور))بتاريخ)24)0يا0ر)

2221)تحت رقم)2221/14.
1237I

EL FACHTALI CONSEIL

LAZA AGRI
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس دلطابق دلتاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب

LAZA AGRI شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي حددئق 
 A7 دكددل  26  شقة رقم 6 مبنى

غرفة رقم A-3 كم 2.5 طريق أمزميز 
- 42222 مردكش دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.122725
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (29 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
  ADIL CLAUDE(( ((تفويت دلسيد
دختماعية) حصة  (LAPLACE 1.522
لفائد )) حصة  (3.222 أصل) من 
 15 دلزدوي بتاريخ) ( ) ))فاطمة) دلسيد)

اخيبر)2222.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119216.
1238I

دملساوي

عامري بلدينغ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة
دملساوي

12 عمار  غيييو شقة 17 زنقة أبو 
دلطيب دملتيبي ، 32222، فاس 

دملغرب
عامري بلد0يغ شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
 LOTS  وعيودن مقرها دإلختماعي

 LAMIA BENCHEKROUN
BENSOUDA 109 - 30000 فاس 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

65255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (13
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
:)عامري) دإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

بلد0يغ.
ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري
)دلبياء)و دألشغال دلختلفة.

 LOTS ( (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 LAMIA BENCHEKROUN
فاس) (BENSOUDA( 109( -( 30000

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 822 ( (: دلسيد دلعامري عبد دلحي)

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 222 ( (: أسامة) دلعامري  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
دلحي) عبد  دلعامري  دلسيد  
دلزيتون) خية  تجزئة  (65 عيودنه)د))

بنسوا )32222))فاس دملغرب.
دلسيد دلعامري أسامة عيودنه)د))
بنسوا ) سكن  سطار  تجزئة  أ  (383

32222))فاس دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلحي) عبد  دلعامري  دلسيد 
دلزيتون) خية  تجزئة  (65 عيودنه)د))

بنسوا )32222))فاس دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (12 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3578.
1239I

JAKANI CUIR 

 SOCIETE MORAD DE
 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS - SOMOBAT
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

قفل دلتصفية

 SOCIETE MORAD DE
 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS - SOMOBAT
 1A رقم 391 تجزئة دلزهور 2 اكان

ص.ب 12352 عين د0طي ، 42262، 

مردكش دملغرب

 SOCIETE MORAD DE

 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS - SOMOBAT شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي : رقم 391 

تجزئة دلزهور 2 اكان A1 ص.ب 

12352 عين د0طي  - 42262 مردكش 

دملغرب.

قفل دلتصفية

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

.11211

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تقرر) (2222 نونبر) (32 في) دملؤرخ 

 SOCIETE MORAD DE حل)

 BATIMENT ET TRAVAUX

شركة ذدت) (DIVERS( -( SOMOBAT

رأسمالها) مبلغ  دملحدوا   دملسؤولية 

مقرها) وعيودن  ارهم  (122.222

 2 391)تجزئة دلزهور) دإلختماعي رقم)

اكان)A1)ص.ب)12352)عين د0طي))-)

42262)مردكش دملغرب نتيجة ليقص)

دالنتاج ودمليافسة دلشد0د ..

و عين:

موالي) ( فاضل) فاضل  دلسيد) ))

رياض دلعروس) دلحسن و عيودنه)د))

ارب دلفردن رقم)75  42222)مردكش)

دملغرب كمصفي)) ))للشركة.

و قد تم دنعقاا دلجمعية دلختامية)

 391 2222)وفي رقم) نونبر) (32 بتاريخ)

ص.ب) (A1 اكان) (2 دلزهور) تجزئة 

 42262 (- 12352)عين د0طي مردكش)

مردكش دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

اخيبر) (32 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)119296.

1242I
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STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE PAPIO BESNIS(
  D›ALIMENTATION

SARL(A-U
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE PAPIO BESNIS(

 D›ALIMENTATION  SARL(A-U
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع بني 
0در  رقم  52  تطودن 93222 تطودن 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
28367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
متبوعة) دلشركة  تسمية 
بمختصر) دإلقتضاء) عيد 
 STE PAPIO BESNIS( (: تسميتها)

.D’ALIMENTATION((SARL(A-U
تقوم) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دلشركة))بتوزيع))دملودا دلغذدئية))وكل)

دلحرف دملرتبطة))بها..
عيودن دملقر دالختماعي):)شارع بني)
0در))رقم))52))تطودن)93222)تطودن)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: دلركيوي) لبنى  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 1222 (: دلركيوي) لبنى  دلسيد   (

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلركيوي  لبنى  دلسيد  

تطودن) (- (52 رقم) ( 0در) بني  شارع 

93222)تطودن دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلركيوي  لبنى  دلسيد  

تطودن) (- (52 رقم) ( 0در) بني  شارع 

93222)تطودن دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

31)اخيبر) )بتاريخ) دالبتددئية بتطودن)

2222)تحت رقم)535/22.

1241I

MCG

إزي ميتينغ
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

إزي ميتييغ شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع أبو 

بكر دلصد0ق، لي أورونجي، دملكتب 
رقم 9، دلطابق دلثاني، دلحي دلشتوي 

- 42222 مردكش دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.93321

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

رفع) تم  (2222 اخيبر) (17 في) دملؤرخ 

رأسمال دلشركة بمبلغ قدره)»42.222 

إلى) ارهم») (12.222« أي من) ارهم»)

:))تقد0م) «52.222)ارهم»)عن طريق)

حصص نقد0ة أو عينية.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119241.

1242I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

OUAKRIM OPTIC SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي دلفتح عمار  بالل 
طابق دالول دلشقة  رقم 21 دلعيون ، 

72222، دلعيون دملغرب
  OUAKRIM OPTIC SARL AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
مزودر عمار  25 حي دلوحد  22 

دلعيون  - 72222 دلعيون  دملغرب 
تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
34495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (23
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. OUAKRIM OPTIC SARL AU
بصريات) (: غرض دلشركة بإ0جاز)
و) دطاردت  نظاردت  دستيردا  و  بيع 

عدسات).
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
 22 دلوحد ) حي  (25 عمار ) مزودر 

دلعيون))-)72222)دلعيون))دملغرب).
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-
وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( ودكريم) دلسيد  سياء)
  28 رقم) (16 زنقة) (24 ( دلرحمة) حي 

73222)دلددملة))دملغرب).
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) ( ودكريم) دلسيد  سياء)
  28 رقم) (16 زنقة) (24 دلرحمة) حي 

73222)دلددملة))دملغرب)
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بالعيون))بتاريخ)32)اخيبر)

2222)تحت رقم)3233/2222.

1243I

salhaouiconseils

STE SPAZIO AUTO
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

salhaouiconseils
 1bd allal ben abdelah fkih ben
 salah، 23200، fkih(bne(salah

maroc
STE SPAZIO AUTO شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 

دلتاني رقم 47 شارع عالل عبد هللا - 
23222 دلفقيه بن صالح دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

4595
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (27
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SPAZIO AUTO
كردء) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلسياردت.
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دلطابق) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
47)شارع عالل عبد هللا)-) دلتاني رقم)

23222)دلفقيه بن صالح دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 522.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 5.222 ( (: ( مزيان) حميد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 5222 (: ( مزيان) حميد  دلسيد  (

بقيمة)122)ارهم.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):
عيودنه)د)) ( مزيان) حميد  دلسيد 
دلفقيه بن) (23222 دلفقيه بن صالح)

صالح دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلعماري عيودنه)د)) 0ونس  دلسيد 
دلفقيه بن) (23222 دلفقيه بن صالح)

صالح دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
بتاريخ) ( دالبتددئية بالفقيه بن صالح)
25)0يا0ر)2221)تحت رقم)24/2221.
1244I

bemultico((بيمولتيكو

STE AKOM TRANS
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تعيين مسير خد0د للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 دلزيتون 

دملعركة -مكياس ، 52262، مكياس 
مكياس

STE AKOM TRANS  شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي كردج في 
رقم 48 تجزئة حفيظة مرخان 22 
مكياس - 52222 مكياس دملغرب.

تعيين مسير خد0د للشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.42619
بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2222)تم تعيين) 11)اخيبر) دملؤرخ في)

مسير خد0د للشركة دلسيد) ))دتخيا)
سعيد كمسير وحيد

تبعا لقبول دستقالة دملسير.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( دلتجارية بمكياس)

2222)تحت رقم)112.
1245I

BHA CONSULTING

CHICHAOUA GESTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،2 ، .

CHICHAOUA GESTION شركة 
ذدت دملسؤولية دملحدوا 

و عيودن مقرها دالختماعي دلطابق 1 
شقة 4 عمار  دلودفي حي دلزيتون  - 

41222 شيشاو  .
تحويل دلشكل دلقانوني للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.291

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
2215)تم تحويل) 32)0ونيو) دملؤرخ في)
دلشكل دلقانوني للشركة من)»شركة)
ذدت دملسؤولية دملحدوا »)إلى)»شركة)
ذدت مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك)

دلوحيد».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 32 بتاريخ) ( باميتانوت) دالبتددئية 

0ونيو)2215)تحت رقم)16/2221.
1246I

هيد لشقر

  STE TRANS  NOUR
YAACOUB

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

هيد لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة دلحبابي 

دلدكاردت فاس ، 32222، فاس فاس
  STE(TRANS  NOUR  YAACOUB

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي اودر دوالا 
0ازا عين دلشقف فاس  - 32222 

فاس دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

64825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 أكتوبر) (22

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

. TRANS  NOUR  YAACOUB

دشغال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دلعامة)-نقل دلبضائع.

عيودن دملقر دالختماعي):)اودر دوالا)

 32222 (- ( فاس) دلشقف  عين  0ازا 

فاس دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 422 ( (: محمد) يعقوب  دلسيد 

حصة بقيمة)42.222)ارهم للحصة).

 322 ( (: ( سعيد) يعقوب  دلسيد 

حصة بقيمة)32.222)ارهم للحصة).

دلسيد يعقوب عمر):))322)حصة)

بقيمة)32.222)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) محمد  يعقوب  دلسيد 

فاس)) دلشقف  عين  0ازا  دوالا  اودر 

32222)فاس دملغرب.

عيودنه)د)) ( دلسيد يعقوب سعيد)

فاس)) دلشقف  عين  0ازا  دوالا  اودر 

32222)فاس دملغرب.

دلسيد يعقوب عمر عيودنه)د))اودر)

دوالا 0ازا عين دلشقف فاس))32222 

فاس دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) محمد  يعقوب  دلسيد 

فاس)) دلشقف  عين  0ازا  دوالا  اودر 

3222)فاس دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
نونبر) (17 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3174.
1247I

comptable2218

LAMYAE FASHION
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
حل شركة

comptable2218
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
LAMYAE FASHION شركة ذدت 
مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد)في طور دلتصفية)
وعيودن مقرها دإلختماعي 3 شارع 
سجلماسة دقامة دلحمد 1 دلطابق 

1 - 92222 طيجة دملغرب.
حل شركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.93257

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
تقرر) (2222 أكتوبر) (32 في) دملؤرخ 
ذدت مسؤولية محدوا ) حل شركة 
 LAMYAE دلوحيد) دلشريك  ذدت 
 52.222 مبلغ رأسمالها) ( (FASHION
 3 دإلختماعي) مقرها  وعيودن  ارهم 
 1 دلحمد) دقامة  سجلماسة  شارع 
دملغرب) طيجة  (92222 (- (1 دلطابق)

نتيجة ل):)دلحل دملبكر للشركة.
شارع) (3 و حدا مقر دلتصفية ب)
سجلماسة دقامة دلحمد)1)دلطابق)1 

-)92222)طيجة دملغرب.)
و عين:

دلسيد) ))ملياء))دلبقالي و عيودنه)د))
 92222 ( دالنار ) حومة  مسيانة  حي 

طيجة دملغرب كمصفي)) ))للشركة.
وعيد دإلقتضاء)دلحدوا دملفروضة)
محل) لهم  دملخولة  دلصالحيات  على 
و) دلعقوا  تبليغ  محل  و  دملخابر  

دلوثائق دملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (14 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)237274.
1248I
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مييار  فييانس خروب

د ا ش دموليف
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
دستمردر نشاط دلشركة

مييار  فييانس خروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 دلطابق دلردبع خليز مردكش ، 

42222، مردكش دملغرب
ا د ش اموليف »شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 
دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: ملكية 
»مارفين بات -26 » وال0ة سيدي 
0وسف بن علي ، بلد0ة دليخيل 

بلد0ة خييات ، هانوت دلبقال اودر 
هامون بن سالم مردكش - 42222 

مردكش دملغرب.
»دستمردر نشاط دلشركة»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 
.87849

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)
تقرر ما) (2222 اخيبر) (28 دملؤرخ في)

0لي:
)قردر بعدم حل دلشركة رغم) ( ( (.1

دلخسائر دملسجلة.
دلشركة) رأسمال  تخفيض  ( ( ( (.2

بمبلغ يساوي)5.222)ارهم
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
0يا0ر) (26 بتاريخ) ( بمردكش) دلتجارية 

2221)تحت رقم)119246.
1249I

FIDUNION-MAROC

VIALYS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

رفع رأسمال دلشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VIALYS شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  اودر 
أوالا سليمان، خماعة لعسيالت، 
دلخيا0طة - 26222 برشيد دملغرب.

رفع رأسمال دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.4257

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تم) (2222 اخيبر) (31 في) دملؤرخ 

قدره) بمبلغ  دلشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  ارهم») (4.222.222»

«1.222.222)ارهم»)إلى)»5.222.222 

مقاصة) إخردء) ( (: طريق) عن  ارهم»)

مع ا0ون دلشركة دملحدا  دملقددر و)

دملستحقة.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (27 بتاريخ) ( ببرشيد) دالبتددئية 

2221)تحت رقم)12.

1252I

BHA CONSULTING

CHICHAOUA GESTION
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

BHA CONSULTING

MARRAKECH MAROC ،2 ، .

CHICHAOUA GESTION شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 1 

شقة 4 عمار  دلودفي حي دلزيتون  - 

41222 شيشاو  دململكة دملغربية.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.291

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2215 0ونيو) (32 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

 SAID (( ( دلسيد) تفويت 

دختماعية) حصة  (OUBELLA 122

)دلسيد) 322)حصة لفائد ) من أصل)

 32 بتاريخ) (KHALID ZOUINE (( (

0ونيو)2215.

 LATIFA (( ( دلسيد) تفويت 

حصة) (OURISKHANE 122

حصة) (322 أصل) من  دختماعية 

 KHALID (( ( دلسيد) ( لفائد )

ZOUINE)بتاريخ)32)0ونيو)2215.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
دالبتددئية باميتانوت))بتاريخ)27)0يا0ر)

2221)تحت رقم)16/2221.
1251I

EUROMED(COMPTA-SARL

SONONEGOCE
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SONONEGOCE شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي  محل ج 
86 تجزئة 8 تاميصورت  - 42222 

مردكش دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.124669

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2219 نونبر) (23 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
نومان)) حمز   (( ( دلسيد) تفويت 
أصل) من  دختماعية  حصة  (522
) ))حودا)) )دلسيد) 522)حصة لفائد )

قذوري بتاريخ)23)نونبر)2219.
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
0وليوز) (27 بتاريخ) ( دلتجارية بمردكش)

2222)تحت رقم)113913.
1252I

WORLD CONSULTING SARL.AU

 SOCIETE PUBLICITE
MOUSTACH

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط دلطابق دلخامس 
مكتب رقم 22 ، 92222، طيجة 

دملغرب
 SOCIETE PUBLICITE

MOUSTACH شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي حي 

دالندلس عمر دملختار رقم 22 - 

92222 طيجة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

128371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 شتيبر) (27

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 SOCIETE PUBLICITE (:

.MOUSTACH

بيع) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دمليتوخات دالشهارية.

حي) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

(- (22 رقم) دملختار  عمر  دالندلس 

92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)2222)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: مسطاش) عزيز  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) مسطاش  عزيز  دلسيد 

عمار ) (142 رقم) دالستقالل  شارع 

سليمان) سيدي  (14222 بلخياط)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) مسطاش  عزيز  دلسيد 

عمار ) (142 رقم) دالستقالل  شارع 

سليمان) سيدي  (14222 بلخياط)

دملغرب.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
أكتوبر) (21 بتاريخ) ( دلتجارية بطيجة)

2222)تحت رقم)5299.

1253I

هيروس أڭرو

شركة هيروس أڭرو
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

هيروس أڭرو
 LOT(DIYAR(JADIDA(RUE 10 NR
 133 AIN(CHOK(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC
شركة هيروس أڭرو شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 
موالي سليمان، حي عكاشة رقم 

9 دلطابق دلثالث عين دلسبع 
دلددردلبيضاء - 22222 دلددردلبيضاء 

دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

484845
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 نونبر) (17
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) دإلقتضاء)

هيروس أڭرو.
دستيردا) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
ودمليتجات) دملعبأ   دملياه  وتصد0ر 

دلغذدئية دلزردعية.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
رقم) عكاشة  حي  سليمان،) موالي 
دلسبع) عين  دلثالث  دلطابق  (9
22222)دلددردلبيضاء) دلددردلبيضاء)-)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد رشيد حمساس عيودنه)د))
234)شارع مدريد دميية)2)عين))دلسبع)
دلددردلبيضاء) (22222 دلددردلبيضاء)

دملغرب.
بوكد0ف) عماا  محمد  دلسيد 
شقة) (3 تجزئة كاليا طابق) عيودنه)د))
 28812 دملحمد0ة) ك  عمار   (15

دملحمد0ة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد رشيد حمساس عيودنه)د))
234)شارع مدريد دميية)2)عين))دلسبع)
دلددردلبيضاء) (22222 دلددردلبيضاء)

دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

اخيبر)2222)تحت رقم)759892.

1254I

ACCUR CONSULTING

 TRANS TAZEROUAL SARL
AU

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 
دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING
دلعمار  رقم 1 دلطابق دلتالث مجمع 
دلفراوس ، 25222، مريبكة دملغرب
 TRANS TAZEROUAL SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي عمار  رقم 
1شقة رقم 5 دلطابق دلثالث مجمع 
دلفراوس  - 25222 مريبكة دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 
محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
6765

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (24
مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 
دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 
دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
 TRANS(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TAZEROUAL SARL AU
نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 
دملستخدمين ودليقل دملدر�شي لفائد )

دلغير.
عيودن دملقر دالختماعي):)عمار  رقم)
دلطابق دلثالث مجمع) (5 1شقة رقم)
دلفراوس))-)25222)مريبكة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  
دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)
ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دلحسين دلوردري):))1.222 
حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (
وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد دلحسين دلوردري عيودنه)د))
  826 رقم) ب  بلوك  (3 دلردشد0ة)

28832)دملحمد0ة دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
دلسيد دلحسين دلوردري عيودنه)د))
  826 رقم) ب  بلوك  (3 دلردشد0ة)

28832)دملحمد0ة دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
0يا0ر) (24 بتاريخ) ( دالبتددئية بخريبكة)

2221)تحت رقم)21.
1255I

ACCUR CONSULTING

SOCIETE MOROWOOD-
SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING
دلعمار  رقم 1 دلطابق دلتالث مجمع 
دلفراوس ، 25222، مريبكة دملغرب
 SOCIETE(MOROWOOD-SARL

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي 3 شارع 
فلسطين حي دلقدس 2 ش 2 - 

25222 مريبكة دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

6777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (31

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.SOCIETE(MOROWOOD-SARL

دعمال) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دليجار  ودعمال دلبياء.

شارع) (3 (: عيودن دملقر دالختماعي)

فلسطين حي دلقدس)2)ش)2)-)25222 

مريبكة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 92.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد صالح دلد0ن رشدي):))322 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 322 ( (: ( رشدي) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

 322 ( (: بوزكري) محمد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

رشدي) دلد0ن  صالح  دلسيد 

 2 2)دلشطر) 3)حي دلقدس) عيودنه)د))

25222)مريبكة دملغرب.

عيودنه)د)) رشدي  محمد  دلسيد 

 25222  2 دلشطر) (2 دلقدس) حي  (3

مريبكة دملغرب.

بوزكري عيودنه)د)) دلسيد محمد 

 23222 دلسبت) سوق  دليخلة  حي 

دوالا نمة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

رشدي) دلد0ن  صالح  دلسيد 

 2 2)دلشطر) 3)حي دلقدس) عيودنه)د))

25222)مريبكة مريبكة.
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باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (26 بتاريخ) ( دالبتددئية بخريبكة)

2221)تحت رقم)29.

1256I

socomif sarl

PERFECT CONS SARL
إعالن متعدا دلقردردت

socomif sarl

زنقة محمد دلحصالي عمار  35 شقة 

رقم 2 ، 14225، دلقييطر  دملغرب

PERFECT CONS SARL »شركة 

ذدت دملسؤولية دملحدوا »

وعيودن مقرها دالختماعي: 36 تجزئة 

فضيلة إقامة كنزي شقة رقم 1 

طريق غن شف - - فاس دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.54989

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)23)نونبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

دلقانوني) شكل  تغيير  رقم  قردر 

من) ما0لي:) 0يص على  دلذي  لشركة:)

إلى) محدوا   مسؤولية  ادت  شركة 

شركة ادت مسؤولية محدواو  ادت)

شريك ودحد

دلذي) قردر رقم ثفويت دلحصص:)

0يص على ما0لي:)تفويت)5222)حصة)

سعيد ) إلى  دليبي  عبد  عدالن  من 

بالقشر 

قردر رقم ثعيين مسير خد0د:)دلذي)

ثعيين مسير خد0د) 0يص على ما0لي:)

سعيد  بالقشر 

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

دلذي 0يص على) (:2 بيد رقم بيد)

مسؤولية) ادت  شركة  من  ما0لي:)

مسؤولية) ادت  شركة  إلى  محدوا  

محدواو  ادت شريك ودحد

دلذي 0يص على) (:7 بيد رقم بيد)

ما0لي:)تفويت)5222)حصة من عدالن)

عبد دليبي إلى سعيد  بالقشر .

على) 0يص  دلذي  (: بيد) رقم  بيد 
سعيد ) خد0د  مسير  ثعيين  ما0لي:)

بالقشر 
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
اخيبر) (31 بتاريخ) ( بفاس) دلتجارية 

2222)تحت رقم)3912.
1257I

سونطردل او كون�شي د طرفو فيسكو

بيتر إيموفابل
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

سونطردل او كون�شي د طرفو فيسكو
84 شارع دلدكتور فرج ، 92222، 

طيجة دملغرب
بيتر إ0موفابل شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

اكتور فرج رقم 84 - 92222 طيجة 
دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 
111543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2221 0يا0ر) (24
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
بيتر) (: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

إ0موفابل.
ميعش) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

عقاري.
شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
92222)طيجة) (- (84 اكتور فرج رقم)

دملغرب.
أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: أوردغ) سعيد  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).
 1222 (: أوردغ) سعيد  دلسيد  (

بقيمة)122)ارهم.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) أوردغ  سعيد  دلسيد 

شارع اكتور بييش دقامة دسردء)رقم)

65 92222)طيجة دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) أوردغ  سعيد  دلسيد 

شارع اكتور بييش دقامة دسردء)رقم)

65 92222)طيجة دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

0يا0ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2221)تحت رقم)75.

1258I

ACCUR CONSULTING

MODI ONE SARL AU
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تفويت حصص

ACCUR CONSULTING

دلعمار  رقم 1 دلطابق دلتالث مجمع 

دلفراوس ، 25222، مريبكة دملغرب

MODI ONE SARL AU شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي رقم 13 

بلوك ا حي دلوفاق دلسوق دلقد0م  - 

25222 مريبكة دملغرب.

تفويت حصص
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1129

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)

تمت) (2222 نونبر) (16 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):

سفيان دوشن) (( ( تفويت دلسيد)

أصل) من  دختماعية  حصة  (122
122)حصة لفائد ))دلسيد)) ))طارق)

دلتودمي بتاريخ)16)نونبر)2222.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (

دالبتددئية بخريبكة))بتاريخ)12)اخيبر)

2222)تحت رقم)791.

1259I

ste(cofiguer(sarl

MEGA WORD
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

MEGA WORD شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي تجزئة 

دلوحد  رقم 164 خرسيف -  

35122 خرسيف دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

1949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (21

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 MEGA(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WORD

-دألشغال) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دملختلفة أو دلبياء

-نقل دلبضائع دلوطيية

-تأخير دملعددت.

تجزئة) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

دلوحد  رقم)164)خرسيف)-))35122 

خرسيف دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: أفيالل) مونية  دلسيد  

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):
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عيودنه)د)) أفيالل  مونية  دلسيد  
462)دقامة دألزهر) 9)أبريل رقم) شارع)
بلوك أ ط)22)ش)28)تطودن)93222 

تطودن دملغرب.
ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:
عيودنه)د)) أفيالل  مونية  دلسيد  
462)دقامة دألزهر) 9)أبريل رقم) شارع)
بلوك أ ط)22)ش)28)تطودن)93222 

تطودن دملغرب
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
دالبتددئية بجرسيف))بتاريخ)26)0يا0ر)

2221)تحت رقم)969/2222.
1262I

HISSABE.COM SARL AU

AYOUZAZ TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

HISSABE.COM SARL AU
شارع موالي 0وسف إقامة دلفتح 

دلطابق دلردبع رقم 16 - طيجة شارع 
موالي 0وسف إقامة دلفتح دلطابق 
دلردبع رقم 16 - طيجة، 92222، 

طيجة دملغرب
AYOUZAZ TRANS شركة ذدت 

دملسؤولية دملحدوا 
وعيودن مقرها دإلختماعي شارع 

موالي 0وسف دقامة دلفتح رقم 28 
طيجة - 92222 طيجة دملغرب
تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

129797
 27 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
دلقانون) إعددا  تم  (2222 أكتوبر)
دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:
ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .
عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

.AYOUZAZ TRANS
بإ0جاز) دلشركة  غرض 
 TRANSPORTS DE (:

.MARCHANDISES

شارع) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

 28 موالي 0وسف دقامة دلفتح رقم)

طيجة)-)92222)طيجة دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد د0وب قزدز):))1.222)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

دلسيد د0وب قزدز عيودنه)د))قصر)

تبوعريبت د0ت 0حيى دموكر دملشيل))

54352)دموكر ميدلت دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

دلسيد د0وب قزدز عيودنه)د))قصر)

تبوعريبت د0ت 0حيى دموكر دملشيل))

54352)دموكر ميدلت دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

نونبر) (17 بتاريخ) ( بطيجة) دلتجارية 

2222)تحت رقم)235756.

1261I

فيفونديس مركز أعمال

 IDEA CREATORS   

PRODUCTION   ICP
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس مركز أعمال

 rue abou abbas jeraoui N 17

 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA دملغرب

 IDEA CREATORS   

PRODUCTION   ICP شركة ذدت 

مسؤولية محدوا  ذدت دلشريك 

دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي 332 شارع 

دبردهيم دلروادني دقامة ريحان 

دلطابق دلخامس شقة رقم 21 دلددر 

دلبيضاء  - 22332 دلددر دلبيضاء 

دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

483963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (15

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 IDEA((((:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CREATORS PRODUCTION   ICP

 AGENCE(:(غرض دلشركة بإ0جاز

 DE DOCUMENTATIONS

 ET D’ORGANISATION

 COMMERCIALE OU

.TECHNIQUE

 332 (: دالختماعي) دملقر  عيودن 

شارع دبردهيم دلروادني دقامة ريحان)

21)دلددر) دلطابق دلخامس شقة رقم)

دلبيضاء) دلددر  (22332 (- ( دلبيضاء)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 422.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: موفق) زكرياء) دلسيد 

حصة بقيمة)422)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) موفق  زكرياء) دلسيد  
دقامة دليقين عمار ))9)رقم)9)سيدي)

مومن دلبيضاء)22222)دلددر دلبيضاء)

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) موفق  زكرياء) دلسيد 
دقامة دليقين عمار ))9)رقم)9)سيدي)

مومن دلبيضاء)22222)دلددر دلبيضاء)

دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
(- بتاريخ) ( دلبيضاء) بالددر  دلتجارية 

تحت رقم)-.

1262I

COMPTA ECO MAROC

SAFE ROAD TRANS
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تفويت حصص

COMPTA ECO MAROC
 BD  HASSAN(II(TISSIR(II ، 127
26100، BERRECHID(MAROC

SAFE ROAD TRANS شركة ذدت 
دملسؤولية دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي دلطابق 
دلسفلي رقم 24 زنقة حافظ دبردهيم 

حي دلفرح 21 سطات  - 26122 
سطات دملغرب.
تفويت حصص

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.5523

بمقت�شى دلجمع دلعام دإلستثيائي)
تمت) (2222 اخيبر) (22 في) دملؤرخ 

دملصااقة على):
دلكريم)) عبد  (( ( دلسيد) تفويت 
من) دختماعية  حصة  (522 ندري)
دلسيد) ( لفائد ) حصة  (1.222 أصل)
اخيبر) (22 دوبالل بتاريخ) ( 0ونس) (( (

.2222
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم  (
0يا0ر) (25 بتاريخ) ( دالبتددئية بسطات)

2221)تحت رقم)22.

1263I

مكتب معيشة للحسابات و دألستشاردت دلجبائية

RK.IK
شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
دألستشاردت دلجبائية

حي دلسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

دملغرب
RK.IK شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا 
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وعيودن مقرها دإلختماعي مكتب رقم 

3 دقامة 0اسمين 25 شارع يعقوب 

دمليصور - 14222 دلقييطر  دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

58241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (28

دملسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

.RK.IK(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

نقل) (: بإ0جاز) دلشركة  غرض 

دألشخاص.

مكتب) (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
شارع) (25 0اسمين) دقامة  (3 رقم)

دلقييطر ) (14222 (- يعقوب دمليصور)

دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

دلسيد دحمد دلرقيق):))522)حصة)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

حصة) (522 ( (: دلسيد مالد ادني)

بقيمة)122)ارهم للحصة).

 

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) دلرقيق  دحمد  دلسيد 

 14222   55 تجزئة دبن ملدون رقم)

سيدي سليمان دملغرب.

اودر) دلسيد مالد ادني عيودنه)د))

سيدي) (14222 بلعامري) ادر  زكار  

سليمان دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) دلرقيق  دحمد  دلسيد 

 14222   55 تجزئة دبن ملدون رقم)

سيدي سليمان دملغرب.

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دالبتددئية بالقييطر ))بتاريخ)25)0يا0ر)

2221)تحت رقم)-.

1264I

ste(cofiguer(sarl

MSIS.DEV
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تغيير نشاط دلشركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

MSIS.DEV شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي دمللك 

دملسمى دلكركور  2 دوالا حموصة - 

35122 خرسيف دملغرب.

تغيير نشاط دلشركة
رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.1279

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تم تغيير) (2222 15)اخيبر) دملؤرخ في)

نشاط دلشركة من)»تربية دليحل

دشغال مختلفة دو دلبياء

»دشغال) إلى) تجاري») وسيط 

معلوماتية

شبكة معلوماتية

وسيط تجاري».

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بجرسيف) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)964/2222.

1265I

CABINET BENHASSAN SARL AU

PROMOSETTAT
إعالن متعدا دلقردردت

 CABINET BENHASSAN

SARL AU

ارب مالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 

22442، دلددردلبيضاء دملغرب

 PROMOSETTAT

»شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 

 ذدت دلشريك دلوحيد»

وعيودن مقرها دالختماعي: حي سيدي 

عبد دلكريم زنقة دلسكارين  تجزئة 

رقم 64 دلطابق دلسفلي  - 26122 

سطات  دملغرب.

»إعالن متعدا دلقردردت»

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري: 

.2833

بمقت�شى دلجمع دلعام دالستثيائي)

دملؤرخ في)16)نونبر)2222

تم دتخاذ دلقردردت دلتالية:)

حصص) ( تفويت) (21 رقم) قردر 

ما0لي:) على  0يص  دلذي  (: دختماعية)

عشرون) ( تفويت) على  دملودفقة  (-

حصة) ( (22122 حصة) ( ومئة) ( ألف)

محمد) دلسيد  طرف  من  دختماعية 

دلسيد) ( لفائد ) مزيان عمور  ( ردشد)

بلودلي))رشيد)

قردر رقم)22))دلتسيير):)دلذي 0يص)

محمد) ( إسقالة دلسيد) (- على ما0لي:)

دلسيد)) تعيين  و  مزيان عمور  ( ردشد)

بلودلي))رشيد ملد  غير محدوا ).

وتبعا لذلك تم تعد0ل مقتضيات)

دليظام دألسا�شي دلتالية:)

(: دملساهمات) ( (26 بيد رقم دلبيد)

دلذي 0يص على ما0لي:)ساهم دلسيد)

دلسيد))بلودلي))رشيد في رأسمال بمبلع))))

2.212.222))ارهم).

7)رأسمال دلشركة) بيد رقم دلبيد)

دلذي 0يص) دلذي 0يص على ما0لي:) (:

هو) دلشركة  رأسمال  ما0لي:) على 

دلى)) مقسمة  ارهم  ( (2.212.222.22

إختماعية) حصة  ( ((22122( حصة)

بقيمة مائة))122.22))ارهم لكل منها)

،)كامل دالكتتاب ودإلبردء)

بيد رقم)12))دلتسيير):)دلذي 0يص)

على ما0لي:))دلسيد))بلودلي))رشيد ملد )

غير محدوا ).

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)27/21.

1266I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 ESPACE EURO MAROC

 DE LANGUES ETRANGERS

PRIVE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15222، 

دلخميسات دملغرب

 ESPACE EURO MAROC DE

 LANGUES ETRANGERS PRIVE

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دإلختماعي  طابق 

1  و 2  رقم  54 زنقة حمااي شيكر 

حي دلسالم دلخميسات - 15222 

دلخميسات دملغرب

تأسيس شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد 

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

29167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعددا دلقانون) (2222 اخيبر) (29

مسؤولية) ذدت  لشركة  دألسا�شي 

دلوحيد) دلشريك  ذدت  محدوا  

باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دلشريك) ذدت  محدوا   مسؤولية 

دلوحيد.

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  دإلقتضاء)

 ESPACE EURO MAROC DE

.LANGUES ETRANGERS PRIVE
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غرض دلشركة بإ0جاز):)تعليم لغة)

أخيبية ماصة.

طابق) ( (: دالختماعي) دملقر  عيودن 
1))و)2))رقم))54)زنقة حمااي شيكر)

 15222 (- دلخميسات) دلسالم  حي 

دلخميسات دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسمال دلشركة:)

ارهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محمد) لعجالي  دلسيد 

حصة بقيمة)122)ارهم للحصة).

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (- (

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د))) محمد  لعجالي  دلسيد 
شيكر) حمااي  زنقة  (54 ( رقم)

 15222 دلخميسات) دلسالم  حي 

دلخميسات دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عيودنه)د)) محمد  لعجالي  دلسيد 
شيكر) حمااي  زنقة  (54 ( رقم)

 15222 دلخميسات) دلسالم  حي 

دلخميسات دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالخميسات) دالبتددئية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)4.

1267I

FIDUCIAIRE OTHMANE

العالم 24
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

توسيع نشاط دلشركة)

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

دلعالم 24 شركة ذدت مسؤولية 

محدوا  ذدت دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي زنقة زمزم 

عمار  زمزم 34 دلطابق دالول مكتب 

رقم 23 - 14222 دلقييطر  دملغرب.

توسيع نشاط دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

.57785

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 

تمت) (2222 اخيبر) (23 في) دملؤرخ 

نشاط) إلى  دلتالية  دألنشطة  إضافة 

دلشركة دلحالي):

دلعالم) وطيية  دلكترونية  خريد  

.24

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالقييطر ) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)8)ص)2222.

1268I

ste(cofiguer(sarl

ABOU YASSIR ORIENT

شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

تغيير تسمية دلشركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

ABOU YASSIR ORIENT شركة 

ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد

وعيودن مقرها دالختماعي دمللك 

دملسمى دلكركور  2 دوالا حموصة - 

35122 خرسيف دملغرب.

تغيير تسمية دلشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 

1279

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى  (

تم تغيير) (2222 15)اخيبر) دملؤرخ في)

 ABOU YASSIR«(تسمية دلشركة من

.(«MSIS.DEV«(إلى(«ORIENT

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

 29 بتاريخ) ( بجرسيف) دالبتددئية 

اخيبر)2222)تحت رقم)964/2222.

1269I

FIDUCIARE ECF

DEVOMAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
تحويل دملقر دالختماعي للشركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 DEVOMAR
شركة ذدت مسؤولية محدوا  ذدت 

دلشريك دلوحيد
وعيودن مقرها دإلختماعي 14 زنقة 

روكرود شقة أ دلطابق دألول بلفد0ر - 
22222 دلددر دلبيصاء دملغرب.
تحويل  دملقر دالختماعي للشركة

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري 
.296155

دلوحيد) دلشريك  قردر  بمقت�شى 
دملؤرخ في)23)اخيبر)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  دلحالي  دالختماعي  دملقر 
دلطابق) أ  شقة  روكرود  زنقة  (14»
دألول بلفد0ر)-)22222)دلددر دلبيصاء)
دملغرب»)إلى)»56)زنقة دلدكثور روكس)
 22222 (- دلسوادء) دلصخور  أ  سلم 

دلددر دلبيصاء))دملغرب».
باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالددر دلبيضاء) دلتجارية 

0يا0ر)2221)تحت رقم)762661.

1272I

FIDUCIARE COMPTABLITE

 STE EL GHAZOUANI ET
CONSORT

شركة ذدت دملسؤولية دملحدوا 
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق دألربعاء دلغرب ، 14322، 

سوق دألربعاء دلغرب دملغرب
 STE EL GHAZOUANI ET

CONSORT شركة ذدت دملسؤولية 
دملحدوا 

وعيودن مقرها دإلختماعي اودر دوالا 
حماا مجموعة دليصر رقم 524  - 
14322 سوق دألربعاء دلغرب دملغرب

تأسيس شركة ذدت دملسؤولية 

دملحدوا  

رقم دلتقييد في دلسجل دلتجاري : 

26229

بمقت�شى))عقد عرفي مؤرخ في)24 

شتيبر)2218)تم إعددا دلقانون)

دألسا�شي لشركة ذدت دملسؤولية)

دملحدوا  باملميزدت دلتالية:

ذدت) شركة  (: دلشركة) شكل 

دملسؤولية دملحدوا .

عيد) متبوعة  دلشركة  تسمية 

 STE EL(:(دإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GHAZOUANI ET CONSORT

بيع مودا) (: غرض دلشركة بإ0جاز)

دلبياء.

عيودن دملقر دالختماعي):)اودر دوالا)

(- ( (524 دليصر رقم) حماا مجموعة 

14322)سوق دألربعاء)دلغرب دملغرب.

أخلها) من  تأسست  دلتي  دملد  

دلشركة):)99)سية).

 12.222 ( دلشركة:) رأسمال  مبلغ 

ارهم،)مقسم كالتالي:

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (-

وصفات ومودطن دلشركاء):

عيودنه)د)) ( دلسيد عزيز بن مدو)

حي دوالج حماا مجموعة دليصر رقم)

دلغرب) سوق دألربعاء) (14322   525

دملغرب.

ودلعائلية) دلشخصية  دألسماء) (

ومودطن مسيري دلشركة:

عبددلسالم) دلغزودني  دلسيد 

مجموعة) دوالج حماا  حي  عيودنه)د))

سوق) (14322   524 رقم) دليصر 

دألربعاء)دلغرب دملغرب

باملحكمة) دلقانوني  دإل0ددع  تم 

دلغرب)) دالربعاء) بسوق  دالبتددئية 

رقم) تحت  (2218 اخيبر) (12 بتاريخ)

.446

1271I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/52

حساب رقم : 3288

دلطرف دألول):

بطاقة) رقم  دحسا0ن،) دبن  سياء)

 LA71297 (: دلوطيية) دلتعريف 

مغربية دلجنسية.

دلطرف دلثاني):

بطاقة) رقم  دلعطار،) خليل 

مغربي) (IB7541 (: دلوطيية) دلتعريف 

دلجنسية.

دللودزم) بيع  دلتجاري  دألصل 

دلطبية.

دلعيودن):)محل رقم)14)حي وسط)

دلرياض دلرباط.

رقم دلسجل دلتجاري):)128688.

بمصلحة) دلتعرضات  وستقبل 

دلتجارية) باملحكمة  دلتجاري  دلسجل 

 (15( بالرباط إلى غا0ة ممسة عشر)

0وما من صدور دإلعالن دلثاني.

دلنشر  دألولى
رئيس مصلحة دلسجل دلتجاري

87 مكرر

دملحكمة دلتجارية بالرباط

ملف رقم : 2222/45

حساب رقم : 2917

دلطرف دألول):

دلبطاقة) رقم  فقيري  دملصطفى 

مغربي) (A19919 (: دلتعريف دلوطيية)

دلجنسية.

بلعالم) مرودن  (: دلثاني) دلطرف 

(: دلوطيية) دلتعريف  دلبطاقة  رقم 

A677745)مغربي دلجنسية.

دالصل دلتجاري):)صالون دلحالقة)

للرخال.

شارع) دكددل  دلرباط  (: دلعيودن)

هيغو رقم)22.

رقم دلسجل دلتجاري):)25588.

بمصلحة) دلتعرضات  وستقبل 

دلتجارية) باملحكمة  دلتجاري  دلسجل 

 15 عشر) ممسة  غا0ة  إلى  بالرباط 

0وما من صدور دإلعالن دلثاني.

دإلعالن دلثاني
رئيس مصلحة دلسجل دلتجاري

13 مكرر

دملحكمة دلتجارية بالرباط

ملف رقم : 2222/52

حساب رقم : 3249

دلطرف دألول):

 FELICITA CAFE SARL شركة)

.AU

:)سمية دلرغاب) مسيرها دلقانوني)

(: دلوطيية) دلتعريف  دلبطاقة  رقم 

A676398)مغربية دلجنسية.

دلطرف دلثاني):

مسيرها) (: (ARAM EVENT شركة)

دلقانوني 0اسين دزرياح رقم دلبطاقة)

 AD214246 (: دلوطيية) دلتعريف 

مغربي دلجنسية.

دالصل دلتجاري):)مقهى.

دلبساتين) تجزئة  تمار   (: دلعيودن)

 27 1)عمار ) شارع طارق دبن زياا ب)

محل س)26.

رقم دلسجل دلتجاري):)122975.

بمصلحة) دلتعرضات  وستقبل 

دلتجارية) باملحكمة  دلتجاري  دلسجل 

 15 عشر) ممسة  غا0ة  إلى  بالرباط 

0وما من صدور دإلعالن دلثاني.

دإلعالن دلثاني
رئيس مصلحة دلسجل دلتجاري

14 مكرر

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء

مكتب دلتسوية ودلتصفية دلقضائية

فتح مسطر  دلتسوية في حق شركة 

عبيد  لألشغال ودملعددت دلبياء

عدا 28

إشعار

بمقت�شى دلقردر رقم)2235)دلصاار)

رقم) بامللف  (2222 أكتوبر) (6 بتاريخ)

دملحكمة) لد   (2222/8321/1256

دلذي ق�شى) دلتجارية بالددر دلبيضاء)

دلقضائية) دلتسوية  مسطر   بفتح 

لألشغال) عبيد   دلشركة  حق  في 

دلسجل) ذدت  ودلبياء) ودملعددت 

دلتجاري رقم)2883.

طريق) دالختماعي  مقرها  ودلكائن 

كلم)18.112)عين حروا  دملحمد0ة.

خالبي) دمين  محمد  دلسيد  وعين 

دلرفيع) عبد  ودلسيد  ميتدبا  قاضيا 

بوحمرية قاضيا ميتدبا نائبا عيه.

ودلسيد محمد دلزرهوني سيد0كا)

شال) مددر  كردت�شي  زنقة  (42 مكتبه)

دلددر دلبيضاء.

دلددئيين) من  فاملطلوب  وعليه 

دملعين) للسيد0ك  بد0ونهم  دلتصريح 

دملبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

دملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك ادمل)

نشر) تاريخ  من  دبتددء) شهرين  أخل 

مع) دلرسمية  بالجريد   دإلشعار  هذد 

بالنسبة) بشهرين  دألخل  هذد  تمد0د 

إلى دلددئيين دلقاطيين مارج دململكة)

 719 (،584 للمودا) طبقا  دملغربية 

و722)من مدونة دلتجار .

عن رئيس كتابة دلضبط

35

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء

مكتب دلتسوية ودلتصفية دلقضائية

فتح مسطر  دإلنقاذ في حق دلشركة 

كونطاكت دنيون

عدا 26

إشعار

بمقت�شى دلقردر رقم)129)دلصاار)

بامللف رقم) (2222 نوفمبر) (23 بتاريخ)

دملحكمة) لد   (2222/8315/133

دلذي ق�شى) دلتجارية بالددر دلبيضاء)

بفتح مسطر  دإلنقاذ في حق دلشركة)

دلسجل) ذدت  دنيون  كونطاكت 

دلتجاري رقم)66699.

زنقة) دالختماعي  مقرها  ودلكائن 

دلددر) (26 رقم) دملعاريف  سقردط 

دلبيضاء.

وعين دلسيد دملهدي سالم قاضيا)

خالبي) دمين  محمد  ودلسيد  ميتدبا 

قاضيا ميتدبا نائبا عيه.

ودلسيد مصطفى مسلك سيد0كا)

 16 دلرقم) (12 مكتبه حي مرحبا زنقة)

عين دلسبع دلددر دلبيضاء.

دلددئيين) من  فاملطلوب  وعليه 

دملعين) للسيد0ك  بد0ونهم  دلتصريح 

دملبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

دملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك ادمل)

نشر) تاريخ  من  دبتددء) شهرين  أخل 

مع) دلرسمية  بالجريد   دإلشعار  هذد 

بالنسبة) بشهرين  دألخل  هذد  تمد0د 

إلى دلددئيين دلقاطيين مارج دململكة)

 719 (،584 للمودا) طبقا  دملغربية 

و722)من مدونة دلتجار .

عن رئيس كتابة دلضبط

36

 II.  -  إعالنات قضائية
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دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء
مكتب دلتسوية ودلتصفية دلقضائية
فتح مسطر  دلتسوية في حق شركة 

كريستون فيتنس
عدا 29
إشعار

بمقت�شى دلحكم رقم)148)دلصاار)
بتاريخ)12)ايسمبر)2222)بامللف رقم)
دملحكمة) لد   (2222/8322/148
دلذي ق�شى) دلتجارية بالددر دلبيضاء)
دلقضائية) دلتسوية  مسطر   بفتح 
فيتنس) كريستون  دلشركة  حق  في 
 218911 ذدت دلسجل دلتجاري رقم)
زنقة) (65 دالختماعي) مقرها  ودلكائن 
بريشارا0اس عين دلسبع،)دلددر دلبيضاء.
وعين دلسيد دملهدي سالم قاضيا)
ميتدبا ودلسيد عبد دلرفيع بوحمرية)

قاضيا ميتدبا نائبا عيه.
دلهد ) طالب  محمد  ودلسيد 
بلفد0ر) (67 سيد0كا مكتبه كومبيين)

إقامة 0اسمين،)دلددر دلبيضاء.
دلددئنيين) من  فاملطلوب  وعليه 
دملعين) للسيد0ك  بد0ونهم  دلتصريح 
دملبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
دملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك ادمل)
نشر) تاريخ  من  دبتددء) شهرين  أخل 
مع) دلرسمية  بالجريد   دإلشعار  هذد 
بالنسبة) بشهرين  دألخل  هذد  تمد0د 
إلى دلددئنيين دلقاطيين مارج دململكة)
و719  (584 للمودا) طبقا  دملغربية 

و722)من مدونة دلتجار .
عن رئيس كتابة دلضبط

37

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء
مكتب دلتسوية ودلتصفية دلقضائية
فتح مسطر  دلتسوية في حق شركة 

خيميازيا
عدا 32
إشعار

بمقت�شى دلحكم رقم)147)دلصاار)
بتاريخ)12)ايسمبر)2222)بامللف رقم)
دملحكمة) لد   (2222/8322/147
دلذي ق�شى) دلتجارية بالددر دلبيضاء)
بفتح مسطر  دلتسوية دلقضائية في)
دلسجل) دلشركة خيميازيا ذدت  حق 

دلتجاري رقم)173151)ودلكائن مقرها)

دالختماعي)19)زنقة وليلي،)حي دلهياء،)

دلددر دلبيضاء.

وعين دلسيد دملهدي سالم قاضيا)

ميتدبا ودلسيد عبد دلرفيع بوحمرية)

قاضيا ميتدبا نائبا عيه.

ودلسيد مصطفى مسلك سيد0كا)

مكتبه حي مرحبا،)زنقة)12)دلرقم)16،)

عين دلسبع،)دلددر دلبيضاء.

دلددئنيين) من  فاملطلوب  وعليه 

دملعين) للسيد0ك  بد0ونهم  دلتصريح 

دملبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

دملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك ادمل)

نشر) تاريخ  من  دبتددء) شهرين  أخل 

مع) دلرسمية  بالجريد   دإلشعار  هذد 

بالنسبة) بشهرين  دألخل  هذد  تمد0د 

إلى دلددئنيين دلقاطيين مارج دململكة)

و719  (584 للمودا) طبقا  دملغربية 

و722)من مدونة دلتجار .
عن رئيس كتابة دلضبط

38

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء

مكتب دلتسوية ودلتصفية دلقضائية

فتح مسطر  دالنقاذ في حق شركة 

انيا بالست

عدا 31

إشعار
بمقت�شى دلحكم رقم)132)دلصاار)

2222)بامللف رقم) 23)نوفبمر) بتاريخ)

دملحكمة) لد   (2222/8315/134

دلذي ق�شى) دلتجارية بالددر دلبيضاء)

بفتح مسطر  دالنقاذ في حق دلشركة)
دلتجاري) دلسجل  ذدت  بالست  انيا 

رقم)32925)ودلكائن مقرها دالختماعي)

زنقة دلحبيب بن مبارك،)دلحي دلصياعي)

عين دلسبع،)دلددر دلبيضاء.

وعين دلسيد دملهدي سالم قاضيا)

خالبي) دمين  محمد  ودلسيد  ميتدبا 

قاضيا ميتدبا نائبا عيه.

ودلسيد مصطفى مسلك سيد0كا)

مكتبه حي مرحبا زنقة)12)دلرقم)16،)

عين دلسبع،)دلددر دلبيضاء.

دلددئنيين) من  فاملطلوب  وعليه 
دملعين) للسيد0ك  بد0ونهم  دلتصريح 
دملبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
دملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك ادمل)
نشر) تاريخ  من  دبتددء) شهرين  أخل 
مع) دلرسمية  بالجريد   دإلشعار  هذد 
بالنسبة) بشهرين  دألخل  هذد  تمد0د 
إلى دلددئنيين دلقاطيين مارج دململكة)
و719  (584 للمودا) طبقا  دملغربية 

و722)من مدونة دلتجار .
عن رئيس كتابة دلضبط

39

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء
مكتب دلتسوية ودلتصفية دلقضائية
فتح مسطر  دالنقاذ في حق بانوردما 

د0مو
عدا 27
إشعار

بمقت�شى دلحكم رقم)132)دلصاار)
بامللف رقم) (2222 نوفمبر) (26 بتاريخ)
دملحكمة) لد   (2222/8315/136
دلذي ق�شى) دلتجارية بالددر دلبيضاء)
بفتح مسطر  دالنقاذ في حق دلشركة)
بانوردما د0مو ذدت دلسجل دلتجاري)
مقرها) ودلكائن  (322955 رقم)
كلم) دزمور  طريق  (116 دالختماعي)

2222،)دلددر دلبيضاء.
وعين دلسيد عبد دلرفيع بوحمرية)
قاضيا ميتدبا ودلسيد دملهدي سالم)

قاضيا ميتدبا نائبا عيه.
ودلسيد فهد دملجبر سيد0كا مكتبه)
دنودل كابيتال سانتر،)شارع عبد دملومن)
دلردبع،) دلطابق  دنودل،) شارع  زدوية 

دملكتب رقم)32،)دلددر دلبيضاء.
دلددئنيين) من  فاملطلوب  وعليه 
دملعين) للسيد0ك  بد0ونهم  دلتصريح 
دملبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
دملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك ادمل)
نشر) تاريخ  من  دبتددء) شهرين  أخل 
مع) دلرسمية  بالجريد   دإلشعار  هذد 
بالنسبة) بشهرين  دألخل  هذد  تمد0د 
إلى دلددئنيين دلقاطيين مارج دململكة)
و719  (584 للمودا) طبقا  دملغربية 

و722)من مدونة دلتجار .
عن رئيس كتابة دلضبط

40

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء
مكتب دلتسوية ودلتصفية دلقضائية

فتح مسطر  دلتسوية في حق دلشركة 
دملغربية لألشغال دلعمومية ودلبياء

عدا 25
إشعار

بمقت�شى دلحكم رقم)131)دلصاار)
بامللف رقم) (2222 نوفمبر) (26 بتاريخ)
دملحكمة) لد   (2222/8322/135
دلذي ق�شى) دلتجارية بالددر دلبيضاء)
دلقضائية) دلتسوية  مسطر   بفتح 
لألشغال) دملغربية  دلشركة  حق  في 
تاريخ) وبتحد0د  ودلبياء) دلعمومية 
شهرد) (18 في) دلدفع  عن  دلتوقف 
دلسابقة لفتح دملسطر  ذدت دلسجل)
ودلكائن مقرها) (43853 دلتجاري رقم)
ليساسفة،) اودر  مد0ونة  دالختماعي 

دلددر دلبيضاء.
وعين دلسيد محمد أمين دلجالبي)
قاضيا ميتدبا ودلسيد دملهدي سالم)

قاضيا ميتدبا نائبا عيه.
سيد0كا) تابث  سمير  ودلسيد 
مكتبه)27)زنقة زرهون ردمس سابقا،)
 دلطابق دألول،)مقابل مصحة زرهون،)

دلددر دلبيضاء.
دلددئنيين) من  فاملطلوب  وعليه 
دملعين) للسيد0ك  بد0ونهم  دلتصريح 
دملبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
دملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك ادمل)
نشر) تاريخ  من  دبتددء) شهرين  أخل 
مع) دلرسمية  بالجريد   دإلشعار  هذد 
بالنسبة) بشهرين  دألخل  هذد  تمد0د 
إلى دلددئنيين دلقاطيين مارج دململكة)
و719  (584 للمودا) طبقا  دملغربية 

و722)من مدونة دلتجار .
عن رئيس كتابة دلضبط

41

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء
ملف رقم 129934.

حساب رقم : 12117.
تفويت دألصل دلتجاري من

ادوا،) نا0ت  هللا  عبد  دلسيد 
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.BE621759(عدا
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دلحامل) ادوا،) نا0ت  زيية  دلسيد 

عدا) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.BE636212

دلسيد  نعيمة نا0ت ادوا،)دلحامل)

عدا) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.BE759315

دلحامل) ادوا،) نا0ت  علي  دلسيد 

عدا) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.B459574

دلسيد حسن نا0ت ادوا،)دلحامل)

 BE عدا) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.67764

دلسيد  ناا0ة نا0ت ادوا،)دلحامل)

عدا) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.BE721287

ادوا،) نا0ت  عائشة  دلسيد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.BJ179339(عدا

ادوا،) نا0ت  فاطمة  دلسيد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.B599321(عدا

دلسيد  رقية))نا0ت ادوا،)دلحامل)

 BK دلوطيية عدا) دلتعريف  لبطاقة 

.118798

ادوا،) نا0ت  فاضمة  دلسيد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.EJ28267(عدا

ادوا،) نا0ت  عائشة  دلسيد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.BE622722(عدا

دلسيد بردهيم))نا0ت ادوا،)دلحامل)

عدا) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.BJ229659

دلحامل) دلسيد  زيية نا0ت ادوا،)

عدا) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.JE166822

دلحامل) دمنزوي،) ( أميية) دلسيد  

عدا دلوطيية  دلتعريف   لبطاقة 

.BK 157727

تجتين،) خعفر  دلسيد  لفائد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.PB38788(عدا

هو) دلذي  دلتجاري  دألصل 

دلجاهز ،) دملالبس  لبيع  مخصص 

دلكائن بالددر دلبيضاء،)بلوك ف،)رقم)

بن خد0ة،) تجزئة لوكونطودر،) (،147

مسجل) دلبائع  بخصوصه  دلذي 

بالسجل دلتجاري دلتحليلي باملحكمة)

دلتجارية تحت عدا):)261224.

تسجل) دلتعرضات  فإن  وبذلك 

دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بمكتب 

بالددر) دلتجاري  دلسجل  مكتب 

عشر) ممسة  أخل  ادمل  دلبيضاء)

0وما دملودلي للنشر  دألولى ودلثانية.

دلنشر  دلثانية
عن رئيس كتابة دلضبط

17 مكرر

دملحكمة دلتجاريةبالددر دلبيضاء

ملف رقم : 129974.

حساب رقم : 11215.

بيع أصل تجاري
باع

دلحامل) حبيبو،) بوشتى  دلسيد 

(: رقم) للتعريف  دلوطيية  للبطاقة 

.BH72792

لفائد ):

دلحامل) قريش،) لحسن  دلسيد 

(: رقم) للتعريف  دلوطيية  للبطاقة 

.B291815

مجموع دألصل دلتجاري،)دلذي هو)

دلكائن) مصبية،) مصبغة  عن  عبار  

حي موالي رشيد2،) دلبيضاء،) بالددر 

ودملسجل بالسجل) (،46 رقم) (،8 زنقة)

دلتجاري بالددر دلبيضاء،)تحت عدا):)

.261772

تسجل) دلتعرضات  فإن  وبذلك 

بمكتب دلضبط باملحكمة دلتجارية،)

مكتب دلسجل دلتجاري بالددر دلبياء،)

ادمل أخل ممسة عشر 0وما دملودلي)

للنشر  دألولى ودلثانية.

دلنشر  دلثانية
عن رئيس كتابة دلضبط

18 مكرر

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء
ملف رقم 129998

حساب رقم : 11721
تفويت حق دالخار

 BATI GROUPE من طرف شركة)
SARL AU)ذدت دلسجل دلتجاري رقم)
دلقانوني) ممثلها  في شخص  (58873
دمليياري سيدي عباس حامل للبطاقة)

.Y15265(دلوطيية رقم
 INTERVEGETAL شركة) لفائد  
رقم) دلتجاري  دلسجل  ذدت  (SARL

.16571
بالددر) دلكائن  دالخار  تفويت حق 
 28 RUE D’AUVERGNE دلبيضاء)
ودملسجل) (MAARIF CASABLANCA
دلضبط) بكتابة  دلتجاري  بالسجل 
دلبيضاء) بالددر  دلتجارية  باملحكمة 

تحت رقم)58873.
تسجل) دلتعرضات  فإن  وبذلك 
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بمكتب 
ممسة) أخل  ادمل  دلبيضاء) بالددر 
عشر ))15))عشر  0وما دملودلي للنشر )

دألولى ودلثانية.
دلنشر  دلثانية
رئيس كتابة دلضبط

19 مكرر

 دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء
ملف رقم 132222
حساب رقم 11749

بيع أصل تجاري
باع دلسيد كروش سعيد دلحامل)

.JB65633(للبطاقة دلوطيية
لفائد  دلسيد دلكيحل عبد دلكريم)
.B425831(دلحامل للبطاقة دلوطيية
خميع دألصل دلتجاري دملكون من)
ووردقة) دليقالة  دلهودتف  لبيع  محل 
دلكائن بالددر دلبيضاء)زنقة دبن ميير)-)
رقم)158)-)دملعاريف،)ودملقيد بالسجل)

دلتجاري تحت رقم)362782.
تسجل) دلتعرضات  فإن  وبذلك 
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بمكتب 
بالددر) دلتجاري  دلسجل  مكتب 
عشر ) ممسة  أخل  ادمل  دلبيضاء)

0وما دملودلي للنشر  دألولى ودلثانية.
دلنشر  دلثانية
رئيس كتابة دلضبط

20 مكرر

دملحكمة دلتجارية بالددر دلبيضاء
ملف رقم 132222

حساب رقم : 11784
بيع أصل تجاري

باع دلسيد محمد سميح،)دلحامل)
رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.B329384
دلرحيم) عبد  دلسيد  لفائد  
رقم) دلوطيية  بطاقته  هللا،) فتح 

.ER822162
بطاقته) هللا  فتح  حسن  دلسيد 

.EG822326(دلوطيية رقم
بطاقته) هللا  فتح  رشيد  دلسيد 

.BH434551(دلوطيية رقم
بطاقته) هللا  فتح  0وسف  دلسيد 

.BH547496(دلوطيية رقم
مصطفى فتح هللا بطاقته دلوطيية)

.BH525326(رقم
عزيز فتح هللا بطاقته دلوطيية رقم)

.BU821555
لكل ودحد خميع دألصل دلتجاري)
حمام) عن  عبار   محل  من  دملكون 
دلبيضاء) بالددر  دلكائن  تقليدي 
 LES(تجزئة دلخير بقعة)17)حي لكامب
دلتجاري) بالسجل  ودملقيد  (CAMPS

تحت رقم)354232)بالددر دلبيضاء.
تسجل) دلتعرضات  فإن  وبذلك 
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  بمكتب 
بالددر) دلتجاري  دلسجل  مكتب 
عشر ) ممسة  أخل  ادمل  دلبيضاء)

0وما دملودلي للنشر  دألولى ودلثانية.
دلنشر  دلثانية
رئيس كتابة دلضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
دلشركة دلجد0د  ملطاحن دلحبابي

نشر دلحكم دلقا�شي بحصر مخطط 
دإلنقاذ

مصلحة) رئيس  دلسيد  يعلن 
دلتجارية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 
 2222 23)ايسمبر) أنه بتاريخ) ( بفاس)
دلتجارية) دملحكمة  عن  حكم  صدر 
رقم) دمللف  في  (79 رقم) تحت  بفاس 
بحصر) ق�شى  (2222/8319/57
دلشركة) حق  في  دإلنقاذ  مخطط 
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دلكائن) دلحبابي  ملطاحن  دلجد0د  

مقرها دالختماعي بشارع بيكيت دلحي)

ودملسجلة) فاس  دلدكاردت  دلصياعي 

 15671 بالسجل دلتجاري تحت رقم)

على) وفق مقترح دلسيد0ك وباإلبقاء)

محسن) دألستاذ  دمليتدب  دلقا�شي 

بولعيون ودألستاذ عبد دلقاار بيعدو)

نائبا له وباإلبقاء)على دلسيد0ك عبد)

دلعزيز دلعبواي سيد0كا وباستئياف)

تاريخ) من  دبتددء) دلفودئد  سريان 

باليفاذ) دلحكم  وشمول  دلحكم 

دملعجل وخعل دملصاريف دمتيازية.
عن رئيس كتابة دلضبط

صفاء)ودحي

44

دملحكمة دلتجارية بفاس

عقد تفويت حق دلكردء دلتجاري

ملف بيع رقم : 2222/27

حساب ماص : 2356

سعد) )ذ.) توثيقي) عقد  بمقت�شى 

بفاس) مؤرخ  بفاس)) موثق  بوعيان 

ومسجل) (2222 سبتمبر) (18 بتاريخ)

بفاس بتاريخ)21)سبتمبر)2222.

دملقدم) دملهدي  دلسيد  باع 

دلوطيية) بطاقته  رقم  دلعروي�شي،)

 55 بفاس) ودلساكن  (CD222335

زنقة عمر بن خلون دلطابق دلسفلي)

م.ج.

رقم) سكوري،) 0اسين  للسيد 

 CD353234 دلوطيية) بطاقته 

زنقة) (22 رقم) بفاس  ودلساكن 

فيال) دلخطيب  دبن  شارع  دالقحودن 

فاس.

حق كردء)دملحل دلتجاري دملستغل)

إقامة) لويس  سان  شارع  (16 بفاس)

مجد عمار )3)طريق عين دلشقف.

ودملسجل بالسجل دلتجاري بفاس)

تحت رقم)73858.

بثمن قدره)122.222)ارهم.

حسب دلشروط دمليصوص عليها)

بعقد دلبيع.

وتقبل دلتعرضات بكتابة دلضبط))

باملحكمة))دلتجارية بفاس ادمل أخل)

ال 0تعد  ممسة عشر 0وما دبتددء)من)

دلنشر  دلثانية.

دلنشر  دألولى
عن رئيس كتابة دلضبط

بشر  دلعرجي

9 مكرر

دملحكمة دلتجارية بفاس

V/12/2222 ملف دلبيع عدا

حساب عدا : 2222/2612

محمد) ذ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

و18  (16 بتاريخ) بفاس  دملوثق  لطفي 

سبتمبر)2222،)ودملسجل بتاريخ فاتح)

أكتوبر)2222.

تهامي) وزدني  محمد  باع 

حي) (48 ب) دلساكن  ( (،C118167

دلسالم طريق بوركا0ز فاس.

ب) (C528219 دلشاهدي) وميية 

48)حي دلسالم طريق بوركا0ز فاس.
دلحلوي) دالله  عبد  للمشتري 

زرياب) بزنقة  دلساكن  (CD269892
دلسمن) حي بدر طريق عين  (42 رقم)

فاس.

بيع أصل تجاري.
بيع أصل تجاري لألصل دلتجاري)

دلكائن ب) (،ET 66282  66278 عدا)

 327 دلطابق دألر�شي حي دلوفاق رقم)

زودغة فاس.

بثمن قدره)52.222)ارهم.
أخل) ادمل  دلتعرضات  وتقبل 
ممسة عشر  0وما من تاريخ دلنشر )

دلثانية بالجريد  دلرسمية.

دلنشر  دلثانية
عن رئيس كتابة دلضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقد0م أصل تجاري حصة في شركة

ملف عدا 2222/174

 حساب عدا : 2222/2535

موثق) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ومسجل) (2222 نوفمبر) (17 مؤرخ في)

بمردكش بتاريخ)26)نوفمبر)2222.

دلحسين) أكيوض  دلسيد  قدم 
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 
رقم)JE244249))ودلسيد دليميلي أنودر)
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.C931675(رقم
خميع دألصل دلتجاري دلكائن ب)
دلطابق) مول  ميار   دلتجاري  دملركز 
145)و137)خليز،) دألول دلوحد  رقم)
دملجوهردت) لبيع  ودملعد  مردكش 
ودملسجل بالسجل دلتجاري تحت رقم)
122814)و124242)بجميع عياصره)
 228222 بمبلغ) ودملعيوية  دملاا0ة 
 MENARA شركة) في  حصة  ارهما 

.BIJOUX
أعاله) دملذكور  دلبائع  ادئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  0تقدمود  أن 
دلتجارية) باملحكمة  دلتجاري  دلسجل 
بمردكش ادمل أخل 0بتدئ من تاريخ)
دليوم) في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 
دلخامس عشر من نشر دإلعالن دلثاني.

دإلعالن دلثاني
عن رئيس كتابة دلضبط

23 مكرر

دملحكمة دلتجارية بمردكش
ملف رقم : 176/2222

حساب رقم 2554
بيع أصل تجاري

بمقت�شى عقد موثق تلقاه دألستاذ)
بتاريخ) بمردكش،) موثق  بوملان  ر�شى 
بتاريخ) دملسجل  (،2222 نوفمبر) (16
دملددميل) سجل  (،2222 نوفمبر) (23
أمر) (،11071-0072054-2020
توصيل) (،63118 باستخالص)
دلسيد) باع  (،22222662311249
دلحامل) ا0كاست،) خوزيف  تييري 
 E221427T دلتسجيل عدا) لبطاقة 
شركة) في  دلوحيد  دلشريك  بصفته 
مسؤولية) ذدت  شركة  »ا0كاست»)
محدوا  ذدت شريك وحيد ودملسجلة)
تحت) بمردكش  دلتجاري  بالسجل 
خان) دلسيد   لفائد   (13367 رقم)
دلحامل لجودز دلسفر) مارك رييواي،)
ودلسيد ) (،17DC89821 عدا)
لجودز) دلحاملة  بيشون،) كورين 
بصفتهما) (،16CF12362 دلسفر عدا)
»دكسبلودتاسيون) لشركة) مسير0ن 
صوالي») اي  رياض  لي  ا0فلوبمون 
محدوا ) مسؤولية  ذدت  شركة 
ودملسجلة بالسجل دلتجاري بمردكش)
دألصل) خميع  (،127531 رقم) تحت 

دلتجاري دلكائن بمردكش،)حي دلزدوية)

(،14 رقم) دملحروق  ارب  دلعباسية،)

ملردكش) دلتجاري  بالسجل  ودملقيد 

دلسجل) من  (13367 رقم) تحت 

من) (959 رقم) وتحت  دلتحليلي،)

عياصره) بجميع  دلترتيبي،) دلسجل 

قدره) بثمن  وذلك  ودملعيوية  دملاا0ة 

376542)ارهم.

أعاله) دملذكور  دلبائع  ادئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  0تقدمود  أن 

دلتجارية) باملحكمة  دلتجاري  دلسجل 

بمردكش ادمل أخل 0بتدئ من تاريخ)

دليوم) في  وينتهي  دألول  دإلعالن  نشر 

دلخامس عشر من نشر دإلعالن دلثاني.

دإلعالن دلثاني

عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
تحويل شخص طبيعي إلى شخص 

معيوي
ملف رقم 126/2222

حساب 1519

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

تم تحويل دلشخص) (2222 ايسمبر)

دلذدتي دلفضلي دلبشير دلحامل لبطاقة)

 X132864 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

تحت) دلتجاري  بالسجل  ودملسجل 
رقم)38926)إلى شخص معيوي تحت)

 STE PHARMACIE ROUTE دسم)

في) شركة  (D’AGOURAI SARL AU

طور دلتأسيس دلكائن مقرها تجزئة)
مرخان)2)رقم)937)مكياس.

دلتجاري) دألصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)1.222.222)ارهم.

لذلك فإن خميع دلتعرضات 0جب)

باملحكمة) دلضبط  بكتابة  دن توضع 

دلتجارية بمكياس ادمل أخل ممسة)
صدور) تاريخ  من  0وما  ((15( عشر)

دلنشر  دلثانية.

دلنشر  دألولى

عن رئيس كتابة دلضبط

دملحكمة دلتجارية بمكياس

8 مكرر
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املحكمة التجارية بطنجة
ملحق تصحيحي ملنشور

ملف إشهار دلهبة
رقم 2222/385

عالقة باإلعالن دملنشور بالجريد )
 16369 ص) (5639 رقم) دلرسمية 
 17329 5641)ص) 1))ورقم) )دلنشر )
مطأ) وقع  أنه  نشعركم  ((2 )دلنشر )
دملفوتة من دألصل) دلنسبة  في  مااي 
دلتجاري دململوك للسيد عمر دلرحيمي)
بطيجة) دلتجاري  بالسجل  ودملسجل 
نشر) تم  حيث  (،59312 رقم) تحت 
دلتجاري عوض) هبة مجموع دألصل 
هبة ثلثين ميه لفائد  كل من دلساا )

عثمان دلرحيمي ومحمد دلرحيمي.
وعليه فإن خميع دلتعرضات تقدم)
بكتابة دلضبط بهذه دملحكمة ادمل)
أخل)15)0وما دبتددء)من تاريخ دلنشر)
0ليه) وما  (84 للفصل) طبقا   دلثاني 

من مدونة دلتجار .
دلنشر  دألولى

عن رئيس كتابة دلضبط
مد0جة أقشور

42 مكرر

دملحكمة دلتجارية بطيجة
ملف رقم : 2222/399

تفويت عياصر أصل تجاري
عن طريق دلبيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطيجة) دلتجارية  باملحكمة  دلضبط 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 
شركة) باعت  (2222 ايسمبر) (14
 DELFINGEN( MA( -( TANGER
SARL AU)دملسجلة بالسجل دلتجاري)
ودلكائن) (21169 رقم) تحت  بطيجة 
 8 بتجزئة) دلحر   بامليطقة  مقرها 
طيجة وذلك بودسطة) و3) (2 دلوحد )
 STREIT دلسيد) دلقانوني  ممثلها 
دلسفر) لجودز  دلحامل  (GERALD
دلتجاري) دألصل  (،12AF62429 رقم)
دلذي يشمل نشاط تقد0م دلخدمات)
وتخزين) وتغليف  بتركيب  دملرتبطة 
ودلطائردت) دلسياردت  مكونات 
ودلشهر ) وميتجات أمر  مع دلزبياء)
وأي) ودلتجهيزدت  دألاودت  وبعض 

دلنشاط) بهذد  مرتبط  آمر  عيصر 
 HUTCH MAROC شركة) لفائد  
SARL AU)دملسجلة بالسجل دلتجاري)
ودملمثلة) (58721 رقم) تحت  بطيجة 
 SALOMON دلسيد) طرف  من 
رقم) سفر  لجودز  REMIدلحامل 
إخمالي) بثمن  وذلك  (13FV12288
16.892.983ستة عشر مليون) قدره)
وتسعمائة) ألف  وتسعون  وثمانمائة 

وثالثة وثمانون ارهم.
دلتعرضات) خميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة دلضبط بهذه دملحكمة)
15)0وما دبتددء)من تاريخ) ادمل أخل)
وما) (84 للفصل) طبقا  دلثاني  دلنشر 

0ليه من مدونة دلتجار .
دلنشر  دألولى

عن رئيس كتابة دلضبط
مد0جة أقشور

43 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
معالجة صعوبات دملقاولة

ملف تبليغ رقم 91/8412/2222

شركة رياض ايفازيون وفندق 
صحراء ريجين�شي

إشعار
 87 رقم) دلحكم  بمقت�شى 
 2222 ايسمبر) (22 بتاريخ) دلصاار 
رقم) دملقاولة  صعوبات  ملف  في 
دملحكمة) قضت  (2222/8312/52

دلتجارية بأكاا0ر):
بقفل مسطر  دلتسوية دلقضائية)
رياض) شركة  مودخهة  في  دملفتوحة 
ريجين�شي) صحردء) وفيدق  د0فازيون 
دلكائن مقرها دالختماعي بشارع دلوالء)

بمد0ية دلددملة.
بتسجيل) دلضبط  كتابة  بقيام 
بالسجل) دلحكم  هذد  من  ملخص 
دلتجاري للشركة فورد ونشر إشعار)
بالحكم في صحيفة مخولة لها نشر)
دلجريد ) وفي  دلقانونية  دإلعالنات 
دلرسمية ادمل أخل ثمانية أ0ام من)
على) دإلشعار  هذد  وتعليق  صدوره 
دللوحة دملعد  لهذد دلغرض باملحكمة.
دلحكم) هذد  بشمول  دلتصريح 

باليفاذ دملعجل بقو  دلقانون.

ايسمبر) (22 بتاريخ) بأكاا0ر  حرر 
.2222

عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط
محمد بوزنددك

45

دملحكمة دلتجارية بأكاا0ر
معالجة صعوبات دملقاولة

ملف تبليغ رقم)2222/8412/92

شركة اونتوراج اليكتريسيتي
STE ENTOURAGE ELECTRICITE

إشعار
 88 رقم) دلحكم  بمقت�شى 
 2222 ايسمبر) (22 بتاريخ) دلصاار 
رقم) دملقاولة  صعوبات  ملف  في 
دملحكمة) قضت  (2222/8322/61

دلتجارية بأكاا0ر):
بفتح مسطر  دلتسوية دلقضائية)
دلكتريسيتي) أنتوردج  شركة  حق  في 
 ENTROURAGE ELECTRICITE
بالشقة) دالختماع  مقرها  دلكائن 
 E2 بلوك) تيفاوين  عمار   (503-504
شارع دملقاومة دلحي دلصياعي أكاا0ر،)
تحت) دلتجاري  بالسجل  ودملسجلة 
دلتحليلي) دلسجل  ورقم  (2112 رقم)

.9553
بتحد0د فتر  دلتوقف عن دلدفع)
عن) دلسابقة  شهرد  عشر  ثمانية  في 

صدور هذد دلحكم.
دلعظيمي) مالد  دألستاذ  بتعيين 
مصطفى) ودألستاذ  ميتدبا  قاضيا 

إاحمو نائبا له.
بخوش) حسن  دلسيد  بتعيين 
مردقبة) في  مهمته  وتحد0د  سيد0كا 
بإعدد) تكليفه  مع  دلتسيير  عمليات 
دملالية) دملودزنة  حول  مفصل  تقرير 
ودالقتصاا0ة ودالختماعية للمقاولة،)
لوضعيتها) دملياسب  دلحل  ودقتردح 
تاريخ) من  أشهر  أربعة  أخل  ادمل 

صدور هذد دلحكم.
بشمول دلحكم باليفاذ دملعجل.

دلددئيين) من  فاملطلوب  وعليه 
دلتصريح بد0ونهم للسيد0ك بعيودنه)
حسن بخوش دلكائن بعمار ) (: داتي)
دلحاج)) زنقة  دألول  دلطابق  دهضار 
أحمد دميوش قبالة دلشركة دلعامة)
دلصياعي) دلحي  لألبياك  دملغربية 

ضمن قائمة تتضمن دملبالغ) أكاا0ر،)

وذلك) بالوثائق  مرفقة  دملطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أخل  ادمل 

دلرسمية) بالجريد   دإلشعار  هذد 

 721-720-719-584 للمودا) طبقا 

من مدونة دلتجار  ويمدا هذد دألخل)

دلقاطيين) للددئيين  بالنسبة  شهرين 

مارج دململكة دملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط

محمد بوزنددك

46

املحكمة االبتدائية بالعيون
بيع أصل تجاري

لألصل) عدلي  بيع  عقد  بمقت�شى 

دلتجاري دملسجل بمذكر  دلحفظ رقم)

باملحكمة) (114 155)صحيفة) 2)عدا)

ودملسجل) بالعيون.) دالبتددئية 

نوفمبر) (7 بتاريخ) بالعيون  دلكترونيا 

 216852223178 وصل رقم) (2222

مرخع دالمر باالستخالص رقم)14198 

وحرر بتاريخ)9)نوفمبر)2222.

أشدوا) محمد  دلسيد  باع  (- (1

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

دلتجاري) كافة دألصل  (C68976 رقم)

شارع) دلعيون  بمد0ية  دملستغل 

دلزرقطوني) دلخلوفي  ميلوا  دليقيب 

رقم)12)حي دلفددء)ودملسجل بالسجل)

تحت) دالبتددئية  باملحكمة  دلتجاري 

رقم)RC42528)من دلسجل دلتحليلي)

ورقم)72)من دلسجل دلترتيبي لفائد )

لبطاقة) دلحاملة  دلد0ن  زين  دلهام 

.SH 133171(دلتعريف دلوطيية رقم

أعاله) دملذكور  دلبائع  ادئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  0تقدما  أن 

دلسجل دلتجاري باملحكمة دالبتددئية))

دألول) دالعال  تاريخ نشر  بالعيون من 

15)من نشر دالعالن) وينتهي في دليوم)

دلثاني.

دلنشر  دألولى

51 مكرر
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املحكمة االبتدائية بسال
ملف عدا 2222/15

بيع أصل تجاري
عدا 22756

بتاريخ) بمقت�شى عقد عرفي حرر 
فاتح 0وليو)2222)باع دلسيد محسين)
 4 بتاريخ) مزادا  مغربي  دلصمدي 
لبطاقة) دلحامل  (1972 أكتوبر)
 AB12372 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
غريب) ظهر  بتجزئة  حاليا  دلساكن 
دحصين رقم)15)سال دلجد0د  للسيد)
بتاريخ) مزادا  مغربي  مورو  دملهدي 
لبطاقة) دلحامل  (1991 أكتوبر) (2
 AE64465 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
دلغرب) زنقة  (124 بـ) حاليا  دلساكن 
دلكائن) دلتجاري  دألصل  سال  بطانة 
تابريكت) (12 بتجزئة بن احمان رقم)
سال دملستغل كمخدع هاتفي دملقيد)
باملسجل دلتجاري تحت عدا)22756.
وتقبل دلتعرضات بمصلحة كتابة)
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
0وما دبتددء)من) (15 بسال ادمل أخل)

تاريخ دلنشر  دألولى ودلثانية.
دلنشر  دلثانية

12 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم دلتيفيذ دملدني بني مالل
ملف دلتيفيذ رقم 135/22

إعالن عن بيع عقار باملزدا دلعلمي
لفائد ):

نفسها) عن  أصالة  بعلة  مد0جة 
ونيابة عن دبيتها مالك خعفري.

ذ/) (: عيه) 0يوب  خعفري  زكرياء)
حميد دملطليع دملحامي بهيئة بني مالل.
دلرحمان) عبد  ورثة  (: ضد)

دلجعفري.
يعلن رئيس مصلحة كتابة دلضبط)
لد  دملحكمة دالبتددئية بني مالل أنه)
2221)على دلساعة) 23)فبرد0ر) بتاريخ)
دلودحد  زودال بقاعة دلبيوعات بهذه)
دلعلني) باملزدا  بيع  سيقع  دملحكمة 
رقم) دلعقاري  دلرسم  ذي  للعقار 
»ملك) دملسمى) دمللك  (12/61927
سيتيار) (1 آر) (52 مساحته) لحبيب»)
دلذي عبار  عن قطعة أرضية للبياء)

في) بيا0ة  على  منها  خزء) في  تشتمل 
بقعة) تغطي  )مصحة)) دإلنجاز) طور 
أرضية تبلغ مساحتها حودلي)822)م م)
تقريبا وتتكون من قبو وطابق أر�شي)
ستر ) به  وسطح  علويين  وطابقين 

ودلكائية بأم دلظهر بني مالل.
لبيع) دالفتتاحي  دلثمن  حدا  وقد 
مبلغ) في  دلخبير  طرف  من  دلعقار 
مال0ين) ستة  ارهم  (6.397.188.81
ألف) وتسعون  وسبعة  وثالثمائة 
ومائة وثمانية وثمانون ارهم وودحد)

وثمانون سيتيم.
وعلى من رست عليه دملزد0د  أن)
 %23 زياا ) مع  فورد  دلثمن  0ؤاي 

ودخب دلخزيية دلعامة.
0مكن) دملعلومات  من  وللمزيد 
دالتصال بقسم دلتيفيذدت دلقضائية)
افتر) على  لالطالع  دملحكمة  بهذه 

دلشروط ودلتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة دلضبط

47

دملحكمة دالبتددئية ببني مالل
قسم دلتيفيذ دملدني بني مالل

ملف دلتيفيذ رقم 498/6254/22
إعالن عن بيع عقار باملزدا دلعلمي

لفائد ):
نفسها) عن  أصالة  بعلة  مد0جة 

ونيابة عن دبيتها مالك خعفري.
: عيه) 0يوب  خعفري   زكرياء)
حميد دملطيع دملحامي بهيئة بني) ذ/) (

مالل.
دلرحمان) عبد  ورثة  (: ضد)

دلجعفري.
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
 2221 0يا0ر) (26 بني مالل أنه بتاريخ)
بقاعة) زودال  دلودحد   دلساعة  على 
بيع) سيقع  دملحكمة  بهذه  دلبيوعات 

باملزدا دلعلني للعقاردت دلتالية):
رقم) دلعقاري  دلرسم  ذي  دلعقار 
 46 دمللك دملسمى كمال) (12/48152
بني) أوربيع  دملدعو  باملحل  دلكائن 
دلذي)) سيتيار  (2 آر) (5 مساحة) مالل 
عبار  عن بقعة أرضية عارية صالحة)
للبياء)فيال ودلكائية بجيان دلطاهر بني)

مالل،)وقد حدا دلثمن دالفتتاحي لبيعه)
من طرف دلخبير في مبلغ)552.222)ارهم)

ممسمائة وممسون ألف ارهم.
دلعقاري) دلرسم  ذي  دلعقار 
 4/2 دمللك دملسمى ادزهر ) (12/27127
4)سيتيار دلذي عبار ) آر) (21 مساحته)
عن بقعة أرضية عارية صالحة للبياء)
ودلكائية بأوالا حمددن تجزئة ادزهر )2 
وقد حدا دلثمن دالفتتاحي) بني مالل،)
لبيعه من طرف دلخبير في مبلغ)362.222 

ارهم ثالثمائة وستون ألف ارهم.
دلعقاري) دلرسم  ذي  دلعقار 
دلردبحة) دملسمى  دمللك  (12/73356
سيتيار دلذي عبار  عن) (92 مساحته)
للبياء) صالحة  عارية  أرضية  بقعة 
أوالا حمددن) دملدعو  باملحل  ودلكائية 
دلثمن) حدا  وقد  مالل،) بني  دلنزدلة 
في) دلخبير  لبيعه من طرف  دالفتتاحي 
مبلغ)332.222)ارهم ثالثمائة وثالثون)

ألف ارهم.
دلعقاري) دلرسم  ذي  دلعقار 
تمكيونت) دملسمى  دمللك  (12/63165
11-29)مساحته)2)أر)29)سيتيار دلذي)
عبار  عن بقعة أرضية عارية صالحة)
للبياء)ودلكائية باملحل دملدعو أوربيع بني)
مالل،)وقد حدا دلثمن دالفتتاحي لبيعه)
من طرف دلخبير في مبلغ)452.222)ارهم)

أربعمائة وممسون ألف ارهم.
أن) دملزد0د   عليه  رست  من  وعلى 
0ؤاي دلثمن فورد مع زياا )23%)ودخب)

دلخزيية دلعامة.
0مكن) دملعلومات  من  وللمزيد 
دالتصال بقسم دلتيفيذدت دلقضائية)
بهذه دملحكمة لالطالع على افتر دلشروط)

ودلتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة دلضبط

48

دملحكمة دالبتددئية ببني مالل
قسم دملدني بني مالل

ملف دلتيفيذ رقم 22/6254/498
بيع ميقوالت باملزدا دلعلني

لفائد ):)1)-)مد0جة بعلة دصالة عن)
نفسها ونيابة عن دبيتها مالك خعفري.
2 - زكرياء خعفري، 0يوب عنهم 

ذ/ حميد دملطيع دملحام بهيئة بني مالل

ضد : ورثة عبد دلرحمان دلجعفري
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
دالبتددئية) دملحكمة  لد   دلضبط 
 2221 0يا0ر) (26 بني مالل أنه بتاريخ)
بقاعة) زودال  دلودحد   دلساعة  على 
بيع) سيقع  دملحكمة  بهذه  دلبيوعات 

باملزدا دلعلني للميقوالت دلتالية):
كونكو) رونو  نوع  من  سيار   (- (1
دملسجلة تحت رقم)61)-)أ)-)26197،)
وقد حدا دلثمن دالفتتاحي لبيعها من)
ارهم) (62.222 طرف دلخبير في مبلغ)

)دثيان وستون دلف ارهم).
مرسيدس) نوع  من  سيار   (- (2
دملسجلة تحت رقم)56)-)أ)-)32965،)
وقد حدا دلثمن دالفتتاحي لبيعها من)
ارهم) (82.222 طرف دلخبير في مبلغ)

)ثمانون دلف ارهم).
وعلى من رست عليه دملزد0د  أن)
 %12 زياا ) مع  فورد  دلثمن  0ؤاي 

ودخب دلخزيية دلعامة.
0مكن) دملعلومات  من  وللمزيد  (
دالتصال بقسم دلتيفيذدت دلقضائية)
افتر) على  لالطالع  دملحكمة  بهذه 

دلشروط ودلتحمالت.
دإلمضاء):)عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط

49

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف عدا 2222/96

حساب رقم 6782
بيع أصل تجاري

مصااق) عرفي  عقد  بمقت�شى 
عليه بتا0خ)19)أكتوبر)2222)ومسجل)
 2222 أكتوبر) (26 بتاريخ) ببني مالل 
بن) رودن  دللطيف  عبد  دلسيد  إن 
محمد مغربي ردشد دلحامل لبطاقة)
(،I9754 رقم) دلوطيية  دلتعريف 
 65 رقم) (4 ز) (1 دلساكن حي دلعامرية)
دلتجاري) بالسجل  بني مالل مسجل 
قد) (7252 رقم) تحت  دملحكمة  بهذه 
ودلكائن) دلتجاري  دالصل  خميع  باع 
 3 ز) (1 بشارع دلجيش دمللكي دلعامرية)
بني مالل ودملستعمل كمحل) (26 رقم)
للتلحيم لفائد  دلسيد عبد دلحفيظ)
لعيكري بن دحمد دلساكن حي د0ت)
فالحة ز)14)رقم)32)بني مالل دلحاملة)
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لبطاقة دلتعريف رقم)I642282)وقد)

حدا ثمن دلبيع في مبلغ قدره)42.222 

ارهم.

تقد0م) دألمير   هذه  ادئني  فعلى  (

تعرضاتهم إلى مكتب دلسجل دلتجاري)

باملحكمة دالبتددئية ببني مالل ادمل)

دملودلية) 0وما  (15 0تعد ) ال  أخل 

للنشر  دلثانية.

دلنشر  دلثانية
عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط

31 مكرر

دملحكمة دالبتددئية بني مالل

ملف عدا 97/2222

حساب رقم 6921

بيع أصل تجاري
مصااق) عرفي  عقد  بمقت�شى 

عليه بتاريخ)22)0وليو)2222)ومسجل)

ببني مالل بتاريخ)27)0وليو)2222،)إن)

دلسيد مبارك دملعلم بن محمد مغربي)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  ردشد 

دلساكن) (،N186356 رقم) دلوطيية 

أوالا عياا دلكردبزية بني مالل مسجل)

بالسجل دلتجاري بهذه دملحكمة تحت)

دالصل) باع خميع  قد  (،22892 رقم)

دلعرصة) تجزئة  (2 ودلكائن) دلتجاري 

ودملستعمل) مالل  بني  دلقر�شي  أ0ت 

كمحل دلجزدر  لفائد  دلسيد محمد)

حي) دلساكن  هللا  عبد  بن  حركات 

بني) (138 رقم) (1 بلوك) (2 دملسير )

مالل دلحاملة لبطاقة دلتعريف رقم)

في) دلبيع  ثمن  حدا  وقد  (I676333

مبلغ)222.222)ارهم.

تقد0م) دألمير   هذه  ادئني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكتب دلسجل دلتجاري)

باملحكمة دالبتددئية بني مالل ادمل)

دملودلية) 0وما  (15 0تعد ) ال  أخل 

للنشر  دلثانية.

دلنشر  دلثانية
عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط

32 مكرر

دملحكمة دالبتددئية ببني مالل
تسيير حر ألصل تجاري

ملف عدد 2222/98

حساب رقم 6937
حر) تسيير  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ألصل تجاري مؤرخ في فاتح أكتوبر)
على دالتفاق  تم  مالل  ببني  (،2222 

)ما 0لي):
قرر دلسيد بلخوية محمد مغربي)
دلتعرف) لبطاقة  دلحامل  ردشد 
دلساكن بطريق) (I1112 دلوطيية رقم)
قصبة تاالة كلم)23)بني مالل بانجاز)
 STE لفائد ) دلحر  دلتسيير  عقد 
 DISTRIBUTION AUTOMOBILE
مسيرها  (ET CARBURANT SARL
على) محمد  بلخوية  دلسيد  دلقانوني 
خميع دألصل دلتجاري ودلكائن بطريق)
هو) ودلذي  مالل  بني  (3 كلم) تاالة 
»محطة للوقوا ودلبنز0ن») عبار  عن)
ودملسجل بالسجل دلتجاري باملحكمة)
دالبتددئية ببني مالل تحت رقم)3764 
ودملعيوية) دملاا0ة  عياصره  بجميع 
ارهم. (5222 قدره) شهري  بثمن 
مد  دلعقد دبتددء)من فاتح أكتوبر)

2222)إلى)32)سبتمبر)2223.
تقد0م) دألمير   هذه  ادئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب دلسجل دلتجاري)
باملحكمة دالبتددئية بني مالل ادمل)
دملودلية) 0وما  (15 0تعد ) ال  أخل 

للنشر  دلثانية.
دلنشر  دلثانية

رئيس مصلحة كتابة دلضبط

33 مكرر

دملحكمة دالبتددئية ببني مالل
إعالن عن بيع نصف أصل تجاري

ملف رقم 2222/99
حساب رقم 6985

بمقت�شى عقد عرفي مصااق عليه)
بتاريخ)4)سبتمبر)2222)ومسجل ببني)
فإن) (2222 أكتوبر) (14 بتاريخ) مالل 
مغربي،) مقوري،) دلعزيز  عبد  دلسيد 
دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  ردشد 
دلساكن) (I382889 رقم) دلوطيية 
مالل) بني  (،1 رقم) (1 دلخير) بتجزئة 
بهذه) دلتجاري  بالسجل  مسجل 
25626)قد تيازل) دملحكمة تحت رقم)
ودلكائن) دلتجاري  دألصل  نصف  عن 
22)غشت وحي دلشرف،) بزدوية شارع)

بني مالل ودلذي هو عبار  عن مقهى)

دلرحيم) عبد  دلسيد  لفائد   دملحيط 
ردشد بطاقة دلتعريف) مغربي،) لودلي،)

دلوطيية رقم)I493219)وقد حدا ثمن)

دلبيع في مبلغ قدره)482.222)ارهم.

تقد0م) دألمير  هذد  ادئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب دلسجل دلتجاري)

باملحكمة دالبتددئية بني مالل ادمل)

 (15( عشر) ممسة  0تعد   ال  أخل 

0وما دملودلية للنشر  دلثانية.

دلنشر  دلثانية
عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
شعبة دلسجل دلتجاري

إعالن عن عقد بيع دألصل دلتجاري

رقم 2217/19982

باملحكمة دالبتددئية بالرشيد0ة

مصلحة) رئيسة  دلسيد   تعلن 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  كتابة 

بين) عقد  بمقت�شى  أنه  دلرشيد0ة 

 2222 نوفمبر) (28 بتاريخ) دألطردف 

دملامون) دلسيد  باع  بالرشيد0ة 

 F383855 بطاقته رقم) دلرزدق هللا،)

دلساكن بحي دلسالم عويية دلسردق،)

إلى) وخد   (21 رقم) (11 ب) دلزنقة 

بطاقته رقم) دلسيد بورمضان مردا،)

دلتجاري) دألصل  خميع  (D822277

بمصلحة دلسجل دلتجاري باملحكمة)

رقم) تحت  بالرشيد0ة  دالبتددئية 

2217/19982)من دلسجل دلتحليلي)

و2217/924)من دلسجل دلترتيبي.

على) دلتعرضات  أن  يعلن  كما 

هذد دلتيازل تقدم بمصلحة دلسجل)

ادمل) دملحكمة  هذه  لد   دلتجاري 

بعد) 0وما  ((15( عشر) ممسة  أخل 

دلنشر دلثاني.

دلنشر  دلثانية
عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط

35 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناظور
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم 2222/12
حساب رقم 6736

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
دألستاذ محمد شكري دلرغاي،)موثق)
باع) (2222 0يا0ر) (9 بتاريخ) ببركان،)
دلساكن) دلسيد رفيق كريم بلحسن،)
حي) دلسالم  زنقة  (39 رقم) ببركان،)
دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دلحسنى،)
للسيد) (FA72949 رقم) دلوطيية 
بالدريوش) دلساكن  صابر،) ميمون 
اودر) دلكبددني،) ادر  سعيد،) بني 
دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  برغوت،)
خميع) (S188222 رقم) دلوطيية 
عبار ) هو  دلذي  دلتجاري  دألصل 
»صيدلية) دملسما ) صيدلية  عن 
ادر) بالياضور  دلكائية  سعيد») بن 
دلكبددني،)رقم)1،)حي دملسير ،)سجل)
بثمن) (34.576 رقم) تحت  تجاري 
قدره)622.222)ارهم موزعة كااتي):

دلعياصر دملعيوية)452.222)؛
دلعياصر دملاا0ة)152.222.

لذلك فإن خميع دلتعرضات 0جب)
باملحكمة) دلضبط  بكتابة  أن توضع 
أخل) ادمل  بالياظور  دالبتددئية 
تاريخ) من  0وما  ((15( عشر) ممسة 

صدور دلنشر  دلثانية.
دلنشر  دلثانية

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم دلسجل دلتجاري

إعالن عن بيع أصل دلتجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة دلضبط)
باملحكمة دالبتددئية بسطات أنه وقع)
بيع أصل تجاري رقم)18432)دملستغل)
0مي) صيدلية  دسم  تحت  كصيدلية 
شارع دألمير ) دلكائية بتعاونية دليماء)
لال عائشة رقم)126)سطات بالترد�شي)
بيجلون) ليلى  دلسيد   دلبائعة  بين 
دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحاملة 
رقم)BE835496)ودلساكية دلطبقة)1 
شقة)3)شارع مهدي بن بركة بوركون)
دلددر دلبيضاء)ودملشتري دلسيد إلياس)
دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  مدهوس 
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ودلساكن) (BH 395278 دلوطيية)
ارب دلسالمة بلوك)15)رقم)21)دلددر)
ودلذي دنتقل بموخب عقد) دلبيضاء)
 2222 نوفمبر) (32 في) رسمي ودملؤرخ 
2222)ودملحرر من طرف) و2)ايسمبر)
موثق) محبوب  أمين  محمد  دألستاذ 
طبقا) وذلك  دلبيضاء) دلددر  بمد0ية 
لبيع) دمليظم  دلقانون  ملقتضيات 

لألصل دلتجاري.
تقبل) دلتعرضات  فإن  وعليه 
دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 
بسطات قسم دلسجل دلتجاري وذلك)
15)0وما دبتددء)من تاريخ) ادمل أخل)

دلنشر  دلثانية.
دلنشر  دلثانية

رئيس مصلحة كتابة دلضبط

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بشفشاون
ملف تفويت أصل تجاري

 عن طريق دلبيع
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط 
بشفشاون أنه بمقت�شى عقد رسمي)
باع) (2222 أكتوبر) (21 في) مؤرخ 
دلورياغلي) بيددكو  أسامة  دلسيد 
ودلساكن) (L389261 رقم) بطاقته 
 1 زنقة) بوعبيد  دلرحيم  عبد  شارع 
رقم)5)تطودن دألصل دلتجاري دملسمى)
صيدلية دملسجل باملحكمة دالبتددئية)
بشفشاون تحت دلرقم دلتحليلي رقم)
7436)دلودقعة مركز تيقوب شفشاون)
وذلك لفائد  دلسيد سليمان بوردس)
بطاقته دلوطيية)L523251)ودلساكن)
شارع محمد دمزيان)188)بمبلغ قدره)

322.222)ارهم.
دلتعرضات) خميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة دلضبط بهذه دملحكمة)
15)0وما دبتددء)من تاريخ) ادمل أخل)
وما) (84 للفصل) طبقا  دلثاني  دلنشر 

0ليه من مدونة دلتجار .
دلنشر  دلثانية

رئيس مصلحة كتابة دلضبط

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة دلسجل دلتجاري

ملف رقم):)2222/56

رقم دلحساب):)3319

تفويت أصل تجاري
بموخب دلعقد دلتوثيقي دملؤرخ في)

12نوفمبر)2222)فوت دلسيد إاريس)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دزناك 

لفائد ) (E214528 رقم) دلوطيية 

دلسيد أحمد دكردم دلحامل لبطاقة)

 JE 243194 رقم) دلوطيية  دلتعريف 

دملسجل) دلتجاري  دألصل  كافة 

تحت) ( بتيزنيت) دلتجاري  بالسجل 

44)عمار ) 22932)ودلكائن برقم) رقم)

بثمن إخمالي) تيزنيت  دفردك  دلقدس 

قدره)362.222)ارهم.

تسجل) دلتعرضات  فإن  وبذلك 

دالبتددئية) دملحكمة  ضبط  بمكتب 

عشر) ممسة  أخل  ادمل  بتيزنيت 

0وما)15)دملودلية للنشر  دلثانية طبقا)

للماا )84)من مدونة دلتجار .

دلنشر  دلثانية
عن رئيس مصلحة كتابة دلضبط

39 مكرر

املحكمة االبتدائية بميدلت
تقد0م أصل تجاري حصة في دلشركة

ملف رقم : 2222/26

حساب رقم : 2473

ميجز) رسمي  تقرير  بمقت�شى 

محمد) دلحيسوبي  دلخبير  طرف  من 

بتاريخ دلبيضاء) بالددر   دلبوبكري 

18)ايسمبر)2222.

مدني) بل  دحمد  دلسيد  قدم 

 PA12261 دلحامل للبطاقة دلوطيية)

ودملسجل بالسجل دلتجاري باملحكمة))

رقم) تحت  بميدلت  دالبتددئية 

عبار ) وهو  دلتجاري  دألصل  (.2282

زد0د ) بمركز  دلكائية  صيدلية  عن 

 STE دملدعو ) دلشركة  في  ميدلت 

 LA GRANDE PHARMACIE DE

ZAIDA)في شخص ممثلها دلقانوني

في طور دإلنشاء)رأسمالها)1.789.222 

دلتجاري) دألصل  قوم  وقد  ارهم 

ارهم. (1.525.222 مبلغ) في  دملذكور 

أعاله) دلحصة  ادئني مقدم  فعلى 

دلسجل) بمكتب  تعرضهم  وضع 

دلتجاري باملحكمة دالبتددئية بميدلت)

ادمل أخل ال 0تجاوز ممسة عشر)

0وما دملودلية للنشر  دلثانية.

دلنشر  دألولى
عن رئيس كتابة دلضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
ملف إشهار تيازل عن نصف أصل 

تجاري رقم 12 مكرر/2222

حساب رقم 3279

بمقت�شى دلعقد دلعرفي دملصااق)

نوفمبر) فاتح  بتاريخ  إمضاءه  على 

دلسيد) تيازل  بالعردئش،) (2222

رشيد دلبكوري رقم بطاقته دلوطيية)

شعبان) تجزئة  سكياه  (،LB45712

عبد) للسيد  دلعردئش،) (453 رقم) (1

بطاقته) رقم  سودمري  دلحميد 

سكياه تجزئة) (،LB111229 دلوطيية)

دلعردئش،) (257 دال0ددع ودلتدبير رقم)

عن نصف دألصل دلتجاري دلذي هو)

عبار  عن مقهى عصرية دلكائن مقرها)

دلكائن) دلعقار  من  دلسفلي  بالطابق 

453)دلعردئش) 1)رقم) بتجزئة شعبان)

ودلتجهيزدت،) دملعددت  من  فيها  بما 

بجميع عياصره دملاا0ة ودملعيوية.

تسجل) دلتعرضات  فإن  وبذلك 

دالبتددئية) باملحكمة  دلضبط  بكتابة 

مكتب دلسجل دلتجاري) (- بالعردئش)

-)ادمل أخل)15)0وما دملودلية للنشر )

دلثانية.

مالحظة):)دملرخو نشر هذد دالعالن)

مرتين 0فصل بينهما)15)0وما.

دلنشر  دألولى
رئيس مصلحة كتابة دلضبط

موقيت فوزية

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بفاس
ملف خيائي رقم : 2222/2641/113

ملخص دلحكم أو دلقردر
دالسم دلعائلي):)دلوردق.

دالسم دلشخ�شي):)حميد.

فاطمة بنت) (: دلعربي وأمه) (: دبن)

دلخمار.

 1996 أكتوبر) (4 بتاريخ) دملولوا 

بدودر دلدشور.

دلساكن):)دلحي دلجد0د بدون رقم)

بنسوا  فاس.

نوفمبر) (26 بتاريخ) عليه  حكم 

دلجيا0ات) غرفة  طرف  من  (2222

دالستئيافية بفاس.

من أخل):)خيا0ة هتك عرض قاصر)

بالعيف دلياتج عيه دالفتضاض.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين دثنتين)

دلصائر) وتحميله  نافذد،) حسبا  ((2(

ودإلخبار.

52

دملحكمة دالبتددئية بفاس

ملف خيائي رقم : 2222/2629/172

ملخص دلحكم أو دلقردر
دالسم دلعائلي):)كرطيط.

دالسم دلشخ�شي):)دلحكيم.

دبن):)محمد بن أحمد وأمه):)زهور)

بنت داريس.

 1992 فبرد0ر) (23 بتاريخ) دملولوا 

بفاس.

حي) دالندلس  تجزئة  (: دلساكن)

دملصلى باب فتوح بفاس.

حكم عليه بتاريخ)8)أكتوبر)2222 

من طرف غرفة دلجيا0ات بفاس.

دلعمدي طبقا) دإل0ذدء) (: من أخل)

دلجيائي) دلقانون  من  (421 للفصل)

وبعد إعاا  دلتكييف.

 (21( بسية) ذلك  عن  ومعاقبته 

حسبا نافذد وغردمة نافذ )522)ارهم)

مع دلصائر ودإلخبار.

53
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 III.  -  إعالنات إدارية

صندوق اإليداع والتدبير
دليظام دلجماعي مليح رودتب دلتقاعد

سقف دألخر  دلسيوية
لليظام دلجماعي مليح رودتب دلتقاعد

دملرسوم) من  (36 للفصل) طبقا 
شودل) من  (22 بتاريخ) (2.77.551
دملحدا) ((1977 أكتوبر) (4(  1397
دلجماعي) دليظام  تطبيق  لكيفيات 
)دليظام) دلتقاعد) رودتب  مليح 
باملرسوم) ودملتمم  دملعدل  دلعام))
ربيع دامر) (6 بتاريخ) (2.92.926 رقم)
0يهي) (،(1993 سبتمبر) (23(  1414
دليظام دلجماعي مليح رودتب دلتقاعد)
إلى علم دلهيئات دمليظمة أن سقف)
أساسا) دملتخذ   دلسيوية  دألخر  
دملأخورين) دنخردط  ودخبات  لتقد0ر 
في) تحدا  دلعمل  أرباب  ومساهمات 
من) دبتددء) وذلك  ارهم  (229.222

فاتح 0يا0ر)2221.
كما أنه طبقا ملقتضيات دلفصل)
بتاريخ) (2.92.927 دملرسوم) من  (55
 (1993 0يا0ر) (7( 1413 13)من رخب)
دليظام) تطبيق  لكيفيات  دملحدا 
دلجماعي مليح رودتب دلتقاعد))دليظام)
فقد تم رفع قيمة دألخر ) دلتكميلي)،)
وقيمة) ارهم  (2,227 إلى) دملرخعية 
من) ارهم دبتددء) (2,333 دليقطة إلى)

فاتح 0يا0ر)2221.
دملعاشات) مبالغ  رفع  وسيتم 
دملميوحة من طرف دليظام دلجماعي)
 %  3,16 مليح رودتب دلتقاعد بنسبة)

دبتددء)من نفس دلتاريخ.
88

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 
وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)
ايسمبر) (23 بتاريخ) (2222/4132
دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

شردء) ذي  دلسدر   طالع  دملسمى 

دملتودخد بالجماعة) (282 ضمن برقم)

دلتردبية آ0ت بويحيى دلحجامة،)ادئر )

دبتددء) دلخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

)وخلب) مشروع دلترميص بإنجاز بئر)

دملاء)ميه من أخل سقي مساحة)2.32 

دألندلو�شي) دلسيد  لفائد   هكتارد 

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  محمد 

.AB 113892(دلوطيية

11

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (23 بتاريخ) (2222/4129

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دملسمى بويم�شي ذي شهاا  دالستغالل)
دملتودخد بالجماعة) (517/2222 رقم)

إ0موزدر) ادئر   سرغيية،) دلتردبية 

دبتددء) بوملان،) إقليم  مرموشة،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب))وخلب)

دملاء)ميه من أخل سقي مساحة)1.18 

هكتارد لفائد  دلسيد  دقردون 0امية)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحاملة 

.CB 78376

12

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (23 بتاريخ) (2222/4128

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

عقد) ذي  دمهاوش  فددن  دملسمى 

دملتودخد) (226 برقم) ضمن  شردء)

بالجماعة دلتردبية آ0ت ميمون،)ادئر )

دلخميسات،)إقليم دلخميسات،)دبتددء)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب))وخلب)

دملاء)ميه من أخل سقي مساحة)2.72 

هكتارد لفائد  دلسيد دلوراي دلعباس)

 A دلحامل لبطاقة دلتعريف دلوطيية)

.725656

13

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (22 بتاريخ) (2222/4113

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دلرسم) ذي  أحفير  خيان  دملسمى 

دملتودخد) (58593/21 رقم) دلعقاري 

مطماطة،) دلتردبية  بالجماعة 

دبتددء) تاز ،) إقليم  تاهلة،) ادئر  

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

من) دملاء) بجلب  دلترميص  مشروع 

ودا بوزمالن))من أخل سقي مساحة)

8.3344)هكتار لفائد  دلسيد ضوري)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  إاريس 

.Z 32432(دلوطيية

14

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (22 بتاريخ) (2222/4119

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

ومن) محمد  ميمونة  بالا  دملسمى 

رقم) دلعقاري  دلرسم  ذي  معها 

بالجماعة) دملتودخد  (27/3692

ادئر ) لجروف،) دلسبع  آ0ت  دلتردبية 

دبتددء) إقليم صفرو،) إ0موزدر كيدر،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب وخلب)

مساحة) سقي  أخل  من  ( ميه،) دملاء)

هكتار لفائد  دلسيد دهرهار) (2.312

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  محمد 

.C 285776(دلوطيية

15

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

رقم) لسبو  دملائي  دلحوض  وكالة 

 22 بتاريخ) (2222/4121 ح.ج)

على) سيجري  دلذي  (2222 ايسمبر)

دملسميتين) دألرضيتين  دلقطعتين 

إادرية) شهاا   ذي  »دلسحير »)
دملتودخدتين) (128/2222 رقم)

ادئر ) تازوطة،) دلتردبية  بالجماعة 

من) دبتددء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15  تاريخ)

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب وخلب)

مساحة) سقي  أخل  من  ( ميه،) دملاء)

2.9815)هكتار لفائد  دلسيد شعا0بي)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  لحسن 

.CB 85782(دلوطيية

16

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (22 بتاريخ) (2222/4122

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دلرسم) ذي  («1 »عيااي) ( دملسمى)
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دملتودخد) (67/12182 رقم) ( دلعقاري)

بالجماعة دلتردبية آ0ت بورزوين،)ادئر )

دبتددء) دلحاخب،) إقليم  دلحاخب،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب وخلب)

دالستعمال) أخل  من  ( ميه،) دملاء)

دملاشية وسقي مساحة) دملنزلي ودرودء)

عيااي) دلسيد  لفائد   هكتاردت  (5

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دلعربي 

.D 183238(دلوطيية

17

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

رقم) لسبو  دملائي  دلحوض  وكالة 

 22 بتاريخ) (2222/4125 ح.ج)

على) سيجري  دلذي  (2222 ايسمبر)

دلكائية) دألرضية  دلفالحية  دلقطعة 

كردء) عقد  ذي  دمليس  آ0ت  بمزرعة 

دملتودخد) ( (275 ص) (233 برقم) ض 

ادئر ) كيكو،) دلتردبية  بالجماعة 

من) دبتددء) بوملان،) إقليم  بوملان،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15  تاريخ)

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب وخلب)

مساحة) سقي  أخل  من  ( ميه،) دملاء)

4.92)هكتاردت لفائد  دلسيد أفو�شي)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دمحمد 

.CB 165429(دلوطيية

18

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

رقم) لسبو  دملائي  دلحوض  وكالة 

 23 بتاريخ) (2222/4136 ح.ج)
سيجري) دلذي  (2222 ايسمبر)

محمد) فددن  دملسمى  دلعقار  على 

رقم) دلعقاري  دلرسم  ذي  دوحدو 

بالجماعة) دملتودخد  (81/4682

ادئر ) دلرزدق،) عبد  سيدي  دلتردبية 

دبتددء) دلخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

وخلب) بئر  بإنجاز  دلترميص  مشروع 

 2 )من أخل سقي مساحة) ميه،) دملاء)

هكتارد لفائد  دلسيد سعيد دسكونتي)

لبطاقة) دلحامل  دسهلي  وماخد  

و (VA 34489 دلوطيية) دلتعريف 

.AD72222

19

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (23 بتاريخ) (2222/4131

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

عقد) ذي  (1-1 دوسا0ر) دملسمى 

72)دملقتطع من دلرسم) مقاسمة رقم)

دملتودخد) (25/51624 رقم) دلعقاري 

ادئر ) يعزم،) أ0ت  دلتردبية  بالجماعة 

دبتددء) دلحاخب،) إقليم  أكوردي،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (25

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب وخلب)

مساحة) سقي  أخل  من  ( ميه،) دملاء)

1.2129)هكتارد لفائد  دلسيد قليش)

 D(دلحامل لبطاقة دلتعريف دلوطيية

.182466

20

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (24 بتاريخ) (2222/4147

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دملسمى ميمون)1)دملتكون من قطعتين)

رقم) دلعقاري  دلرسم  ذي  فالحيتين 

بالجماعة) دملتودخد  (67/13386

ادئر ) بورزوين،) آ0ت  دلتردبية 

دبتددء) دلحاخب،) إقليم  دلحاخب،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (18 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (28

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب وخلب)

 2 )من أخل سقي مساحة) ميه،) دملاء)

عبد) ( هكتاردت لفائد  دلسيد صلبي)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دملجيد 

.UC 15595(دلوطيية

21

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (24 بتاريخ) (2222/4154

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

»دلربيعة»)ذي شهاا  دمللكية) دملسمى)
دملتودخد بالجماعة) (16/42338 رقم)

ادئر ) أولحسن،) علي  آ0ت  دلتردبية 

دبتددء) دلخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (18 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (28

مشروع دلترميص بإنجاز بئر0ن وخلب)

مساحة) سقي  أخل  من  ( ميه،) دملاء)

2.72)هكتاردت لفائد  دلسيد مخلص)

لبطاقة) دلحامل  ( معه) ومن  مالد 

.W 276842(دلتعريف دلوطيية

22

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (24 بتاريخ) (2222/4162

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

ذي) بازكردف  تعرف  ببلد   دلكائن 

 226 ص) (328 ض برقم) عقد شردء)

دملتودخد بالجماعة دلتردبية تمزكانة،)

ادئر  غفساي،)إقليم تاونات،)دبتددء)

غا0ة إلى  (2221 0يا0ر) (18 تاريخ)  من 

في شأن) ( بحث علني) (2221 0يا0ر) (28

من) دملاء) بجلب  دلترميص  مشروع 

أخل) من  دلساهلة،) سد  حقيية 
أغردض تزويد معصر  دلزيتون باملاء)
دلودحد) دلغزدوي عبد  لفائد  دلسيد 
دلوطيية دلتعريف  لبطاقة   دلحامل 

.C 298279 
23

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر
دفتتاح دلبحث دلعلني

مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 
وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)
 2222/4163)بتاريخ)24)ايسمبر)2222 
دلذي سيجر  على دلعقار دملسمى ملك)
دلدولة ذي دتفاقية شردكة رقم)5244 
دلتردبية دلكنزر ،) دملتودخد بالجماعة 
إقليم دلخميسات) ادئر  دلخميسات،)
إلى) (2221 0يا0ر) (18 من تاريخ) دبتددء)
في) بحث علني  (2221 0يا0ر) (28 غا0ة)
شأن مشروع دلترميص بإنجاز ثقب)
وخلب دملاء)ميه من أخل سقي مساحة)
 STE ADAM لفائد ) هكتاردت  (2
شخص) في  (AGRICULTURE SARL

ممثلها دلقانوني.
24

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر
دفتتاح دلبحث دلعلني

مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 
وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)
ايسمبر) (23 بتاريخ) (2222/4135
دلعقار) على  سيجر   دلذي  (2222
شردء) عقد  ذي  دلزخويين  دملسمى 
دملتودخد) (452 ص) (612 بعدا) ض 
هللا) عبد  سيدي  دلتردبية  بالجماعة 
دلخياط،)ادئر  زرهون،)إقليم مكياس)
إلى) (2221 0يا0ر) (15 من تاريخ) دبتددء)
في) بحث علني  (2221 0يا0ر) (25 غا0ة)
شأن مشروع دلترميص بإنجاز ثقب)
ميه من أخل دالستعمال) وخلب دملاء)
مساحة) سقي  دملاشية  وإرودء) دملنزلي 
1,2945)هكتارد لفائد  دلسيد دلقوري)
دلجبلي عبد دلودحد ومن معه دلحامل)

.D142252(لبطاقة دلتعريف دلوطيية

25
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

ح.ج) رقم  لسبو  دملائي  دلحوض  وكالة 

 2222/4128)بتاريخ)24)ايسمبر)2222 

دملسمى) دلعقار  على  سيجر   دلذي 

دلعقاري رقم) دلرسم  ذي  (1 دلغرفية)

بالجماعة) دملتودخد  (25/56243

دلتردبية بطيط،)ادئر  عين تاوخددت،)

تاريخ) من  دبتددء) دلحاخب   إقليم 

 18)0يا0ر)2221)إلى غا0ة)28)0يا0ر)2221 

بحث علني في شأن مشروع دلترميص)

بإنجاز ثقب وخلب دملاء)ميه من أخل)

لفائد ) هكتاردت  (5 مساحة) سقي 

دلسيد حسا0ني عبد دلسالم ولصفر)

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دحمد 

.D52953و(D124226(دلوطيية

26

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

 2222/4137)بتاريخ)23)ايسمبر)2222 

دملسمى) دلعقار  على  سيجر   دلذي 

دلعقاري) دلرسم  موضوع  (1 مرزوقي)

بتاريخ) شهاا   ذي  (25/59576 رقم)

من) نسخة  وذي  (2222 نوفمبر) (17

 2222 ايسمبر) (3 عقد رسمي بتاريخ)

دملتودخد بالجماعة دلتردبية د0ت والل،)

ادئر  عين عرمة،)إقليم مكياس دبتددء)

غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2221 0يا0ر) (25

ثقب) بإنجاز  دلترميص  مشروع 

ميه من أخل دالستعمال) وخلب دملاء)

دملاشية وسقي مساحة) دملنزلي وإرودء)

دلسيد) لفائد   هكتاردت  (4,2963

لبطاقة) دلحامل  محمد  دالاري�شي 

.D529437(دلتعريف دلوطيية

27

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

 2222/4134)بتاريخ)23)ايسمبر)2222 

دملسمى) دلعقار  على  سيجر   دلذي 

دلشارف) ببير  دملعروف  بلغول  فددن 

ذي قسمة بثالث نظائر ضمن بعدا)

دلتردبية) بالجماعة  دملتودخد  (64

ادئر ) دملصدر،) عالل  سيدي 

دلخميسات،)إقليم دلخميسات دبتددء)

غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (15 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2221 0يا0ر) (25

مشروع دلترميص بإنجاز ثقب وخلب)

مساحة) سقي  أخل  من  ميه  دملاء)

دلسيد) لفائد   هكتاردت  (2,2612

لبطاقة) دلحامل  دلحسن  عاطيفي 

.XA1266(دلتعريف دلوطيية

28

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

 2222/4133)بتاريخ)23)ايسمبر)2222 

دلذي سيجر  على دلعقار دملسمى رمل)

 174 تبرنيشت ذي شردء)ضمن بعدا)

دملتودخد بالجماعة دلتردبية دلكنزر ،))

إقليم دلخميسات) ادئر  دلخميسات،)

إلى) (2221 0يا0ر) (15 من تاريخ) دبتددء)

علني) بحث  (2221 0يا0ر) (25 غا0ة)

بإنجاز) دلترميص  مشروع  شأن  في 

سقي) أخل  من  ميه  دملاء) وخلب  بئر 

مساحة)2,95)هكتاردت لفائد  دلسيد)

دلسهلي ميير ومن معه دلحامل لبطاقة)

.AB92288(دلتعريف دلوطيية

29

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني

مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

 2222/4143)بتاريخ)24)ايسمبر)2222 

دملسمى) دلعقار  على  سيجر   دلذي 

رقم) دمللكية  ذي شهاا   («1 »بويدي)

بالجماعة) دملتودخد  (67/3445

أكوردي،) ادئر   تامشاشاط،) دلتردبية 

تاريخ) من  دبتددء) دلحاخب   إقليم 

0يا0ر) (28 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

ميه) دلترميص بإنجاز بئر وخلب دملاء)

 4,1858 مساحة) سقي  أخل  من 

عبد) مويا  دلسيد  لفائد   هكتاردت 

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دلحق 

.D142249(دلوطيية

30

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني

مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

 2222/4173)بتاريخ)29)ايسمبر)2222 

دملسمى) دلعقار  على  سيجر   دلذي 

دلعقاري) دلرسم  ذي  بديعة») »ملك 

41/38126)دملتودخد بالجماعة) عدا)

دحمد،) بن  0وسف  سيدي  دلتردبية 

ادئر  صفرو،)إقليم صفرو دبتددء)من)

تاريخ)28)0يا0ر)2221)إلى غا0ة)8)فبرد0ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دلترميص بإنجاز ثقب وخلب دملاء)ميه)

من أخل سقي مساحة)2,5358)هكتار)

لفائد  دليوسفي علي دلحامل لبطاقة)

.C152224(دلتعريف دلوطيية

54

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

 2222/4172)بتاريخ)29)ايسمبر)2222 

دلقطعتين) على  سيجر   دلذي 

دألرضيتين دملسمىتين)»فددن دلحريشة)

ولحريشة»))موضوع عقدي شردء)ض)

بعدا)119)وعدا)136)ذي عقدر كردء)

دملتودخد) (2222 ايسمبر) (3 في) مؤرخ 

بالجماعة دلتردبية دغبالو دقوردر،)ادئر )

صفرو،)إقليم صفرو دبتددء)من تاريخ)

28)0يا0ر)2221)إلى غا0ة)8)فبرد0ر)2221 

بحث علني في شأن مشروع دلترميص)

بإنجاز ثقب وخلب دملاء)ميه من أخل)

هكتار لفائد ) (4,4256 سقي مساحة)

دلسيد عفيف مريم دلحامل لبطاقة)

.CB268214(دلتعريف دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

ح.ج) رقم  لسبو  دملائي  دلحوض  وكالة 

 2222/4188)بتاريخ)32)ايسمبر)2222 

دملسمى) دلعقار  على  سيجر   دلذي 

دسليمي)1)موضوع دلرسم دلعقاري رقم)

25/68258)ذي عقد بيع حرر بتاريخ)

دملتودخد بالجماعة) (2219 فبرد0ر) (21

دلتردبية مجاط،)ادئر  دحودز مكياس،)

تاريخ) من  دبتددء) مكياس   إقليم 

 28)0يا0ر)2221)إلى غا0ة)8)فبرد0ر)2221 

بحث علني في شأن مشروع دلترميص)

ميه من أخل) دملاء) بئر وخلب  بإنجاز 

دملاشية) وإرودء) دملنزلي  دالستعمال 

هكتاردت) (3,1618 مساحة) وسقي 

سعيد) بولحجور  دلسيد  لفائد  

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  معه  ومن 

.D354934(دلوطيية
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1289 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

 2222/4157)بتاريخ)24)ايسمبر)2222 

دملسمى) دلعقار  على  سيجر   دلذي 

رقم) دمللكية  شهاا   ذي  (41 دليبوية)

R/52648)دملتودخد بالجماعة دلتردبية)

دلخميسات،) ادئر   ميمون،) د0ت 

تاريخ) من  دبتددء) دلخميسات  إقليم 

0يا0ر) (28 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقبين  بإنجاز  دلترميص 

 18,72 منهما من أخل سقي مساحة)

هكتارد لفائد  دلسيد دكيوش محمد)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.D523252
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

 2222/4155)بتاريخ)24)ايسمبر)2222 

دملسمى) دلعقار  على  سيجر   دلذي 

تالهميلت ذي عقد شردء)ضمن بعدا)

 392 بعدا) ضمن  وعقد شردء) (183

دغبالو) دلتردبية  بالجماعة  دملتودخد 

إقليم صفرو) ادئر  صفرو،) دقوردر،)

إلى) (2221 0يا0ر) (18 من تاريخ) دبتددء)

بحث علني في) (2221 0يا0ر) (28 غا0ة)

شأن مشروع دلترميص بإنجاز ثقب)

وخلب دملاء)ميه من أخل سقي مساحة)

2,7834)هكتاردت لفائد  دلسيد بودنو)

لبطاقة) دلحامل  معه  ومن  لحسن 

.CB72921(دلتعريف دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (24 بتاريخ) (2222/4146

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

بمقابل) تسليم  ذي  بواردر  دملسمى 

عدا)366)دملتودخد بالجماعة دلتردبية)

بني دحمد دلشرقية،)ادئر  بني دحمد،)

تاريخ) من  دبتددء) شفشاون،) إقليم 

فبرد0ر) (5 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دلترميص بإنجاز بئر وخلب دملاء)ميه،)

لفائد ) دملنزلي  دالستعمال  أخل  من 

دلسيد دملساري مطيع دلحامل لبطاقة)

.LC158624(دلتعريف دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (24 بتاريخ) (2222/4144

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دلرسم) ذي  (1/23 دملطيرحة) دملسمى 

دملتودخد) (16/18568 دلعقاري)

ادئر ) دلكنزر ،) دلتردبية  بالجماعة 

دلخميسات،) إقليم  دلخميسات،)

 2221 0يا0ر) (18 تاريخ) من  دبتددء)

بحث) (2221 0يا0ر) (28 غا0ة) إلى 

دلترميص) مشروع  شأن  في  علني 

من أخل) ميه،) بإنجاز بئر وخلب دملاء)

لفائد ) هكتاردت  (2 مساحة) سقي 

معها) ومن  طامو  حساك  دلسيد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.X188722
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (24 بتاريخ) (2222/4138

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دتفاقية) ذي  (13 الفيدوم) دملسمى 

دملتودخد) (5242 شردكة مشروع رقم)

ادئر ) دلكنزر ،) دلتردبية  بالجماعة 

دلخميسات،) إقليم  دلخميسات،)

إلى) (2221 0يا0ر) (18 من تاريخ) دبتددء)

بحث علني في) (2221 0يا0ر) (28 غا0ة)

شأن مشروع دلترميص بإنجاز ثقب)

سقي) أخل  من  ميه،) دملاء) وخلب 

مساحة)7,12)هكتاردت لفائد  شركة)

 STE ADAM AGRICULTURE SARL

دلحامل) دلقانوني  ممثلها  في شخص 

.X99189(لبطاقة دلتعريف دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (25 بتاريخ) (2222/4168

بالقطعة) سيجري  دلذي  (2222

محجوبة») »فددن  دملسما ) دألرضية 

بتاريخ) محرر   من شردء) نسخة  ذي 

28)أكتوبر)2222)دملتودخد بالجماعة)

دلخميسات،) ادئر   دلكنزر ،) دلتردبية 

تاريخ) من  دبتددء) دلخميسات،) إقليم 

0يا0ر) (29 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (22

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

من ودا بهت،) دملاء) دلترميص بجلب 

هكتار) (1,52 من أخل سقي مساحة)

محمد) حدداي  دلسيد  لفائد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.D125258
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (32 بتاريخ) (2222/4184

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

شهاا ) ذي  دلبسباس  فددن  دملسمى 

دملتودخد) (26/2222 دالستغالل عدا)

ادئر ) بالجماعة دلتردبية بئر طم طم،)

دملنزل،)إقليم صفرو،)دبتددء)من تاريخ)

0يا0ر) (22 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

 4,92 مساحة) سقي  أخل  من  ميه،)

اراوري) دلسيد  لفائد   هكتاردت 

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  محمد 

.C12121(دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (29 بتاريخ) (2222/4181

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دلرسم) ذي  1أ  (- دوحسا0ن) دملسمى 

دملتودخد) (67/16114 رقم) دلعقاري 

بالجماعة دلتردبية آ0ت نعمان،)ادئر )

دبتددء) دلحاخب،) إقليم  دلحاخب،)

غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (28 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2221 فبرد0ر) (8

وخلب) بئر  بإنجاز  دلترميص  مشروع 

مساحة) سقي  أخل  من  ميه،) دملاء)

دلزياني) محمد  لفائد   هكتاردت  (5

لبطاقة) دلحامل  دملد0وي  وفاطمة 

ورقم) (D32221 دلوطيية) دلتعريف 

.D32228
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (28 بتاريخ) (2222/4172

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دلرسم) ذي  (1 بوتغوشت) دملسمى 

دملتودخد) (59/13228 رقم) دلعقاري 

جحجوح،) سبت  دلتردبية  بالجماعة 

دلحاخب،) إقليم  أكوردي،) ادئر  

إلى) (2221 0يا0ر) (21 من تاريخ) دبتددء)

بحث علني) (2221 غا0ة فاتح فبرد0ر)

بحفر) دلترميص  مشروع  شأن  في 

من أخل سقي) ميه،) بئر وخلب دملاء)

لفائد ) هكتاردت  (4,2555 مساحة)

لبطاقة) دلحامل  بوتغوشت  محمد 

.D366173(دلتعريف دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (29 بتاريخ) (2222/4171

دلعقاردت) دلذي سيجري على  (2222

دسنسو) وعين  دسنسو  عين  دملسما  

 421 وعين دسنسو ذي موخب بعدا)

دملتودخد بالجماعة دلتردبية) (271 ص)

إقليم صفرو،) ادئر  دملنزل،) دغزردن،)

إلى) (2221 0يا0ر) (22 من تاريخ) دبتددء)

غا0ة فاتح فبرد0ر)2221)بحث علني في)

شأن مشروع دلترميص بإنجاز ثقب)

وخلب دملاء)ميه،)من أخل دالستعمال)

دملاشية وسقي مساحة) دملنزلي ودرودء)

بوعجول) لفائد   هكتارد  (2,3259

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دلحسين 

.Z148284(دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (25 بتاريخ) (2222/4126

دلذي سيجري بالعقار دملسمى) (2222

عائلي») ملك  وبوسيجور  »بوسجور 

K/535 رقم) دمللكية  شهااتي   ذي 

بالجماعة) دملتودخد  (K/22815و

دلتردبية عين كرمة،)ادئر  عين كرمة،)

تاريخ من  دبتددء) مكياس،)  إقليم 

إلى غا0ة فاتح فبرد0ر) (2221 0يا0ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دلترميص بجلب دملاء)من ودا دلرام،)

هكتارد) (62 مساحة) سقي  أخل  من 

لحسن) دلحسني  دلسيد  لفائد  

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  معه  ومن 

.D159832(دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (25 بتاريخ) (2222/4272

دلذي سيجري بالعقار دملسمى) (2222

عائلي») ملك  وبوسيجور  »بوسجور 

K/535 رقم) دمللكية  شهااتي   ذي 

بالجماعة) دملتودخد  (K/22815و

دلتردبية عين كرمة،)ادئر  عين كرمة،)

تاريخ من  دبتددء) مكياس،)  إقليم 

إلى غا0ة فاتح فبرد0ر) (2221 0يا0ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دلترميص بجلب دملاء)من ودا دلرام،)

هكتار) (58 مساحة) سقي  أخل  من 

دلحسين) دلحسني  دلسيد  لفائد  

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  معه  ومن 

.D128244(دلوطيية
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (28 بتاريخ) (2222/4169

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دملسمى تيشوكت ذي شهاا  دمللكية)

دملتودخد بالجماعة) (67/22422 رقم)

أكوردي،) ادئر   خيري،) ردس  دلتردبية 

تاريخ من  دبتددء) دلحاخب،)  إقليم 

إلى غا0ة فاتح فبرد0ر) (2221 0يا0ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  بئر  بإنجاز  دلترميص 

صياعية) أغردض  أخل  من  ميه،)

باملاء)) مقلع  تزويد  )دستعماالت 

 BRAHIM EXTRA شركة) لفائد  

ممثلها) شخص  في  (BETON SARL

دلقانوني.
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
مد0ر ) أصدرته  قردر  بموخب 

وكالة دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج)

ايسمبر) (24 بتاريخ) (2222/4153

دلعقار) على  سيجري  دلذي  (2222

دلرسم) موضوع  »تيرست») دملسمى)

عقد ) ذي  (81/3266 رقم) دلعقاري 

سبتمبر) (15 بتاريخ) محرر   كردء)

دلتردبية) بالجماعة  دملتودخد  (2222

إقليم) تيفلت،) ادئر   دلطلبة،) مقام 

تاريخ من  دبتددء)  دلخميسات،)

0يا0ر) (28 إلى غا0ة) (2221 0يا0ر) (18  

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دلترميص) مشروع  بإنجاز  دلترميص 

من أخل) ميه،) بإنجاز بئر وخلب دملاء)

سقي مساحة)2,1632)هكتارد لفائد )

لبطاقة) دلحال  سعيد  مالل  دلسيد 

.XA33579(دلتعريف دلوطيية رقم
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4161

دلذي) (2222 ايسمبر) (24 بتاريخ)

دملسميين) دلعقارين  على  سيجري 

دلرسمين) ذي  وخعبوب  خعبوب 

رقم)) و  (81/13525 رقم) دلعقاريين 

بالجماعة) دملتودخد  (81/13227

دلتردبية عين دلجوهر ،)ادئر  تيفلت،)

تاريخ من  دبتددء) دلخميسات،)  إقليم 

0يا0ر) (28 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

 4,21 مساحة) سقي  أخل  من  ميه 

دلجياللي) دلسيد  لفائد   هكتاردت 

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دالاري�شي 

.XA15825(دلوطيية رقم
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4159

دلذي) (2222 ايسمبر) (24 بتاريخ)

سيجري على دلعقار دملسمى لحروش)

ذي عقد شردء)ض برقم)284)دملتودخد)

ادئر ) تازوطة،) دلتردبية  بالجماعة 

 صفرو،)إقليم صفرو،)دبتددء)من تاريخ

0يا0ر) (28 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

 9,3755 ميه من أخل سقي مساحة)

مصطفى) دلسيد  لفائد   هكتاردت 

دلسيو�شي ومن معه دلحامل لبطاقة)

.CD91336(دلتعريف دلوطيية رقم

72



1291 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4165

دلذي) (2222 ايسمبر) (25 بتاريخ)

فددن) دملسمى  دلعقار  على  سيجري 

شردء) عقد  ذي  تبحرين  دلشانطي 

دملتودخد) (352 ص) (263 بعدا) ض 

عالل) سيدي  دلتردبية  بالجماعة 

إقليم) دلخميسات،) ادئر   دملصدر،)

تاريخ من  دبتددء)  دلخميسات،)

إلى غا0ة فاتح فبرد0ر) (2221 0يا0ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

 2,42 مساحة) سقي  أخل  من  ميه 

هكتار لفائد  دلسيد تبوكتيرت رشيد)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.I335479(رقم

73

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4166

دلذي) (2222 ايسمبر) (25 بتاريخ)

سيجري على دلعقار دملسمى دلطويلعة)

ص) (348 بعدا) ض  عقد شردء) ذي 

دلتردبية) بالجماعة  دملتودخد  (389

دلخميسات،) ادئر   0د0ن،) د0ت 

تاريخ من  دبتددء) دلخميسات،)  إقليم 

إلى غا0ة فاتح فبرد0ر) (2221 0يا0ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

ميه) دلترميص بإنجاز بئر وخلب دملاء)

هكتار) (2,62 من أخل سقي مساحة)

دملعطي) بيحمااي  دلسيد  لفائد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.X822529(رقم

74

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4158

دلذي) (2222 ايسمبر) (24 بتاريخ)

دملسمى) دلعقار  على  سيجري 

دمللكية) شهاا   ذي  بوتو  حاا  

ببلد0ة) دملتودخد  (R/58114 رقم)

دلخميسات،) ادئر   دلخميسات،)

تاريخ من  دبتددء) دلخميسات،)  إقليم 

0يا0ر) (28 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

ميه) دلترميص بإنجاز بئر وخلب دملاء)

لفائد ) دلسياردت  غسل  أخل  من 

دلحامل) محمد  حقي  دبن  دلسيد 

رقم) دلوطيية  دلتعريف  لبطاقة 

.X16287

75

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4156

دلذي) (2222 ايسمبر) (24 بتاريخ)

سيجري على دلعقار دملسمى دلبويرد )

ص) (4 بعدا) ض  شردء) عقد  ذي 

دلتردبية) بالجماعة  دملتودخد  (6

إقليم) دلخميسات،) ادئر   دلكنزر ،)

تاريخ من  دبتددء)  دلخميسات،)

0يا0ر) (28 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

ميه) دلترميص بإنجاز بئر وخلب دملاء)

هكتار) (3,67 من أخل سقي مساحة)

دلهااي) عبد  مليني  دلسيد  لفائد  

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.AD121183(رقم
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4122

دلذي) (2222 ايسمبر) (21 بتاريخ)

فددن) دملسمى  دلعقار  على  سيجري 

شردء) عقدي  ذي  لحسن  سيدي 

بعدا) وضمن  (254 بعدا) ضمن 

دلتردبية) بالجماعة  دملتودخد  (522

صفرو،) ادئر   دميار،) سيدي  كيدر 

تاريخ من  دبتددء) صفرو،)  إقليم 

0يا0ر) (22 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

 1,2441 ميه من أخل سقي مساحة)

هكتار لفائد  دلسيد بحولو دلحسين)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.CB12673(رقم

77

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4296

دلذي) (2222 ايسمبر) (21 بتاريخ)

سيجري على دلعقار دملسمى بوناصر)

 16/55182 ذي شهاا  دمللكية عدا)

مميس) دلتردبية  بالجماعة  دملتودخد 

إقليم) تيفلت،) ادئر   0حيى،) سيدي 

تاريخ من  دبتددء)  دلخميسات،)

0يا0ر) (22 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

ميه من أخل سقي مساحة)12,1446 

عبد) بوناصر  دلسيد  لفائد   هكتار 

دلتعريف) لبطاقة  دلحامل  دلرحيم 

.A292964(دلوطيية رقم

78

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4162

دلذي) (2222 ايسمبر) (24 بتاريخ)

دملسمى) دلعقار  على  سيجري 

دملسميتين) دالرضيتين  دلقطعتين 

بعدا) ض  شردء) ذي  دلواي  فددن 

بالجماعة) دملتودخد  (269 ص) (317

ادئر  تيفلت،) دلتردبية مقام دلطلبة،)

تاريخ من  دبتددء) دلخميسات،)  إقليم 

0يا0ر) (28 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

ميه) دلترميص بإنجاز بئر وخلب دملاء)

 4,7726 مساحة) سقي  أخل  من 

هكتار لفائد  دلسيد مرزوك دلعربي)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.X125492(رقم
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4111

دلذي) (2222 ايسمبر) (22 بتاريخ)

فددن) دملسمى  دلعقار  على  سيجري 

بعدا) ض  شردء) عقد  ذي  دلهميل 

دلتردبية) بالجماعة  دملتودخد  (461

ادئر  تيفلت،) مميس سيدي 0حيى،)

تاريخ من  دبتددء) دلخميسات،)  إقليم 

0يا0ر) (25 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (15

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

1)هكتار) ميه من أخل سقي مساحة)

لفائد  دلسيد دلياخب عبد دلعاطف)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.AB8255(رقم
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عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221)الجريدة الرسمية   1292

وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني

 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4112

دلذي) (2222 ايسمبر) (22 بتاريخ)

فددن) دملسمى  دلعقار  على  سيجري 

دلتحفيظ) مطلب  ذي  دلرمل  دلعلو  

بالجماعة) دملتودخد  (81/2226 رقم)

دلتردبية عين دلجوهر ،)ادئر  تيفلت،)

تاريخ من  دبتددء) دلخميسات،)  إقليم 

0يا0ر) (25 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (15

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

 1 مساحة) سقي  أخل  من  ميه  (

هكتار لفائد  دلسيد دليوسفي 0اسين)

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.FA123274(رقم
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وكالة دلحوض دملائي لسبو

ملخص قردر

دفتتاح دلبحث دلعلني
 بموخب قردر أصدرته مد0ر  وكالة

 دلحوض دملائي لسبو رقم ح.ج/2222/4129

دلذي) (2222 ايسمبر) (22 بتاريخ)

لهرمال) دملسمى  دلعقار  على  سيجري 

 16/56921 رقم) دمللكية  ذي شهاا  

د0ت) دلتردبية  بالجماعة  دملتودخد 

إقليم تيفلت،) ادئر   دولحسن،) علي 

تاريخ من  دبتددء)  دلخميسات،)

0يا0ر) (25 غا0ة) إلى  (2221 0يا0ر) (15

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2221

دملاء) وخلب  ثقب  بإنجاز  دلترميص 

دملنزلي) دالستعمال  أخل  من  ميه 

 1,52 دملاشية وسقي مساحة) ودرودء)

دلسيد مشهور محمد) لفائد   هكتار 

دلوطيية) دلتعريف  لبطاقة  دلحامل 

.A76855(رقم

82

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام دملياه

إعالن عن إخردء بحث
وكالة) مد0ر  أصدره  قردر  بموخب 

ببني مالل) دلربيع  دملائي ألم  دلحوض 

نيسلي) تيزي  قياا   بمقر  سيجري 

إلى غا0ة) (2221 0يا0ر) (11 من) دبتددء)

مشروع) في  بحث  (2221 0يا0ر) (22

لفائد ) دلترميص بحفر وخلب دملاء،)

 دلسيد دسعيد هياوي دلعيودن رقم)25 

أزرو،) أحددف  دلسعاا   حي  (5 زنقة)

أخل) من  دملاء) وخلب  بحفر  دملتعلق 

سقي)5)هكتاردت فقط بامللك دملدعو)

آر) (35 ه) (5 مساحته) دلبالغة  دلخير 

92)س دلكائن بجماعة تيزي نيسلي،)

أغبالة،) ادئر   نيسلي،) تيزي  قياا  

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع دمللف بمقر خماعة)

تيزي نيسلي،)قياا  تيزي نيسلي،)ادئر )

أغبالة،)إقليم بني مالل.
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1293 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1294  



1295 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1296  

91



1297 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1298  

1



1299 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1300  



1301 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

2



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1302  



1303 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1304  

3



1305 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1306  



1307 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1308  



1309 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1310  

4



1311 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1312  

5



1313 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

6

(الخاصة باالعالنات القانونية والقضائية واالدارية)



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1314  

7



1315 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1316  



1317 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1318  



1319 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1320  



1321 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1322  



1323 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1324  



1325 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1326  



1327 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1328  



1329 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1330  



1331 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1332  



1333 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1334  



1335 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1336  



1337 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1338  



1339 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1340  



1341 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1342  



1343 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1344  



1345 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1346  



1347 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1348  



1349 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1350  



1351 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1352  



1353 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1354  



1355 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1356  



1357 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1358  



1359 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1360  



1361 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1362  



1363 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1364  



1365 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1366  



1367 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1368  



1369 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1370  



1371 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1372  



1373 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1374  



1375 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1376  



1377 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 
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عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1378  



1379 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1380  



1381 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 
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عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1382  



1383 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1384  
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1385 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1386  
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1387 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 

84



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1388  



1389 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1390  
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1391 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1392  



1393 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 
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عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1394  



1395 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1396  
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1397 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1398  



1399 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1400  



1401 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1402  



1403 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 



عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1404  



1405 الجريدة الرسميةعدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) 
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عدا)5647 - 6)خماا  دامر )1442 )22)0يا0ر)2221) الجريدة الرسمية1406  
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