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 .......................................................................................................LOLA GIRLY1948

 .................................. STE D›EXPLOITATION DES CONCASSAGES SARL1948

 .............................................................................. YAMARI TRANS SARL AU1949

 ........................................................................................... MAISON BURGER1949

 ..........................................................................................TRANSPLATA SARL1949

 .................................................................................TETOUAN MEDIA SARL1953

 ........................................................................................... MAISON BURGER1953

 ......................................................NIKITA-LEON SARL - 1953نيكيتا ليون ش م م

 ........................................................................................... MAISON BURGER1951

 ...................................................................... STE  KAY(TRAVAUX(SARL(A/U1951

 ..........................................................................................................FER VERTS1951

 ..................................................................................... BILLION AJI LOUNGE1951

 ...................................................................................................ASANEG SARL1952

 ..........................................................................................BILLION AJI COFFE1952

................................................................................................................  FH 131952

 .............................................ALILOU CHERRADI IMPORT EXPORT SARL1952

 ........................................................................................TRANSPORT XSARA1953

 .............................................................................................. OD TECHNIQUE1953

 ...................................................................................... THOURYA SECURITE1953

 ........................................................................................................ IPETI PRIVE1953

 .............................................................................................. OD TECHNIQUE1953

 ..............................................NOUVELLE GENERATION EVENEMENTIEL1954

 STE EL HACHIMI UNITE DE FABRICATION DE MATERAIX DE
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 ................................................... GROUPE SCOLAIRE BAYT AL ILM PRIVE1954

 STE EL HACHIMI UNITE DE FABRICATION DE MATERIAUX DE

 ................................................................................CONSTRUCTION1954

 .............................................................................................................ORINOX1954

 STE EL HACHIMI UNITE DE FABRICATION DE MATERIAUX DE

 ................................................................................CONSTRUCTION1955

 ...................................................................AMAR ABOU JOUMANA IMOX1955

 .......................................................................................... AYOUBI ATLANTIC1955

 .................................................................................... MIDO DAK SECURITE1955

 ................................................................................... BC PROPERTIES1955 ش م م

 .................................................................................... MIDO DAK SECURITE1956

 ................................................................................................... MONDOLINE1956

 .......................................................................... RIO HEALTH EQUIPEMENT1956

 .....................................................................................STE AMAL BOISSONS1957

 .................................................................................... GARAGE TURBO LINE1957

 ........................................................................................DELTA SUD EVENTS1957

 ............................................................DAR AL-ASALA AL-FASSIA SARL AU1957

 ...................................................................................................DALYA FRECH1958

 ................................................................................... 5TH AVENUE BURGER1958

 ........................................................................... STE MSSEIKA TRANSPORT1958

 ...................................................................... STE ORIENTAL MINUM SARL1959

 .............................................................STE(JINAN(GOUT (PAIN(BRIOCHE(1959

 .............................................................................................. SORA FISHERIES1959

 ....................................................................STE NORI K.M.F.I TRANS SARL1959

 ........................................................................................................ APPLINUM1963

 ........................................................................................................ONAA FISH1963

 . MOROCCO(ENERGY(AND(MARITIME(WORKS     Sigle : (M.E.M.W(1961

 ...................................................................................STE RAZGUI TRAVAUX1961

 .................................................................... STE WINNING DISTRIBUTION1961

 ............................................................................STE VIAJES YASMINE SARL1961

 ....................................................................... MESTALLA CAFE   1961مستا ة كفي

 ..........STE EURO AZUR PIECES POIDS LOURDS ET INDUSTRIE SARL1962

 ................................................CHRONOTACHYGRAPHE DETROIT SARL1962

 .........................................................................................................ARANEM 81962

 ............................................................................ STE(GREENDEN(SARL(A/U1963

 .................................................................................STE SATIA FRERES SARL1963
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 ................................................... BRITAL ET MOUATASSEM IMMOBILIER1963

 ............................................................................................LIXA TRANSPORT1964

 .................................................................societe hammou de construction1964

 ....................................................................................... STE MAYA FASHION1964

 ..BUREAU DES ETUDES TOPOGRAPHIQUES FOUITEH ALI SARL AU1965

 ..........................................................................................STE SAKIACERAME1965

 ........................................................................................... MAISON 79 CARS1965

 ............. SOCIETE(AFRICAINE(DES(SERVICES(DE(LA(SANTE - METIERS1965

 ............................................................................................................ LINATOP1966

 .......................................................................................... BOUALLAL TRANS1966

 ........................................................................................................ONAA FISH1966

 .............................................................................TRANS EXPRESS AIT ALLA1967

 .................................................................................. 1967شركة فلنقل فلجلاني غيثي

 ............................................................................................... BRAZ TRAVAUX1967

 ...................................................................................... 1967كويلكو سيبفيس ماروك

 ..................................................................................................ADEN DESIGN1968

 .......................................................................................................... VIVO PRO1968

 ......................................................................................... CAFÉ BELGHANOU1968

 ...................................................................................................... ARA EXPERT1968

 .....................................................................................................EUROPERSIA1968

 ............................................................................... CAFE LE GRAND ESPACE1969

 ........................................................................... KANZA ALHMINI PROMO1969

 .................................................................................AHLA CONSTRUCTION1969

 SOCIETE DE MARBRE GRANITE ET CONSTRUCTION 

 ..................................................................................»SOMAGRACO»1969

 .........................................................................................ABOUINAN TRANS1973

 ............................................................................... TRANS ALWAJIHATAYNE1973

 .................................................................................................SBBL TRAVAUX1973

 ............................................................................................................FRITEBAS1971

 ..................................................................... SOCIETE KAZZAZ ABDALLAH1971

 .......................................................................................................NOBLE SITE1971

 ................................................................................................. CRISTAL SALHI1972

 ...............................................................................BEYOND ENGENEERING1972

 .............................................................JASMIN MOROCCO HOSPITALITY1972

 ........................................................ ATLANTIC MOROCCO HOSPITALITY1972

 .................................................................................................FESTI SERVICES1973

 ...........................................................................................................BRANDLY1973

 ............................................................................................CGA LOGISTIQUE1973

 ................................................................................................... 1974فيستي سيبفيس

 .....................................................................................................BLINK OPTIC1974

 .................................................................................................ISKANE SOUSS1974

 ............................................................................................TANTMED    SARL1974

 .................................................................................. 1975صيد فكسبوركونسولتينك

 ............................................ STE DE CONFECTION KHLIFA ET LOURADI1975
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 ......................................................................SOCIETE SADEFAM TRAVAUX1975
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 ...........................................................................................................MILKHAZ1976

 ....................................................................................... TANNERIE LAKHLIFI1976

 .................................................................................. ARCHI NEW CONCEPT1977

 ............................................................................................ENTOMOROCCO1977

1977مكتب فلصرف موزون.......................................................................................... 

 ................................................................................................................ JANUS 1978

 ......................................................“ STE(BEN(EST(TRANS(SARL(AU  “ B(E(T1978

 ........................................................................ FKIHBENSALH.COM MEDIA1978

 ......................................................................... AMAZOK IMMOB SARL AU1979

 ...................................................................................EUROWORLD CARGO1979

 ..............................................................................................MAJDA TOWERS1979

 ................. TECHNIQUES(SCIENCE(SANTE  Par(abréviation « T2S «  SA1983

 ................................................SOCIÉTÉ «ASSIMAIL(TRAVAUX « SARL(AU1983

 ............................................................................................SAFWAN CENTER1983

 .........................................................................................................BIV TRANS1981

 .............................................................................. STE SAND-YOU SARL-AU1981

 ................................................................................... STE LCH CAR SARL AU1981

 ............................................................STE CAFE SPORT KECHLA SARL AU1982

 .................................................................................................WAHAT DUBAI1982

 .................................................................................................... FLG FOR LIFE1982
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 .........................................................................YOUM WARA YOUM AUTO1983

 ...................................................................................................... SRZ ISKANE1983

 .................................................................................................. BMH EXPERTS1983

1983فلشركة فلعقارية رياض فألنس............................................................................. 

 .................................................................................................STE CSGC SARL1984

 ..........................................................................................STE CSGC SARL AU1984

 ................................................................................................STE(CSGC  SARL1984

 ........................................................................................................... NOAMER1984

1984كونسرفاطوفر فبن بطوطة لللوسيقى و فلكوريغرففيا.......................................... 

 ........................................................................... KAOUKI BEACH PARADISE1985

 ....................................................................ZAZIA HOLDING   1985شركة قابضة

1986ال ف  يستببيسيون............................................................................................. 

 .......................................................................................................CCC INVEST1986

 .................................................................................. 1986ڭلوبال ڭالس فوطو أونجان

 .......................................................................................BOUCHABEL TRANS1987

 .................................STE(DE(PROMOTION  TOURISTIQUE(DU(DIR -SA1987

 ...........................................................................................................AQUASYS1987

 ....................................................................................BERGAM KHADAMAT1987

 .............................................STE SAHARA GLOBAL PRODUCTION SARL1988

 ........................................................................... KAOUKI BEACH PARADISE1988

 ............................................................................................................. PROMIT1988

 ...................................................................................................... CSC 31989 كون�سي

 ...................................................................BEAU COIN IMMOBILIER SARL1989

 ....................................................................................................MARINA TOP1989

 ........................................................................................................... TIHFOUZ1989

 ..................................................................................................... YAHYASAAD1993

 ...............................................................................................STE BELJA AUTO1993

 ......................................................................... STE IMP EL MAJED SARL AU1993

 ............................................................................................ SNACK NISSRINE1993

 ..................................................................................................... YAHYASAAD1991

 .............................................................................................................. K›RARE 1991

 ...........................................................................STE IMMO DISTRIB SARLU1991

 ............................................................ETABLISSEMENT SAAD EL IMANNI1991

 ...............................................................................GLOBAL SOLUTION S-M1991

 ................................................................................................STE VELAR SUD1992

 ..........................................................................TROPICAL PERSEA MAROC1992

 ..........................................................................TROPICAL PERSEA MAROC1992

 .................................................................AFRICA RESSOURCES MINIERES1992

 ............................................................................................... GRK TRAV SARL1993

 ........................................................................................................WAELCASH1993

 ..............................................................................................MANID PROMO1993

 ...................................................................... EXPO SABLE AL MOSTAKBAL1993

 ...................................................................... EXPO SABLE AL MOSTAKBAL1994

 .............................................NOUVELLE(GENERATION(ROUTIERE  NGR1994

..................................................................................................................  ABAB1994

..................................................................................................................  ABAB1994

 ......................................................................................... BOUCHERIE BLADI1995

 ...........................................................................................................AQUASYS1995

 ....................................................................................ANIDA CAR CHEKING1995

 .........................................................MOZKAN FABRICATION MONTAGE1995

 .......................................................... DIAGNOSTIC AUTO MULTISERVICE1995

 ............................................... ZZM PROJECT MAMAGEMENT SERVICES1996

 ............................................................................................................ IDRAMO1996

 ............................................................................................................ IDRAMO1996

 ...................................................................LOYAL APPAREL CONSULTING1997

 ....................................................................................................STE IZROFAN1997

 ................................................................................................. LIMON TRANS1997

 ..................................................................... 1997وفزيس غوسيكالج و فالوغيزفسيون

 ................................................................................................. HAROUFI FISH1998

 ................................................................................. JILALI CONSTRUCTION1998

 ................................................................................ STE AYOUBI SAHRAOUI1998

 ............................................................................................................ HANEILA1999

 ........................................................................................................ GAFA SARL1999

 ............................................................................................................... 1999مازف بالم

 ...........................................................................................................STE 8 SKY2333

 ..........................................................................................................ANDRADE2333

2333فلفسحة................................................................................................................ 

 ................................................................................... BENHAMID LEGUMES2333
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 ........................................................................................... M.K AUTO S.A.R.L2331

2331عزوزي كونسيلتينك............................................................................................. 

2331كابيني  فباغياج أجطبد ك إغييدوكاسيون......................................................... 

2331فلشركة فلعقارية آو  هللا.................................................................................... 

 ........................................................................................... TT SUD CARRIERE2332

 ....................................................VALERIA HOSPITALITY MANAGEMENT2332

2332ماآيت)..................................................................................................................

 ................................................................................................. BOURA-FOOD2332

 ......................................................................SALIM ET AZIZ EQUIPEMENT2332

 .........................................................................................................CAP PLACE2333

 .......................................................................................AFRICA GREEN LINK2333

 ..................................................................................................AMG-FECHOZ2333

2333حدفئق حي فلشريفية............................................................................................ 

 ................................................................................................. HOTEL SOUIRI2334

 ............................................................ETABLISSEMENT SAAD EL IMANNI2334

 ......................................................................................................AQUAFILMS2334

 ............................................................. CAFE PATISSERIE INDOUCHENNE2334

 ......................................................................................................AQUAFILMS2335

 ........................................................................ SOCITE SOUNDAYM S.A.R.L2335

 ......................................................................................HADJ SAGHIR BINAA2335

 ..............................................................STE LOCATION BENSEGHIR TAZA2336

.................................................................................................................  OTSIA2336

 .........................................................................STE(STATION  YOMAR(SARL2336

 ................................................................M & R(CONSTRUCTIONS(S.A.R.L2336

2337تولي مليل.............................................................................................................. 

 ................................................................................................... AIT OUSSAKT2337

 ....................................................................................................EL ROUDINIE2337

 ....................................................... SOCIETE H.BETON TRAVAUX DIVERS2338

 ...............................................................................................................SPACIM2338

 ........................................................................... BUSINESS HOLDING AGRI2338

 ........................................................SOCIETE AMAL-AZ CONSTRUCTION2338

 ..................................................................................BELDI COUNTRY CLUB2339

 ...................................................................................SOCIETE SALIM PRINT2339

 ........................................  INNOVATIVE GREEN MOBILITY SOLUTIONS2339

 ...............................SOCIETE ABOUCHITA INTERNATIONAL TRADING2339

 .................................................................................................................KAMO2339

 ............................................................................................................ BOLIVAR2313

 .................................................................................................OULFA PHONE2313

 ................................................................ SOCIETE FOOD METAL SARL AU2313

 .......................................................................................................... 2311منازل حلز0

 ..................................... F.A.A MEK INVEST SARL AU/ 2311إف.أ.أ ميك أنفيست

 ........................................................................... SOCIETE MC.LIFE SARL AU2311

2312لحلومي كومباني.................................................................................................. 

 ....................................................................................................... 2312غيثة موكا ور

 ................................................... SOCIETE ATLAS ART SIHA TRAD A.A.S.T2312

 .................................................................................................... INAS TRADIV2312

 ........................................................................................RIDKOUB SERVICES2313

 .................................................................................................... DINIA MODE2313

 .................................................................................... RHIMINE MUSTAPHA2313

2313شركة ويست صا ................................................................................................ 

 ................................................................ BAROK ARTISANAT DU MAROC2314

 ................................................... DELTA MECHANICAL CONSTRUCTION2314

 .......................................................................STE DIAMONTAINE SARL AU2314

 ............................................................................................ C4Y IMMOBILIER2315

 ................................................................................... STE TORRE CONSTRO2315

 .........................................................................................................PLAT D›OR2315

 ........................................................................................... PREMIUM COVER2315

2316فئتلانيــــــة فلخبـــــر0 فلحسابيـــــة وفلتدقيــــــق للغــــــــرب »فيدوغرب»............................ 

 ..................................................................................... SECURITE ABADOUZ2316

 ..........................................................................................................SMART PB2317

 ...................................................................LOHMANN - 2317لومان و رفشر فملغرب

 ...................................................................................LE(POISSON(DU  CHEF2318

 .....................................................................STE IMMOBILIER MOTACALLI2318

 ..............................................................................................................SENOTP2318

 .......................................... STE ART TRAVAUX PERFECTIONNES IDRISSI2318

 ............................................................................. LE REVE DE MARRAKECH2318

2319نيس آستيون...................................................................................................... 

 ............................................................................................. ALPHA PROMAR2319
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 .....................................................................................LA PALMERAIE VERTE2319

 ...................................................................................... HASSANITRI MALAK2323

 ................................................................................ SANLUCAR MOROCCO2323

..................................................................................................................  JIBLILI2323

 ............................................................................................................ LABDIAG2323

.................................................................................................................  JIBLILI2321

 ........................................................................................................MEDICALSI2321

 ..................................................................................... STE SONATRAP SARL2321

 ............................................................................. FIDUCIAIRE CCFJ MAROC2321

 .........................STE EL ABDELLAOUI DE TRAVAUX DE COMPTABILITE2322

 SOCIÉTÉ COMPTOIR DES VIANDES DU MAROC ORIENTAL

 ..............................................................................................S.C.V.M.O2322

 ................................................................................... TRADING DOUKKALA2322

 ...............................................................................SOCIETE INOS TRAVAUX2322

 ........................................................................................................H.M DRISSI2323

 ............................................................................................................. G.T.P D32323

 ........................................................................................................STRAVMED2323

 ....................................................................................................BLUE STORM2324

 ..................................................................................................STE:BEE6CURE2324

 ..................................................................................................... ADLAK SARL2324

 ..............................................................MOGESSE BANKING SOLUTIONS2325

 ..........................................................................................................STE: P2SM2325

 .............................................SOCIETE LES MONTAGNES DE MICHLIFEN2325

 .......................................................................... FRANKE KITCHEN SYSTEM2326

2326ف لاي طلون.......................................................................................................... 

 ................................................................................ STE ALACHER TRAVAUX2326

 ................................................................................. STE NASRINE SERVICES2326

 ...............................................................................................BLINK PHARMA2326

 ................................................................................... TRADING DOUKKALA2327

 SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE PRESTATION DE SERVICE

 ................................................................................................SOGMPS2327

 .......................................................................................FEGUME MYRTILLES2327

 ........................................................................SOCIETE WINAKH SERVICES2328

 .........................................................................................................GIGATRAD2328

 ................................................................................... TRADING DOUKKALA2328

2328سيس فجبار فمربيسيون و بيبليكاسيون............................................................... 

 .......................................................................EDIFICIO KASBAH TETOUAN2329

 ........................................................................................ TO BE FIRST TRANS2329

 ................................................................................SOCIETE ILHAM IFRANE2329

 .................................................................................................. AFK TRAVAUX2333

 ............................................................................ IMMO-DEVELOPPEMENT2333

2333 فنيش رونت كار................................................................................................... 

 ..............................................................................................HANFORD SARL2333

 ...........................................................................................................VOTPARA2331

 .................................................................................................... 2331ج ف فكسربيس

 ..............................................................................................................EUREKA2331

2331فو فاني بريد........................................................................................................... 

..................................................................................................................  LGP2332

 ........................................................................... LA FAMILLE IMMOBILIERE2332

 ................................................................................. IMRANE EL MAMOUNI2332

 ..................................................................................... MOGADOR FINGERS2333

 .........................................................................................MOTO MART SARL2333

 .................................................................................... VEHICLESMART SARL2333

 ............................................... SOCIETE TAHIRI MAWAD AL BINAA SARL2334

 ........................................................................... LA FAMILLE IMMOBILIERE2334

 ....................................................................ROCHDI TRANSFERT SARL AU2334

 ....................................................................................MRANICOM SARL AU2335

 .................................................................................................. TOKYO GAME2335

 ................................................................................. LES CHANTIERS MOGA2335

 ............................................................................................... ANWAL DECOR2335

 ........................................................................................ A&H(RENOVATION2336

 ..............................................................................REDAMINE  LOGISTIQUE2336

 ....................................ESPACE MAJIDI DE SERVICES ET LOISIRS EMSEL2336

 .............................................................................OUBA-CONSEIL-SARL-AU2336

 ...................LA MAROCAINE DES PONTS ET CHAUSSES SIGLE MDPC2337

 ................................................................................................ KAY INGETUDE2337

 ....................................................................................................PETROMIUM2337

 .....................................................................................B E C MULTISERVICES2337
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 .................................................................................... LA BRIOCHE DE LUXE2338

 ..................................................................................................ANDALOUSSA2338

 .......................................................................................................... EVO PLUS2338

 ..............................................................................................1-STORE ADRAR2339

 .......................................................................... OUBA-CAROUBE-SARL-AU2339

 ....................................................................................................AML PROMO2339

 .................................................. ETABLISSEMENT SABIL AL FALAH PRIVE2339

 .........................................................................................NB ARCHITECTURE2339

 ................................................................................................HEIMAT TRANS2343

 ................................................................................FOOT GLOVE 2343فوت غلوف

 ........................................................................................SERVICES AIT HMID2343

 .................................................. ETABLISSEMENT SABIL AL FALAH PRIVE2343

 ...............................................................................GROUP H ELITE SERVICE2341

 ............................................................................................. ISAI TRANS SARL2341

 ......................................................................................ARGOS MARKETING2341

 ................................................................................................... SABIL TRAVEL2341

 ....................................................................................LAO SOCKS 2342الو صوكس

 ................................................................................................HEIMAT TRANS2342

 ....................................................................................CLINIQUE EST OUJDA2342

 ......................................................................................STE N.K ASSISTANCE2342

 ................................................................................................... DOUYA MOD2343

2343فيزف برو ............................................................................................................... 

 ............................................................................. BENDNANE LOGISTIQUE2343

 ...................................................................................................... 2343مصربفت وليلي

 ..........................................................................................................AMI FIDEL2344

 ...................................................................................................... H.T.C BAZZI2344

 ......................................................................................... 2344فملركب فلسياحي فملنتزه

 ......................................................................................... CONTRA SOUMAR2344

2344مجلوعة فلفتح فملبين للتعليم فلخاص................................................................ 

 ....................................................................................................SOTRADGHA2345

 ................................................................................................ 2345البون   ريكسيون

2345ف ريدفن تور........................................................................................................... 

 .................................................................................................AMOV GROUP2345

 ............................................................................ SOCIETE TRCAM SARL AU2345

 .. SOCIETE DE CONSEIL EN ORGANISATION ET EN MANAGEMENT2346

 .................................................................................... EL(BAY(MOLEN - EBM2346

2346الغروند بوكل........................................................................................................ 

 .............................................................................. FASSI FIHRI ARCHITECTS2347

 ........................................................................................ 2347كونستب كسيون فملوفق

2347فلعقالء).................................................................................................................

 .......................................................................................................... KAOUTAR2348

 .............................................................................................................MOUAD2348

.................................................................................................................. NORA2348

 .........................................................................................SAHIL ALHOCEIMA2348

 ..................................................................................................... 2348ف ريدفن  رف ف

2348بيناطرفف.............................................................................................................. 

 ...............................................SOCIETE ALBETON SPECIAL DE TRAVAUX2349

2349باتيسري فلطاليبي................................................................................................. 

 ................................................................................................LAB CONTACTE2349

 .................................................................................FAST CARGO SHIPPING2353

 ...................................SOCIETE DE PROMOTION AL HANAA ET RAHA 2353

 .....................................................................ALIMUNUIM EL BACHIR SARL2353

 ..................................................................................................MB ADVISORY2353

 ............................................................................................................BADMEK2351

 ................................................................................EXPERTS ART D›ETUDES2351

 .................................................................................. RESIDENCE AL WISSAL2351

 ................................................................................................................SICART2351

 ................................................................................... KOHEN HEALTHCARE2352

 .......................................................................................................LIZA TEXTIL2352

 ...........................................................................................MS ARCHIDESIGN2353

 .................................................................................. RESIDENCE AL WISSAL2353

 .........................................................................SOCIETE TRANSFERT ORAN2353

 .................................................................................. RESIDENCE AL WISSAL2353

 ........................................................................... SBAI DRILLING COMPANY2354

 ............................................................................................................ARRIHAB2354

 ..................................................................... ELECTRO SOLAIRE MOHSINE2354

 ............................................................................................... BAYT AL ITQAN 2355

 ......................................................................................................TE LOGISTIC2355



صفحة صفحة

عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) الجريدة الرسمية1782  

 ..............................................................................................DARA BUILDING2355

 .....................................................................................................AGRI KACEM2355

 ........................................................................................................ PROBATIM2356

 . SOCIÉTÉ IAZOUZEN CONSTRUCTION ET TRAVAUX DIVERS SARL2356

 .......................................................................................................... METANAF2357

 ..................................................... IGHBOULA AMENAGEMENT SARL AU2357

 ................................................................ SOCIETE ECO-GOUTTE SARL AU2357

2357إل إس بريستسج هولد نغ................................................................................... 

2358كغوليب................................................................................................................ 

 ..................................................................................................SAHEL DECOR2358

 ...................................................................................... 2358بالست كونسيبت أفريكا

 ............................................................LE COMPTOIR DE LA FROMAGERE2359

 ..................................................................................................STAR CHANGE2359

 ............................................................................................ESCARGON TRAV2359

2363ؤ س س طرففو...................................................................................................... 

 ............................................................................. STATION MOBIL CHRIFIA2363

 ...................................................................................................NACIRI PESCA2363

2363ف رفم محاسبة....................................................................................................... 

 .................................................................................... LES FRERES LAANAYA2361

 ............................................................................................. STE MYZEL SARL2361

 ................................................................... STE HAMMAZ TAJHIZ SARLAU2361

 ............................................................................................STE TAHSSIS B.T.P2362

 .................................................................................... KECH SUPER SERVICE2362

2362فلوكونص بريفي.................................................................................................... 

 ......................................................................................................COSEXPORT2363

 ............................................................................................................... ENEMA2363

 ............................................................................... STE DEVA SUD SARL A.U2363

 .............................................................................SMART AGRI SOLUTIONS2363

 ......................................................................STE GEBAT MAROC SARL A.U2364

.................................................................................................................  E.S.E.S2364

.................................................................................................................  E.S E.S2364

.................................................................................................................  AB2N2364

 ............................................................................................HB BAGAGE SARL2365

 .............................................................................................. PARA AGRI SARL2365

..................................................................................................................  E.S E.S2365

 ...............................................EXPERT TRADE MARKETING SOLUTIONS2366

2366وفن كومباني.......................................................................................................... 

 ........................................................................................... WAEL FARM SARL2366

 ..................................................................................................... 2367مارينور  سارل

 .............................................................................................. Y&S(AUTO(SARL2367

 ......................................................................SELF TISSUS ET ACCESSOIRES2367

 ....................................................................CLINIQUE AL FIRDAOUS SARL2368

2368زرهوني   فيغس.................................................................................................. 

 ....................................................JEFRREY CONCIERGERIE MAROC SARL2368

 ..............................................................................................................EAI PRO2368

 .................................................................................HAMDI ALAOUI ET FILS2369

 .....................................................................................................PLURITRANS2369

..................................................................................................................  FIRE2369

 ........................................................................................................... NAM TEK2373

.................................................................................................................. 2373بربرس)

 ......................................................................STE LIMITLESS NOMAD SARL2373

 .................................................................................HAMDI ALAOUI ET FILS2371

 ................................................................................................PALMIER MAYA2371

 ........................................................................................ TIMIT CAR 2371تيليت كار

 ............................................................ STE MERVEILLE CONSTRUCTIONS2371
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2372شركة فاطكس سطاسيون.................................................................................. 

2372بالستيفليكس....................................................................................................... 
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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

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

 I.  -  إعالنات قانونية

GAZ RIFAINE MAROC
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأسلالها : 533.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : شارع عالل 
فلفا�سي تجزئة لحلو ف 1 رقم 23 

وآد0
بلوآب شروط فلجلعية فلعامة)
(،2323 سبتلرب) (14 في) فلعا  ة  غيب 

لوحظ ما  لي):
ذفت) شركة  إلى  فلشركة  تحويل 
كيان) مسؤولية محدو 0  ون إنشاء)
قانوني آد د فعتبارف من فاتح  نا ر)

.2321
فعتلا  فلنظام فألسا�سي للشركة)

بشكله فلجد د.
زهرفوي) فلسيد  (: فملد ر) تعيين 

بنعلار ألآل غيب مسمى.
لكاتب) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ماي) فاتح  بتاريخ  فلتجارية  فملحكلة 

2321)تحت رقم)33.
1 P

DIANORA AERO SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
فلقانون) إ دفع  تم  (2323  يسلرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 
فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملليزفت فلتالية):
 DIANORA AERO (: فلتسلية)

.SERVICES SARL AU
فلشركة) من  فلغرض  (: فلهدف)
ولحساب) فلخاص  لحسابها  هو 
أشخاص طبيعيين أو) أطرفف ثالثة،)

فعتباريين):

في) وفلتأهيل  وفلتدريب  فإلرشا  

مجال فلطيبفن.

حيث) من  وفلدعم  فالستشارفت 

مجال) في  وفألمن  وفلسالمة  فلجو 0 

فلطيبفن.

فلنقل) بشأن  فملشور0  تقد م 

فلجوي فلبحري،)فلسياحة وفلضيافة.

بشأن) وفملشور0  فملساعد0 

فلسالمة) ومعدفت  فلتجهيزفت 

وفلخدمة على متن فلطائر0.

ومرفقبي) للطيارين  فللغة  فمتحان 

فملالحة فلجوية فملطلوب من منظلة)

فلطيبفن فملدني فلدولي.

آليع) أ فء) أعم،) وبشكل 

وفالستيبف ) فلتجارية  فملعامالت 

وفملنقولة) وفلصناعية  وفلتصد ر 

أو) مباشر  بشكل  وفملالية  وفلعقارية 

ألي من) أو آزئيا،) كليا  غيب مباشر،)

ملاثلة) فملحد 0 أو أي أشياء) فألشياء)

أو ذفت صلة من فملحتلل أن تعزيز)

تنلية فلنشاط فالآتلاعي.

فملقر فالآتلاعي):)شارع عبد فملومن)

علار0  ) فلبارك  سنطرفل  إقامة 

فلطابق)2)رقم)15)فملحلد ة.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.

محد ) فالآتلاعي  فلرأسلال 

 133 إلى) مقسم  13.333) رهم  في)

133) رهم) حصة فآتلاعية من فئة)

للوفحد0.

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) يسلرب.

فلسيد0) تعيين  تم  (: فلتسييب)

 DIANE MARIA JOSEPHA

مسيب0) (FRANCISCA PEETERS

للشركة.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

باملحلد ة،)بتاريخ)28) يسلرب)2323 

تحت رقم)26783.
ملخص قصد فلنشر

2 P

EMEQIP
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

ذفت فلشريك فلوحيد

رأسلال فلشركة : 533.333  رهم

تغييب مقر فلشركة
فملؤرخ) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

فملقر) تغييب  تم  (2323 أكتوبر) (19 في)

فلقانوني للشركة من)29)شارع سانت)

فلدفر) بيلفيد ر  فألر�سي  فلطابق  وميب 

فلبيضاء.

 29Rue(Saint(Omer(Etage(RDC

إقامة) إلى  (Belvédère( Casablanca
إقامة ب فلطابق فألول) (III لورشيدي)

رقم)4)فملحلد ة.

 Résidence les Orchidées

 III( Immeuble( B( 1er( Etage( n°4

.Mohammedia

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ باملحلد ة   فالبتدفئية 

فإل دفع) رقم  تحت  (2323 18) نا ر)

.23711121331287

3 P

SOTRAZUL
SARL

شركة محدو  ة فملسؤولية

رأسلالها : 1.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : علار0 فلحفيض

مدجل )ب) شقة سطح فالرض

12، شارع فملغرب فلعربي، فملحيط

فلرباط

بتاريخ عرفي  محضر   بلقت�سى 

28)سبتلرب)2323)تقرر ما  لي):

من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 

 2.333.333 إلى) 1.333.333) رهم 

 رهم.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2323 نوفلرب) (9 بتاريخ)

.138323
للخالصة وفلتذكيب

فلتسييب

4 P

 LES EXPERTS EN

FORMATION ET CONSEIL
شركة محدو  ة فملسؤولية

ذفت شريك وحيد

رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : رقم 2، زنقة 

عنابية، سكتور 11، حي فلرياض

فلرباط

بتاريخ عرفي  محضر   بلقت�سى 

23)سبتلرب)2323)تقرر ما  لي):

للشركة) فلتجاري  فالسم  تغييب 

باالسم فلتالي):
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HPS INSTITUTE SARL AU
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2323 2) يسلرب) بتاريخ)

.138996
للخالصة وفلتذكيب

فلتسييب

5 P

NAIM AMENAGEMENT
SARL

تأسيس شركة
بالدفر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،2323 13) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء،)
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 
وذلك) بشر  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

تحت فملعطيات فلتالية):
 NAIM ( شركة) (: فلتسلية)

AMENAGEMENT SARL
وجارج) :) فجل  فلشركة) غرض 

فملغرب):
أعلال فلد كور وفلتصليم.

تنسيق وإ فر0 فملشاريع.
فلتصليم فلدفجلي لللخازن.

وفالستيبف ) وفلشرفء) فلبيع 
بشكل) وفلتجار0  وفلتوزيع  وفلتصد ر 
عام لجليع فملنتجات وفملوف  وفملعدفت)

وأثاث فملكاتب.
باألنشطة) فملتعلقة  فلعلليات 

فملذكور0 أعاله.
وجاصة) فلعلليات  آليع  علوما 
فلعقارفت) أو  وفملنقولة  فلتجارية 
فملرتبطة بشكل) فملالية  أو  فلصناعية 
كليا أو آزئيا) مباشر أو غيب مباشر،)
وذلك) أعاله،) إليها  فملشار  للعلليات 
نشاط) وتطوير  تعزيز  لتسهيل،)

فلشركة.
فملقر):)387)شارع محلد فلخامس)

فلطابق)7)رقم)19)فلدفر فلبيضاء.
ب) فلشركة  مد0  حد ت  (: فملد0)
99)سنة فبتدفء)من تاريخ تسجيلها في)

فلسجل فلتجاري.
بلبلغ) حد   (: فلشركة) رأسلال 
 1333 مقسلة إلى) 133.333) رهم،)
للوفحد0،) 133) رهم  ب) حصة،)

مكتتبة موزعة كالتالي):

فلسيد0 فلكص نا  ة)493)حصة.
 513 نعيم) فملصطفى  فلسيد 

حصة.
فملجلوع):)1333)حصة.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فلحامل) نعيم  فملصطفى  فلسيد 
 BJ191214 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
 32 إقامة) مربوكة  تجزئة  وفلقاطن 
فلبيضاء،) فلدفر  مومن  سيدي  شقة 

ملد0 غيب محدو 0.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
باملحكلة) فلشركة  لنظام  فلقانوني 

فلتجارية بالدفر فلبيضاء.
سجلت فلشركة بالسجل فلتجاري)

تحت رقم)484259.
مقتطف قصد فإلشهار

6 P

LE KHAN MOGADOR
SARL

عند شركة SEBLAEMA زنقة قاسم 
فلعبار رقم 7 فلصوير0

تأسيس شركة
بالصوير0) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  (2323 14) وليو) بتاريخ)
محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلنظام 

فملسؤولية ذفت فملليزفت فلتالية):
 LE KHAN (: فلتسلية)

MOGADOR SARL
شركة) عند   : فالآتلاعي  فملقر 
زنقة قاسم فلعبار رقم) (SEBLAEMA

7)فلصوير0.
باملغرب  فلشركة  غا ة   : فلهدف 
وفلخارج على فلسوفء : مقاول في إ فر0 
فلعلليات أو فلخدمات فلتجارية ) فر 

فلضيافة).
فملد0):)99)سنة.

:)تبتدئ بفاتح  نا ر) فلسنة فملالية)
وتنتهي في)31) يسلرب.

رأس فملال): إن رأسلال فلشركة قد)
حد  في مبلغ)13.333) رهم.

 ROELAND للسيد0) حصة  (83
CORINNE JEANINE H)و23)حصة)
 BOUSSAR LAETITIA للسيد0)

.JOELLE J

فلسيد0) تعيين  تم  ( (: فإل فر0)
 ROELAND CORINNE JEANINE

H)مسيب0 للشركة ملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) فإل دفع  تم  وقد 
في فلصوير0  بلد نة   فالبتدفئية 

 358 رقم) تحت  (2323 33) يسلرب)
فلسجل فلتجاري رقم)5513.

7 P

MED UNION
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL SOCIAL DE

9.000.000 DHS
SIEGE(SOCIAL : LOT(N°3

LOTISSEMENT AL HOUDA
SOUISS - RABAT

R.C : 80955 - RABAT
تعد ل

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 MED شركة) بلقر  فالستثنائي 
13) يسلرب) بتاريخ) (UNION SARL

2323)تم فالتفاق على ما  لي):
فستقالة فلسيد0 بنيس صباح من)

منصب فملسيب0.
مرية) محسين  فلسيد0  تعيين 

كلسيب0 آد د0.
فملز وج) بالتوقيع  ملتزمة  فلشركة 
وفلسيد) مرية  محسين  للسيد0 

محلد ن فلحليد.
فلقانون) من  (16 فملا 0) تعد ل 

فألسا�سي للشركة.
فلتجارية) باملحكلة  فإل دفع  تم 
2321)تحت) 18) نا ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)319.
8 P

MANUVET
شركة مجهولة فالسم

رأسلالها : 7.333.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : ب 65 فلحي 

فلصناعي ترب كت، سال
فنخفاض في رأسلال فلشركة

فلجلعية) مدفوالت  إثر  على 
بتاريخ فملنعقد0  فالستثنائية  فلعامة 

مساهلو) فإن  (2323 23) يسلرب)
تحت) قرروف  (MANUVET شركة)
 مقتبح فملجلس فإل فري فملنعقد بتاريخ
في) فنخفاض  (،2323 2) يسلرب)
 7.333.333 بلبلغ) فلشركة  رأسلال 
 رهم من أآل تنز له من)7.333.333 
 رهم إلى)333.333) رهم على فلنحو)

فلتالي):
فملوآو 0) فلخسارفت  بامتصاص 

بلبلغ)196.733) رهم.
سهم) (68333 فلشركاء) من  شرفء)
أآل) من  6.833.333) رهم  بلبلغ)

إلغائها.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
بسال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2323 18) نا ر) بتاريخ)

.35744
من أآل فالستخالص وفلبيان

9 P

FUTURE AGRO SCIENCES
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلرباط، منطقة 
فلتقدم فلصناعية، رقم 28

فلسجل فلتجاري رقم : 133687
تفويت حصص فآتلاعية

بتاريخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
هبة) تلت  (2323 سبتلرب) و24) (22

حصص فآتلاعية كلا  لي):
فللطيف) عبد  فلسيد  وهب 
في) فلتي  لتلكانها  حصة  (153 بنيس)
فلشركة محدو 0 فملسؤولية فملسلا0)
ذفت) (FUTURE AGRO SCIENCES
ومقرها) 133.333) رهم،) رأسلال)
منطقة فلتقدم فلصناعية،) بالرباط،)
لفائد0 فلسيد أمين بنيس) (،28 رقم)
83)حصة فآتلاعية،)فلسيد0 شا  ة)
فآتلاعية) حصة  (33 حتى) بنيس 
حصة) (43 حتى) بنيس  هند  وفلسيد 

فآتلاعية.
فلحصص) فلهبة،) لهذه  تبعا 
فالآتلاعية فملكونة لرأسلال فلشركة)
فلشركاء) ملك  في  فمن  هي  فملسلا0 

كالتالي):
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 533 فلسيد عبد فللطيف بنيس)

حصة.

فلسيد0 شا  ة بنيس)173)حصة.

فلسيد0 هند بنيس)163)حصة.

فلسيد أمين بنيس)173)حصة.

فلحصص) مجلوع  بحيث  صبح 

هو)1333)حصة فآتلاعية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

رقم) تحت  بالرباط،) فلتجارية 

139385)بتاريخ)15) يسلرب)2323.
مقتطف وبيان

10 P

REAL ESTATE EL HOURIA

شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 53 ملر شارع 

نورماندي وفلسيد0 روالند

فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري رقم : 117941

محضر فلجلع فلعام غيب فلعا ي 
REAL ESTATE EL HOURIA لشركة
بلقت�سى محضر للجلع فلعام غيب)

فلعا ي بتاريخ)18)أغسطس)2323)تم)

تقرير ما  لي):

تقرير وفا0 فلرفحل سعيد لحري�سي.

تفويض حصص فآتلاعية لورثة)

فملرحوم سعيد لحري�سي فلتنازل عن)

كسور فألسهم.

لرأس) فلجد د  بالتوزيع  فالعتبفف 

فلنظام) من  (7 فملا 0) وتعد ل  فملال 

فألسا�سي.

فستلرفر فلشركة.

تأكيد فإل فر0 وتوقيع فلشركة.

صالحيات.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت رقم) فلبيضاء،) بالدفر  فلتجارية 

753427)بتاريخ)13)نوفلرب)2323.

11 P

AGRO SPRAY TECHNIC
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 5.333.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلرباط، تجزئة 

سان موريس تجزئة 28 حي فلتقدم
فلسجل فلتجاري عد  : 27625

محضر فلجلع فلعام غيب فلعا ي 
 AGRO SPRAY TECHNIC لشركة

بتاريخ 12  وليو 2318
ملحضر) ملحق  بلقت�سى 
بتاريخ فلعا ي  غيب  فلعام   للجلع 
18)أغسطس)2323)تم تقرير ما  لي):

تصحيح توزيع فألسهم إثر جطإ في)
فلتوزيع فملذكور أثناء)زيا 0 رأس فملال)
من)3.333.333) رهم إلى)5.333.333 

 رهم.
فلنظام) من  (7 فملا 0) تعد ل 

فألسا�سي.
فلصالحيات.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم) تحت  بالرباط،) فلتجارية 

139384)بتاريخ)15) يسلرب)2323.
12 P

AGRO SPRAY TECHNIC
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 5.333.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلرباط، تجزئة 

سان موريس تجزئة 28 حي فلتقدم
فلسجل فلتجاري عد  : 27625

محضر فلجلع فلعام غيب فلعا ي 
 AGRO SPRAY TECHNIC لشركة

بتاريخ 15  يسلرب 2311
للجلع) ملحضر  ملحق  بلقت�سى 
فلعام غيب فلعا ي بتاريخ)18)أغسطس)

2323)تم تقرير ما  لي):
تصحيح توزيع فألسهم إثر حدوث)
وفا0) عند  فملذكور  فلتوزيع  في  جطإ 

فملرحومة بديعة فلتازي.
فلنظام) من  (7 فملا 0) تعد ل 

فألسا�سي.
فلصالحيات.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم) تحت  بالرباط،) فلتجارية 

139384)بتاريخ)15) يسلرب)2323.
13 P

PROMOVERA
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 53 ملر شارع 
نورماندي وفلسيد0 روالند

فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري رقم : 142267
محضر فلجلع فلعام غيب فلعا ي 

PROMOVERA لشركة
بلقت�سى محضر للجلع فلعام غيب)
فلعا ي بتاريخ)18)أغسطس)2323)تم)

تقرير ما  لي):
تقرير وفا0 فلرفحل سعيد لحري�سي.
تفويض حصص فآتلاعية لورثة)
فملرحوم سعيد لحري�سي فلتنازل عن)

كسور فألسهم.
لرأس) فلجد د  بالتوزيع  فالعتبفف 
فلنظام) من  (7 فملا 0) وتعد ل  فملال 

فألسا�سي.
فستلرفر فلشركة.

تأكيد فإل فر0 وتوقيع فلشركة.
صالحيات.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت رقم) فلبيضاء،) بالدفر  فلتجارية 

753163)بتاريخ)9)نوفلرب)2323.
14 P

IDY PROMO شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 14، زفوية زنقة 
سبو ومحلد فلعلرفوي فلطابق فألول 

شقة 2، فلقنيطر0
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2323 13) يسلرب) بالقنيطر0 بتاريخ)
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
وحيد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

لتكون جاصياتها كالتالي):
فلتسلية):)ف دي برومو ش.م.م.

فلهدف):)منعش عقاري.
زفوية زنقة) (،14 (: فملقر فالآتلاعي)
سبو ومحلد فلعلرفوي فلطابق فألول)

شقة)2،)فلقنيطر0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)
فلتسجيل فلنهائي بالسجل فلتجاري.
فلشركاء):)فلسيد فلشا ي  اسين.

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

فلشا ي) فلسيد  عين  (: فلتسييب)
 اسين كلسيب للشركة.

قد تم تسجيل فلشركة بالسجل)
فلتجاري لدى كتابة ضبط فملحكلة)
رقم) تحت  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

.58183
15 P

NOUR HIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فملقر فالآتلاعي : رقم 12، علار0 73، 
فلطابق فلثاني، طريق مهد ة

فلقنيطر0
توسيع نشاط فلشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
شركاء) قرر  بالقنيطر0  عا ي  فلغيب 
ذفت) شركة  (،NOUR HIC شركة)

فملسؤولية فملحدو 0،)ما  لي):
وذلك) فلشركة،) نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط):
فملستخدمين) نقل  في  فملقاولة 

لصالح فلغيب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطر0،) فالبتدفئية 

83634)بتاريخ)22) يسلرب)2323.
16 P

 PHARMACIE PRINCIPALE
ALLIANCE DARNA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
بشريك وحيد

رأسلالها : 133.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : متجر رقم 1

265 تجزئة أليانس  فرنا فلشطر 
فلثاني، مهد ة، فلقنيطر0

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

فلتالية):
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 PHARMACIE (: فلتسلية)

 PRINCIPALE ALLIANCE DARNA

.SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

(،1 رقم) متجر  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلشطر) أليانس  فرنا  تجزئة  (265

فلثاني،)مهد ة،)فلقنيطر0.

موضوع فلشركة):)صيدالنية.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

فلشركاء)كالتالي):

فلسيد0 عجمي و ف )1333)حصة.

فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)أسند إلى فلسيد0 عجمي)

و ف ،)فلحاملة للبطاقة فلوطنية رقم)

.G627677

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)
رقم)58237)بتاريخ)15) نا ر)2321.

17 P

MR TRAVEL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلزنقة 2، رقم 29

حي معلور0، فلساكنية، فلقنيطر0

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

 MR TRAVEL SARL (: فلتسلية)

.AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

 ،2 فلزنقة   : فالآتلاعي) فملقر 
فلساكنية،) معلور0،  حي   ،29 رقم 

فلقنيطر0.

موضوع فلشركة):)

نقل فملستخدمين.

فلنقل فلسياحي.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

فلشركاء)كالتالي):

 1333 رحال) محسن  فلسيد 

حصة.

فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)أسند إلى فلسيد محسن)
رحال،)فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم)

.GN234143

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)
رقم)58157)بتاريخ)13) نا ر)2321.

18 P

IRCHAD DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : متجر قم 365

فلزنقة 31، حي فإلرشا ، فلقنيطر0

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

 IRCHAD (: فلتسلية)

DISTRIBUTION SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

(،365 متجر قم) (: فملقر فالآتلاعي)

فلزنقة)31،)حي فإلرشا ،)فلقنيطر0.

موضوع فلشركة):)

متجر فملوف  فلغذفئية.

بيع فملوف  فلكيلاوية بالتقسيط.

تاآر مستور  بالجللة.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

فلشركاء)كالتالي):

 1333 محلد) فلزهرفوي  فلسيد 

حصة.

فملد0):)99)سنة.

فلسيد) إلى  أسند  (: فلتسييب)

للبطاقة) فلحامل  محلد،) فلزهرفوي 

.G243133(فلوطنية رقم

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)58149)بتاريخ)13) نا ر)2321.

19 P

 STE BELMAN FUTURE

SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : متجر رقم 1، بقعة 

 B2 فملغرب فلعربي R387 رقم

فلقنيطر0

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0 تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

ذفت فملوفصفات فلتالية):

 STE BELMAN (: فلتسلية)

.FUTURE SERVICES SARL

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

(،1 رقم) متجر  (: فالآتلاعي) فملقر 

 - B2(فملغرب فلعربي(R387(بقعة رقم

فلقنيطر0..

موضوع فلشركة):
بيع فأل وفت فملدرسية بالتقسيط.

مطبعي.
عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط فلشركة.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 
133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
محرر0) للوفحد0  133) رهم  بقيلة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):
(: بلخلفي) فلرحلن  عبد  فلسيد 

1333)حصة.
فملد0):)99)سنة.

عبد) فلسيد  إلى  أسند  (: فلتسييب)
للبطاقة) فلحامل  بلخلفي،) فلرحلن 

.G 292743(فلوطنية رقم
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

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

رقم)58167)بتاريخ)13) نا ر)2321.
20 P

 STE PRO TRAV
CONSTRUCTION

إعالن
على إثر فلجلع فلعام فلغيب فلعا ي)
21) وليو من طرف) بتاريخ) وفملنعقد 
تقرر فقد  وفلشريك  فلوحيد   فملسيب 

)ما  لي):
زنقة) (6 تغييب فملقر فالآتلاعي من)
فلقنيطر0) (7 رقم) لالعائشة  فألميب0 
ج) علار0  (6 فلبحر) نسيم  إقامة  إلى 
بيب رفمي فلشرقية) (135 بلوك   شقة)

فلقنيطر0.
للشركة) فلتجاري  فالسم  تغييب 
 STE ACHA MOHCINE من)
 STE PRO TRAV إلى) (TRAV

.CONSTRUCTION
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بالقنيطر0  وم) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)667.
21 P
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STE ECO-MATRAV
إعالن

في مسجل  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم) قد  بالقنيطر0  (2321 4) نا ر)  
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة تحلل)

فلخصائص فلتالية):
.STE ECO - MATRAV(:(فلتسلية
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدو 0 ذو شريك وحيد.
فلهدف فالآتلاعي):

أشغال مختلفة فملتعلقة بأعلال)
فلبناء.

فلحدفئق) وصيانة  تزيين  أشغال 
وفملنتزهات.

133.333) رهم) (: فملال) رأس 
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 
133) رهم للحصة فلوفحد0 مقسلة)

كلا  لي):
 133 (: فكريطيط) أنس  فلسيد 

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

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

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فملقر فالآتلاعي):)إقامة فلغولف ج)
 2 448)شقة رقم) إقامة رقم) (137 ه)

فلقنيطر0.
فلتسييب):)أنس فكريطيط.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
فلقنيطر0 بتاريخ)13) نا ر)2321)تحت)

رقم)264.
22 P

شركة شفو شيري
CHEVEUX SHERIS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
من شريك وفحد

فملقر فالآتلاعي : 5، زنقة مستغانم، 
حسان - فلرباط

فلسجل فلتجاري فلرباط 76143
بتاريخ)2)أكتوبر)2323)قرر فلجلع)
فملحدو 0) لشركة شفو شيبي  فلعام 
فملسؤولية من شريك وفحد رأسلالها)

13.333) رهم حل فلشركة.

فلزرفري) ليلى  فلسيد0  تعيين  تم 
مصفية للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
نوفلرب) (15 بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2323)تحت رقم)138513.
لإلشار0 وفلبيان

23 P

شركة غرين وود ديفلوبمنت
 GREEN WOOD

DEVELOPPEMENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فملقر فالآتلاعي : 5، زنقة فملحلد ة،  
فلرباط

فلسجل فلتجاري فلرباط 83935
2323)قرر فلجلع) ماي) (21 بتاريخ)
فلعام لشركة غرين وو    فلوبلنت)
رأسلالها) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

133.333) رهم ما  لي):
مالحظة وفا0 فلسيد محلد فلدبي)

شريك ومسيب فلشركة.
محلد) فملرحوم  حصص  توزيع 

فلدبي على فلورثة.
فلدبي) هشام  فلسيدفن  تعيين 
وسيدي رشيد فلدبى مسيبفن للشركة)

ملد0 غيب محد 0.
آد د) أسا�سي  نظام  فعتلا  

للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
33) يسلرب) فلتجارية بالرباط بتاريخ)

2323)تحت رقم)139836.
لإلشار0 وفلبيان

24 P

شركة برا فرما�سي غيثة
ش.م.م. ذ.ش.و

 STE PARAPHARMACIE GHITA
SARL AU

RC : 109923 - TP : 45305191
IF : 47334761

رأسلالها فالآتلاعي : 53.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلوحد0 1 فلزفهرية 

علار0 1 رقم 1 فلحي فملحلدي - 
مرفكش
تأسيس

بلقت�سى عقد مؤرخ بلرفكش  وم)
تم وضع فلقانون) (2323 21) يسلرب)
فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)
ذفت فلشريك فلوحيد وذفت فلسلات)

فلتالية):

فنبور) فملا ز  شركة  (: فلتسلية)

فكسبور ش.م.م.ذ.ش.

 STE PARAPHARMACIE

.GHITA SARL AU

فلنشاط فملزفول فعليا):)شرفء)وبيع)

وتوزيع فملنتجات وفأل وفت وفملعدفت)

فلصيدالنية.

 1 فلوحد0) (: فالآتلاعي) فملقر 

فلحي) (1 رقم) (1 علار0) فلزفهرية 

فملحلدي)-)مرفكش.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.

 53.333 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

حصة) (133 إلى) مقسم   رهم 

لكل) 533) رهم  فئة) من  فآتلاعية 

وفحد0.

فلسيد0) تعيين  تم  (: فلتسييب)

فلفرفني صوفيا كلسيب وحيد للشركة)

ملد0 غيب محد 0.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) لإل دفع 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلقانوني 

 2319 31) يسلرب) بتاريخ) بلرفكش 

تحت رقم)119139.
ملخص قصد فلنشر

PARAPHARMACIE GHITA

مرفكش

25 P

STE KITCHEN SPACE
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بشريك وحيد

إعالن متعد  فلقرفرفت

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)29)نوفلرب)2323)تم):

لشركة) فلرئي�سي  فملقر  تحويل 

شارع) (15 من) (KITCHEN SPACE

فألبطال،)شقة رقم)4،)فلرباط أكدفل،)

رياض) إقامة  (96 رقم) (،38 إقامة)

فألو ف ة)2،)وال  مطاع)-))تلار0.

فألسا�سي) فلقانون  صياغة  إعا 0 
للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)113168.
26 P

AFIFI CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTABILITE

GMS(:(0661.335.783
AFIFI.CONSULTING@GMAIL.

COM

STE IRM GARDIENNAGE
SARL

فلعام) فلجلع  لقرفرفت  تبعا 
بتاريخ) بالرباط  فملسجل  للشركاء)
 IRM لشركة) (2323 أكتوبر) (12
ذفت) شركة  (GARDIENNAGE
مسؤولية محدو 0 عنوفنها فلتجاري:))
 4 فلبيبوني شارع عقبة علار0) زنقة 
فلرباط قرر فلجلع) (- أكدفل) (7 شقة)

فلعام ما  لي):
فملنصور) أبو  فلسيد  إعفاء)

إسلاعيل من تسييب فلشركة.
توقيف نشاط فلشركة.

فملنصور) أبو  فلسيد  تعيين 
إسلاعيل مصفي فلشركة.

(: فلنشاط) عن  فلتوقف  عنوفن 
 4 فلبيبوني شارع عقبة علار0) زنقة 

شقة)7)أكدفل)-)فلرباط.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2321 7) نا ر) بتاريخ)
رقم) فلتجاري  فلسجل  (113138

.133377
27 P

STE ACTILAB
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 233.333  رهم
 1 BIS(RUE(DE : فملقر فالآتلاعي

TOBROK - RDC(RABAT
فلسجل فلتجاري رقم 59133
فلرقم فلضريبي : 3333973

فلزيا 0 في فلرأسلال فالآتلاعي
تعد ل في فلهدف فالآتلاعي

تعد الت في فلقانون فألسا�سي
لشركة) فلعام  فلجلع  قرر  (: أوال)
بتاريخ فملنعقد  (ACTILAB SARL 

 28) يسلرب)2323)ما  لي):
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فالآتلاعي) فلرأسلال  في  فلزيا 0 
طريق) عن  1.333.333) رهم  بلبلغ)
من) فآتلاعية  حصة  (13.333 جلق)
إلى) لرفعه  وذلك  133) رهم  فئة)

1.233.333) رهم.
تغييب فلهدف فالآتلاعي للشركة.

من) و7) (6 (،3 فلفصول) تغييب 
على) وفملوففقة  فألسا�سي  فلقانون 
للشركة) فملعدل  فألسا�سي  فلقانون 

تبعا لذلك.
لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (: ثانيا)
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 
2321))تحت) 13 نا ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)113223.
ملخص من أآل فلنشر

فملتصرف

28 P

شركة صوفينور)-)لللحاسبة وفإلعالميات)
ش.ذ.م.م.

فملقر فالآتلاعي):)زفوية شارع موالي عبد فلعزيز)
وزنقة وف  فملخازن رقم)5)و8)فلقنيطر0

فلهاتف):)3537.37.78.71
فلنقال):)36.23.59.59.65
فلفاكس):)3537.36.25.38

STE ABWAB AL ATLAS
ش.ذ.م.م.

تفويت حصص 
وتسلية مسيب آد د للشركة

تفويت فلحصص) بلقت�سى عقد 
فملربم بالقنيطر0 مؤرخ في)14) يسلرب)
2323)تم تحد د ما  لي تبعا لللحضر.
أحلد) فلفكيكي  فلسيد  تفويت 
ل) فلسالم  عبد  فلفكيكي  وفلسيد 
133) رهم) فئة) من  حصة  (2533
للوفحد0 لفائد0 فلسيد ناجي عبد هللا)
 5.333 ل) فلجد د  فلتوزيع  ليصبح 

حصة كالتالي):
 3753 (: هللا) عبد  ناجي  فلسيد 

حصة.
 1253 (: فلسيد ناجي عبد فلغاني)

حصة.
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر0  وم)14) يسلرب)2323)تم)

تحد د ما  لي تبعا لللحضر.
أحلد) فلفكيكي  فلسيد  فستقالة 
وفلسيد ناجي عبد فلغاني من منصبهم)

كلسيب ن.

هللا) عبد  ناجي  فلسيد  تسلية 
كلسيب للشركة وإعطائه حق فلتوقيع.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
 2321 14) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0 

تحت رقم)83917.
للضبط وفلنشر

من أآل فملستخرج وفإلشار0

صوفينور

29 P

شركة ارشبيل
فلحل فملسبق للشركة

 DISSOLUTION ANTICIPEE DE
LA SOCIETE

تبعا ملحضر فلقرفر فلجلاعي) ( (- (1
نوفلرب) (33 بتاريخ) فملنعقد  للشركاء)
شركة) فرشبيل  لشركة  (2323
مقرها) فملحدو 0،) فملسؤولية  ذفت 
ساحة) (7 فالآتلاعي بالدفر فلبيضاء،)
فلطابق فلثاني) حي رفسين،) ليز ريس،)
بالدفر) فلتجاري  بالسجل  مسجلة 
73729)قرروف ما) فلبيضاء)تحت رقم)

 لي):
فلحل فملسبق للشركة.

للشركة) فملصفي  فلسيد  فجتيار 
ومنحه فلصالحيات.

تحد د فملقر فالآتلاعي للشركة في)
فلدفر فلبيضاء.

ملصفي) فلصالحيات  تخويل 
فلشركة.

فلقانوني بكتابة) تم فإل دفع  ( (- (2
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية للدفر)
 2323 31) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)763375.
30 P

 STE BENTAYBI IKHWANE
DES HYDROCARBURES

ش.م.م.
فملقر فالآتلاعي : 13 تجزئة حاآة 

فاطنة بن أحلد
فلسجل فلتجاري رقم 593

رفع رأسلال فلشركة
بلوآب آلع عام فستثنائي تقرر)
رفع رأسلال شركة إلى مبلغ)333.333 
 2323 25) يسلرب) بتاريخ)  رهم 

لشركة ذفت فلخصائص فلتالية):

 STE (: فلتسلية)
 BENTAYBI IKHWANE DES

.HYDROCARBURES
صاحب) (: فالآتلاعي) فلهدف 

محطة وقو .
فملقر فالآتلاعي):)13)تجزئة حاآة)

فاطنة بن أحلد.
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدو 0.
 333.333 (: فلشركة) رأسلال 
حصة من) (3333 إلى)  رهم مقسلة 
133) رهم للوفحد0 موزعة بين) فئة)

فلشركاء)على فلشكل فلتالي):
بن طيبي محلد):)753)حصة.

 753 (: فلد ن) صالح  طيبي  بن 
حصة.

بن طيبي مختار):)753)حصة.
بن طيبي هشام):)753)حصة.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 
 13 بتاريخ) فلعقو   وضع  وتم  (593
بلحكلة) (33 تحت رقم) (2323  نا ر)

بن أحلد.
31 P

STE FRID RIF
SARL AU

قفل تصفية فلشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تقرر) (2323 21) يسلرب) في) فملؤرخ 
مسؤولية) ذفت  شركة  تصفية  قفل 
 STE FRID RIF SARL محدو 0)
133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ  (AU
بحي) فالآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
زينة) بن  فملالك  عبد  شارع  فلنقاطة 

رقم)1331)-)تطوفن.
فالطالع) بعد  فلشركاء) قرر  نتيجة 
عليه) وفملصا قة  فملصفي  تقرير  على 
ذمة) إبرفء) فلتصفية  حسابات  وعلى 
مهامه كلصفي وقرر) فملصفي وإنهاء)

بعد ذلك إنهاء)علليات فلتصفية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
4) نا ر) بتاريخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)3332.
مقتطف للنشر وفإلشهار

32 P

  وفن فألستاذ0 إ لان آلجي

موثقة برن سليلان

شارع فلحسن فلثاني،)فلعلار0)41،)فلطابق)2،)

فلرقم)5

STE CHAZA REAL ESTATE
SARL

شركة شازف ريال فستيت
ش.م.م.

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 333.333  رهم

مقرها : فملحلد ة، فملنطقة 
فلصناعية آنوب غرب فملحلد ة، 

فلوحد0 فلصناعية رقم 189
تأسيس

تلقته) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
برن) موثقة  آلجي  غيلان  فألستاذ0 
(،2323 9) نا ر) بتاريخ) سليلان،)
فملسؤولية) محدو 0  شركة  تأسست 

تحلل فلخصائص فلتالية):
 STE CHAZA REAL (: فلتسلية)
ريال) شازف  شركة  (ESTATE SARL
محدو 0) شركة  ش.م.م.) فستيت 

فملسؤولية.
فملوضوع):

طريق) عن  وفلتسييب  فإل فر0،)
فلعقارفت،) لجليع  غيبه  أو  فلكرفء)
فلعقاري) وفلتسييب  فلعقاري  فإلنعاش 
آليع) وإنجاز  أشكاله،) بجليع 
فلطرقات،) وفلتهيئة  فلتبتيب  أعلال 
وفلسباكة،) وفلطالء،وفلجبص،)
فملباني) وتنظيف  صيانة  وفلنجار0،)

فلسكنية وفلصناعية.
فملحلد ة،) (: فالآتلاعي) فملقر 
غرب) آنوب  فلصناعية  فملنطقة 
رقم) فلصناعية  فلوحد0  فملحلد ة،)

.189
رأسلال فلشركة):)333.333) رهم)
مجزء)إلى)3333)حصة فآتلاعية من)
133) رهم للحصة فلوفحد0 تم) فئة)
فكتتابها وتحريرها كلها وموزعة على)

فلشركاء)على فلنحو فلتالي):
 1333 (: فلخياري) فلطيب  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
فلسيد محلد عا ل لحلو):)1333 

حصة فآتلاعية.
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 1333 (: وفلي) علمي  عثلان  سيد 
حصة فآتلاعية.

فبتدفء) سنة  (99 (: فلشركة) مد0 
من تاريخ فلتقييد بالسجل فلتجاري)
حالة تجد د فملد0 أو فلحل) باستثناء)

فملبكر.
جصم) :) تم  فلقانوني) فالحتياط 
لتكوين) فلسنوية  فألرباح  من  (%23

فالحتياط فلقانوني.
فلتسييب):)2323)تسيب فلشركة ملد0)

غيب محدو 0 من طرف كل من):
فلحامل) فلخياري  فلطيب  فلسيد 
 B رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.415871
فلسيد محلد عا ل لحلو فلحامل)
 C رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.677132
فلسيد عثلان علمي وفلي فلحامل)
 BE رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.5932
صحيح) بشكل  فلشركة  تلتزم 
فلتوقيع) جالل  من  فألغيار  تجاه 
فلوحيد لوفحد من فملسيب ن باستثناء)
أن) ال  لكن  فلتي  فلتالية  فلعلليات 
مشتبك) بتوقيع  إال  صحيحة  تعترب 

الثنين))2))من فملسيب ن على فألقل.
فتح) طريق  عن  فلقروض  أجذ 

حساب بنكي أو غيبه.
أو) فملبا لة  أو  فلبيع  أو  فلشرفء)
فلشركات) في  فملساهلة  أو  فلقسلة 
أصل) أو  عقار  أو  بلنقول  سوفء)
تجاري،)إنشاء)فلرهون على فلعقارفت)
وفلحقوق فلعينية فلعائد0 للشركة أو)

على فألصول فلتجارية فلتابعة لها.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
لدى) فلتجاري  فلسجل  في  فلقانوني 
فملحكلة فالبتدفئية باملحلد ة بتاريخ)

11)مارس)2323)تحت رقم)464.
تقييد) تم  (: فلتجاري) فلسجل 
فلتابع) فلتجاري  بالسجل  فلشركة 
لللحكلة فالبتدفئية باملحلد ة تحت)

رقم)25347)من فلسجل فلتحليلي.
بلثابة مقتطف وبيان
فألستاذ0 إ لان آلجي
موثقة برن سليلان

33 P

STE IFRITECH
SARL

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
بالرباط) (2323 4) يسلرب) فملنعقد في)
ش.م.م.) إفريتك  شركة  شركاء) قرر 
زنقة) (6 فلكائن مقرها بأكدفل علار0)
بالسجل) وفملقيد0  فلرباط  تو غا 
فلرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلتجاري 

تحت رقم)139335)ما  لي):
فلشعار) وفستخدفم  إضافة 

فلتجاري فمتي):
 ECOLE SUPERIEURE DES
 SCIENCES ET TEHCHNOLOGIES

.DE L’INGENIERIE
وفإلشهار) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)
بتاريخ (139512 رقم) تحت   فلرباط 

 21) يسلرب)2323.
34 P

STE RAIJ FRUIT
SARL AU

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
بالرباط) (2319 فربف ر) (16 فملنعقد في)
آعفر) آ ت  فلوحيد  فلشريك  قرر 
مقرها) فلكائن  ش.و.) ش.م.م  رشيد 
شارع فلحوز تجزئة بن عبد هللا رقم)
9))فلرباط وفملقيد0 بالسجل فلتجاري)
باملحكلة فلتجارية فلرباط تحت رقم)

129719)ما  لي):
تغييب تسلية فلشركة آ ت آعفر)

.RAIJ FRUIT(رشيد ب رف ح فروت
وفإلشهار) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)
فلرباط تحت رقم)113231)بتاريخ)12 

 نا ر))2321.
35 P

 ACADEMIE MAROCAINE
 DE DEVELOPPEMENT

TERRITORIAL
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2323 19) يسلرب) بالدفر فلبيضاء)في)
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0 لها فلخصائص فلتالية):

فلشركاء):

حامل) رشيد  فارس  فلسيد 

 AB للتعريف رقم) فلوطنية  للبطاقة 

مغربي فلجنسية وفلساكن) (339332

ب إقامة فلفتح)73)شقة رقم)9)تجزئة)

فلنصر تلار0.

فلسيد بريغت عبد فلرحيم حامل)

 GM للبطاقة فلوطنية للتعريف رقم)

وفلساكن) فلجنسية  مغربي  (25669

أحلد) إقامة  كرفسيت  زنقة  ب11)

آاسم شقة رقم)16)حي فملستشفيات)

فلدفر فلبيضاء.

(: فالآتلاعية) فلتسلية 

 ACADEMIE MAROCAINE

 DE DEVELOPPEMENT

.TERRITORIAL

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0.

في) فلغرض من فلشركة  (: فلهدف)

فملغرب وفلخارج):

فلتكوين وفالستشارفت.

للشركات) وفلتدقيق  فلتدريب 

وفإل فرفت فلعامة أو فلخاصة.

بشأن) فلقانونية  فالستشار0 

فلصرف فألآنبي.

آليع) في  وفلتكوين  فالستشار0 

فملجاالت فيلا  خص فلتنظيم وتطوير)

فملقاولة.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 

غيب) أو  مباشر0  بصفة  فملرتبطة 

مباشر0 بإحدى فألنشطة فملشار إليها)

تدعيم) أعاله فلتي من شأنها تسهيل،)

وتنلية نشاط فلشركة وأ ضا آليع)

فملباشر0) فملباشر0 أو غيب  فملساهلات 

هدف) ذفت  مؤسسات  في  كانت  أ ا 

ملاثل.

15)شارع) علار0) (: فملقر فالآتلاعي)

فألبطال شقة)4)أكدفل فلرباط.

مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تاريخ تسجيلها في فلسجل فلتجاري.

حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
133.333) رهم) رأسلال فلشركة في)

فئة) من  حصة  (1333 على) مقسم 

133) رهم للحصة موزعة كالتالي):

فلسيد فارس رشيد):)533)حصة.

 533 (: فلسيد بريغت عبد فلرحيم)

حصة.

فلتسييب):)عين فلسيد بريغت عبد)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلرحيم 
فلوطنية رقم)GM 25669)كلسيب أول)

للشركة.

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

كل) من  فاتح  نا ر  من  فالآتلاعية 

31) يسلرب من نفس) سنة وتنتهي في)

فلسنة.

بنسبة) فالحتفاظ  بعد  (: فألرباح)

لالحتياط فلقانوني  قسم فلباقي) (%5

للشركاء)كل حسب حصته.

وفإلشهار) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

بتاريخ) (113232 رقم) تحت  بالرباط 

12) نا ر)2321.

36 P

STE ZEN AND CHIC
بناء)على فلعقد فلعرفي فملسجل في)

فلعام) فلجلع  تم  (2323 16) يسلرب)

 ZEN AND CHIC(فالستثنائي لشركة

مقرها) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فالآتلاعي فبرشان مريم وبشرى حي)

شقة) (6 علار0) (17 تجزئة) فلرياض 

رأسلالها) فلرباط  (- فلرياض) حي  (2

بالسجل) مسجلة  133.333) رهم 

فلتجاري تحت رقم)143933)وتقرر في)

هذف فلجلع.

وتقرر في هذف فلجلع تعيين فلسيد)

فلبوعزفوي أ وب وفلسيد0 زينب آ ت)

وحلان وفلسيد0 بدفز حنان كلسيب ن)

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

فلتجارية بالرباط  وم)12) نا ر)2321 

تحت رقم)113168.

37 P
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STE MAYASTRANS
فملسجل) فلعرفي  فلعقد  على  بناء)

في)29)سبتلرب)2323)تم فلجلع فلعام)

 MAYASTRANS لشركة) فالستثنائي 

مقرها) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلركابيين عين) فالآتلاعي شارع  وفر 

133.333) رهم) رأسلالها) عتيق،)

مسجلة بالسجل فلتجاري تحت رقم)

128335)وتقرر في هذف فلجلع.

حساب) من  سهم  (533 تفويت)

فلسيد نبيل باعي لفائد0 فلسيد عبد)

هللا باعي.

فستقالة فلسيد نبيل باعي وتعيين)

وحيد) مسيب  فلد ري  مرف   فلسيد 

للشركة.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

فلتجارية بالرباط  وم)14) نا ر)2321 

تحت رقم)4721.

38 P

STE LAFLI SIGNATURE
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)6) نا ر)

تم تأسيس فلقانون فألسا�سي) (2321

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  للشركة 

حيث تتليز بلا  لي):

 STE LAFLI (: فلتسلية)

SIGNATURE)لفلي سينياتيغ.

فلهدف فالآتلاعي):

نباتات) فلزهور،) في  فملتاآر0 

طبيعية أو مصنعة.

فألشياء) في  بالتقسيط  فملتاآر0 

فلزجرفية))فلحلي،)فلثب ات،)فللوحات،)

ورق فلحائط فملطبوع....).

مقاول في أعلال فلد كور أو زجرفة)

فلشقق.

فملقر فالآتلاعي):)15)شارع فألبطال)

شقة رقم)4)أكدفل)-)فلرباط.

فملد0):)99)سنة.

في) محد   فالآتلاعي  فلرأسلال 

133.333) رهم مقسم إلى) مئة ألف)

حصة فآتلاعية بقيلة) (1333 ألف)

مئة)133) رهم للوفحد0 مكتتبة كليا)

ومحرر0 ومخولة إلى فلشركاء)حسب)

فلتقسيم فلتالي):

فلسيد فهد فلشبيهي):)433)حصة.

(: باشري) عرو�سي  ليلى  فلسيد0 

433)حصة.

 233 (: فلشبيهي) ليليا  وفمنسة 

حصة.

فلسيد) تعيين  تم  لقد  (: فلتسييب)

فهد فلشبيهي وفلسيد0 ليلى عرو�سي)

باشري كلسيبفن للشركة وذلك ملد0)

غيب محدو 0.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 12) نا ر) بتاريخ)

.183

فلسجل فلتجاري رقم)148785.
للنشر وفلبيان

39 P

STE SARA - MEX

SARL

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 2323 17) يسلرب) فالستثنائي بتاريخ)

تم فالتفاق على فلحل فملسبق للشركة)

وتصفيتها.

فلسيد عا ل فجوترن،) تعيين  تم 

رقم) فلوطنية  لبطاقة  فلحاملة 

فملز ف ) مغربية،) آنسية  (A665238

مصفي) (1993 أغسطس) (29 سنة)

للشركة.

:) وفر عين) مقر فلتصفية حد  ب)

فلروز،)رقم)1،)فلصخيبفت.

تم وضع فملحضر بالسجل فلتجاري)

بتلار0 بتاريخ)29) يسلرب)2323)تحت)

رقم)1714.

سجل فلتجاري رقم)125929.

40  P

AB VRD & CONSTRUCTION
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
 وعنوفن مقرها فالآتلاعي : 46 شارع 

عقبة، فلطابق فألول، رقم 2، 
أكدفل، فلرباط 13393 فلرباط

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
148851

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (31
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية):
شكل فلشركة):)شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AB (: تسليتها) بلختصر  فالقتضاء)

.VRD(&(CONSTRUCTION
بناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وأشغال عامة.
46)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
عقبة،)فلطابق فألول،)رقم)2،)أكدفل،)

فلرباط)13393)فلرباط.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة.
 133.333 (: مبلغ رأسلال فلشركة)

 رهم مقسم كالتالي):
 1333 بنطنجي) هللا  عبد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وصفات وموفطن فلشركاء):)
 فلسيد عبد هللا بنطنجي،)عنوفنه):)
(،12313 تلار0) (،55 رقم) حي فضلي 

تلار0.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة):)
 فلسيد عبد هللا بنطنجي،)عنوفنه):)
(،12313 تلار0) (،55 رقم) حي فضلي 

تلار0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 فلتجارية بالرباط بتاريخ)14) نا ر)2321 

تحت رقم)291.
41 P

RAHA RAFFINEMENT
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي : أوال  

 مطاع، زنقة سهل ملوية، قطاع 1 
رقم 611، فلطابق فألول، تلار0 13163
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

131699

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون) (2323 نوفلرب) (25

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية):

شكل فلشركة):)شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 RAHA(:(فالقتضاء)بلختصر تسليتها

.RAFFINEMENT

تجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملوف  فلغذفئية وفلتجليلية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)أوال  مطاع،)
زنقة سهل ملوية،)قطاع)1)رقم)611،)

فلطابق فألول،)تلار0)13163.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسلال فلشركة)

 رهم مقسم كالتالي):

 1333 بنطنجي) هللا  عبد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وصفات وموفطن فلشركاء):)

 فلسيد0 حسناء)سنو�سي،)عنوفنه):)

عياض) فلقا�سي  زنقة  ملتقى  (19

وفلدفهومي،)شقة)14)إقامة فألندلس)

  ون فلجامع،)فلرباط)13363.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة):)

 فلسيد0 حسناء)سنو�سي،)عنوفنه):)

عياض) فلقا�سي  زنقة  ملتقى  (19

وفلدفهومي،)شقة)14)إقامة فألندلس)

  ور فلجامع،)فلرباط)13363.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 فالبتدفئية بتلار0 بتاريخ)14) نا ر)2321 

تحت رقم)62.

42 P

AMO F & B
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

وعنوفن مقرها فالآتلاعي : أوال  

 مطاع، زنقة سهل ملوية، قطاع 1 
رقم 611، فلطابق فألول، تلار0 13163
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

131697

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 

في) مؤرخ  موثق  عقد   بلقت�سى 
28) يسلرب)2323)تم إعدف  فلقانون)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

مسؤولية محدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 AMO (: بلختصر تسليتها) فالقتضاء)

.F&B

غرض فلشركة بإ جاز):)شرفء،)بيع)

وتوزيع فملوف  فلغذفئية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)أوال  مطاع،)
زنقة سهل ملوية،)قطاع)1)رقم)611،)

فلطابق فألول،)تلار0)13163.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة.

 93.333 (: فلشركة) رأسلال  مبلغ 

 رهم مقسم كالتالي):

حصة) (333 فلسيد0 أمينة بلغمي)

بقيلة)133) رهم للحصة)؛

 333 فلتدالوي) فملهدي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة)؛

 333 فلتدالوي) عثلان  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وصفات وموفطن فلشركاء):)

(: عنوفنها) بلغمي،) أمينة   فلسيد0 
عليب،) ولد  فال  شارع  (9 رقم) (72

أكدفل،)فلرباط)13393)؛

 فلسيد فملهدي فلتدالوي،)عنوفنه):)
عليب،) ولد  فال  شارع  (9 رقم) (72

أكدفل،)فلرباط)13393)؛

 فلسيد عثلان فلتدالوي،)عنوفنه):)
علار0)72)رقم)9)شارع فال ولد عليب،)

أكدفل،)فلرباط)13393.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة):)

(: عنوفنها) بلغمي،) أمينة   فلسيد0 
علار0)72)رقم)9)شارع فال ولد عليب،)

أكدفل،)فلرباط)13393)؛

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بتلار0.

43 P

BIOADLA
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي : علار0 
رقم 66 شقة رقم 9 زنقة تانسيفت، 

أكدفل - 13393 فلرباط
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

148849

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون) (2323 نوفلرب) (27

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية):

شكل فلشركة):)شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فالقتضاء)

.BIOADLA

فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتصد ر موف  بيوغذفئية وتجليلية.

علار0) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
9)زنقة تانسيفت،) 66)شقة رقم) رقم)

أكدفل،)فلرباط)13393.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسلال فلشركة)

 رهم مقسم كالتالي):

 1333 فضبيب) فسلاعيل  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وصفات وموفطن فلشركاء):)

 فلسيد فسلاعيل فضبيب)،)عنوفنه):)

(،9 شقة) تانسيفت  وف   زنقة  (66

أكدفل،)فلرباط)13393.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة):)

 فلسيد فسلاعيل فضبيب)،)عنوفنه):)

(،9 شقة) تانسيفت  وف   زنقة  (66

أكدفل،)فلرباط)13393.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 فلتجارية بالرباط بتاريخ)14) نا ر)2321 

تحت رقم)293.
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LASSIMA SERVICES
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي : 46 

شارع عقبة، فلطابق فألول، رقم 2، 

أكدفل، فلرباط 13383

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

148853

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

تم إعدف  فلقانون) (2323 نوفلرب) (24

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية):

شكل فلشركة):)شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فالقتضاء)

.LASSIMA SERVICES

فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وأشغال عامة.

46)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

عقبة،)فلطابق فألول،)رقم)2،)أكدفل،)

فلرباط)13383.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسلال فلشركة)

 رهم مقسم كالتالي):

فلسيد عبد فلكريم فلوهابي)1333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وصفات وموفطن فلشركاء):)

فلوهابي،) فلكريم  عبد  فلسيد 
أبي) حي  (32 رقم) (58 زنقة) (: عنوفنه)

رقرفق،)فلرباط)13193.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة):)

فلوهابي،) فلكريم  عبد  فلسيد 
أبي) حي  (32 رقم) (58 زنقة) (: عنوفنه)

رقرفق،)فلرباط)13193.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 فلتجارية بالرباط بتاريخ)14) نا ر)2321 

تحت رقم)293.
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STE RIMAL COLORS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بلوآب 

شركة) تأسيس  تم  (2321 14) نا ر)

ذفت فملليزفت فلتالية):

 STE RIMAL COLORS(:(فلتسلية

.SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

شارع علر) (16 (: فملقر فالآتلاعي)

فملختار،)فلطابق فألول،)فلعيون.

صناعة) (: فالآتلاعية) فلنشاطات 

وتجار0 فلصباغة بجليع أنوفعها.
رأسلال):)133.333) رهم قسم إلى)

1333)حصة)133) رهم لكل وفحد0.

فلتسييب):)يعهد إلى فلسيد فلحسين)

آربوع ألآل غيب مسمى.

باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

14) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)100/2021.
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عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1800

FAYZN
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
8) نا ر) تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ)

تم وضع قوفنين فلشركة ذفت) (2321

فملليزفت فلتالية):

.FAYZN(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

:) تعلق نشاط فلشركة) فملوضوع)

سوفء)باملغرب أو جارآه):

فلبضائع،) نقل  فألشخاص  نقل 

آليع فألنشطة فملتعلقة بالنقل.
أكفول،) زنقة  (: فلرئي�سي)  فملقر 

رقم)12،)حي جط فلرملة)1،)فلعيون.

فلرأسلال):)حد  في مبلغ)133.333 

حصة من) (1333 إلى)  رهم مقسلة 

فئة)133)للوفحد0 موزعة كالتالي):

فلسيد علر فملتال)533)حصة)؛

 533 وفعرفب) فلعلي  عبد  فلسيد 

حصة.

:)تسيب من طرف فلسيدفن) فإل فر0)

علر فملتال وعبد فلعلي وفعرفب.

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

رقم) تحت  (2321 12) نا ر) بتاريخ)

2021/94)سجل تجاري رقم)34671.
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 LES FRIGOS DE LA

MAMORA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأسلالها : 8.333.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 23 زنقة 

مصطفى فملعاني

سجلها فلتجاري رقم 49655
رقم فلتعريف فملوحد 

333384143333357

فستلرفرية فلشركة
1)-)تبعا ملحضر بتاريخ)13) يسلرب)

2323،)قرر فلجلع فلعام غيب فلعا ي)

وضعيتها) رغم  فلشركة  فستلرفرية 

فلصافية فلسالبة.

2)-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

فلتجارية بالدفر فلبيضاء)في)31) يسلرب)

2323)تحت فلرقم)759966.
للبيان وفلنشر
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537(90(29(78

GSM(:(0661(25(96(46

STE CERALUXE TRANS
SARL A AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد

 ADRESSE : DOUAR(MHAMID

 BOUIB SIDI BOUBKER EL HAJ

SOUK EL ARBAA

RC(N° : 26925

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

بسوق) وفملسجل  (2323 21) يسلرب)

وضع) (2321 4) نا ر) بتاريخ) فألربعاء)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

وفحد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

CERALUXE TRANS)حيث تم ما  لي):

تأسيس لشركة تحلل فلخصائص)

فلتالية):

.CERALUXE TRANS(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وفحد.

رأس فملال):)حد  في)133.333) رهم)

قسلة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم لفائد0):

فلسيد حليد فلعوفي)1333)حصة.

نقل فملستخدمين ونقل) (: فلهدف)

فلبضائع.

فملحاميد) :) وفر  فالآتلاعي) فملقر 

سوق) فلحاج،) بوبكر  سيدي  فبويب،)

فألربعاء.

فملد0):)99)سنة.

حليد) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

فلعوفي مسيب للشركة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بسوق) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت) (2321 12) نا ر) بتاريخ) أربعاء)

و26925  فلتبتيبي  بالسجل  (23 رقم)

بالسجل فلتحليلي.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537(90(29(78

GSM(:(0661(25(96(46

STE MORMYR TRANS

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 ADRESSE : DOUAR

 LAANABSSA LALLA MIMOUNA

SOUK EL ARBAA

RC(N° : 26933

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

بسوق) وفملسجل  (2323 7) يسلرب)

 2323 8) يسلرب) بتاريخ) فألربعاء)

فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت) وضع 

 MORMYR محدو 0) مسؤولية 

تأسيس) (: ما  لي) تم  حيث  (TRANS

لشركة تحلل فلخصائص فلتالية):

.MORMYR TRANS(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0.

رأس فملال):)حد  في)133.333) رهم)

قسلة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم لفائد0):

فلسيد مرف  جر فل)533)حصة)؛

فلسيد سليب فملغرفوي)533)حصة.

نقل فملستخدمين ونقل) (: فلهدف)

فلبضائع.

فملقر فالآتلاعي):) وفر فلعنابسة لال)

ميلونة،)سوق أربعاء.

فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)عين فلسيد ن مرف  جر فل)

وسليب فملغرفوي مسيب ن للشركة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بسوق) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
 2321 14) نا ر) فلغرب بتاريخ) أربعاء)
فلتبتيبي) بالسجل  (33 رقم) تحت 

و26933)بالسجل فلتحليلي.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537(90(29(78

GSM(:(0661(25(96(46

STE AYOUMED TRANS
SARL A AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
بشريك وفحد

 ADRESSE : DOUAR(OULED
 HMIDI KARIAT BEN AOUDA

SOUK EL ARBAA
RC(N° : 26931

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
بسوق) وفملسجل  (2323 29) يسلرب)
وضع) (2321 7) نا ر) بتاريخ) فألربعاء)
ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 
وفحد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 
AYOUMED TRANS)حيث تم ما  لي):
تأسيس لشركة تحلل فلخصائص)

فلتالية):
.AYOUMED TRANS(:(فلتسلية

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

رأس فملال):)حد  في)133.333) رهم)
قسلة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم لفائد0):
فلسيد محلد أ وب)1333)حصة.

فلهدف):)نقل فملستخدمين.
فملقر فالآتلاعي):) وفر فوال  فحليدي،)

قرية بن عو 0،)سوق فألربعاء.
فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)عين فلسيد محلد أ وب)
مسيب للشركة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بسوق) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
تحت) (2321 14) نا ر) بتاريخ) أربعاء)
و26931  فلتبتيبي  بالسجل  (29 رقم)

بالسجل فلتحليلي.
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1801 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

Cabinet(Youness(de(Comptabilité
CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537(90(29(78
GSM(:(0661(25(96(46

STE JADISCOM
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
 ADRESSE : DOM(AU 47 RUE
 AMR IBN ASS RCE ISMAIL

BUREAU 4 KENITRA
RC(N° : 58107

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
31) يسلرب)2323)وفملسجل بالقنيطر0))
فلقانون) وضع  (2321 2) نا ر) بتاريخ)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
محدو JADISCOM(0)حيث تم ما  لي:
تأسيس لشركة تحلل فلخصائص)

فلتالية):
.JADISCOM(:(فلتسلية

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

رأس فملال):)حد  في)133.333) رهم)
قسلة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم لفائد0):
 933  SAID JALLOULI فلسيد)

حصة)؛
 BELHACHMI RACHIDA(0فلسيد

133)حصة.
فلغذفئية) فملوف   توزيع  (: فلهدف)

وفملستور .
علر) زنقة  (47 (: فالآتلاعي)  فملقر 
فبن فلعاص،)إقامة فسلاعيل،)مكتب)

رقم)4،)فلقنيطر0.
فملد0):)99)سنة.

فلجلولي) فلسيد  عين  (: فلتسييب)
سعيد فملسيب فلوحيد للشركة بطاقته)

.GB93898(رقم
فلتسجيل) مع  فلقانوني  فإل دفع 
بالسجل فلتجاري تم بكتابة فلضبط)
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)
 83816 رقم) تحت  (2321 12) نا ر)
بالسجل) و239) فإل دفع  بالسجل 

فلتبتيبي و58137)بالسجل فلتحليلي.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537(90(29(78

GSM(:(0661(25(96(46

STE HBIRKO TRANS

SARL A AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 ZIAR KARIAT BEN AOUDA

SOUK EL ARBAA

RC(N° : 26923

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

بسوق) وفملسجل  (2323 21) يسلرب)

وضع) (2321 4) نا ر) بتاريخ) فألربعاء)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

وفحد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

HBIRKO TRANS)حيث تم ما  لي):

تأسيس لشركة تحلل فلخصائص)

فلتالية):

.HBIRKO TRANS(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وفحد.

رأس فملال):)حد  في)133.333) رهم)

قسلة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم لفائد0):

فلسيد مريم فلقطبي)1333)حصة.

فلهدف):)نقل فملستخدمين.

فوال ) :) وفر  فالآتلاعي) فملقر 

سوق) عو 0،) بن  قرية  فحليدي 

فألربعاء.

فملد0):)99)سنة.

مريم) فلسيد0  عين  (: فلتسييب)

فلقطبي مسيب 0 للشركة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بسوق) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت) (2321 12) نا ر) بتاريخ) أربعاء)

و26923  فلتبتيبي  بالسجل  (22 رقم)

بالسجل فلتحليلي.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537(90(29(78

GSM(:(0661(25(96(46

STE NAJAH.CONT

SARL A AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 AMRANE SIDI BOUBKER EL

HAJ SOUK EL ARBAA

RC(N° : 25683

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

وفملسجل بسوق) (2315 فاتح سبتلرب)

 2315 سبتلرب) (2 بتاريخ) فألربعاء)

فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت) وضع 

 STE(مسؤولية محدو 0 بشريك وفحد

NAJAH.CONT)حيث تم ما  لي):

تأسيس لشركة تحلل فلخصائص)

فلتالية):

.STE NAJAH.CONT(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وفحد.

رأس فملال):)حد  في)133.333) رهم)

قسلة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم لفائد0):

 1333 فملختار) فلقي�سي  فلسيد 

حصة.

فلهدف):)نقل فملستخدمين.

فملقر فالآتلاعي):) وفر فوال  علرفن،)

سيدي بوبكر فلحاج،)سوق فألربعاء.

فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)عين فلسيد عبد فلقي�سي)

فملختار مسيب للشركة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بسوق) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت) (2315 سبتلرب) (7 بتاريخ) أربعاء)

بالسجل فلتبتيبي و25683  (324 رقم)

بالسجل فلتحليلي.

54 P

ANIMAC
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

رأسلالها : 1.333.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : سيدي فلربنو�سي، 
حي صناعي، طريق 113، كلم 12، 

فلدفر فلبيضاء
رقم فلسجل فلتجاري : 84645

وفقا ملحضر قرفرفت فلجلعية) (- (I
فلعامة غيب فلعا  ة ملساهمي فلشركة)
تقرر) (،2323 سبتلرب) (29  بتاريخ)

ما  لي):
 Sean(Robert(Smith(إقالة فلسيد

من منصب مسيب فلشركة.
 Mohamed Zied فلسيد) تعيين 

Sghair)كلسيب آد د لشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
 2323 7) يسلرب) في) فلبيضاء)  بالدفر 

تحت رقم)756412.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فملساهم فلوحيد

55 P

 SPERIAN PROTECTION
GLOVES MOROCCO

 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
رأسلالها : 1.653.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : زنقة فلحوزف، 
عكاش، فلدفر فلبيضاء

رقم فلسجل فلتجاري : 64311
وفقا ملحضر قرفرفت فلجلعية) (- (I
فلعامة غيب فلعا  ة ملساهمي فلشركة)
تقرر) (،2323 سبتلرب) (29  بتاريخ)

ما  لي):
 Sean(Robert(Smith(إقالة فلسيد

من منصب مسيب فلشركة.
 Mohamed Zied فلسيد) تعيين 

Sghair)كلسيب آد د لشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
 2323 7) يسلرب) في) فلبيضاء)  بالدفر 

تحت رقم)756411.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فملساهم فلوحيد

56 P
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 PHOENIXDARTS

MOROCCO
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

مساهم وحيد

رأسلالها : 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فضاء بورت أنفا، 

3 شارع باب فملنصور، فلطابق فألول، 

رقم 3، فلدفر فلبيضاء

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

مساهم وحيد،)جصائصها كالتالي):

 PHOENIXDARTS (: فلتسلية)

.MOROCCO

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت مساهم وحيد.

فلشركة) رأسلال  (: فلرأسلال)

إلى) 13.333) رهم مقسم  في) محد  

ب) تقدر  فسلية  بقيلة  حصة  (133

133) رفهم للحصة فلوفحد0 مرقلة)

133)آليع فألسهم محرر0) إلى) (1 من)

بالكامل ومخصصة لللساهم فلوحيد.

فملوضوع):)أهدفف فلشركة باملغرب)

وجارآه كالتالي):

فلسهام) وتأآيب  وتسويق  ترويج 

فلغيار) قطع  وكذلك  فإللكتبونية 

وجدمة ما بعد فلبيع)؛

ترويج أللعاب فلرشق بالسهام من)

جالل مسابقات لعبة فلسهام وتنظيم)

فلفعاليات ذفت فلصلة)؛

آليع) إآرفء) أعم،) وبصور0 

أو) فلتجارية  أو  فملالية  فملعامالت 

فلعقارية) أو  فملنقولة  أو  فلصناعية 

فملتعلقة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

أن) فملحتلل  من  أو  فملذكور  بال�سيء)

تساهم في تطويره.

بورت) فضاء) (: فالآتلاعي) فملقر 

فلطابق) شارع باب فملنصور،) (3 فنفا،)

فألول،)رقم)3.

من  وم) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتقييد بالسجل فلتجاري للدفر فلبيضاء.

فملساهم فلوحيد):

  PHOENIXDARTS EUROPA
للقانون) تابعة  شركة  (،PDEU

فلرئي�سي) مكتبها  فإلسباني،) قع 

 Rambla(Catalunya(66,(1st(Floor,

  Door( A( B( C,( 08007,( Barcelone

مسجلة في سجل فلشركات وفلتجار0،)

.B67591289(تحت رقم

فملد ر):

من) (Ruben( Funosas فلسيد)

موفليد)13)أبريل)1979)وحامل آوفز)

فلسفر رقم)PAL263754)؛

من) (Lee( Seungyoon فلسيد)

موفليد)17)فربف ر)1989)وحامل آوفز)

.M38336443(فلسفر رقم

فلسجل) في  فلشركة  تسجيل  تم 

رقم) تحت  فلبيضاء) للدفر  فلتجاري 

.483865

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

فلتجارية بالدفر فلبيضاء.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

57 P

KR GROUP
SARL AU

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I

تلت) (2321 14) نا ر) بالرباط  وم)

لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 

محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد لها)

فلخصائص فلتالية):

.KR GROUP(:(فلتسلية
وصالون) صيدلية،) (: فلهدف)

بائع) وفلتجليل،) فلشعر  تصفيف 

مستحضرفت فلتجليل.

 فملقر فالآتلاعي):)79)شارع فبن سينا،)

أكدفل،) (،4 فلطابق) (14 رقم) شقة 

فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)133.333) رهم.

فلشركة) تسييب  عهد  (: فإل فر0)

فلسيد0 جد جة سوميب.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
غا ة)31) يسلرب.

تم فإل دفع فلقانوني وتسجيل) (- (II
فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة)
فلتجارية بالرباط بتاريخ)14) نا ر)2321 

تحت رقم)113285.
58 P

دايلي بيزنس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
 قدر رأسلالها : 133.333  رهم

فلعنوفن : 6 زنقة ضا ة عوف، فلطابق 
فلرفبع، شقة رقم 16، أكدفل، 

فلرباط
فتفق) عرفي  عقد  بلقت�سى 
» ف لي بيزنس») فلجلع فلعام لشركة)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0  قدر)
133.333) رهم ويوآد) رأسلالها ب)
(: فلتالي) بالعنوفن  فالآتلاعي  مقرها 
زنقة ضا ة عوف،)فلطابق فلرفبع،)شقة)
رقم)16،)أكدفل،)فلرباط على ما  لي):

1)-)تصفية فلشركة):
فلسابق) فلحل  فلعام  فلجلع  قرر 

ألوفنه لشركة)» ف لي بيزنس».
2)-)تعيين مأمور فلتصفية):

تقرير) على  فلعام  فلجلع  صا ق 
مأمور لتصفية شركة)» ف لي بيزنس»)

فلسيد أمين سوسان فليعقوبي.
3)-))مقر فلتصفية):

قرر فلجلع فلعام فملقر فالآتلاعي)
محال لتصفية فلشركة.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
بتاريخ) بالرباط  فالبتدفئية   باملحكلة 

14) نا ر)2321)تحت رقم)113245.
59 P

ZEARS CLEAN SERVICES
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  قد  (،2323 3) يسلرب)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
بشريك وحيد وفلتي تحلل فلخصائص)

فلتالية):
 ZEARS CLEAN (: فلتسلية)

.SERVICES

تنظيف) (: فالآتلاعي) فلهدف 
(- تجار0) (- فملحالت وفملخازن وفلشقق)

فستيبف  وتصد ر.
رأس فملال):)133.333) رهم.

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

حي) بتلار0  (: فالآتلاعي) فملقر 
شقة) (917 فلعلويين زنقة جليل رقم)

1)تلار0.
فلتسييب):)فلغزوفني مهدي.

فإل دفع فلقانوني):)13) نا ر)2321.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 
باملحكلة فالبتدفئية بتلار0)131693.
60 P

LES CELLIERS DE MEKNES
SA

 Siège(social : CHATEAU
 ROSLANE COMMUNE RURALE

IKKEDAR EL HAJEB
R.C(N° 17136

وفقا ملحضر مجلس فإل فر0 لشركة)
 LES CELLIERS DE MEKNES»
SA» فملنعقد بتاريخ 29  ونيو 2318 
قرر أعضاء مجلس فإل فر0 فستنتاج 
فنتهاء وال ة فلسيد0 غيثة مارية زنيرب 
وبالتالي  فإل فر0  مجلس  كرئيسة 
سنوفت  ستة  ملد0  وال تها  تجد د 
تنتهي عند فآتلاع فلجلعية فلعامة 
فلسنة  حسابات  على  فملوففقة 
31  يسلرب  في  فملنتهية  فالآتلاعية 

.2323
فلسجل  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاري بلكناس بتاريخ 24 أكتوبر 

2318 تحت رقم 4394.
61 P

STE MERCA SERVICES
بلقت�سى محضر فلجلع فلعام تم)

فالتفاق على ما  لي):
 2 رقم) (: من) فلشركة  مقر  تغييب 
زنقة آد0 فلرباط) (6 علار0 فس س ف)

إلى)17)علار0)139)تامسنا تلار0.
فلتجارية) باملحكلة  فإل دفع  تم 

.D113275(بالرباط تحت رقم
62 P
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 DATA INGENIERIE

 DEVELOPPEMENT &

CONSULTING
SARL

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إعدف ) تم  بالرباط  (2323 2) وليو)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فملسؤولية فملحدو 0 باملليزفت فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

 DATA (: فلشركة) تسلية 

 INGENIERIE DEVELOPPEMENT

.&(CONSULTING(SARL

مكتب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالستشارفت  في  متخصص   رفسات 

فلسوسيو  وفألبحاث  فملعلوماتية 

فقتصا  ة.

زنقة   6  : فالآتلاعي  فملقر  عنوفن 

ضا ة عوف فلطابق فلرفبع فلشقة 16 

أكدفل - فلرباط.

أآلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة.

فلسنة فملالية : من فاتح  نا ر إلى 

31  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

 13.333  : فلشركة  رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي :

فلسيد أحلد فلضاوي : 45 حصة 

بقيلة 133  رهم للحصة.

فلسيد0 و  ان كاملي : 45 حصة 

بقيلة 133  رهم للحصة.

فلسيد أكرم كاملي : 13 حصص 

بقيلة 133  رهم للحصة.

فإلسم فلشخ�سي وفلعائلي وعنوفن 

كاملي  أكرم  فلسيد   : فلشركة  مسيب 

عنوفنه حي فلسدري بلوك 5 زنقة 63 

رقم 4 فلدفر فلبيضاء.

فلتجاري:   فلسجل  في  فلتقييد  رقم 

فلتجارية  باملحكلة   ،146841

بالرباط بتاريخ 19 أكتوبر 2323.

63 P

سونطر سيزام بلوس دو 
فورماسيون اي ديفلوبمون 

بريفي
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2321 6) نا ر) بالقنيطر0  وم)

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد بالخصائص فلتالية):

فلتسلية):)سونطر سيزفم بلوس  و)

فورماسيون في   فلوبلون بريفي.

محلد) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 
 396 رقم) (15 رفنية) إقامة  فلخامس 

فلطابق فلثاني مكتب)12)فلقنيطر0.

فملد0):)99)سنة.

نقل) (: فلشركة) موضوع 

فملستخدمين)-)نقل فلبضائع.
 133.333 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

أسند إلى فلسيد ف وب) (: فلتسييب)

فلقاسمي.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2321 6) نا ر)

.58365

64 P

أ.ش.ن تور
فلهاتف : 36.69.15.99.55

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0  وم)28) يسلرب)2323)تم)

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد بالخصائص فلتالية):

فلتسلية):)أ.ش.ن تور.

فملنطقة) (2411 (: فالآتلاعي) فملقر 

فملطهر0 فلساكنية فلقنيطر0.

فملد0):)99)سنة.

نقل) (: فلشركة) موضوع 

فملستخدمين)-)نقل فلبضائع.
 133.333 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

أسند إلى فلسيد محلد) (: فلتسييب)

فلشيباني.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)

28) يسلرب)2323)سجل تجاري رقم)

.58357

65 P

جل يوسرا غارد
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2321 5) نا ر) بالقنيطر0  وم)

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد بالخصائص فلتالية):

فلتسلية):)آل  وسرف غار .
4)شارع) 23)رقم) (: فملقر فالآتلاعي)

4)ميلوزف) فنوفل علار0 فلوري مكتب)

فلقنيطر0.

فملد0):)99)سنة.

نقل) (: فلشركة) موضوع 

فملستخدمين)-)نقل فلبضائع.
 133.333 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

فلسيد) إلى  أسند  (: فلتسييب)

قشقاش سعيد.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2321 5) نا ر)

.57141

65P مكرر

ديامون نوار طرونس
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2321 17) نا ر) بالقنيطر0  وم)

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد بالخصائص فلتالية):

فلتسلية):)  امون نوفر طرونس.
4)شارع) 23)رقم) (: فملقر فالآتلاعي)

4)ميلوزف) فنوفل علار0 فلوري مكتب)

فلقنيطر0.

فملد0):)99)سنة.

نقل) (: فلشركة) موضوع 

فملستخدمين)-)نقل فلبضائع.
 133.333 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

أسند إلى فلسيد سعيد) (: فلتسييب)

فلشنوف.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية باملحلد ة بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2321 13) نا ر)

.58187

66 P

RESTOFIR
ش.م.م ش.و

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2323 أكتوبر) (23 بتاريخ) بالرباط 

فلخصائص) ذفت  تأسيس شركة  تم 

فلتالية):

.RESTOFIR(فلتسلية):)شركة

شركة) (: فلقانونية) فلصفة 

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو  ة 

فلوحيد.

فلهدف فالآتلاعي):)مطعم.

ملون فلحفالت.

إ فر0 فلعلليات فلتجارية.

فلرأسلال للشركة):)حد  رأسلال)

بقيلة) 133.333) رهم  في) فلشركة 

133) رهم) فئة) من  سهم  (1333

للسهم،)في ملك فلسيد0 فلعفيب غزالن.

شارع عبد) (133 (: فملقر فالآتلاعي)

فلكريم فلخطابي فملحيط فلرباط.

فلعفيب) فلسيد0  عينت  (: فلتسييب)

غيب) ملد0  فلشركة  مسيب0  غزالن 

محدو 0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل في فلسجل فلتجاري إال إذف)

حصل فسخ أو فمتدف .

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فلتسجيل) تاريخ  من  تبتدئ  فألولى 

في وتنتهي  فلتجاري  فلسجل   في 

 31) يسلرب)2321.
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للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) فلتجارية  باملحكلة 

2321)تحت رقم)113347.

فلسجل) في  فلشركة  تسجيل  وتم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

بالرباط تحت رقم)148897)من نفس)

فليوم.

67 P

STE TIDDUKLA
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

لشركة) (2323 28) يسلرب) فملؤرخ في)

فملسؤولية  ذفت   «TIDDUKLA»

مقرها  وفحد،  بشريك  فملحدو 0 

فلطابق   64 ف  فقامة   : فالآتلاعي 

فألر�سي ج 2 مرآان 1 فلقطعة فألولى 

مكناس قد تقرر :

من  حصة   1333 وتحويل  بيع 

فملللوكة  فلشركة  حصص  مجلوع 

إلى  هشام  آرير  فلسيد  طرف  من 

فلسيد0 جد جة فلسرفج.

للشركة  فلوحيد  فملسيب  فستقالة 

فلسيد0  وتعيين  هشام  آرير  فلسيد 

وحيد0  مسيب0  فلسرفج  جد جة 

للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

15  نا ر  بتاريخ  بلكناس  فلتجارية 
2321 تحت رقم 239 سجل تجاري 

رقم 46461.

68 P

STE DIYAR MEKNES
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

لشركة) (2323 نوفلرب) (16 فملؤرخ في)

«DIYAR MEKNES»)ذفت فملسؤولية)
زنقة) (: فالآتلاعي) مقرها  فملحدو 0،)

ج) م  (11 فلشقة) (3 علار0) فسفي 

مكناس قد تقرر):

فلحساب فلنهائي للتصفية.
موففقة على تقرير فملصفي.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بلكناس  فلتجارية 
فلسجل  رقم   ،23 رقم  تحت   2321

فلتجاري 25437.
69 P

ACHANNOUD TRANS
ش.م.م

حي عريض سكتور 3 رقم 64 
فلناضور

1)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)
فالستثنائي ليوم)26)نوفلرب)2323)تم)

ما  لي):
شركة) وفسخ  حل 
 »ACHANNOUD TRANS»

ش.م.م،)وتعيين فلقائم بالتصفية.
2)-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
9) يسلرب) بالناضور  وم) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)3743.
70 P

ACHANNOUD TRANS
ش.م.م

حي عريض سكتور 3 رقم 64 
فلناضور

23)نوفلرب) 1)-)بلقت�سى قرفر  وم)
2323)تم ما  لي):

شركة) تصفية  فنتهاء)
 »ACHANNOUD TRANS»
مهام فلقائم بتصفية) وإنهاء) ش.م.م،)

فلشركة.
2)-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
9) يسلرب) بالناضور  وم) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)3722.
71 P

RABHIPORT
ش.م.م

حي بوشوفف زنقة 41 رقم 11 
فلناضور

7) يسلرب) بلقت�سى قرفر  وم) (- (1
2323)تم ما  لي):

شركة) تصفية  فنتهاء)
«RABHIPORT»)ش.م.م،)وإنهاء)مهام)

فلقائم بتصفية فلشركة.

2)-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
9) يسلرب) بالناضور  وم) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)3725.
72 P

URANIUM
SNC

حي لعري فلشيخ زنقة 112 رقم 46 
فلناضور

ليوم) فلتأسي�سي  فلعقد  بلقت�سى 
قوفنين) تحرير  تم  (2323 نوفلرب) (17
 SNC فلجلاعي) فإلسم  في  شركة 

وفملتليز0 بلا  لي):
شركة) (: فلتجاري) فإلسم 

.URANIUM SNC
لعري  حي   : فلتجاري) فلعنوفن 

فلشيخ زنقة 112 رقم 46 فلناضور.
فالنطباع) (: فلتجاري) فلنشاط 
فلطباعة) (- ((IMPRESSION(
 CONCEPTION -( فلتصليم) (-

.(DESIGN
فملد0):)99)سنة.

13.333) رهم وموزع) (: فلرأسلال)
133) رهم) بقيلة) حصة  (133 على)

للحصة وموزعة كلا  لي):
فشرف) محلد  فملسعو ي  فلسيد 

5.333) رهم أي)53)حصة.
 5.333 رفنية) فملسعو ي  فلسيد0 

 رهم أي)53)حصة.
عين فلسيد فملسعو ي) (: فلتسييب)
محلد فشرف مسيبف للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.
فلربح) من  (5 (% تخصم) (: فألرباح)

فلصافي من أآل فالحتياط فلقانوني.
وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
11) يسلرب) فالبتدفئية بالناضور  وم)

2323)تحت رقم)3742.
73 P

HAJLA CASH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
ش.م.م وذفت فلشريك فلوحيد

مقرها فلرئي�سي فزغنغان فلناضور
وفملقيد0 بالسجل فلتجاري 19961

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 فملؤرخ في فاتح  يسلرب)

وفلكائن) للشركة،) تابع  فرع  إنشاء)
رقم) (1 عنوفنها حي أوال  لحسن زنقة)
من) وفملسيب  فلناضور،) عريض  (233

طرف فلسيد سفيان حجلة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) يسلرب) فالبتدفئية بالناضور  وم)

2323)تحت رقم)3782.
74 P

 BROTHERS EL
MOUSSAOUI

ش.م.م
حي ترقاع فلشرقية فلناضور

ليوم) فلتأسي�سي  فلعقد  بلقت�سى 
تم تحرير قوفنين) (2323 13) يسلرب)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

ش.م.م وفملتليز0 بلا  لي):
شركة) (: فلتجاري) فإلسم 
 BROTHERS EL MOUSSAOUI

ش.م.م.
ترقاع  حي   : فلتجاري) فلعنوفن 

فلشرقية فلناضور.
فلطرو ) نقل  (: فلتجاري) فلنشاط 
فستيبف ) (- ((Transport de colis(
فلغذفئية) فملنتجات  وتصد ر 
 Import export( فملنزلية) وفألآهز0 
 de produits alimentaires et

.(d’électroménager
فملد0):)99)سنة.

133.333) رهم) (: فلرأسلال)
وموزع على)1333)حصة بقيلة)133 

 رهم للحصة وموزعة كلا  لي):
 53.333 فحلد) فملوساوي  فلسيد 

 رهم أي)533)حصة.
 53.333 فلسيد فملوساوي محلد)

 رهم أي)533)حصة.
فلتسييب):)عين فلسيد ن فملوساوي)
مسيب ن) محلد  وفملوساوي  فحلد 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.
فلربح) من  (5 (% تخصم) (: فألرباح)

فلصافي من أآل فالحتياط فلقانوني.
وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
18) يسلرب) فالبتدفئية بالناضور  وم)

2323)تحت رقم)3793.
75 P
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RABHIPORT
ش.م.م

حي بوشوفف زنقة 41 رقم 11 
فلناضور

1)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)
 2323 فالستثنائي ليوم فاتح  يسلرب)

تم ما  لي):
شركة) وفسخ  حل 
وتعيين) ش.م.م،) («RABHIPORT»

فلقائم بالتصفية.
2)-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
9) يسلرب) بالناضور  وم) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)3724.
76 P

SOCIETE SAHARA AMINE 1
SARL

سجل تجاري رقم 25137
تغييب شركة

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

1)-)وفا0 فلشريك علي فلبو ناني.
حصص) (13 ب) فالحتفاظ  (- (2

لورثة فملتوفى علي فلبو ناني.
فحلد) للسيد  فلتسييب  فئم  (- (3

حسن.
4)-)فإل دفع فلقانوني):)تم باملحكلة)
8) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)2021/88.
77 P

مراي
شركة محدو 0 فملسؤولية
فلرأسلال : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 38 ملر فلسفورفس 
عين فلسبع

فلدفر فلبيضاء
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة

تعد الت قانونية
17) ونيو) بتاريخ) للقرفر  طبقا 
2319،)قرر شركاء)شركة مرفي شركة)

محدو 0 فملسؤولية ما  لي):
من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 
133.333) رهم إلى)1.333.333) رهم)
وذلك بخلق)9333)حصة فآتلاعية.

تعد الت قانونية للفصلين)6)و7.

لدى) فلضبط  بكتابة  فإل دفع  تم 

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 

رقم) تحت  (،2319 22) وليو) بتاريخ)

.739259

78 P

مراي
شركة محدو 0 فملسؤولية

فلرأسلال : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 38 ملر فلسفورفس 

عين فلسبع

فلدفر فلبيضاء

تفويت فلحصص
فالتفاق على تفويت فلحصص

تعد الت قانونية
أكتوبر) (9 بتاريخ) للقرفر  طبقا 

2318،)قرر شركاء)شركة مرفي شركة)

محدو 0 فملسؤولية ما  لي):

عبد) فلسيد  (: فلحصص) تفويت 

تحت) ويحول  يعطي  فلرفيس  فلرزفق 

حصة) (143 فلعا  ة) فلضلانات  كل 

فلخاصة به في رفسلال شركة مرفي)

 143 للسيد سعيد كفى فلذي  قبل)

حصة بقيلة)14.333) رهم.

تعطي) فلرفيس  مليكة  فلسيد0 

وتحول تحت كل فلضلانات فلعا  ة)

رفسلال) في  بها  فلخاصة  حصة  (71

كفى) فبرفهيم  للسيد  مرفي  شركة 

 7.133 حصة بقيلة) (71 فلذي  قبل)

 رهم.

فالتفاق على تفويت فلحصص):

محلد كفى)643)حصة.

سعيد كفى)143)حصة.

محلد فلرفيس)143)حصة.

فبرفهيم كفى)71)حصة.

فملجلوع):)1333)حصة.

فلرفيس،) محلد  فلسيد  (: فإل فر0)

محلد كفى وسعيد كفى.

فإلمضاء):)فملشتبك):)فلسيد محلد)

فلرفيس،)محلد كفى وسعيد كفى.

تعد الت قانونية للفصلين)6)و7.

لدى) فلضبط  بكتابة  فإل دفع  تم 

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 

رقم) تحت  (،2319 ماي) (39 بتاريخ)

.731934

79 P

مراي
شركة محدو 0 فملسؤولية

فلرأسلال : 1.333.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 38 ملر فلسفورفس 

عين فلسبع

فلدفر فلبيضاء

تفويت فلحصص
فالتفاق على تفويت فلحصص

فستقالة مشارك باإل فر0
تعيين مسيب آد د

فإلمضاء
تعد الت قانونية

فغسطس) (7 بتاريخ) للقرفر  طبقا 

2319،)قرر شركاء)شركة مرفي شركة)

محدو 0 فملسؤولية ما  لي):

فلسيد محلد) (: تفويت فلحصص)

كل) تحت  ويحول  يعطي  فلرفيس 

حصة) (143 فلعا  ة) فلضلانات 

فلخاصة به في رفسلال شركة مرفي)

 143 للسيد سعيد كفى فلذي  قبل)

حصة بقيلة)14.333) رهم.
فلسيد فبرفهيم كفى يعطي ويحول)

 71 فلعا  ة) فلضلانات  كل  تحت 

حصة فلخاصة به في رفسلال شركة)

مرفي للسيد سعيد كفى فلذي  قبل)

71)حصة بقيلة)7.133) رهم.

فالتفاق على تفويت فلحصص):

محلد كفى)643)حصة.

سعيد كفى)9.357)حصة.

فملجلوع):)13.333)حصة.

فستقالة فملشارك باإل فر0 فلسيد)

محلد فلرفيس ومحلد كفى.

فلسيد سعيد) (: تعيين مد ر وفحد)

كفى.

سعيد) للسيد  فملستقل  فإلمضاء)

كفى.

 7 (،6 تعد الت قانونية للفصلين)

و14.

لدى) فلضبط  بكتابة  فإل دفع  تم 
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 
تحت رقم) (،2319 سبتلرب) (9 بتاريخ)

.712956
80 P

B A I TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

لشريك وحيد
فلسجل فلتجاري لطنجة

عد  92339
تأسيس

فلعرفي) فلتأسيس  عقد  بلقت�سى 
فملؤرخ بطنجة في)25)سبتلرب)2318،)
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 
فلخصائص) تحلل  وفلتي  فملحدو 0 

فلتالية):
ي) ف  ب  (: فالآتلاعية) فلتسلية 

ترفنس.
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 لشريك وحيد.
هدف) حد   (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلشركة في):
نقل فلبضائع،)وطنيا و وليا.

فلبضائع) أنوفع  آليع  نقل 
وفألشخاص،)وطنيا و وليا.

فملالية) فلعلليات  كل  وعلوما،)
وفلتجارية وفلصناعية،)فلعقارية وغيب)
فلعقارية فلتي ترتبط بالهدف فألسا�سي)
أعاله أو فلتي من شأنها أن تساعد على)

تنلية أنشطة فلشركة.
فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
 133.333 مبلغ) في  حد   فالآتلاعي 
 رهم مجزأ إلى)133)حصة فآتلاعية)
لكل) 1333) رهم  قدرها) بقيلة 
للسيد) كلها  جصصت  وقد  وفحد0،)

علا  فللجري.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

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

31) يسلرب.
شارع  وسف) (5 (: فملقر فالآتلاعي)

فبن تاشفين طابق)2)رقم)3،)طنجة.
فللجري) علا   فلسيد  (: فلتسييب)

مسيب للشركة لفتب0 غيب محدو 0.
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لدى) فنجازه  تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

تحت) (،2318 أكتوبر) (5 ف) بطنجة 

رقم)217755،)حيث سجلت فلشركة)

بالسجل فلتحليلي عد )92339.

81 P

IMAGERIE MEDICAL 

AL HAKIM
SARL

 ENSEIGNE : CABINET(DE

RADIOLOGIE AL HAKIM

فلتصوي فلطبي فلحكيم

عالمةتجارية : عيا 0 ر  ولوجي 

فلحكيم

فلسجل فلتجاري لطنجة عد  

13441

تفويت حصص فآتلاعية
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

فالستثنائية لشركاء)فلشركة فملسلا0:)

برأسلال) فلحكيم،) فلطبي  فلتصوير 

912.333) رهم،) قدره) فالآتلاعي 

شارع سيدي) (71 (: مقرها فالآتلاعي)

بالسجل) فملسجلة  طنجة،) بوعبيد،)

فلتجاري لطنجة تحت فلرقم فلتحليلي)

عد )13441،)فملؤرخ بطنجة،)تقرر):

 27 فملصا قة على عللية تفويت)

حصة فآتلاعية بقيلة فسلية تبلغ)

833) رهم لكل وفحد0،)مللوكة سلفا)

للسيد فحلد فلعلمي)9،)فلسيد فوزي)

لحلاري) وفاء) وفلسيد0  (9 صفريوي)

فلسيد) لفائد0  وذلك  (،9 فلتللساني)

أمين بنلو�سى)27.

 69 فملصا قة على عللية تفويت)

تبلغ) بقيلةفسلية  فآتلاعية  حصة 

833) رهم لكل وفحد0،)مللوكة سلفا)

فلسيد) (،23 فلعلمي) فحلد  للسيد 

وفاء) وفلسيد0  (23 صفريوي) فوزي 

لحلاري فلتللساني)23،)وذلك لفائد0)

فلسيد0   نة فلعلمي)69.

تعد ل في فملا 0)7)لقوفنين فلشركة.

تحيين فلقانون فألسا�سي.

فنجازه) تم  قد  فلقانوني  فإل دفع 

باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 

سبتلرب) (4 بتاريخ) بطنجة،) فلتجارية 

حيث) (،233522 رقم) تحت  (،2323

فلتجاري) بالسجل  مسجلة  فلشركة 

عد ) فلتحليلي  فلرقم  تحت  لطنجة 

.13441

82 P

 CENTRE POLYVALENT

TINGIS
SARL

فلسجل فلتجاري لطنجة عد  

56113

تحويل فملقر فالآتلاعي
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

فلشركة فملسلا0) فالستثنائية لشركاء)

برأسلال) تنجس»،) بوليفالو  »مركز 

8.333.333) رهم) قدره) فالآتلاعي 

لطنجة) فلتجاري  بالسجل  فملسجلة 

(،56113 تحت فلرقم فلتحليلي عد )

تقرر):

تحويل فملقر فالآتلاعي):

(: من) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

زفوية شارع موالي فسلاعيل وشارع)

رقم) فإلسلاعيلية  إقامة  أكسياس 

تجزئة) مالباطا  طريق  إلى  طنجة  (6

لغندوري)E1)طنجة.

فملنفصل) بتوقيع  تلتزم  فلشركة 

 13 ما 0) في  فملذكورين  ملسيب ن 

محلد) عالل  ف ت  (: للتعريف)

محلد) عالل  ف ت  )ك)55355)،)

عالل  اسين) وف ت  )ك339763))

.(K498576(ك(

تحيين فلقانون فألسا�سي.

لدى) فنجازه  تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

تحت) (،2323 19) يسلرب) بطنجة في)

رقم)233184،)حيث سجلت فلشركة)

بالسجل فلتحليلي عد )56113.
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RATICOM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فلسجل فلتجاري رقم 23277

فلزيا 0 في فلرفسلال فالآتلاعي
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

فلشركة فملسلا0) فالستثنائية لشركاء)

مسؤولية) ذفت  شركة  رفتكوم،)

قدره) فالآتلاعي  برأسلال  محدو 0،)

فالآتلاعي) مقرها  533.333) رهم،)

منطقة)7)شارع مكسيك طابق)2)رقم)

11)طنجة،)مسجلة بالسجل فلتجاري)

عد ) فلتحليلي  فلرقم  تحت  لطنجة 

23277،)فملؤرخ بطنجة في)8) يسلرب)

2323،)تقرر):

في) فلزيا 0  عللية  على  فملصا قة 

 533.333 بقيلة) فلشركة  رأسلال 

533.333) رهم إلى)  رهم ورفعه من)

وذلك عن طريق) 1.333.333) رهم 

 REPORT A فقتطاع من فحتياطات)

NOUVEAU)فلشركة.

تعد ل في فملا 0)7)لقوفنين فلشركة.

فملا 0)7):)فلرأسلال فالآتلاعي):

قدره) فالآتلاعية  فلرأسلال 

على) مقسم  1.333.333) رهم 

بقيلة) فآتلاعية  حصة  (13.333

فسلية تبلغ)1333) رهم لكل وفحد0،)

مقسلة على فلشكل فلتالي):

فلسيد شوحو محلد  اسين)9333 

حصة فآتلاعية.

1333)حصة) فلسيد0 حلري منة)

فآتلاعية.

حصة) (13.333 مجلوعه) ما  أي 

فآتلاعية.

تحيين فلقانون فالسا�سي.

فنجازه) تم  قد  فلقانوني  فإل دفع 

باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 

21) يسلرب) فلتجارية بطنجة بتاريخ)

حيث) (،237392 رقم) تحت  (،2323

فلتحليلي) بالسجل  مسجلة  فلشركة 

عد )23277.
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 STE TEXTILE MARKETING

SYSTEMS
SARL

فلسجل فلتجاري رقم 21181

فلحل فملبكر للشركة
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

فالستثنائية لشركاء)فلشركة فملسلا0):)

تيكستل ماركتنغ سيستلس،)شركة)

برأسلال) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

133.333) رهم،) قدره) فالآتلاعي 

مقرها فالآتلاعي):)حي فلعوينة تجزئة)

مسجلة) طنجة،) فألول  طابق  (،353

بالسجل فلتجاري لطنجة تحت فلرقم)

فلتحليلي عد )21181،)تقرر):

فلحل فملبكر لشركة.

طالب) عا ل  بديع  فلسيد  تعيين 

فغا في مهام مصفي.

حي) ب  فلتصفية  مقر  تحد د 

فألول) طابق  (،353 تجزئة) فلعوينة 

طنجة.

إنجازه) تم  قد  فلقانوني  فإل دفع 

باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 

فلتجارية بطنجة بتاريخ فاتح  يسلرب)

حيث) (،236153 رقم) تحت  (،2323

فلتجاري) بالسجل  مسجلة  فلشركة 

عد ) فلتحليلي  فلرقم  تحت  لطنجة 

.21181
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STE IMMOBILIERE SOCHAL
SARL

فلسجل فلتجاري رقم 17787

فلحل فملبكر للشركة
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

فالستثنائية لشركاء)فلشركة فملسلا0):)

إموبليب سوشال شركة ذفت مسؤولية)

قدره) فالآتلاعي  برفسلال  محدو 0 

فالآتلاعي) مقرها  133.333) رهم،)

22)طابق فألر�سي) تجزئة فملجد شطر)

مسجلة) طنجة،) مكا 0  بني  (2 رقم)

بالسجل فلتجاري لطنجة تحت فلرقم)

فلتحليلي عد )17787،)تقرر):
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فلحل فملبكر للشركة.
تعيين فلسيد ف ت عالل محلد في)

مهام مصفي.
بتجزئة) فلتصفية  مقر  تحد د 
 2 22)طابق فألر�سي رقم) فملجد شطر)

بني مكا 0 طنجة.
إنجازه) قد تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 
نوفلرب) (11 بتاريخ) بطنجة  فلتجارية 
حيث) (،235468 رقم) تحت  (،2323
فلتجاري) بالسجل  مسجلة  فلشركة 
عد ) فلتحليلي  فلرقم  تحت  لطنجة 

.17787
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IMMOBILIERE 
POUR LA PROMOTION 
ET LE DEVELOPPEMENT

فلسجل فلتجاري رقم 7349
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
فلشركة فملسلا0) فالستثنائية لشركاء)
إموبليب بور ال برمسيون و  فلوبلنت)
 13.333 قدره) فالآتلاعي  برأسلال 
شارع) (33 فالآتلاعي) مقرها   رهم،)
أميب موالي عبد هللا طنجة،)فملسجلة)
تحت) لطنجة  فلتجاري  ( بالسجل)
فملؤرخ) (،7349 فلتحليلي عد ) فلرقم 

بطنجة في)16)أكتوبر)2323،)تقرر):
شركة) من  فلشركة  شكل  تغييب 
مسؤولية) ذفت  شركة  إلى  عقارية 
في) (12 فملا 0) وذلك حسب  محدو 0 
تغييب) )ال  لشركة) فألسا�سي  قانون 
مال) رفس  في  فلشركة،) نشاط  في 

فالآتلاعي وال في عالمة تجارية).
تعيين فلسيد كريم عامر فلحامل)
رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
فلقاطن ب طريق أزمور) (،K235424
 33 فيال) رسورت  بش  فلسندبا  
مهام) في  فلبيضاء) فلدفر  روزكرستال 

مسيب شركة.
سليطن) محلد  فلسيد  فستلرفر 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  عامر 
فلقاطن ب) (،K28121 فلوطنية رقم)
فلدفر) طويل  فلحقل  شالة  ملر  (11

فلبيضاء،)في هام مسيب شركة.

فملنفصل) بتوقيع  ملتزمة  فلشركة 

لللسيب ن فلسيد كريم عامر وفلسيد)

محلد سليطن عامر.

تحيين فلقانون فألسا�سي.

فإل دفع فلقانوني قد تم إنجازه لدى)

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

بطنجة بتاريخ)12) نا ر)2321،)تحت)

رقم)238111،)حيث فلشركة مسجلة)

بالسجل فلتجاري لطنجة تحت فلرقم)

فلتحليلي عد )7349.
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 CABINET CHARDY

PATENTMARK
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فلسجل فلتجاري : 3633

فلوفا0
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

فلشركة فملسلا0) فالستثنائية لشركاء)

شركة) بتنتلرك،) شار ي  مكتب 

برفسلال) محدو 0،) مسؤولية  ذفت 

135.333) رهم،) قدره) فالآتلاعي 

فالمم) ساحة  (،9 فالآتلاعي) مقرها 

فلتجاري) بالسجل  مسجلة  طنجة،)

فلتحليلي) فلرقم  تحت  لطنجة 

 19 في) بطنجة  فملؤرخ  (،3633 عد )

أغسطس)2323،)تقرر):

وفا0) تعلن  فلعامة  فلجلعية 

 Mr لويس) آان  موصولن  فلسيد 

MOSSOLIN JEAN LUIS)وكان  للك)

1)حصة فآتلاعية بقيلة)333) رهم.

بلوآب صك كاتب فلعدل للسيد0)

 17 تاريخ) في  بالحاج  زهر0  فاطلة 

فلسيد0 كلو  موصولن) (2314  ونيو)

 MADAME CLAUDE غرينسون)

 MOSSOLIN NEE GRENSON

فلوريثة فلوحيد0 بعد فلتنازل آرمي)

 JEREMY MOSSOLIN موصولن)

موصولن) بنجامن  وفلسيد 

.BENJAMIN MOSSOLIN

تعد ل في فملا 0)7)لقوفنين فلشركة.

فملا 0)7):)فلرفسلال فالآتلاعي.
قدره) فالآتلاعي  فلرفسلال 
 353 على) مقسم  135.333) رهم 
فسلية) بقيلة  فآتلاعية  حصة 
333) رهم لكل وفحد0 مللوكة) تبلغ)
غرينسون) موصولن  كلو   للسيد0 
 MADAME CLAUDE MOSSOLIN

.NEE GRENSON
تحيين فلقانون فالسا�سي.

إنجازه) تم  قد  فلقانوني  فإل دفع 
باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 
سبتلرب) (4 بتاريخ) بطنجة  فلتجارية 
حيث) (،233532 رقم) تحت  (،2323
فلتجاري) بالسجل  مسجلة  فلشركة 
عد ) فلتحليلي  فلرقم  تحت  لطنجة 

.3633
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NEUF TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

لشريك وحيد
فلسجل فلتجاري : 113795

تأسيس
فلعرفي) فلتاسيس  عقد  بلقت�سى 
(،2323 12)نوفلرب) فملؤرخ بطنجة في)
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 
فلخصائص) تحلل  وفلتي  فملحدو 0 

فلتالية):
فلتسلية فالآتلاعية):)نوف ترنس.
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 لشريك وحيد.
هدف) حد   (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلشركة في):
نقل آليع أنوفع فلبضائع،)وطنيا)

و وليا.
نقل فألشخاص.

فملالية) فلعلليات  كل  وعلوما،)
فلعقارية) وفلصناعية،) وفلتجارية 
بالهدف) ترتبط  فلتي  فلعقارية  وغيب 
أن) ( فألسا�سي أعاله أو فلتي من شأنها)

تساعد على تنلية أنشطة فلشركة.
في) حد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
 133 إلى) مجزأ  53.333) رهم  مبلغ)
  533 حصة فآتلاعية بقيلة قدرها)
 رهم لكل وفحد0 وقد جصصت كلها)

فلسيد فوزي سعو.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتاسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فبن) علر  (29 (: فالآتلاعي) فملقر 

فلعاص طابق فلثالث رقم)26)طنجة.

فلتسييب):)فلسيد فوزي سعو مسيب)

للشركة لفتب0 غيب محدو 0.

لدى) فنجازه  تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

تحت) (،2323 15) يسلرب) بطنجة في)
رقم)237131،)حيث سجلت فلشركة)

بالسجل فلتحليلي عد )113795.
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PROLOAD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

للشريك فلوحيد

فلسجل فلتجاري رقم 136727

تأسيس
فلعرفي) فلتأسيس  عقد  بلقت�سى 

(،2319 23) ونيو) في) فملؤرخ بطنجة 

فملسؤولية) شركةذفت  تاسيس  تم 

فلخصائص) تحلل  وفلتي  فملحدو 0 

فلتالية):

فلتسلية فالآتلاعية):)بروليا .

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤوية محدو 0 لشريك وحيد.

هدف) حد   (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلشركة في):

نقل آليع أنوفع فلبضائع،)وطنيا)

و وليا.

فملالية) فلعلليات  كل  وعلوما،)

وفلتجارية وفلصناعية،)فلعقارية وغيب)

فلعقارية فلتي ترتبط بالهدف فألسا�سي)

أعاله أو فلتي من شأنها أن تساعد على)

تنلية أنشطة فلشركة.

في) حد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 133 133.333) رهم مجزأ إلى) مبلغ)

حصة فآتلاعية بقيلة قدرها)1333 

جصصت) وقد  وفحد0،) لكل   رهم 

كلها للسيد محجوب كورفر.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1808

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فبن) علر  (29 (: فالآتلاعي) فملقر 

فلعاص طابق فلتالث رقم)26)طنجة.

فلسيد محجوب كورفر) (: فلتسييب)

مسيب للشركة لفتب0 غيب محدو 0.

لدى) إنجازه  تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

2323،)تحت) 4)أغسطس) بطنجة في)
232853)حيث سجلت فلشركة) رقم)

بالسجل فلتحليلي عد )136727.
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MAROC CONSULTANT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

للشريك فلوحيد

فلسجل فلتجاري رقم 27675

تأسيس
فلعرفي) فلتأسيس  عقد  بلقت�سى 

فملؤرخ بطنجة في)22)سبتلرب)2323،)

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

وفلتي) فلوحيد  للشريك  فملحدو 0 

تحلل فلخصائص فلتالية):

ماروك) (: فالآتلاعية) فلتسلية 

كنسلتو.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 للشريك فلوحيد.

هدف) حد   (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلشركة في):

فستشارفت صناعة فلنسيج.

فملالية) فلعلليات  كل  وعلوما،)

وفلتجارية وفلصناعية،)فلعقارية وغيب)

فلعقارية فلتي ترتبط بالهدف فألسا�سي)

أعاله أو فلتي ن شأنها أن تساعد على)

تنلية أنشطة فلشركة.

في) حد   (: فالآتلاعي) فلرفسلال 

 133 إلى) مجزأ  13.333) رهم  مبلغ)

فسلية) بقيلة  فآتلاعية  حصة 

وقد) وفحد0  لكل  133) رهم  قدرها)

فلشريك) لفائد0  آليعها  جصصت 

فلوحيد فلسيد ولفجانج ماريا فلوفيس)

 WOLFGANG MARIA آلكك)

.ALOIS GLUCK

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فملقر فالآتلاعي):)منطقة صناعية)

شركة) (،6339 فلرب د) رقم  تطوفن 

TETOUAN MAILLES)تطوفن.

مارف) ولفجانج  فلسيد  (: فلتسييب)

 WOLFGANG آلك) فلوفيس 

عينت) (MARIA ALOIS GLUCK

مسيب0 للشركة لفتب0 غيب محدو 0.

لدى) فنجازه  تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

2323،)تحت) 33)سبتلرب) بتطوفن في)

فلشركة) سجلت  حيث  (4638 رقم)

بالسجل فلتحليلي عد )27675.
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STE COMPETANCES 

EN CONSTRUCTION 

ET BATIMENT
SARL AU

سجل فلتجاري رقم 7471

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

14) نا ر) بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي 

2321)بلقر فلشركة تقرر ما  لي):

إلى) فلشركة  رأسلال  رفع 

2.333.333) رهم.
6)و7)من فلقانون) تعد ل فلفصل)

فالسا�سي للشركة.

فلضبط) بكتابة  تم  (: فإل دفع)

بالرشيد ة) فالبتدفئية  باملحكلة 

رقم) تحت  (،2321 18) نا ر) في  وم)

.2021/22
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STE  VICTORIA LGL
SARL

رقم فلسجل فلتجاري : 13123

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)14) يسلرب)

2323)بلقر فلشركة،)تقرر ما  لي):

إضافة فألنشطة فمتية):)فألشغال)
فلخاصة بالفالحة.

فلسيد) فلشركة  مسيب  إضافة 
لويتجي زنون فلحامل بطاقة فإلقامة)

.Y333392M(رقم
تعد ل فلفصل)2)و15)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
2321،)تحت) 14) نا ر) بالرشيد ة في)

رقم)2021/17.
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STE FOREMTECH
SARL AU

رأسلالها : 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : تجزئة فلسالم

محل رقم 383 سيدي سليلان مول 
فلكيفان مكناس
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،2323 نوفلرب) (25 بتاريخ) بلكناس 
شركةذفت) تأسيس  قانون  وضع  تم 
وفحد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤوية 

ذفت فملوفصفات فلتالية):
 STE FOREMTECH (: فلتسلية)

.SARL AU
فلسالم) تجزئة  (: فالآتلاعي) فملقر 
383)سيدي سليلان مول) محل رقم)

فلكيفان مكناس.
فلهدف):)أعلال مختلفة.
فلتجار0 بجليع أنوفعها.

أعلال معدنية.
 133.333 في) حد   (: فلرأسلال)
1333)حصة من)  رهم مقسلة على)

فئة)133) رهم للحصة فلوفحد0.
فمزو محلد)1333)حصة.

فملد0):)99)سنة.
فإل فر0):) د ر فلشركة فلسيد فمزو)

محلد ملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بلكناس بتاريخ)11) يسلرب)
تجاري) سجل  (،4239 عد ) (،2323

رقم)51659.
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AIR DE REPOS DARSALAM

SARL

مقرها فالآتلاعي : رقم 4 إقامة 

فملكتوب شارع فبو علي فبن رحال

 م ج مكناس

رأسلالها : 1533.333  رهم

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

28) يسلرب) بتاريخ) فلعا ي  فلغيب 

 AIR DE REPOS DAR(2323)لشركة

وفملصا قة) فلتقرير  (SALAM SARL

على ما  لي):

بلساهلة) فلشركة  رفسلال  رفع 

إلى) 133.333) رهم  من) نقد ة 

1533.333) رهم.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

 138 رقم) تحت  بلكناس  فلتجارية 

بتاريخ)8) نا ر)2321.
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STE AIRE DE REPOS AL FAJR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مقرها فالآتلاعي : أ ت  حيى 

أوحسين فقدفر طريق فلحاآب 

فلحاآب

رأسلالها : 633.333  رهم

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

28) يسلرب) تم) بتاريخ  فلعا ي  فلغيب 

 AIR DE REPOS AL لشركة) (2323

فلتقرير وفملصا قة على) (FAJR SARL

ما  لي):

بلساهلة) فلشركة  رأسلال  رفع 

إلى) 133.333) رهم  من) نقد ة 

633.333) رهم.

تعد ل فلقانون فالسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

 137 رقم) تحت  بلكناس  فلتجارية 

بتاريخ)8) نا ر)2321.

96 P
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STE PRIMOTARD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مقرها فالآتلاعي : 5 شارع عالل 

فلفا�سي علار0 فلطيب 2 شقة رقم 1 

مكناس
رأسلالها : 1833.333  رهم

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فلغيب فلعا ي بتاريخ)25)نوفلرب)2323 

لشركة)PRIMOTRAD SARL)فلتقرير)

وفملصا قة على ما  لي):

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

من)6)شارع عالل فلفا�سي بليب مكناس)

إلى فلعنوفن فلتالي):

علار0) فلفا�سي  عالل  شارع  (5

فلطيب)2)شقة رقم)1)مكناس.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

 53 رقم) تحت  بلكناس  فلتجارية 

بتاريخ)5) نا ر)2321.
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بوسكورة هيلز
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلال : 133.333  رهم

فملقر : 62 زنقة عبد فلرحلان 

فلصحرفوي فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 182957

فلتعريف فلضريبي : 43172433

بلوآب شروط فلجلعية فلعامة)

غيب فلعا  ة فلتي تم تأسيسها بالدفر)

(،2323 أبريل) (12 بتاريخ) فلبيضاء)

هيلز») »بوسكور0  شركة) شركاء)

برفسلال) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

133.333) رهم.

قرر فلسيد  وسف بنيس وشركة)

شركة) (EQUITY INVESTMENTS

وشركة) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

ذفت) شركة  (GRUPO VIVIENDAS

فملسؤولية فملحدو 0.

على) فلعلومية  فلجلعية  تصا ق 
رصيد فلحساب فلجاري فملغلق وفلبالغ)

سيولة) 5.437.493) رهم   ون 

معينة ومستحقة على فلشركة.

على) فلعلومية  فلجلعية  تصا ق 
محاسبا) فبهام  محلد  فلسيد  تعيين 
فلحساب) على  لللصا قة  قانونيا 

فلجاري.
زيا 0) فلعلومية  فلجلعية  قررت 
5.323.333) رهم) بلقدفر) رأسلال 
من جالل مقاصة للحساب فلجاري)

للشركاء.
 تم تنفيذ هذه فلزيا 0 في رأسلال)
سهم بقيلة) (1333 عن طريق إنشاء)

5323) رهم لكل سهم.
فلجد د0) فألسهم  تخصيص   تم 

للشركاء)على فلنحو فلتالي):
فلسيد  وسف بنيس)213)سهم.

 EQUITY INVESTMENTS(شركة
فملحدو 0 ب) فملسؤولية  ذفت  شركة 

493)سهم.
 GRUPO VIVIENDAS شركة)
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)333 

سهم.
تخفيض) تقرر  فلعامة  فلجلعية 
رأسلال الستيعاب فلخسائر فملتبفكلة)

بلقدفر)5.323.333) هم.
 6 فملا تين) تعد ل  فلشركاء)  قرر 
زيا 0) بعد  فألسا�سي  فلنظام  من  و7)

رأسلال تم تخفيضه.
إ دفع قانوني):)تم فإل دفع فلقانوني)
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
2323،)تحت رقم) 24) يسلرب) بتاريخ)

.758732
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BOUSKOURA HILLS
شركة محدو 0 فملسؤولية
رفسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 
62 زنقة عبد فلرحلان فلصحرفوي 

وفملسجلة بالسجل فلتجاري 
باملحكلة فلتجارية للدفر فلبيضاء

تحت رقم 182957
حرر) عرفي  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) فلبيضاء) فلدفر  بلد نة 
تقرر وفق فلجلع) (،2323 4) يسلرب)
فملسلا0) للشركة  فالستثنائي  فلعام 
شركة) (BOUSKOURA HILLS

محدو 0 فملسؤولية ما  لي):

حصة) (233 فملوففقة على تفويت)
فآتلاعية من طرف فلسيد  وسف)
فملسلا0) فلشركة  لفائد0  بنيس 
محدو 0) شركة  (BINA PREMIUM
ناصر) فلسيد  فملسؤولية،) لثلها 

بوزوبع.
حصة) (333 فملوففقة على تفويت)
فآتلاعية من طرف فلشركة فملسلا0)
GRUPO VIVIENDAS SARL)فمللثلة)
من طرف فلسيد  وسف بنيس لفائد0)
 BINA PREMIUM فلشركة فملسلا0)
فملسؤولية،) لثلها) محدو 0  شركة 

فلسيد ناصر بوزوبع.
حصة) (493 فملوففقة على تفويت)
فآتلاعية من طرف فلشركة فملسلا0)
 EQUITY INVESTMENTS SARL
فلسيد  وسف) طرف  من  فمللثلة 
فملسلا0) فلشركة  لفائد0  بنيس 
محدو 0) شركة  (BINA PREMIUM
ناصر) فلسيد  فملسؤولية،) لثلها 

بوزوبع.
تعيين فلسيد ناصر بوزوبع كلسيب)

في فلشركة.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
(،2321 15) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)761455.
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BAHA SAKANE
SARL AU

رفسلالها 192.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء 43 
زنقة فلجياللي تاج فلد ن فملعاريف 

سابقا زنقة روين
RC : 278253

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فالستثنائي فملحرر من طرف فألستاذ)
فلبيضاء) بالدفر  موثق  فوثاغني  كلال 
 2323 و11) يسلرب) فاتح  بتاريخ 
لشركة)»باها سكن»)شركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد.
ولقد تم فالتفاق على ما  لي):

تعيين فلسيد محلد نيت بحلا ن)
غيب) ملد0  للشركة  آد د  كلسيب 

محد 0.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

(،2323 31) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)759958.
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MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX(:(0522450604

AZUR LABO شركة
فلزيا 0 في فلرأسلال من 133.333 

إلى 533.333  رهم
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فملصا قة) تلت  (2333 26) ونيو)

باإلآلاع على ما  لي):

من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 

533.333) رهم وذلك) إلى) (133.333

ومكتتبة) مستحقة  بتحويل   ون 

بالحسابات فلجارية للشركاء.

للقوفنين) و7) (6 تغييب بذلك فلبند)

فألساسية.

 533.333 في) فلرأسلال  تحد د 

 رهم مقسلة إلى)5333)حصة بقيلة)

على) موزعة  للوفحد0  133) رهم 

فلشركاء)كالتالي):

 2533 فلرحلان) عبد  همي  ألو 

حصة.

فلو همي حسن)2533)حصة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلبيضاء) للدفر  باملحكلة  فلضبط 

فلسجل) من  (63833 رقم) تحت 

فلتجاري.
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MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX(:(0522450604

AZUR LABO شركة
فلزيا 0 في نشاط فلشركة

بالجلع) فملجتلعين  فلشركاء) قرر 

ماي) (23 بتاريخ) فالستثنائي  فلعام 

شركة) (AZUR LABO لشركة) (2323

رأسلالها)) محدو 0،) مسؤولية  ذفت 

533.333) رهم.
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فلزيا 0 في نشاط فلشركة ليشلل)

وتوزيع) فستيبف   بيع،) :شرفء،) بذلك)

وفلشبه) فلطبية  فملوف   أنوفع  آليع 

فملوف فملتعلقة) كذلك  فلطبية،)

باملختربفت وفملوف  فلكيليائية.

فلطبية) وفلتجهيزفت  فمليات 

وكذلك تجهيزفت فلتبويض.

تغييب فلبند)3)للقوفنين فألساسية.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلبيضاء) للدفر  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم)744941)بتاريخ)4)سبتلرب)

.2323
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MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX(:(0522450604

AZUR LABO شركة
تعد ل فلنظام فألسا�سي

بالجلع) فملجتلعين  فلشركاء) قرر 

فلعام فالستثنائي بتاريخ فاتح سبتلرب)

شركة) (AZUR LABO لشركة) (2323

رفسلالها) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

533.333) رهم.

تلت) فلتي  فلتغيبفت  لعد   نظرف 

فألسا�سي) للنظام  فلبنو   بعض  في 

للشركة تلت فملصا قة باإلآلاع على)

تعد ل فلنظام فألسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلبيضاء) للدفر  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم)749793)بتاريخ)14)أكتوبر)

.2323
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GAMARSA
SARL

مقرها فالآتلاعي : 3 زنقة فلجيبفوي 

طنجة

فلسجل فلتجاري رقم 14.789

تجد د حق فلتسيب
بتاريخ) محضر  عقد  بلقت�سى 

مسجل بطنجة في) (،2323 18) ونيو)

شركة) قرر شركاء) (،2323 24) ونيو)

.GAMARSA SARL

وشركة) فملساهلة  شركة  وهم 

YLARA HOLDING)شركة فملساهلة)

 MARISCOS RODRIGUEZ(وشركة

شركة فملساهلة ما  لي):

غيب) لللد0  فلتسيب  حق  تجد د 

نورية) فلسيد0  من  لكل  محد 0 

وعليت وفلسيد فلحسن وعليت.

بهذف تم تعد ل فلفصل)4)و13)من)

فلقانون فالسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى محكلة)

 235832 فلتجارية بطنجة تحت رقم)

بتاريخ)19)نوفلرب)2323.
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CONFECT ON DES ALPES
شركة محدو 0 فملسؤولية

فلرفسلال : 5.333.333  رهم

فملقر : برج موالي علر

فلحي فلصناعي بقعة رقم 16، 

مكناس

تفويت فلحصص
حرر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بلكتب فألستاذ عبد فلصلد حجيب،)

موثق بلكناس بتاريخ)15) نا ر)2323 

فلسنو�سي) سعا   فلسيد0  فوتت 

مجلوع حصصها فالآتلاعية فملقدر0)

ب)1333)حصة فآتلاعية إلى فلسيد)

فملذكور0) فلشركة  في  فوريلي  ماركو 

أعاله):

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

(،2323 سبتلرب) (25 بتاريخ) فملنعقد 

فملذكور0) فلشركة  في  فلشركاء) قرر 

أعاله ما  لي):

قرفء0 تقرير فملسيب.

فلحصص) تفويت  تأكيد 

فالآتلاعية فملذكور0 أعاله.

تعد ل فلفصلين)6)و7)من فلنظام)

فألسا�سي.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)

رقم) تحت  (،2321 14) نا ر) بتاريخ)

.226
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مكتب فألستاذ بن سو 0 فؤف 

موثق

شارع فلجيش فمللكي علار0 فلتاآلوعتي)»س»)

فلطابق فلثاني فاس

فلهاتف):)3535643375

BEST PLAST شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بتاريخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 BEST لشركة) (2323 12)أكتوبر)

مسؤولية) ذفت  شركة  (PLAST

بفاس) فالآتلاعي  مقرها  محدو 0 

تجزئة) بنسو 0  فلصناعي  فلحي  (133

فلوفاء)تقرر ما  لي):

فضافة مسيب آد د.

فلتوقيع.

إعا 0 صياغة قانون فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (،2321 8) نا ر) بتاريخ)

.21/146
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مكتب فألستاذ بن سو 0 فؤف 

موثق

شارع فلجيش فمللكي علار0 فلتاآلوعتي)»س»)

فلطابق فلثاني فاس

فلهاتف):)3535643375

PROMO FATNA شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 16 بلقت�سى عقد توثيقي بتاريخ)

فألستاذ) تلقاه  نوفلرب)2323) و24)

 PROMO ( لشركة) فؤف   سو 0  بن 

مسؤولية) ذفت  شركة  (FATNA

بفاس) فالآتلاعي  مقرها  محدو 0 

تقرر)) 21)تجزئة فلربكة وئام بنسو 0،)

ما  لي):

وفا0 فحد فلشركاء.

تغييب فلتوقيع.

إعا 0 صياغة قانون فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (،2321 8) نا ر) بتاريخ)

.21/133
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STE KHAYRI CLIM
SARL AU

فلرفسلال فالآتلاعي : 133.333 
 رهم

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
للشركة) بفاس  (،2318 5) ونيو)
وفلشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
فلكائن) (،KHAYRI CLIM فلوحيد)
مقرها فالآتلاعي)12)زنقة صربي فبو)
فلدفر) (6 فلطابق فألول رقم) (1 آلعة)
فلبيضاء،)من طرف فلشريك فلوحيد)
فلسيد فضل هللا جيب فلد ن فلربولي،)

تقرر):
رقم) إلى  فالآتلاعي  ( مقرها) تغييب 
عين) طريق  فلقرويين  تجزئة  (7-884

فلشقف رقم فملحل)3)بفاس.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بفاس تحت رقم)191/021 

بتاريخ)14) نا ر)2321.
فلسجل فلتجاري رقم)65735.
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STE ASSURE TES CALL
SARL

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقضتى 
2321،)تم تأسيس شركة) فاتح  نا ر)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 فلتي تحلل)

فلخصائص فلتالية):
.STE ASSURE TES CALL SARL

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

فستغالل) (: فالآتلاعي) فلهدف 
فلخدمات) وتصد ر  للتوفصل  فملركز 

فملعلوماتية وفلهاتفية.
رفس فملال):)133.333) رهم.

فملد0):)99)سنة.
زنقة عباس) (22 (: فملقر فالآتلاعي)
فلخامس) محلد  شارع  فملساعدي 

مكتب رقم)23)فلطابق فلرفبع.
مؤرخ) عرفي  عقد  وبلقت�سى 
تعيين) تم  (،2321 فاتح  نا ر) في 
وطنيته) فملسا�سي  محلد  (: فلسا 0)
فلنليش وطنيته) علر  (،PW813393
ومارك بييب بول  وسا) (،PW813974
 12CK43283 رقم) سفره  آوفز 

كلسيبون للشركة.
فلسجل فلتجاري رقم)65667.
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 STE ABBOU HUILES &
CEREALES

SARL
RC 25515
هبة حصص

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
تلقاه) (2323 نوفلرب) (27 بتاريخ)
بفاس) موثق  سعد  سقاط  فألستاذ 
حصة في فلشركة) (384333 تم هبة)
فبن) عبو  محلد  فلسيد  طرف  من 
 STE ABBOU تسمى) في شركة  علي 
م،) م  ش  (HUILES( &( CEREALES
رأسلالها)48.333.333) رهم ومقرها)
فالآتلاعي بفاس زنقة جريبكة فلحي)
فلسيد) لفائد0  فلدكارفت،) فلصناعي 
حصة) (225633 بنسبة) عب  حليد 
 158433 بنسبة) عبو  فؤف   وفلسيد 

حصة.
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس) موثق  سقاط  سعد  فألستاذ 
2323) حتوي) نوفلرب) (27 بتاريخ)
على محضر فلجلع فلعام فالستثنائي)

لنفس فلشركة تقرر ما  لي):
فالآتلاعي) فملقر  عنوفن  تحد د 
فلصناعي) فلحي  زنقة جريبكة  (6 رقم)
فلتبقيم) بعد  وذلك  فاس،) فلدكارفت 
فملختصة) فملصالح  طرف  من  فملنجز 

لجلاعة فاس.
 384.333 هبة) على  فملصا قة 
فلسيد) فلشركة من طرف  في  حصة 
فلسيد) لفائد0  علي  فبن  عبو  محلد 
حصة) (225633 بنسبة) عبو  حليد 
 158433 بنسبة) عبو  فؤف   وفلسيد 

حصة.
فستقالة فملسيب فلسيد محلد عبو.

فبرفء)عن مد0 فلتسيب.
فؤف ) فلسيد  آد د  مسيب  تعيين 

عبو.
تحد د سلط فملسيب ن.

تخويل فلسلط مسائل مختلفة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بفاس) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (،2321 14) نا ر) بتاريخ)

.2021/213
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 SOCIETE PRO SERVICES
HOLDING

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
 AU(CAPITAL(SOCIAL :

50.000.00 DH
 SIEGE(SOCIAL : OUJDA, ANGLE
BD(AHFIR(ET(FETOUAKI(N°56

RC : 36383
IF : 48510782
تأسيس شركة

بتاريخ) فلشركاء) قرفر  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  (2321 6) نا ر)
 PRO SERVICES لشركة) فألسا�سي 
محدو 0) شركة  (HOLDING SARL

فملسؤولية تتلثل مليزفتها في ما  لي):
 PRO SERVICES(:(تسلية فلشركة

HOLDING)ش. .م.م.
غرض فلشركة):)

فملشاركة في أي شركة  تم إنشاؤها)
أو قائلة بالفعل.

فألعلال فملختلفة وفلبناء.
فالستبفتيجية) فستشارفت 

وفالستثلار.
فلشركاء):)فلسيد إلياس زرقان.

مقر فلشركة):)133)شارع)D)أحفيب)
فلطابق فلسا س فلرقم)5.

مبلغ) حد   (: فلشركة) مال  رأس 
53.333.33) رهم) في) رأسلالها 
فئة) من  حصة  (533 إلى) مقسلة 
 133) رهم فلحصة فلوفحد0 مقسلة

)كلا  لي):
فلسيد إلياس زرقان)143)حصة.

فلسيد0 سعيد0 لحلو)153)حصة.
فلسيد  اسين زرقان)143)حصة.
فلسيد0 إ لان زرقان)73)حصة.

:) تم تسييب فلشركة من) فلتسييب)
طرف فلسيد إلياس زرقان.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بوآد0) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2321 15) نا ر) بتاريخ)

.174
فإلمضاء
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SOFIGEX

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها):)133.333) رهم

رقم)36)شارع عالل بن فحلد آليز مرفكش

TOBJIA
شركة مدنية عقارية

رأسلالها : 5.574.633  رهم

رقم 134 شارع منصور فلذهبي آليز 

مرفكش

رقم فلسجل فلتجاري 14325

فلعام) فلجلع  ملحضر  تبعا 

 2323 أكتوبر) (27 بتاريخ) فإلستثنائي 

تم تقرير ما  لي):

فلساخي) عائشة  فملرحومة  وفا0 

بالشركة) حصصها  فملهندس  أرملة 

فلبالغة)3484)تعو  لورثتها):

فلحبيب) للسيد  حصة  (871

فملهند ز.

871)حصة للسيد محلد فملهند ز.

871)حصة للسيد جالد فملهند ز.

نعيلة) للسيد0  حصة  (436

فملهند ز.

سامية) للسيد0  حصة  (435

فملهند ز.

 بلغ فلرأسلال فإلآتلاعي للشركة)

على) مقسلة  5.57.4633) رهم 

55.746)حصة):

 6968 فملهند ز) فلحبيب  فلسيد 

حصة))696.833) رهم.

 6968 فملهند ز) محلد  فلسيد 

حصة))696.833) رهم.

فلسيد جالد فملهند ز)6968)حصة))

696.833) رهم.

 3485 فملهند ز) نعيلة  فلسيد0 

حصة))348.533) رهم.

 3484 فملهند ز) سامية  فلسيد0 

حصة))348.433) رهم.

 3483 فلحكيم) حليلة  فلسيد0  (

حصة))348.333) رهم.

هللا) معطى  ف ت  فمينة  فلسيد0 

2713)حصة))271.333) رهم.

فلسيد0 عائشة ف ت معطى هللا) (

2713)حصة))271.333) رهم.

هللا) معطى  ف ت  حيا0  فلسيد0 

2713)حصة))271.333) رهم.

هللا) معطى  ف ت  فلسعيد  فلسيد 

5423)حصة)542.333) رهم.

فلسيد0 عبد فلرزفق ف ت معطى) (

هللا)2713)حصة))271.333) رهم.

فلسيد محلد نجيب ف ت معطى)

هللا)5423)حصة))542.333) رهم.

حصة) (55.746 (: فملجلوع)

5.574.633

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

باملحكلة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فلتجارية بلرفكش  وم)4) نا ر)2321 

تحت عد )119167.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE. REFAZGUI SERVICES
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 ADRESSE : DOUAR(SIYAH

SOUK EL ARBAA

RC : 26937

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
وفملسجل بسوق) (2321 نوفلنرب) (13  

وضع) (2321 14) نا ر) بتاريخ) ( أربعاء)

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

 REFAZGUI محدو 0) مسؤولية 

SERVICES)حيث تم ما  لي):

تاسيس لشركة تحلل فلخصائص)

فلتالية):

 REFAZGUI (: فلتسلية)

.SERVICES

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0.

رأس فملال):)حد  في)133.333.33 

قسلة) (1333 إلى) مقسلة   رهم 

إآتلاعية من فئة)133) رهم لفائد0:



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1812

فلسيدفلرزوكي فحلد)233)حصة.
فلسيد0 صفاء)فاتحي)433)حصة.
فلسيد0 مرو0 فاتحي)433)حصة.

فلهدف):
أشغال مختلفة.

فلسياح) :) وفر  فإلآتلاعي) فملقر 
سوق أربعاء.

فملد0)):)99)سنة.
فلرزوكي) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

فحلد مسيب للشركة.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بسوق) فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
 2321 18) نا ر) فلغرب بتاريخ) أربعاء)
فلتبتيبي) بالسجل  (37 عد ) تحت 

و26937)بالسجل فلتحليلي).
113 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78
GSM(:(06.61.25.96.46

STE. FOUZI TRANS
SARL A A.U

شركة ذت فملسؤولية فملحدو 0 
بشريك وفحد

 ADRESSE : OULED(BEN(SBAA
GHZAOUNA SOUK EL ARBAA

RC(N°26895
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
وفملسجل بسوق) (2323 13) يسلرب)  
 2323 11) يسلرب) بتاريخ) فألربعاء)
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
وفحد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

FOUZI TRANS.)حيث تم ما  لي):
تأسيس شركة تحلل فلخصائص)

فلتالية):
FOUZI TRANS(:(فلتسلية

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

رأس فملال):)حد  في)133.333.33 
قسلة) (1333 إلى) مقسلة   رهم 
إآتلاعية من فئة)133) رهم لفائد0:

 1333 فلخالدي) فوزي  فلسيد 
حصة.

فلهدف):

نقل فلبضائع.

فبن) فوال   :) وفر  فإلآتلاعي) فملقر 

فلسبع فلغزفونة سوق فألربعاء.

فملد0):)99)سنة

فوزي) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

فلخالدي مسيب للشركة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بسوق) فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

أربعاء)بتاريخ)24) يسلرب)2323)تحت)

593)بالسجل فلتبتيبي و26895  عد )

بالسجل فلتحليلي.
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STE. SOUK EL PAINT
SARL

 ADRESSE : CITE(SALAM

 GROUPE(EL(JOULANE(RUE 37

N°57 SOUK(EL(ARBAA

RC : 26529

حصص) بيع  عقد  بلقت�سى 

عام) آلع  ومحضر  إآتلاعية 

 2323 نوفلنرب) (19 بتاريخ) فستثنائي 

 24 بتاريخ) أربعاء) بسوق  وفملسجل 

نوفلنرب)2323)قرر ما  لي):

بيع حصص إآتلاعية):

 533 مسيك) محلد  فلسيد  باع 

 SOUK EL PAINT حصة في شركة)

133) رهم للحصة) ش.ذ.م.م بقيلة)

لفائد0 فلسيد عبد فلصلد فلفرحي.

فلقانوني) فلشكل  تغييب  تم  كلا 

مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذفت  شركة  إلى  محدو 0 

محدو 0 بشريك وفحد.

فلتالية) فلتغييبفت  تلت  وعليه 

بالقانون فألسا�سي للشركة)

فملوفر ) و7) (6 رقم) آدول 

ور  للشركة مبلغ وقدره) (: ورأسلال)

إلى) مقسلة  133.333.33) رهم 

 133 قسلة إآتلاعية بقيلة) (1333

 رهم للحصة موزعة كالتالي):

فلفرحي) فلصلد  عبد  فلسيد 

 1333 تلثل) 133.333.33) رهم 

حصة إآتلاعية.

133.333.33) رهم) (: مجلوع)

1333)حصة إآتلاعية.

تقرر إضافة نشاط آد د للشركة)

وفلخدمات) فملتاآر0  في  فملتلثلة 

وفلهندسة فملعلوماتية.

فلسيد) وتسلية  تعيين  تقرر  كلا 

فلوحيد) فملسيب  فلفرحي  فلصلد  عبد 

محلد) فلسيد  وفستقالة  للشركة 

مسيك.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بسوق) فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

 2321 19) نا ر) فلغرب بتاريخ) أربعاء)

تحت عد )2021/4.
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LE PLASTIQUE ISMAILIA

شركة ذفت مسؤوليةمحدو 0

رأسلالها : 13.723.333  رهم

فملقر فإلآتلاعي :فلحي فلصناعي 

مجاط مكناس

جفض رأسلال فلشركة 
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فملنعقد بلكناس) فإلستثنائي للشركاء)

للشركة) (2323 28) يسلرب) بتاريخ)

فملذكور0 أعاله،)قرر فلشركاء)ما  لي):

فستلرفر فلشركة.

من) فلشركة  رأسلال  جفض 

 1.616.333 إلى) 13.723.333) رهم 

فلخسائر) بامتصاص  وذلك   رهم 

بلبلغ)9.134.333) رهم.

تعد ل فلفصلين)6)و7)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

لدى كتابة) (: فلقانوني) تم فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)

بتاريخ)18) نا ر)2321)تحت عد )261.
للخالصة وفلنشر)

فإل فر0
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MBA GLASS MEKNES
SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فإلآتلاعي :رقم 383 فلحي 
فلصناعي سيدي بوزكري مكناس

رفع  رأسلال فلشركة 
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فملنعقد بلكناس) فإلستثنائي للشركاء)
للشركة) (2323 16) يسلرب) بتاريخ)
فملذكور0 أعاله،)قرر فلشركاء)ما  لي):

فستلرفر فلشركة.
من) فلشركة  رأسلال  رفع 
523.333) رهم) 133.333) رهم إلى)
عن) 423.333) رهم  بزيا 0) وذلك 
حصة آد د0) (4.233 طريق إصدفر)
133) رهم للوفحد0 فكتتبت) من فئة)
طريق) عن  بأكللها  وسد ت  نقدف 
في) ومستحقة  آارية  إ ماج   ون 

حوز0 فلشركاء.
6)و7)من فلقانون) )تغييب فلفصول)

فألسا�سي للشركة.
لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)
عد ) تحت  (2321 18) نا ر) بتاريخ)

.264
للخالصة وفلنشر)

فإل فر0
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VIA FLORA
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 533.333  رهم

فملقر فإلآتلاعي :رقم إقامة كنز0 
شارع يعقوب فملنصور )م.ج) مكناس

تأسيس ملحقة
تعيين مد ر للللحقة 

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فملنعقد بلكناس) فإلستثنائي للشركاء)
للشركة) (2319 أبريل) (23 بتاريخ)

فملذكور0 أعاله،)تقرر ما  لي):
بنفس) للشركة  ملحقة  تأسيس 
فلقطعة) (: فلتالي) بالعنوفن  فملوضوع 
فالرضية فملسلا0 فلبئب  وفر فلنويفات)

عين عتيق تلار0.
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عبد) فلعرفي�سي  فلسيد  تعيين 

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  فلعزيز 

D184346،)كلد ر للللحقة.

لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)

عد ) تحت  (2321 12) نا ر) بتاريخ)

.161
للخالصة وفلنشر)

فإل فر0
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SOCIETE MOREL CAR
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 13.333  رهم

فملقر فإلآتلاعي : 13 زفوية شارع 

فلحسنII وشارع ف ريس II إقامة 

فلسعا 0 مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بلكناس بتاريخ)33)نوفلنرب)2323)تم)

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

وحيد،) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

ذفت فلخصائص فلتالية):

 SOCIETE MOREL (: فلتسلية)

CAR)ش.م.م بشريك وحيد.
زفوية شارع) (13 (: فملقر فإلآتلاعي)

إقامة) (II ف ريس) وشارع  (IIفلحسن

فلسعا 0 مكناس.

وتسييب) فستغالل  (: فملوضوع)

فلتقني) فلفحص  كل جدمات  وإنجاز 

للسيارفت وفلعربات بكل أصنافها.

آليع) وفستغالل  تأسيس 

فلتقني،) فلفحص  ومرفكز  فلورشات 

وكاالت  فجل وجارج فملغرب.

فلعلليات) آليع  فلعلوم،) وعلى 

فملالية) ( فملنقولة وفلعقارية) فلتجارية،)

فملرتبطة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

باملوضع فإلآتلاعي).

فلرأسلال):)حد  في مبلغ)13.333 

من) حصة  (133 على) مقسلة   رهم 

فئة)133) رهم للوفحد0 فكتتبت كلها)

فلعرو�سي) فلسيد  فلوحيد  للشريك 

موالي عبد هللا.

فملد0):)99)سنة.
فلسيد) تعيين  تم  (: فلتسييب)

فلعرو�سي موالي عبد هللا.
فألرباح) من  (5% تخصم) (: فألرباح)
أما) فلشرعية  فلدجيب0  تكوين  قصد 
فلباقي فيقسم بلقت�سى قرفر فلشريك)

فلوحيد.
:)من فاتح  نا ر) فلسنة فلحسابية)

إلى متم  يسلرب.
لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)
بتاريخ)6) نا ر)2321)فلسجل فلتجاري)

عد )51881.
للخالصة وفلنشر)

فإل فر0
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STE. BEST COS
SARL AU

تأسيس شركة
فلعام) فلجلع  عقد  بلقت�سى 
8) نا ر) بتاريخ) فملنعقد  فلتأسي�سي 
 BEST COS(2321)تم تأسيس شركة

SARL AU)باملوفصفات فلتالية):
.STE. BEST COS(:(فلتسلية

محل) (: فإلآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تجاري تجزئة فلحد قة فلقطعة رقم)

ZC 74)طريق مكناس فاس.
(: فلشركة) رأسلال  مبلغ 
 1333 133.333.33) رهم مكون من)
آالل) فلسيد  فلذي  لتلكها  حصة 
76)زنقة)1  عبد فلقا ر فلساكن بفيال)

حي وف ي فاس فاس.
غرض فلشركة):

تاآر في موف  فلبناء.
فألشغال فلعلومية أو فلبناء.

نقل فلبضائع.
عبد) آالل  ( للسيد) (: فلتسييب)

فلقا ر.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من تقييدها)

بالسجل فلتجاري).
لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)
ضبط فملحكلة فلتجارية بفاس بتاريخ)
وتم) (229 تحت رقم) (2321 15) نا ر)
فلتجاري) بالسجل  فلشركة  تسجيل 

تحت رقم)65731.
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STE. NEW TECH TRAVAUX
SARL

بلقت�سى قرفر فلجلع فلعام فلغيب)
22) يسلرب) فملنعقد  وم) فلعا ي 
 NEW TECH لشركة) (2323
TRAVAUX SARL)تم فإلتفاق على ما)

 لي):
تغييب فملقر فإلآتلاعي من فلطابق)
حي) (254 زنقة) مكرر  (14 رقم) فألول 
رقم) إلى  فاس  قا وس  عين  فملصلى 
رياض) تجزئة  (A17 رقم) فلقطعة  (3

فلياسلين طريق عين فلشقف فاس.
فلشركة) رأسلال  رفع 
إلى) 133.333.33) رهم  من)

1333.333.33) رهم.
للسيدفن) وفلتسييب  فإلمضاء)

مستبح عصام وذهبي محسن.
تم فإل دفع فلقانوني):)لدى فملحكلة)
فلتجارية بفاس تحت رقم)242)بتاريخ)
فلسجل) رقم  تحت  (2321 18) نا ر)

فلتجاري)48989.
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الشركة املدنية العقارية ريال 
استيت صناعة 

S.C.I REAL ESTATE INDUSTRIE
)رأسلالها))133.333.33) رهم)

زنقة آوج) (36 (: مقرها فإلآتلاعي)
ساند إقامة لوبان فلدفرفلبيضاء

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  (،2321 28) يسلرب)
ريال) مسلا0  عقارية  مدنية  شركة 
 S.C.I REAL ESTATEفستيت صناعة
INDUSTRIE))رأسلالها)133.333.33 
حصة من) (1.333  رهم مقسم على)
فئة)133.33) رهم للحصة فلوفحد0.

فلهدف فإلآتلاعي):
أرف�سي الستعلال صناعي،) شرفء)

تجاري أو سكني،)وبناءها.
آليع علليات فإلنعاش فلعقاري)

في إطار فلقوفنين فلجاري بها فلعلل.
تم تعيين فلسيد) (: فملسيب فلوحيد)
أمزيل  وسف مسيبف وحيدف وله آليع)

فلصالحيات لتسييب فلشركة.

133.333.33) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1.333 على) مقسم 
فلوفحد0) للحصة  133.33) رهم 

موزعة كالتالي):
فلسيد أمزيل  وسف)993)حصة.
فلسيد أمزيل حلز0)13)حصص.

لدى) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 
15) نا ر) بتاريخ) بالدفرفلبيضاء)
وتم) (761353 رقم) تحت  (2321
فلتجاري) بالسجل  فلشركة  تسجيل 
 485.671 رقم) تحت  بالدفرفلبيضاء)

بتاريخ)15) نا ر)2321.
مقتطف من أآل فإلشهار

فملسيب فلوحيد
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 SOMAGPA
ش.م.م

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
بشريك وفحد

رأسلالها : 1.333.333.33  رهم
مقرها فإلآتلاعي : 129، زنقة فألميب 

موالي عبد هللا فلدفرفلبيضاء
أكتوبر) (5 في) بلوآب قرفر مؤرخ 
قرر فملسيب وفلشريك فلوحيد) (،2323

.SOMAGPA S.A.R.L(لشركة
رغم) للشركة  فملبكر  فلحل  عدم 
جسار0 أكثب من ثالثة أرباع))3/4))من)

رأسلال فلشركة.
فلشركة) رأسلال  قيلة  تخفيض 
983.333.33) رهم ليصل إلى) بلبلغ)
23.333.33) رهم عن طريق فملقاصة)

مع فلخسارفت.
رفع قيلة رأسلال فلشركة بلبلغ)
إلى) ليصل  983.333.33) رهم 
1.333.333.33) رهم وذلك بإصدفر)
فئة) من  آد د0  حصة  (9.833

133.33) رهم للحصة فلوفحد0.
فلقانون) من  و7) (6 فملا تين) تغييب 

فلتأسي�سي للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني):)لدى فملحكلة)
بتاريخ بالدفرفلبيضاء)  فلتجارية 
 3)نوفلنرب)2323)تحت رقم)752534.

مقتطف من أآل فإلشهار
فملسيب فلوحيد
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CORONA VOYAGES
S.A.R.L

كورونا أسفار 
ش.م.م

98 مكرر، شارع عقبة فبن نافع، 
سيدي مومن فلدفرفلبيضاء

تصفية مبكر0
شركة) لشركاء) فلعام  فلجلع  إن 
 CORONA ش.م.م) أسفار  كورونا 
بتاريخ فملنعقد  (VOYAGES SARL 
 5)نوفلرب)2323)قد قرر،)فلحل فملبكر)
للشركة،)وعين فلسيد محلد جومان)
كلصفي ومنحه كل فلصالحيات من)
أآل تصفية فلشركة فملذكور0 أعاله.

كلا حد  مقر فلتصفية بالعنوفن)
فبن  عقبة  شارع  مكرر،   98 فلتالي 

نافع، سيدي مومن فلدفرفلبيضاء.
باملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بتاريخ) بالدفرفلبيضاء)  فلتجارية 
رقم) تحت  (2323 15) يسلرب)

.757577
مقتطف من أآل فإلشهار

فملسيب فلوحيد

124 P

شركة ربيعي وأوالده
ش.م.م

RABII & FILS
S.A.R.L

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 2.333.333.33  رهم

مقرها فإلآتلاعي : كلم 6.933 شارع 
عقبة فبن نافع فلدفرفلبيضاء

فالستثنائي) فلعام  فلجلع  إن 
وأوال ه) ربيعي  شركة  في  للشركاء)
نوفلنرب) (24 بتاريخ) فملنعقد  ش.م.م 
فملبكر) فلحل  عدم  قرر  قد  (2323
للشركة رغم جسار0 أكثب من فلثالثة)

أرباع))3/4))من رأسلال فلشركة.
فلشركة) رأسلال  قيلة  تخفيض 
عن) 1.993.333.33) رهم  بلبلغ)
فلخسارفت) مع  فملقاصة  طريق 
فلحصص) مجلوع  بتخفيض  وذلك 
133) رهم) من23.333)حصة بقيلة)
حصة) (133 إلى) فلوفحد0  للحصة 

بنفس فلقيلة،)محرر0 بكاملها.

رفع قيلة رأسلال فلشركة بلبلغ)
إلى) ليصل  2.993.333.33) رهم 
وذلك) 3.333.333.3) رهم  مبلغ)
حصة آد د0 من) (29.933 بإصدفر)
محرر0 بالكامل) 133.33) رهم،) فئة)
فملقاصة) طريق  عن  فالكتتاب  عند 
سائلة) منها،) موثوق  فعتلا فت  مع 

ومستحقة على فلشركة.
تعد ل فلبند ن)6)و7)من فلقانون)

فلتأسي�سي للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني):)لدى فملحكلة)
 18 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 
 يسلرب)2323)تحت رقم)7581533.

مقتطف من أآل فإلشهار

فملسيب فلوحيد
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متجر الصناعة التقليدية 
لتلبيس األرض

أرتسول
فلشريك) )قرفر  فملحضر) بلقت�سى 
فلوحيد))فملؤرخ))في)13) وليو)2323،)
فلصناعة) متجر  فملسلا0  للشركة 
لتلبيس فألرض وفجتصارف) فلتقليد ة 
مسؤولية) ذفت  ( شركة) أرتسول 
رأسلالها) وفحد،) بشريك  محدو 0 
فلكائن مقرها بتلار0) 23.333) رهم،)
أوال ) مبارك،) أوال   فملنزه،) آلاعة 

آلع،)تقرر ما  لي):
 182133 زيا 0 في رأسلال بلبلغ)
إلى) 23333) رهم  من) ليتبفع   رهم 
إصدفر) طرق  عن  232133) رهم،)
 133 بقيلة) آد د0  حصة  (1821
تم فكتتابها)  رهم للحصة فلوفحد0،)

نقدف و فعت بكاملها.
من) فلشركة  رأسلال  تخفيض 
133.333) رهم) إلى) 232133) رهم 
وإلغاء)1321)حصة بقيلة)133) رهم)

من)2321)حصة فملكونة للرأسلال.
فلنظام) من  و7) (6 فملوف ) ( تعد ل)

فألسا�سي للشركة تبعا لذلك.
تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.)

بكتابة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2321 6) نا ر) بتاريخ)

.113356
جالصة وبيان

فلتسييب
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DIS - MAC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
بيع حصص إآتلاعية

بالرباط) محرر  عرفي  لعقد  تبعا 
بتاريخ)13)نوفلنرب)2323،)باع فلسيد)
فلكوش) للسيد  وسف  آوهري  بدر 
حصة) (1333 فلحصص) مجلوع 
فلوفحد0) للحصة  133) رهم  بقيلة)
فملسلا0) فلشركة  في  فلتي  للكها 
فملسؤولية) ذفت  فلشركة  (DIS-MAC
رأسلالها) وفحد،) بشريك  فملحدو 0 
مقرها) وفلكائن  133333) رهم،)

بالرباط،)12،)زنقة تطوفن،)حسان.
فلشريك) )قرفر  فملحضر) بلقت�سى 
نوفلنرب) (13 في) فملؤرخ  فلوحيد))

2323،)تقرر ما  لي):
قبول فستقالة فلسيد بدر آوهري)

من منصبه كلسيب.
تعيين فلسيد  وسف فلكرش مسيب)

ملد0 غيب محدو 0.
من) و13) و7) (6 فلفصول) تعد ل 

فلقانون فألسا�سي للشركة.
بكتابة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فلتجارية بالرباط في)

18) نا ر)2321)تحت رقم)113337.
جالصة وبيان

فلتسييب
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مكتب فملحاسبة إيهاب فستشار0 ش.ذ.م.م
رأسلال فلشركة):)133.333 رهم

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

فلبنك فملغربي للتجار0 فلخارآية،)مكتب رقم)9 
فلناضور

س).ت):)5415

ARRAGHRAGHI TRANS
SARL AU

رأسلال فلشركة : 453.333.  رهم 
مقرها فإلآتلاعي : حي ضرضور0، 

سلوفن، فلناضور
س.ت : 23329

بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب)
فلعا ي فملنعقد في)12) نا ر)2321)قرر)
 ARRAGHRAGHI شركة) مساهلوف 

TRANS SARL AU)ما  لي):

فملوففقة على بيع آليع فلحصص)

فلسيد) فلتي  للكها  فإلآتلاعية 

للسيد) باع  حيث  هشام  فلركرفكي 

حصة) (4.533 فلسالم) عبد  فلجاري 

بقيلة)453.333 رهم.

هشام) فلركرفكي  فلسيد  فستقالة 

من تسييب فلشركة.

من) فلركرفكي هشام  فلسيد  إبرفء)

تسييب فلشركة.

تعيين فلسيد فلجاري عبد فلسالم)

مسيبف وحيدف للشركة وذلك ملد0 غيب)

محد 0.

بكتابة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

فإلبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 2321 14) نا ر) بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)95.
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SMS GROUP GMBH

فرع شركة أآنبية

س..ت : فلرباط 73845

إغالق فلفرع وتشطيبه من فلسجل 
فلتجاري

للجنة) إآلاعي  قرفر  بلوآب 

 2318 نوفلرب) (12 بتاريخ) فإل فر0 

 SMS GROUP GMBH للشركة فألم)

ب مفتوح  فرع  على  تتوفر   وفلتي 

6)شارع سيدي محلد،)فلرباط))س.ت)

فلرباط)73845)،)تقرر ما  لي):

من) وتشطيبه  فلفرع  إغالق 

فلسجل فلتجاري بالرباط.

فلسيد) فلفرع  مد ر  مهام  نها ة 

 FRANZ OLAF فرفنك فوالف فرفنز)

.STALFORT

تم فإل دفع فلقانوني):)بكتابة ضبط)

بالدفرفلبيضاء) فلتجارية  فملحكلة 

تحت رقم) (2323 نوفلنرب) (19 بتاريخ)

.D1386V1
مد ر فلفرع
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NOTIPLAST
S.A.R.L

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)8) نا ر)

تم تأسيس فلقانون فألسا�سي) (2321

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

حيث تتليز بلا  لي):

 NOTIPLAST (: فلتسلية)

نوتيبالسط.

فلهدف فإلآتلاعي):

تصنيع أصناف من فلبالستيك

فملتاآر0 وتصنيع فألآهز0 فلطبية.

فالستيبف  وفلتصد ر.

فملقر فإلآتلاعي):)35)شاع فلحسن)

قيتا) فلصناعية  فملنطقة  فلثاني 

فلرباط.

فملد0):)99)سنة.

محد ) (: فإلآتلاعي) فلرأسلال 

إلى) مقسم  1333333.33) رهم  في)

13333)حصة إآتلاعية بقيلة)133 

 رهم للوفحد0 مكتتبة ومحرر0 جالل 

ربع فلسنة ومخولة إلى فلشركاء)حسب)

فلتقسيم فلتالي):

 6333 فلغرميلي) محلد  فلسيد 

حصة.

 2333 فلغرميلي) فمين  فلسيد 

حصة.

 1333 فلغرميلي) ملياء) فلسيد0 

حصة،)

فلغرميلي) وفمنسة فاطلة فلزهرفء)

1333)حصة.

فلسيد) تعيين  تم  لقد  (: فلتسييب)

للشركة) كلسيب  فلغرميلي  محلد 

وذلك ملد0 غيب محدو 0.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ)18) نا ر)2321)تحت رقم359 

رقم فلسجل فلتجاري)148891.
للنشر وفلبيان
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 REAL ENERGY
REVOLUTION

SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
إحدفث) تم  (2323 14) يسلرب)  
محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 
تتلخص) وحيد  بشريك  فملسؤولية 

فيلا  لي):
 REAL ENERGY (: فلتسلية)

.REVOLUTION SARL AU
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
فلهدف فإلآتلاعي):)

تشييدفملباني وفلتخطيط فلدفجلي)
وفلخارجي وأعلال فلتجد د.

أعلال) آليع  (: فملتنوعة) فألعلال 
فلبناء،)وأعلال فلتخطيط وفلتطوير.

توريد وتركيب موف  أو موف  فلبناء)
وفلتشييد.

فلتجار0 فلعامة وفلشرفء)وفالستيبف )
فلبيع) وإعا 0  وفلتصنيع  وفلتصد ر 

بالجللة أو فلتجزئة آليع فملنتجات.
فلعامة) فألسوفق  في  فملشاركة 

وفلخاصة.
فالستحوفذ على حصة بأي شكل،)
شركة) أي  في  فالندماج  ذلك  في   بلا 
آلعيات) أو  فتحا   أو  مجلوعة  أو 

أجرى تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها.
فملعامالت) آليع  أعم،) وبشكل 
فملنقولة) أو  فملالية  أو   فلتجارية 
فملرتبطة بشكل مباشر)  أو فلعقارية،)
 أو غيب مباشر بالكائن فملحد  أعاله،

)أو بأي �سيء)مشابه أو مرتبط.
شقة) (33 علار0) (: فملقر فإلآتلاعي)
شارع موالي أحلد لوكيلي حسان) (8

فلرباط.
فملد0):)99)سنة).

 133.333.33 (: فلشركة) رأسلال 
حصة) (1333 إلى) مقسلة   رهلة 
إآتلاعية من فئة)133) رهم للحصة)

فلوفحد0.
 133.333.33 (: فلشركة) رأسلال 
حصة) (1333 إلى) مقسلة   رهم 
إآتلاعية من فئة)133) رهم للحصة)

فلوفحد0.

فلتسييب):)فلسيد عفيب شكيب ملد0)

غيب محدو 0.

(: فلفتب0 فملعلول بها جالل فلسنة)

تبدأ من فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

لفائد0) (% (5 بعد جصم) (: فألرباح)

فإلحتياط فلقانوني فلفائض  تصرف)

فيه حسب قرفر فلشركاء.

 148881 (: فلتجاري) فلسجل 

فلرباط.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

)باملحكلة فلتجارية بالرباط) فلقانوني)

بتاريخ)18) نا ر)2321.
من أآل فالستخالص وفلبيان
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 EPI - ERVICE
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
13) يسلرب)2323)تم إحدفث فلقانون)

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيلا  لي):

 فلتسلية):

.EPI - ERVICE SARL AU                    

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

فلهدف فإلآتلاعي):)

فلتغذ ة فلعامة.

46)شارع عقبة،) فملقر فإلآتلاعي):)

أكدفل) (،2 شقة رقم) فلطابق فألول،)

فلرباط،)فملغرب.

فملد0):)99سنة.

 133.333.33 (: فلشركة) رأسلال 

حصة) (1333 إلى) مقسلة   رهلة 

إآتلاعية من فئة)133) رهم للحصة)

فلوفحد0.

فلتسييب):)فلسيد حجوي عزيز ملد0)

غيب محدو 0.

(: فلفتب0 فملعلول بها جالل فلسنة)

تبدأ من فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

لفائد0) (% (5 بعد جصم) (: فألرباح)

فإلحتياط فلقانوني فلفائض  تصرف)

فيه حسب قرفر فلشركاء.

 148885 (: فلتجاري) فلسجل 

فلرباط.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

)باملحكلة فلتجارية بالرباط) فلقانوني)

بتاريخ)18) نا ر)2321.
من أآل فالستخالص وفلبيان
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 STE. OPERASOFT
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 9)نوفلنرب)2323)تم إحدفث فلقانون)

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

بفاس  فت) وحيد  شريك  ذفت 

فملليزفت فلتالية))):

 STE. (: فلجلاعية) فلتسلية 

.OPERASOFT

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

شريك) فملحدو 0  فت  فملسؤولية 

وحيد.

فلهدف فإلآتلاعي):)

بيع أآهز0 فلكلبيوتر وملحقاته.

فلطيب) وال   (: فإلآتلاعي) فملقر 

فلسفلى فاس.

فلرأسلال فإلآتلاعي):)83.333.33 

 رهم.)

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتبقيم بالسجل فلتجاري للشركات.

:) تم تسييب فلشركة من) فلتسييب)

طرف فلسيد زياني رشيد كلسيب).

سيتم فإل دفع فلقانوني):)))باملحكلة)

في فلسجل) فلتجارية بفاس ومسجل 

فلتجاري تحت رقم)65449.
)بلثابة بيان مقتطف
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STE. QUICKTRADIV
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة)) (2323  9) يسلرب)

بلكناس)) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

ذفت فملليزفت فلتالية))):

 STE. (: فلجلاعية) فلتسلية 

.QUICKTRADIV
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ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

فلهدف فإلآتلاعي):)

أشغال فلبناء.

زنقة) (: فإلآتلاعي) فملقر 

حي) مكرر  (18 فلدفرفلبيضاء) رب)

فالز هار ويسالن.

(: فإلآتلاعي) فلرأسلال 

133.333.33) رهم.)

تاريخ) من  فبتدفء) 99سنة  (: فملد0)

فلتبقيم بالسجل فلتجاري للشركات.

:) تم تسييب فلشركة من) فلتسييب)

كوري) فلوفحد  عبد  فلسيد  طرف 

كلسيب).

سيتم فإل دفع فلقانوني):)))باملحكلة)

فلتجارية بلكناس ومسجل في فلسجل)

فلتجاري تحت رقم)51939.
)بلثابة بيان مقتطف
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STE. TRADE MAROC
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة)) (2323  4) يسلرب)

بلكناس)) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

ذفت فملليزفت فمتية))):

 STE. (: فلجلاعية) فلتسلية 

.TRADE MAROC

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فلشريك) فملحدو 0  فت  فملسؤولية 

فلوحيد.

فلهدف فإلآتلاعي):)

أشغال فلبناء.

فستيبف  وتصد ر.

فلشيخ) :) وفر  فإلآتلاعي) فملقر 

بوشتى فملها ة مكناس.

(: فإلآتلاعي) فلرأسلال 

133.333.33) رهم.)

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتبقيم بالسجل فلتجاري للشركات.

فلشركة) تسييب  :) تم  فلتسييب)

فلصد قي) فشرف  فلسيد  طرف  من 

كلسيب).

سيتم فإل دفع فلقانوني):)))باملحكلة)
فلتجارية بلكناس ومسجل في فلسجل)

فلتجاري تحت رقم)51937.
)بلثابة بيان مقتطف
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 AL MABROUKA
 DE LA CULTURE ET
L’AGRICULTUR SACA

SARL
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
للجلع) (2323 نوفلنرب) (24 بتاريخ)

فلعام فإلستثنائي تقرر ما  لي):
تعيين فلسيد محلد محلد فحلد)
علار0 مسيبف للشركة وبدلك تصبح)
فلسيد ن) من طرف  مسيب0  فلشركة 
ر�سى بنربفهيم وفلسيد محلد محلد)

فحلد علار0 لفتب0 غيب محدو 0.
بنربفهيم) رضا  للسيد  فلتوقيع 

وفلسيد محلد محلد فحلد علار0).
فألسا�سي) فلقانون  تحد ث 

للشركة.
باملحكلة) ( ( (: تم فإل دفع فلقانوني)
7) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت عد )113143.
)من أآل فإل دفع وفلنشر

فملسيب

136 P

 AL MABROUKA
 DE LA CULTURE ET
L’AGRICULTUR SACA

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)26)أكتوبر)2323)قرر فلشريك)
مرغني) فلسالم  عبد  فلسيد   فلوحيد 

ما  لي):
 73.333 حصصه) آليع  بيع 
للحصة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0 كالتالي):
 AVICULTA(69999)حصة لشركة
للسيد) وفحد0  وحصىة  (SARL AU

ر�سى بنربفهيم.
شركة) من  فلشركة  تحويل 
شريك) فملسؤولية  فت  محدو 0 
وحيد إلى شركة محدو 0 فملسؤولية).

فلسالم) عبد  فلسيد  فستقالة 

مرغني من منصبه كلسيب للشركة.

فلسالم) عبد  للسيد  فلتام  فإلبرفء)

مرغني على تسييبه.

تعيين فلسيد ر�سى بنربفهيم مسيب)

للشركة لفتب0 غيب محدو 0.

فلتوقيع للسيد ر�سى بنربفهيم).

فألسا�سي) فلقانون  تحد ث 

للشركة.

باملحكلة) ( ( (: تم فإل دفع فلقانوني)

5) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت عد )113324.
)من أآل فإل دفع وفلنشر

فملسيب
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 LA STE. ROUTES

 INDUSTRIELES SOLUTIONS

ET SERVICES RI2S
SARL AU

رأسلال فلشركة : 133.333.33 

 رهم

894 فسلاعلية  كان رقم 2 

فلقنيطر0

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

7) يسلرب)2323)تم تقرير ما  لي):

إآتلاعية) حصة  (1333 بيع)
فلعامري) فلسيد  طرف  من  مللوكة 

حسوبي) من  كل  لفائد0  فملولى  عبد 

أمين)933)حصة إآتلاعية وفلسيد0)

بلقا د سار0)133)حصة إآتلاعية.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 

فملسؤولية ذفت) من شركة محدو 0 

محدو 0) لشركة  موحد  شريك 

فملسؤولية.
فلعامري) فلسيد  فملسيب  فستقالة 

حسوبي) فلسيد  وتعيين  فملولى  عبد 

أمين مسيبف للشركة.

تأ ين فملحضر فلعام للشركة.

بالسجل) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فإلبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

بتاريخ) (83877 بالقنيطر0 تحت رقم)

14) نا ر)2321.
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POLIXEN GROUPE
SARL AU

بولكسين كروب

فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 

فاتح  وليو) بتاريخ  فلرباط  في  حرر 

قرر فلشريك فلوحيد للشركة) (2323

ذفت) ش.م.م  كروب  بولكسين 

فلشريك فلوحيد ما  لي):

طرف) من  حصة  (1333 تفويت)

فلسيد) إلى  مو�سي  فلغالي  فلسيد 

فلصامت آياللي.

فستقالة فلسيد فلغالي مو�سي من)

منصبه كلسيب للشركة.

آياللي) فلصامت  فلسيد  تعيين 

كلسيب وحيد للشركة.
7.6 13)من فلقانون) تعد ل فملوف )

فألسا�سي للشركة.

بكتابة) ( ( (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بتلار0) فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

18) نا ر) بتاربخ) (4733 رقم) تحت 

.2321
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BABELWEB
بابل ويب

بلقت�سى آلع عام فستثنائي حرر)

في فلرباط بتاريخ)12) نا ر)2321)قرر)

 BABELWEB شركاء)شركة بابل ويب

ش.م.م ما  لي):

من) (: فلقانوني) فلشكل  تعد ل 

شركة محدو 0 فملسؤولية إلى شركة)

شريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

وحيد.

تفويت فلحصص):

تفويت)53)حصة من طرف فلسيد)

فلسيد  وسف) إلى  لعوينة  إبرفهيم 

فلغزفلي.

طرف) من  حصة  (53 تفويت)

فلسيد) إلى  لعوينة  فاطلة  فلسيد0 

 وسف فلغزفلي.

تعد ل فإل فر0):)

لعوينة) فاطلة  فلسيد0  فستقالة 

من منصبها كلسيب0 للشركة.
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فلغزفلي) فلسيد  وسف  تعيين 
كلسيب وحيد للشركة.

من) (13  7.6.1 فملوف ) تعد ل 
فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) ( ( (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
18) نا ر) بتاربخ) (113339 تحت رقم)

.2321
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 INTERNATIONAL CAR
SERVICE

أنتبناسيونال كار سيبفيس
بلقت�سى آلع عام فستثنائي حرر)
في فلرباط بتاريخ)13) نا ر)2321)قرر)
فلشريك فلوحيد لشركة أنتبناسيونال 
 INTERNATIONAL سيبفيس  كار 
CAR SERVICE)ش.م.م ذفت فلشريك)

فلوحيد ما  لي):
طرف) من  حصة  (133 تفويت)
فلسيد عا ل بوزيد إلى فلسيد آها )

وفكريم.
فستقالة فلسيد عا ل بوزيد من)

منصبه كلسيب للشركة.
تعيين فلسيد آها  وفكريم كلسيب)

وحيد للشركة.
7.6 13)من فلقانون) تعد ل فملوف )

فألسا�سي للشركة.
بكتابة) ( ( (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
18) نا ر) بتاربخ) (113338 تحت رقم)

.2321
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 MENUISERIE
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ش.ذ.م.م.ش.و

ذفت فلرأسلال : 133.333.33  رهم
مقرها فإلآتلاعي :  وفر برنس وال  

غانم فلصباح صخيبفت تلار0
فلعام) فلجلع  مدفولة  بعد 
فإلستثنائي ليوم)6)أكتوبر)2323)قرر)
ووضعها) للشركة  فملسبق  فلتفكيك 

على فلتصفية.

كلأمور) فلعام  فلجلع  عين 

سلوفن) هشام  فلسيد  للتصفية 

بجليع) تلتعيه  مع  للشركة  كلسيب 

عللية) إنهاء) قصد  فلصالحيات 

وفألصول) فملوفر   وتحقيق  فلتصفية 

فملوآو 0.

حد  مقر فلتصفية في  وفر برنس)

وال  غانم فلصباح صخيبفت تلار0.

بكتابة) ( ( (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2323 نوفلرب) (25 بتاريخ)

.138854
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شركة طرانس بغا
تأسيس

تم تأسيس) (2321 4) نا ر) بتاريخ)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

فملوفصفات) وذفت  وفحد  بشريك 

فلتالية):

فلتسلية):)شركة طرفنس بغا.

فملوضوع):

نقل فلبضائع لحساب فلغيب.

نقل فلبضائع وطنيا و وليا.

فإلستيبف ) في  وسيط  أو  تاآر 

وفلتصد ر.

فملقر فإلآتلاعي):)تجزئة فلبستان)3 

رقم)6)تيفلت.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فإلنجاز فلنهائي.

فلرأسلال فإلآتلاعي):)13.333.33 

 133 133)سهم من)  رهم مقسلة ل)

 رهم للسهم.

133)سهم لفائد0 فلشريك فلوحيد)

بغايسين.

فلسيد) طرف  من  فلشركة  تسييب 

بغا يسين ملد0 زمنية غيب محد 0.

بكتابة) ( ( (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فإلبتدفئية بتفيلت)

بتاريخ)18) نا ر)2321)تحت رقم)7.
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ONECOM CONSULTING
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS
 SIEGE(SOCIAL : 79 AVENUE

 IBN(SINA-APARTEMENT(N°14
AGDAL-RABAT
E.C(N° 108673

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
 2319 31) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 
شركة) كونسلتك  ونكوم  لشركة 
شريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 
133.333.33) رهم) رأسلالها) وحيد 

قرر ما  لي):
فلحل فلنهائي للشركة.

فبن) شارع  (79 (: فلتصفية) مقر 
سيناء)شقة رقم)14)أكدفل فلرباط.

فملصفي):)عيد هللا طه.
تم باملحكلة) ( ( (: فإل دفع فلقانوني)
7) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2323)تحت رقم113129.
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شركة توت ابسيو طرونسبور
ش.م.م.ش.و.

مقرها فالآتلاعي : رقم 322 زنقة 
فلسعد ة حي فالنبعاث سال

للشركاء) عرفي  عقد  بلقت�سى 
في) فملسجلة  (،2321 4) نا ر) بتاريخ)
تم) (2321 4) نا ر) بتاريخ) فلرباط 
وضع فلقانون فالسا�سي لشركة ذفت)
وحيد) بشريك  محدو 0  مسؤولية 

باملليزفت فلتالية):
فبسيو) توت  شركة  (: فلتسلية)

طرونسبور،)شركة ش.م.م.ش.و.
زنقة) (322 رقم) (: فلتجاري) فملقر 

فلسعد ة حي فالنبعاث سال.
فملوضوع):)فلنقل لفائد0 فلغيب.

علوما آليع فلعلليات فلتجارية،)
وغيب) فلعقارية  فملالية،) فلصناعية،)
في) فملساهلة  فلتي  لكنها  فلعقارية 

تنلية فلشركة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)
فلتاسيس فلفعلي للشركة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)
فلسيد أمامة أنس.

133.333) رهم) (: فلرفسلال)
موزهة بين فلشركاء)كلا  لي):

 1333 (..... فنس) فمامة  فلسيد 
حصة.

فملجلوع)....)1333)حصة.
كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 
بسال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (،2321 18) نا ر) بتاريخ)

.35689
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 STE IRIDAK
SARL AU

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تقرر بالبيضاء) (،2323 فكتوبر) (5   

)ما  لي):
قام فلسيد قد ري كلال بتفويت)
حصة فآتلاعية فلتي  للكها) (1333

فلى فلسيد آلال فملاحي.
فستقالة فلسيد قد ري كلال من)
تسييب فلشركة مع تعيين فلسيد آلال)
فملاحي كلسيب آد د للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.
تتعامل فلشركة مع آليع فالبناك)
وفملؤسسات فملصرفية بامضاء)فلسيد)

آلال فملاحي ملد0 غيب محدو 0.
فالسا�سي) فلقانون  صياغة  فعا 0 

للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
بالدفرفلبيضاء)بتاريخ)13) نا ر)2321،)

تحت رقم)761381.
146 P

STE PARA PROXIMITE
SARL AU

تاسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط  (2323 فكتوبر) (14
وضع فلقانون فالسا�سي لشركة تحلل)

فلخصائص فلتالية):
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 STE PARA (: فلتسلية)
.PROXIMITE SARL AU

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

وشرفء) بيع  (: فالآتلاعي) فلهدف 
موف  شبه صيدلية وفلتجليل.

رفسلال فلشركة):)133.333) رهم)
فئة) من  حصة  (1333 فلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0.
 1333 فملشيك) فلسيد  اسين 

حصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)
فلتاسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.
:)من فاتح  نا ر فلى) ( فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فالولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
تجزئة عبد فلكريم) (1 رقم) (: فملقر)

فلخطابي فلوفاق تلار0.
فملسيب):) اسين فملشيك.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 
باملحكلة فالبتدفئية بتلار0)131371.
147 P

STE JEAMS TECH
ش.م.م.ش.و.

رأسلالها  : 233.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : طريق سيدي 

 II تجزئة رزوقي I حيى شارع فلحسن 
علار0 15 رقم 1 تلار0

بلقت�سى فلجلع فلعام فلتأسي�سي)
((،2323 3) يسلرب) بتاريخ) مؤرخ 
فملسؤولية) ذفت  شركة  تاسيس  تم 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملحدو 0 

باملليزفت فلتالية):
 STE JEAMS TECH (: فلتسلية)

.SARL AU
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلوضع 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
فال فرية،) فالستشارفت  (: فلهدف)

جدمات فملعلومات فلتجارية.
سيدي) طريق  (: فالآتلاعي) فملقر 
 II I)تجزئة رزوقي)  حيى شارع فلحسن)

علار0)15)رقم)1)تلار0.
سنة فبتدئ من تاريخ) (99 (: فملد0)

تاسيسها.

رفسلال فلشركة):)حد  فلرفسلال)

233.333) رهم) ( ( في) فالآتلاعي 

فئة) من  حصة  (2333 فلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0،)موزعة)

على فلشكل فلتالي):

 2333 فمجاهد) ر�سى  فلسيد 

حصة.

فملجلوع)................)2333)حصة.

أسندت مهلة فلتسييب) (: فلتسييب)

كلسيب) فمجاهد،) رضا  فلسيد  فلى 

لشركة) محدو 0،) غيب  ملد0  وحيد 

.JEAMS TECH

فالسا�سي) فلقانوني  وضع  تم 

للشركة حسب فلفصل)96-35.

للشركة) فلقانوني  فال دفع  تم 

باملركز فلجهوي لالستثلار بالرباط في)

12) نا ر)2321.

148 P

STE DELICE EVENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رفسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : زفوية طريق 

فلقنيطر0 شارع موالي فلطيب 

فلعلوي فقامة فالمل علار0 2 فلرقم 

5 سال

تعد ل
فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

سبتلرب) (23 بتاريخ) فملنعقد  فلعا ي 

 DELICE شركة) شركاء) قرر  (،2323
زفوية) (: تحت فلعنوفن فلتالي) (EVENT

طريق فلقنيطر0 شارع موالي فلطيب)

فلعلوي فقامة فالمل علار0)2)فلرقم)5 

سال ما  لي):

قرر فلجلع) (: نقل ملكية فالسهم)

فلعام بيع فلحصص فلتي كان  للكها))

حصة) (433 فلسيد ف ريس فلشافعي)

شركة) في  فلتي  للكها  فآتلاعية 

لفائد0 فلسيد عبد) (DELICE EVENT

فلبطاقة) صاحب  فلشافعي  فلسالم 

وقرر فلجلع) (.A53333 فلوطنية رقم)

فلعام بيع فلحصص فلتي كان  للكها)

صاحب) فلشافعي  ف ريس  فلسيد 

.AB636573(فلبطاقة فلوطنية رقم

على) فلتقسيم  بالتالي  صبح 

فلشكل فلتالي):

حصة) (433 (..... ف ريس فلشافعي)

فآتلاعية.

 433 (..... فلشافعي) فلسالم  عبد 

حصة فآتلاعية.

حصة) (233 (... فلشافعي) محلد 

فآتلاعية.

حصة) (1333 (....... فملجلوع)

فآتلاعية.

فلشركة على) تم تقسيم رفسلال 

فلشكل فلتالي):

ف ريس فلشافعي)...)43.333) رهم.

 43.333 (... عبد فلسالم فلشافعي)

 رهم.

محلد فلشافعي)...)23.333) رهم.

فملجلوع)......)133.333) رهم.

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة):

فلشكل) تغييب  فلعام  فلجلع  قرر 

فملسؤولية) ذفت  للشركة  فلقانوني 

فملحدو 0 عوض شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

للشركة) فلقانوني  فلوضع  تم 

حسب فلفصل)96-35.

للشركة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بتاريخ بسال  فالبتدفئية   باملحكلة 

 19)نونرب)2323،)تحت فلرقم)35423.
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 STE GROUPE ETTOUNSI
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي حرر 

28) يسلرب)2323)بالدفر فلبيضاء،)تم)

وضع فلقانون فالسا�سي لشركة ذفت)

وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

لها فملليزفت فلتالية):

 GROUPE ETTOUNSI(:(فلتسلية

.SARL AU

فلشركة  فجل) هدف  (: فلهدف)

فملغرب وجارآه):

مقاول فعلال) فالنعاش فلعقاري،)
متفرقة أو أعلال بناء.

فملقر فالآتلاعي):
آش) فلتقدم  مجلوعة 
فلربنو�سي) فلثاني  فلطابق  (17-2

فلدفرفلبيضاء.
فملد0):)99)سنة.

رأسلال):)133.333) رهم.
فلتون�سي ميلو ) فلسيد  (: فلشركاء)

1333)حصة.
فلسيد) تعيين  تم  (: فلتسييب)
فلتون�سي ميلو  كلسيب وحيد للشركة)
ملد0 غيب محدو 0 كلا تتعامل فلشركة)
مع فالبناك فو غيبها من فملؤسسات)
فلتون�سي) فلسيد  بامضاء) فملصرفية 

ميلو  ملد0 غيب محدو 0.
من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة.
توزيع فالرباح):)بعد فزفلة)5)%)من)
بين) فلباقي  فلقانوني  وزع  فالحتياط 
وفحد) كل  حصص  حسب  فلشركاء)

منهم.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
رقم) تحت  بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

.485621
150 P

STE GOLDERY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بشريك وحيد
رفسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 15 شارع فالبطال 
شقة رقم 4 فكدفل فلرباط

فملساهلين) ملدفوالت  طبقا 
فملجتلعين بالجلع فلعام فلغيب فلعا ي)
بتاريخ)3)نونرب)2323،)قد تقرر فكلال)

فلهدف فالآتلاعي):
وتصد ر فستيبف   نشاط   أي 
بالجللة بيع  أو  تصنيع  فو  ( 
كل) فلباطن  من  تعاقد  أو  توزيع  فو  (
ما  تعلق باالآهز0 فلطبية وكوفشف)
وفملكلالت) فملخرب ة  فلتشخيص 
فلتجليل) ومستحضرفت  فلغذفئية 
فلخام) وفملوف   فلشخصية  وفلنظافة 
وفلتبكيبات،) ون) وفملعدفت  فلفعالة 
فن تكون هذه فلقائلة شاملة،)ووفقا)
وفلتنظيلية) فلتشريعية  لالحكام 

فملعلول بها.
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من) فالآتلاعي)) )فلهدف  (3 فلبند)

فلقانون فالسا�سي قد تغيب باملناسبة.

بكتابة) فلقانوني  فلوضع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

(،2321 14) نا ر) بتاريخ) بالرباط،)

تحت رقم)113287.
قصد فلنشر

151 P

 STE LA FONCIERE

 EMERGENCE RABAT

SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

رفسلالها : 33.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : تجزئة تكنوبوليس 

29، فملنطقة فلحر0 لتكنوبوليس

فلطريق فلدفئري بالرباط سال 

فلجد د0

فلسجل فلتجاري رقم : 25267

تعيين مسيب آد د

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بلوآب 

قرر فلشريك فلوحيد) (،2323 فكتوبر)

للشركة):

فلتاغي) فلجياللي  فلسيد  فستقالة 

من وظيفته كلسيب للشركة وفعفاءه)

من منصبه كامال ونهائيا و ون تحفظ)

طوفل مد0 مهامه.

بنيعيش) مهدي  فلسيد  تعيين 

مسيبف للشركة وذلك ملد0 غيب محد 0.

بالتوقيع) فلشركة  ستلتزم  وبهذف 

فلبنكي فملشتبك لللسيب ن.

لدى) فلقانوني  فال دفع  تم 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

(،2321 8) نا ر) بالدفرفلبيضاء) وم)

تحت رقم)35725.
قصد فلنشر وفالعالن
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STE BOBIVET
SNC

رفسلالها : 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : تجزئة حي كريلة 

سوق فلغندوري رقم 33 سال
فلحل فلسابق الوفنه

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
وفملسجل بسال قرر) (2323 نونرب) (16
فلعام) فلجلع  جالل  فلشركة  شركاء)
أعاله فلتاريخ  بنفس   فالستثنائي 

)ما  لي):
لشركة) الوفنه  فملسبق  فلحل 
من تاريخ) فبتدفء) (، ( (BOBIVET SNC

16)نونرب)2323.
عبد) فلزطوطي  فلسيد  تعيين 

فملجيد كلصفي للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية بسال لدى كتابة فلضبط)
رقم) تحت  (،2321 12) نا ر) بتاريخ)

.35731
للخالصة وفلبيان

153 P

STE MSSAIKAK TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : شارع محلد 
  وري ومحلد عبده إقامة كامليا 
طابق 2 مكتب رقم 24 فلقنيطر0

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
تم) (2321 8) نا ر) بتاريخ) فلتأسي�سي 
وضع نظام أسا�سي لشركة محدو 0)
ذفت) وحيد  بشريك  فملسؤولية 

فملليزفت فلتالية):
فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية بشريك وحيد.
نقل) مقاول  (: فالآتلاعي) فلهدف 
فلنقل) جدمات  تقد م  فالفرف ،)

فلخاصة.
 STE MSSAIKAK (: فلتسلية)

.TRANS SARL AU
محلد) شارع  (: ( فالآتلاعي) فملقر 
كامليا) إقامة  عبده  ومحلد    وري 

طابق)2)مكتب رقم)24)فلقنيطر0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تقييدها بالسجل فلتجاري.

في) محد   (: فالآتلاعي) فلرفسلال 

 1333 فلى) مقسلة  133.333) رهم 

للحصة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0 آليعها محرر0 وموزعة على)

فلشكل فلتالي):

فلسيد) ملكية  في  حصة  (1333

فمصيكك عبد فللطيف.

فلسيد) فلشركة  عينت  (: فلتسييب)

لها) كلسيب  فللطيف  عبد  فمصيكك 

ملد0 غيب محدو 0.

5)%)لالحتياط فلقانوني،) (: فالرباح)

وفلباقي  نقل.

من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
بالقنيطر0 تحت رقم فلسجل فلتجاري)

58249،)بتاريخ)18) نا ر)2321.

154 P

STE SAHRI IMMO
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 233.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : فلدفرفلبيضاء 

بلوك ب 18 رقم 31 فلطابق فلثالث 

سيدي فلربنو�سي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم) بالدفرفلبيضاء) (2316 ماي) (16

ذفت) ف لو  صحري  شركة  تاسيس 

فملليزفت فلتالية):

فلتسلية):)صحري ف لو.

فملوضوع):)لشركة كلوضوع  فجل)

فملغرب وجارآه.

وفلتجهيز) منعش عقاري في فلبناء)

وفلتشييد.
فملنقول) فلعقار  في  وفلشرفء) فلبيع 

وغيب فملنقول.

آليع فملعامالت فلصناعية فملالية)

ترتبط) فلتي  وفلعقارية  فلتجارية 

بطريقة مباشر0 وغيب مباشر0 بهدف)

فلشركة.

فملد0):)99)سنة.

فلدفرفلبيضاء) (: فالآتلاعي) فملقر 
فلطابق فلثالث) (31 رقم) (18 بلوك ب)

سيدي فلربنو�سي.

233.333) رهم) (: فلرفسلال)

فئة) من  حصة  (2333 فلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0 موزعة)

على فلشكل فلتالي):

حصة من) (2333  اسين صحري)

 233.333 مقابل) 133) رهم  فئة)

 رهم.

فلسيد  اسين) عين  (: فلتسييب)

صحري كلسيب للشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

سنة) كل  من  31) يسلرب  فلى)  نا ر 

من) تبتدئ  فالولى  فلسنة  ماعدف 
فلتجاري) بالسجل  فلتسجيل  تاريخ 

لللحكلة فلتجارية بالدفرفلبيضاء.

بتوقيع) ملزمة  فلشركة  (: فلتوقيع)

فملسيب فلوحيد فملذكور فسله فعاله.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط 

بالدفرفلبيضاء)بتاريخ)31)ماي)2316،)

بالسجل) (،33635349 رقم) تحت 

فلتجاري تحت رقم)352235.

155 P

STE ASRA IMMO
SARL

حل فلشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

بتاريخ) بالدفرفلبيضاء)  فملنعقد 

23)نونرب)2323،)قرر فلشركاء)ما  لي):

فلحل فلحبي للشركة.
فملزناوي) فلسيد  اسين  تعيين 

مصفي للشركة.

بالعنوفن) فلتصفية  مقر  حد  

فلتالي:

 7)فقامة فلرفمي زنقة سبتة فلطابق)

فلثاني مكتب رقم)8)فلدفرفلبيضاء.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بتاريخ بالدفرفلبيضاء)  فلتجارية 

 15) نا ر)2321،)تحت رقم)761385.

156 P
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 STE SAPIENCE

ARCHITECTURE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع فلقانون) (2323 33) يسلرب)

فالسا�سي للشركة):

مهندس) (: فالآتلاعي) فملوضوع 

معلاري.

 SAPIENCE (: فالسم)

ذفت) شركة  (،ARCHITECTURE

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.
ماري  فقامة   2  : فالآتلاعي  فملقر 

PT/BR  علارA 0 فلطابق فلرفبع تلار0.
رفسلال فلشركة : 133.333  رهم 

مقسلة فلى 1333 حصة فآتلاعية 

133  رهم للوفحد0 مسجلة ومحرر0.

فملد0 : 99 سنة.

فلها ي  عبد  فلسيد   : فلتسييب 

فملكدف ي.

باملحكلة  فلقانوني  فال دفع  وتم 

تسجيل  تم  كلا  بتلار0  فالبتدفئية 

فلشركة بالسجل فلتجاري تحت رقم 

.131717

157 P

STE NCDIS MAROC
SARL AU

فلعام) فلجلع  قرفرفت  بلقت�سى 
فالستثنائي بتاريخ)3)نونرب)2323،)تقرر)

ف جال فلتغييب فلتالي على فلشركة):

زنقة) من  (: فلشركة) مقر  تغييب 

محلد) شارع  فلكوميب  حي  فالصالح 

 51 ترب كت سال فلى) (1 فلخامس رقم)

شارع علر بن عبد فلعزيز حي شلاعو)

سال.

(: فضافة ما 0 فلى هدف فلشركة)

فستيبف  وتصد ر معدفت تكنولوآيا)

فملعلوميات ومعدفت متنوعة.

فالآتلاعي) فلقانون  تحيين  تم 

فلسالفة) فملقرفرفت  باعتبار  للشركة 

فلذكر.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

 35697 رقم) تحت  بسال  فالبتدفئية 

بتاريخ)7) نا ر)2321.

158 P

STE M.Y.O TRAVAUX
SARL

قفل فلتصفية فلشركة
بلقت�سى فملحضر فلشفوي فملؤرخ)

قرر) (،2323 أغسطس) (28 بتاريخ)

 STE فلجلع فلعام فالستثنائي لشركة)

قفل) (، (M.Y.O TRAVAUX SARL

فلتصفية فلشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

(،2321 7) نا ر) في) بسال  فالبتدفئية 

تحت رقم)35694.

159 P

STE HAPPY MEDIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

في) فلعرفي  فلعقد  تسجيل  تاريخ 

وفلتي) تلار0  بلد نة  (،2321 4) نا ر)

تحلل فلخصائص فلتالية):

فستيبف  وبيع) (: فلهدف فالآتلاعي)

فملعدفت فلطبية.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

فئة) من  حصة  (1333 فلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0.

موزعة على فلشكل فلتالي):

 343 (... أميلة) فلسيد0 فال ري�سي 

حصة.

 333 (... وفاء) عوفش  فلسيد0 

حصة.

 333 (... آوف ) فال ري�سي  فلسيد 

حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتاسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فالولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

 1 سكتور) (137 (: فملقر فالآتلاعي)

حي فملغرب فلعربي تلار0.

فلسيد0 فال ري�سي.
فلسيد0 عوفش وفاء.

فلسيد فال ري�سي آوف .
(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.131735
160 P

STE PRINCESSE LIBELLULE
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
بشريك  وحيد

رأسلالها : 13.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : فلرباط فلسوي�سي 

رقم 14 زنقة غلار0
فلعام) فلجلع  قرفر  بلقت�سى 
فلذي عقد بالرباط  وم) فالستثنائي،)

17)نونرب)23223)تقرر ما  لي):
بلا) فلشركة  رفسلال  في  فلزيا 0 
من) لرفعه  335.333) رهم  قدره)

13.333) رهم فلى)315.333) رهم.
فلشركة) رفسلال  من  فلتخفيض 
بلا قدره)215.333) رهم لتحويله من)
315.333) رهم فلى)133.333) رهم.

تعد ل فلبنو  فملعنية من فلقانون)
فالسا�سي للشركة.

فالسا�سي) فلقانون  على  فملصا قة 
فملعدل.

كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (،2323 16) يسلرب)  وم)

.6265
للخالصة وفلبيان

161 P

شركة برومو اسماعيل اي 
اسحاق

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
بشريك وحيد

رأسلالها : 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : تجزئة فلوفا 1 

رقم 718 فلقنيطر0
تاسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)4) نا ر)
فالسا�سي) فلقانون  وضع  تم  (،2321
محدو 0) مسؤولية  ذفت  لشركة 
فلخصائص) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

في) فسلاعيل  برومو  (: فلتسلية)
فسحاق.

فملوضوع):)مطور عقارفت.
 1 فلوفا) تجزئة  (: فالآتلاعي) فملقر 

رقم)718)فلقنيطر0.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتاسيس فلكامل للشركة.
 133.333 (: فالآتلاعي) فلرفسلال 
حصة) (1333 على) مقسومة   رهم 
بقيلة)133) رهم للحصة موزعة على)

فلشكل فلتالي):
 1333 (.... فبرفهيم) بلفز  فلسيد 

حصة.
فملجلوع)......)1333)حصة.

تعيين فملسؤول عين فلسيد بلفز)
فبرفهيم مسيب وحيد للشركة ملد0 غيب)

محد 0.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)14) نا ر)

2321،)تحت رقم)83889.
162 P

STE NEW EDGE SERVICES
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رفسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : علار0 22 شقة 
رقم 1 سالمة 4 فلقنيطر0

تاسيس شركة
بتاريخ) جاص  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  (2323 نونرب) (3
مسؤولية) ذفت  لشركة  فالسا�سي 
تحلل) وحيد  بشريك  محدو 0 

فلخصائص فلتالية):
 STE NEW EDGE (: فلتسلية)

.SERVICE SARL
فملوضوع):)فلنقل فلشخ�سي.

شقة) (22 علار0) (: فملقر فالآتلاعي)
رقم)1)سالمة)4)فلقنيطر0.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)
فلتاسيس فلكامل للشركة.

 133.333 (: فالآتلاعي) فلرفسلال 
حصة) (1333 على) مقسومة   رهم 
بقيلة)133) رهم للحصة موزعة على)

فلشكل فلتالي):
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 533 (.... صند د) محلد  فلسيد 

حصة.

(... برفهيمي) فلد ن  صالح  فلسيد 

533)حصة.

تعيين فملسؤول عين فلسيد محلد)

غيب) ملد0  للشركة  مسيبف  صند د 

محد 0.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

7) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0  فالبتدفئية 

2321،)تحت رقم)58389.
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STE WITHE PRO
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بشريك وحيد
رفسلالها : 13.333  رهم

 ANGLE AV : مقرها فالآتلاعي

 MED DIOURI ET MED ABDOU

 RCE(KAMILIA 2 EME(ETAGE

BUR(N°24 KENITRA

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد جاص بتاريخ فاتح)
فلقانون) وضع  تم  (2323  يسلرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فالسا�سي 

تحلل) وحيد  بشريك  محدو 0 

فلخصائص فلتالية):

 STE WITHE PRO (: فلتسلية)

.SARL AU

فعلال) منعش عقاري،) (: فملوضوع)

مختلفة أو فعلال فلبناء.

 ANGLE AV ( (: فالآتلاعي) فملقر 

 MED DIOURI ET MED ABDOU

 RCE KAMILIA 2 EME ETAGE BUR

.N°24(KENITRE

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتاسيس فلكامل للشركة.

 13.333 (: فالآتلاعي) فلرفسلال 

حصة) (133 على) مقسومة   رهم 

بقيلة)133) رهم للحصة موزعة على)

فلشكل فلتالي):

فلسيد فلوفلي آوف )....)133)حصة.

تعيين فملسؤول عين فلسيد فلوفلي)

آوف ))مسيبف للشركة ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)18) نا ر)

2321،)تحت رقم)58239.

164 P

شركة اد رايس طرافو
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : رقم 1779 قطاع 

13 قصبة مهد ة فلقنيطر0

تأسيس شركة 
بتاريخ جاص  عقد   بلقت�سى 
تم وضع فلقانون) (2323 3) يسلرب)  

مسؤولية) ذفت  لشركة  فالسا�سي 

تحلل) وحيد،) بشريك  محدو 0 

فلخصائص فلتالية):

فلتسلية):)ف  رفيس طرففو.

فملوضوع):)مشغل ورشة لحام.
فملقر فالآتلاعي):)رقم)1779)قطاع)

13)قصبة مهد ة فلقنيطر0.

فملد0):)99)سنة فبتدفء)من لتأسيس)

فلكامل للشركة.

 133.333 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

حصة) (1333 على) مقسومة   رهم 

بقيلة)133) رهم للحصة موزعة على)

فلشكل فلتالي):)

 133.333 فلسيد فلعسري محلد)

 رهم.

فلسيد) عين  فملسؤول  تعيين 

ملد0) للشركة  فلعسري محلد مسيبف 

غيب محدو 0.

باملحكلة)) فلقانوني  فال دفع  تم 

4) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0  فالبتدفئية 

2321،)تحت رقم)83732.
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STE BOUTI SERVICE
SARL AU

)بلوآب عقد عرفي حرر بالرباط)

تأسيس) تم  (،2321 4) نا ر) بتاريخ)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد موفصفاتها كاالتي):

 STE BOUTI SERVICE(:(فلتسلية

.SARL AU

فالعلال) آليع  (: فلشركة) هدف 

فملعدفت) وبيع  ببناء) فملتعلقة 

فالعالميات وفملكتبية.

زنقة ف ريس) (37 (: فملقر فالآتلاعي)

فلطابق فلثالث) (6 فالكرب فلشقة رقم)

حسان فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي للشركة.

رأسلالها):)133.333) رهم مقسم)

على)1333)حصة من فئة)133) رهم)

للحصة.

تسييب) مهلة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة فلى فلسيد بوتغطين  ونس.

فالرباح):)توزع على فلشركاء)أو ترحل)

فلى حساب فالحتياطات فلخاصة بعد)

فقتطاع فالحتياطي فلقانوني.

فلضبط) بكتابة  فال دفع  تم 

سجل) بالرباط،) فلتجارية  باملحكلة 

فلتجاري رقم)148877.

166 P

STE ITPERF CONSULTING
SARL AU

بلوآب فلجلع فلعام فوق فلعا 0)

للشركاء)بتاريخ)9)نونرب)2323،)لشركة)

 STE  ITPERF CONSULTING SARL

AU،)شركة ذفت فملسؤولية محدو 0)

 13.333 رأسلالها) وحيد،) بشريك 

فلثاني) فلحسن  شارع  و6) (6  رهم،)

تجزئة مسرو)1)حي فلعلويين تلار0):

فملصا قة على تفويت فلحصص.

تعيين مسيب آد د للشركة.

تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة)

مع تقسيم آد د لرأسلال فلشركة.

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

(،2323 33) يسلرب) بتاريخ) بتلار0 

تحت فلرقم)1721.

167 P

 STE BOUREGREG

CONSULTING GROUP
SARL

تحويل فملقر فالآتلاعي 
وتعيين مسيب آد د

فلجلع) من  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالرباط) مسجل  عا ي  غيب  فلعام 
قرر) (،2323 7) يسلرب) بتاريخ)

 BOUREGREG شركة) شركاء)

(،CONSULTING GROUP SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ما  لي:

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

من)21)شارع موالي فسلاعيل،)شقة)
آبل) زنقة  (4 فلى) فلرباط  حسان  (8

تازكا،)رقم)6)أكدفل فلرباط.

شريك) غيب  آد د  مسيب  تعيين 

فلسيد عا ل فملوزع،)فستقالة فملسيب)

فلقد م فلسيد فسلاعيل بوصحابة.

فلتعد ل للقانون فالسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321،)تحت رقم)113323.

168 P

STE COMMUNICATION

LEARNING CENTRE -CLC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 133.333  رهم

 2 ANGLE(RUES : مقرها فالآتلاعي

 SOUSSA & MAATI(BAKAHAY

HASSAN RABAT

فلسجل فلتجاري رقم : 54145

فلرقم فلضريبي : 3333433

تعد ل فلهدف فالآتلاعي
لشركة) فلعام  فلجلع  قرر 

 COMMUNICATION LEARNING

CENTRE،)فملنعقد بتاريخ)28) يسلرب)

2323)ما  لي):

)فلغاء)قرفر فسخ فلشركة.

تغييب فلهدف فالآتلاعي فلى):)تقد م)

فلطعام بسعر ثابت.
فلقانون) من  («3« فلفصل) تغييب 

فالسا�سي للشركة.
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فالسا�سي) فلقانون  على  فملوففقة 
فملعدل للشركة،)تبعا لذلك.

بنعبد) نا  ة  بالسيد0  فالحتفاظ 
فلقاطنة) مغربية،) آنسية  فلسالم،)
فملجلوعة) بوزنيقة  حدفئق  باقامة 
 4 فلطابق) (1 فلشقة) (4 فلعلار0) (15
كلسيب0 للشركة ملد0 غيب) بوزنيقة،)

محد 0.
لشركة) فلعام  فلجلع  قرر 
 COMMUNICATION LEARNING
CENTRE)فملنعقد بتاريخ)28) يسلرب)

2323)ما  لي):
فلتالية) فلتجارية  فلعالمة  فعتلا  

.CHEZ LADID
كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (،2321 13) نا ر) بتاريخ)
(،2321 18) نا ر) بتاريخ) (.113224

تحت رقم)113323.
ملخص من فآل فلنشر

فملتصرف
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AUDIMAK CONSULTING

CABINET D›EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

LAUREAT DU PRIX INTERNATIONAL

 AIGLE DOREE POUR LE PRESTIGE ET LA

QUALITE AFRIQUE 2313

 STE WINNER TEAM
INDUSTRY INOX

)WI.T.INOW(
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلشريك) قرر  (2323 22) وليو)
 WINNER TEAM لشركة) فلوحيد 
 INDUSTRY INOX WI.T.INOX
محدو 0) شركة  (، (SARL AU
فلوحيد،) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 
فلكائنة) 1.333.333) رهم،) رأسلالها)
برقم)13)علار0 رقم)14)شارع باحلا )

روش نوفر فلدفرفلبيضاء)ما  لي):
آدول فالعلال):)

زيا 0 رأسلال):)وففق فلجلع فلعام)
على زيا 0 رأسلال فلشركة برفعه من)
 2.333.333 فلى) 1.333.333) رهم 
فالرباح) حساب  جالل  من   رهم 
سهم) (13.333 وفنشاء) فملحتجز0 
133) رهم لكل) بقيلة فسلية قدرها)

سهم.

للرأسلال) فلجد د  فلتقسيم 
فلرأسلال) (: فالآتلاعي مع فلحصص)
2.333.333) رهم مقسم) فالآتلاعي)

حاليا كلا  لي):
فلد ن) آلال  بوطاهري  فلسيد 
 23.333 (..... 2.333.333) رهم)  ....

حصة.
تعد ل فجتصار فسم فلشركة):

تعد ل) على  فلعام  فلجلع  وففق 
من) (: فلشركة) فسم  فجتصار 

.WITINOX(فلى(WI.T.INOX
نقل فملقر فالآتلاعي):)وففق فلجلع)
فالآتلاعي) فملقر  نقل  على  فلعام 

للشركة):
شارع) (14 علار0 رقم) (13 من رقم)

باحلا  روش نوفر فلدفرفلبيضاء.
»ستحفظ فلشركة باملحل فملذكور)

كلستو ع».
بنت) سكينة  زنقة  (15 رقم) فلى 
حي) سابقا  روكروف  زنقة  فلحسين 

فملحطة روش نوفر فلدفرفلبيضاء.
صالحيات جاصة وفسئلة متنوعة.
فلتجارية) فملحكلة  في  فال دفع  تم 
(،2323 22) يسلرب) في) للدفرفلبيضاء)
فلتجاري) فلسجل  في  (758444 برقم)

رقم)142715.
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AUDIMAK CONSULTING
CABINET D›EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER
LAUREAT DU PRIX INTERNATIONAL

 AIGLE DOREE POUR LE PRESTIGE ET LA
QUALITE AFRIQUE 2313

STE PERLE D'INTERIEUR
 SARL

بتاريخ4   عرفي  عقد  بلقت�سى 
لشركة) قرر فلشركاء) (2323  يسلرب)
(،PERLE D’INTERIEUR SARL
شركة محدو 0 فملسؤولية،)رأسلالها)
برقم) فلكائنة  1.333.333) رهم،)
زنقة فكاسياس فبرفهيم فملعاريف) ( (5

فلدفرفلبيضاء،)ما  لي):
آدول فالعلال):)

فلقرفر فالول):)فملوففقة على تصفية)
وفقفال شركة.

فالستثنائي) فلعام  فلجلع  قرر 

 PERLE فلشركة) وفقفال  تصفية 

.D’INTERIEUR SARL

فلقرفر فلثاني):)فلغاء)فلشركة.

قرر فلجلع فلعام فالستثنائي فلغاء)

.PERLE D’INTERIEUR SARL(شركة

فلتجارية) باملحكلة  فال دفع  تم 

17) يسلرب) بتاريخ) للدفرفلبيضاء)

2323،)برقم)167963.
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AUDIMAK CONSULTING

CABINET D›EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

LAUREAT DU PRIX INTERNATIONAL

 AIGLE DOREE POUR LE PRESTIGE ET LA

QUALITE AFRIQUE 2313

 STE PIT STOP AUTO

SERVICE
 SARL

  13 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) فلشركاء) قرر  (2323  يسلرب)

(،PIT STOP AUTO SERVICE SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية،)رأسلالها)

 47 برقم) فلكائنة  133.333) رهم،)

فلخامس) فلطابق  اللة  اقوت  شارع 

فلدفرفلبيضاء)ما  لي):

 PIT فلشركة) تسلية  (: فلتسلية)

 STOP AUTO SERVICE SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية.

شارع) (47 (: فالآتلاعي) فملقر 

فلخامس) فلطابق  اللة  اقوت 

فلدفرفلبيضاء.

في) محد   فلرأسلال  (: فلرأسلال)

 1333 فلى) مقسم  133.333) رهم 

لكل) 133) رهم  فآتلاعية) حصة 

وفحد0 وفملقسم كاالتي):

(.... فالله) عبد  كرفوي  فلسيد 

34.333) رهم.

 33.333 (..... فلسيد شنيتي محلد)

 رهم.

(.... ف لان) فلربفهمي  فلسيد0 

33.333) رهم.

بلا مجلوعه)......)133.333) رهم.

تجد د وصيانة آليع) (: فلنشاط)

فملركبات وفملعدفت فمليكانيكية فلعامة)

وقطع فلغيار.

عبد) كرفوي  فلسيد  (: فلتسييب)

فالله فمللثل وفملسيب للشركة بتوقيعه)

في) فلصالحيات  كامل  وله  فلوحيد 

تلثيل وتسييب فلشركة.

فملد0):)مد0 فلشركة محد 0 في)99 

سنة.

فمتيازفت جاصة وفسئلة مختلفة.

فلتجارية) باملحكلة  فال دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ملد نة فلدفرفلبيضاء)

بالسجل) (761428 تحت رقم) (2323

فلتجاري رقم)485681.
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 STE IMILCHIL DE TRAVAUX

 DIVERS ET FOURNITURES
SARL

TEL :  05.37.71.49.47

RC(N° : 2025

رفع رفسلال فلشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

(،2323 سبتلرب) (33 بتاريخ) فملنعقد 

تلت فملصا قة على ما  لي):

من) فلشركة  رأسلال  رفع 

13.533.333) رهم فلى)35.333.333 

 رهم كالتالي)):

طريق) عن  12.533.333) رهم 

على) فلشركاء) مع   ون  مقاصة 

فلشركة.

طريق) عن  12.333.333) رهم 

ف ماج فالرباح.

 6 وبهذف فقد تم تعد ل فلبند رقم)

و7)من فلقانون فالسا�سي للشركة.

بالسجل) فلقانوني  فال دفع  تم 

فالبتدفئية) لللحكلة  فلتجاري 

33) يسلرب) بتاريخ) بالرفشيد ة 

2323،)تحت رقم)1339.
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STE AL IJTIHAD
SARL

 SIEGE : 459 AVENUE(MED(V

KENITRA

فعالن
فلعا ي) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

بتاريخ) فستثنائية  بصفة  فملنعقد 

فلعام) وفلجلع  (،2323 أكتوبر) (27

نونرب) (25 بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي 

2323)للشركاء)حيث تلت فملصا قة)

على))ما  لي):

محلد) فلسيد  وفا0  معا نة 

بنللليح.

فلسيد) فملتوفى  حصص  توزيع 

وتحيين) ورثته،) على  بنللليح  محلد 

من فلقانون فالسا�سي) و7) (6 فملا تين)

للشركة.

فاهم) مصطفى  فلسيد  تعيين 

مسيبف للشركة ملد0 ثالث سنوفت.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

5) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0  فالبتدفئية 

2321،)تحت رقم)83777.
ملخص من فآل فلنشر
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STE OXAIR SANTE
فلعامة) فلجلعية  بلوآب  تقرر 

(،2323 نونرب) (19 غيب فلعا  ة بتاريخ)

شركة) (،OXAIR SANTE لشركاء)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذو فملساهم)

برأسلال قدره) فلوحيد في فلتصفية،)

فلرئي�سي) مقرها  1.333.333) رهم،)

فلحسن) شارع  فلصخيبفت،) مجلع 

فلصخيبفت،) فلثاني وطريق فلشاطئ،)

فملسجلة في فلسجل فلتجاري بالرباط)

تحت رقم)112111):

فملوففقة على فلحسابات فلختامية)

للتصفية.

فبرفء)ذمة فملصفية،)فلسيد0 غيثة)

شارع فملحيط) (25 في) فلقيلة  فالزرق 

فلها ي،)فنفا فلدفرفلبيضاء.

فعتبارف) للتصفية  فلنهائي  فالغالق 

من هذف فليوم.

فلتجاري) فلسجل  من  شطب 

لللحكلة فلتجارية بالرباط.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321،)تحت رقم)113225.
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STE GREEN OIL
فعالن

لللجلس) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

نونرب) (25 بتاريخ) فملنعقد  فال فري 

فالآتلاعي) فملقر  تحويل  تم  (،2323

طريق) فلتالي  فلعنوفن  فلى  للشركة 

وعلى) فلصخيبفت،) (3 رقم) فلشاطئ 
من فلقانون) (3 فثره تم تحيين فملا 0)

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فلتجارية بالرباط تحت رقم)113268 

بتاريخ)14) نا ر)2321.
ملخص من فآل فلنشر
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STE COSAMI
SARL AU

تغييب شركة
 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بلوآب 

 نا ر)2321،)تم فحدفث فلتغييب فلتالي:

 STE COSAMI SARL (: فلتسلية)

.AU

فلسيد) ملك  في  حصص  تفويت 

لفائد0) سهم،) (533 عبد هللا ضباش)

فلذي) فالكحل  فلقا ر  عبد  فلسيد 

فلشركة) فسهم  آليع  أصبح  تللك 

وعد ها)1333)سهم.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

من شركة ذفت مسؤولية محدو 0 فلى)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد.

ويبقى فلسيد عبد فلقا ر فالكحل)

مسيبف للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2321،)تحت رقم)2021/134.
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BASOMA
SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية

23.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : تلار0، 35 إقامة 

سالم فتح فلخيب.
رقم فلسجل فلتجاري : 71143 - 

فلرباط.

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلار0)

قررت) (،2323 سبتلرب) (33 بتاريخ)

فلجلعية فلعامة فالستثنائية لشركاء)

محدو 0) شركة  (BASOMA شركة)

فملسؤولية ما  لي):

-)حل مبكر للشركة.

باسو) فلسيد  (: فملصفي) تعيين  (-

بنخلوق.

تلار0،) (: فلتصفية) تعيين مكان  (-

35)إقامة سالم فتح فلخيب.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 6) نا ر) بتاريخ)

.D113383
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SOCIETE MNASFI SAFI
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

 3 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  (،2323 نوفلرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

ذفت) فلوحيد  وفلشريك  فملحدو 0 

فلخصائص فلتالية):

 MNASFI(:(فلتسلية فالآتلاعية(-

.SAFI

نجار0،) (: فالآتلاعي) فلهدف  (-

)مقاول)) (PVC أو) أملنيوم أو معدنية 

أعلال أو إنشاءفت متنوعة))مقاول).

أو) )تاآر  وفلتصد ر) فالستيبف  

وسيط).

فنصر) :) زفر  فالآتلاعي) فملقر 
مكرر) (19 رقم) (6 قطاع) فلشرقية 

مالوط سيدي فلطيبي)-)فلقنيطر0.

فملد0 فالآتلاعية):)99)سنة.

حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 133.333 مبلغ) في  فلشركة  رأسلال 

حصة من) (1333  رهم موزعة على)

133) رهم للحصة وزعت كلا) فئة)

 لي):

 1333 (: فمناصفي) رشيد  فلسيد 

حصة.

فلسنة فالآتلاعية):)تبدأ من فاتح)

 نا ر إلى)31) يسلرب من كل سنة.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد،)رشيد)

غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  فمناصفي 

محدو 0.

(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.58397
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FIDUMED CONSULTING

SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 برأسلال)

133.333) رهم.

فملقر فلرئي�سي):)194،)شارع فلزير فوير رقم)13 - 

فلدفر فلبيضاء.

فلهاتف):)3522261719)-)فلفاكس):)

.3522276796

 H.T.& L. FITTING

MOROCCO
SARL

آلع عام فستثنائي لشركة.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ بتاريخ)3) يسلرب)2323،)تلت)

من) فلتالية  فلقرفرفت  على  فملصا قة 

  H.T.&( L (: فلشركة) طرف مساهلوف 

.FITTING MOROCCO SARL

-)تم إجبار فلجلع فلعام فالستثنائي)

باستقالة فلسيد)EZIO NICOLA)من)

فلتي) فملهام  للشركة،) منصبه كلسيب 

مارسها منذ تأسيس فلشركة.

قرر فلجلع) نتيجة للقرفر أعاله،) (-

فلسيد) تعيين  فالستثنائي  فلعام 

إ طالي) (GIUSEPPE GROSSO

رقم) فلسفر  آوفز  حامل  فلجنسية،)

 Via(Sibona(وفملقيم في(YA5223423

Grugliasco(Italy)10095-28)كلسيب)

للشركة ملد0)3)سنوفت.
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فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلقانوني 

 2021/01/13 بتاريخ) بالقنيطر0 

تحت رقم)83852.

180 P

PAYMOB
فلسجل فلتجاري : 392123.

تعد الت قانونية.
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فربف ر) (23 في) فملؤرخ  فلعا ي  فلغيب 

2323)تقرر ما  لي):

فلحلومي) جليل  فلسيد  فستقالة 

من مهام فلشركة.

تسلية فلسيد لؤي حدفجي كلسيب)

وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.
فلقانون) من  (43 فملا 0) تغييب 

فألسا�سي.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

(،2323 28) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)759225.
لإلعالم):)فملسيب
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ATHLETICS EVENTS
فلسجل فلتجاري : 456465

تعد الت قانونية.
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلرب) (23 في) فملؤرخ  فلعا ي  فلغيب 

2323)تقرر ما  لي):

فلذي) فالآتلاعي  فلهدف  تغييب 

أصبح جدمات فستشارفت فلتسويق)

وفالتصاالت فلرقلية.
فلقانون) من  (3 فملا 0) تغييب 

فألسا�سي.

333)حصة من أسهم فلسيد) بيع)

هشام فلخليفي لفائد0 فلسيد هشام)

فيزفزي.

333)حصة من أسهم فلسيد) بيع)

 LOUIS GASPARD BIANCO

لفائد0 فلسيد هشام فيزفزي.

فلقانون) من  (7 فملا 0) تغييب 

فألسا�سي.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

مسؤولية) ذفت  شركة  أصبح  فلذي 

محدو 0 لشريك وحيد.

فعتلا  قوفنين آد د0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

(،2323 24) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)758887.
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PINAGRI 
ش.م.م لشريك وحيد

تأسيس شركة
في) فملؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

17) يسلرب)2323)تم تأسيس شركة)

لشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

وحيد فلتي تحلل فلخصائص فلتالية):

.PINAGRI(:(فلتسلية

فالستغالل) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلزرفعي.

شارع) (232 رقم) (: فملقر فالآتلاعي)

(- فلطابق فلسفلي) (5 عبد فملومن رقم)

فلدفر فلبيضاء.

فملد0 فالآتلاعية):)99)سنة.

حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

مبلغ) في  فالآتلاعي  فلرأسلال 

 1333 إلى) مقسلة  133.333) رهم 

133) رهم) حصة فآتلاعية من فئة)

للوفحد0 موزعة بالكامل للسيد عبد)

فلها ي فنان.

فلها ي) عبد  فلسيد  تسلية 

فنان كلد ر وحيد للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

تم فإل دفع فلقانوني وفلتسجيل في)

فلسجل فلتجاري بكتابة فلضبط لدى)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 

 761252 فلخاصة) فألرقام   تحت 

و)485531)بتاريخ)14) نا ر)2321.
لإلعالم):)فملسيب.
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RIGHTAGRI
ش.م.م لشريك وحيد.

رأسلال فلشركة 133.333  رهم.

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي فملؤرخ في)17 

شركة) تأسيس  تم  (،2323  يسلرب)

لشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

وحيد فلتي تحلل فلخصائص فلتالية):

.RIGHTAGRI(:(فلتسلية

فالستغالل) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلزرفعي.
شارع) (232 رقم) (: فملقر فالآتلاعي)

(- فلطابق فلسفلي) (5 عبد فملومن رقم)

فلدفر فلبيضاء.

فملد0 فالآتلاعية):)99)سنة.

حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

مبلغ) في  فالآتلاعي  فلرأسلال 

 1333 إلى) مقسلة  133.333) رهم 

133) رهم) حصة فآتلاعية من فئة)

للسيد) بالكامل  موزعة  للوفحد0 

عصام ملريدي.

ملريدي) عصام  فلسيد  تسلية 

غيب) ملد0  للشركة  وحيد  كلد ر 

محدو 0.

تم فإل دفع فلقانوني وفلتسجيل في)

فلسجل فلتجاري بكتابة فلضبط لدى)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 

 761253 فلخاصة) فألرقام   تحت 

و)485535)بتاريخ)14) نا ر)2321.
لإلعالم):)فملسيب

184 P

HESAB HORIZON
SARL

رأس مال شركة 15.333  رهم.

 17، شارع فألبطال شقة 9 - أكدفل -

فلرباط.

حل فلشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملنعقد)25)نوفلرب)2323)بلقر شركة)

HESAB HORIZON SARL)تقرر):

حل فلشركة.

فلسيد) للشركة  مصفي  تعيين 

.ENASSIDI SOUFIANE

شارع) (17 تحد د مكان فلتصفية)
فألبطال شقة)9)-)أكدفل)-)فلرباط.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 2021/01/14 بالرباط) فلتجارية 

تحت رقم)113269.
185 P

STE AIT MAAMAR EL JADID
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
رأسلالها 733.333  رهم.

فملقر فالآتلاعي : حي فلنهضة رقم 4 
سيدي عالل فلبحرفوي.

بسيدي) عرفي  عقد  بلقت�سى 
عالل فلبحرفوي بتاريخ)2020/12/05 

تقرر ما  لي):
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة من) (-
 1.233.333 إلى) 733.333) رهم 

 رهم.
فلجد د) فلشركة  ليصبح رأسلال 

كلا  لي):
 633.333 (: فلجوف ) عبد  ف ري�سي 

 رهم.
ف ري�سي فحلد):)633.333) رهم.

فملجلوع):)1.233.333) رهم.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
بالخليسات) فالبتدفئية  باملحكلة 
(: رقم) تحت  فلتجاري  فلسجل  قسم 

1329)بتاريخ)2020/12/25.
186 P

BUSINESS REPAS
SARL AU

B.R
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،2323 نوفلرب) (25 بتاريخ) فلرباط،)
قد تم تأسيس شركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.
BUSINESS REPAS(:(فلتسلية

.SARL AU B.R
جدمات) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فملطاعم وفلفنا ق وفملنظلات.
13.333) رهم) (: رأسلال فلشركة)
مقسلة إلى)133)حصة من فئة)133 

 رهم للحصة فلوفحد0.
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من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فلطابق) عقبة  شارع  (،46 (: فملقر)

فألول شقة رقم)2)أكدفل)-)فلرباط.

 Mr BOULAAJOUL (: فملسيب)

.YASSINE

(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.148735

187P

MERZOUGUI CAR

SARL AU

إعالن عن بيع حصص

ومحضر) فلبيع  عقد  بلقت�سى 

فملنعقد) فالستثنائي  فلعام  فلجلع 

فلشريك) قرر  (2019/09/26 بتاريخ)

 MERZOUGUI CAR(فلوحيد لشركة

SARL AU)ما  لي):

فلجليل) عبد  فلعطاوي  فلسيد  (-

باع آليع حصصه إلى فلسيد غنامي)

أسامة.

فلعطاوي عبد) فلسيد  فستقالة  (-

وتعيين) فلشركة  تسييب  من  فلجليل 

فلسيد غنامي أسامة مسيبف للشركة)

غيب) ملد0  فالآتلاعي  فإلمضاء) مع 

محد 0.

فألساسية) فلقوفنين  مالءمة  (-

للشركة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

كتابة فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية)

تحت) (2019/12/11 بتاريخ) بالرباط 

عد )133422.

188 P

FIECO SARL

.MAARIF(RUE(AL(KASSAR(N°14

 SKHAN
SARL

Au(capital(de 100.000 dhs
Casablanca 128 Boulevard(Anfa

بيع حصص فآتلاعية - تعيين 
شريك في فلتسييب - تحيين فلقانون 

فألسا�سي.
صا ر) موقع  جاص  عقد  برسم 

بتاريخ)2020/12/29)قرر ما  لي):
حصص) مجلوع  بيع 
 Mr ZIZI ب) فلخاصة  فالآتلاعية 
 153 وقيلتها) (NACER LABBAS
لفائد0 حصة  (1333 من)  حصة 

 MR ELMBAREK KABLANI  
.SKHAN SARL(فلخاصة بشركة

233)حصة فآتلاعية تخص) بيع)
 LGHRARI IDRISSI MOHAMED
 MR MBAREK لفائد0) (SAAD

.KABLANI
 Mr( Mbarek( KABLANI تعيين)

.Gérant(unique
 LGHRARI فلسيد) فستقالة 
مهامه) من  (IDRISSI MOHAMED

كشريك وحيد.
فلحصص) بيع  على  فملصا قة 

فالآتلاعية.
تحيين فلقانون فألسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فلوضع  تم 
بتاريخ) فلبيضاء) للدفر  فلتجارية 

2021/01/12)تحت رقم)763944.
189 P

FIECO SARL

MAARIF(RU(AL(KASSAR(N°14

GALLETO DO BRASIL
SARL

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS
CASABLANCA(BD(ANFA(N° 140

بيع حصص فآتلاعية
فستلرفر فلشركة على فلشكل فلتالي 

SARL فلقانوني
تعيين شريك في فلتسييب
تحيين فلقانون فألسا�سي

صا ر) موقع  جاص  عقد  برسم 
بتاريخ)25) يسلرب)2313)و15)أكتوبر)

2323)تقرر ما  لي):

بيع مجلوع فلحصص فالآتلاعية)
 MOUCHAMIS ب) فلخاصة 
 ABOU لفائد0) (MOHAMED
 ELMAHASSIN MOHAMED

.GALLETO DO(فلخاصة بشركة
فآتلاعية) حصة  (3433 بيع)
 ABOU ELMAHASSIN تخص)
 ABOU لفائد0) (MOHAMED

.ELMAHASSIN ILHAM
 MOUCHAMIS فستقالة)
MOHAMED)من مهامه كشريك في)

فلتسييب.
فلحصص) بيع  على  فملصا قة 

فالآتلاعية.
فلشكل) على  فلشركة  فستلرفر 

.SARL(فلقانوني
تحيين فلقانون فألسا�سي.

تعيين أبو فملحاسن إلهام كشريكة)
في فلتسييب.

باملحكلة) فلقانوني  فلوضع  تم 
بتاريخ فلبيضاء) للدفر   فلتجارية 
11)نوفلرب)2323)تحت رقم)753686.
190 P

فييكو ش.م.م
14،)زنقة فلقصار،)فملعاريف،)فلدفر فلبيضاء

OLIVIAR شركة
ش.م.م
تأسيس

مؤرخ،) عرفي  عقد  بلقت�سى 
لشركة) نظامي  قانون  تأسيس  تم 
وحيد) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

مليزفتها كالتالي):
OLIVIAR SARL(:(فلتسلية

فلهدف):
ومشتقاته) فلزيتون  بيع  شرفء)
ذفت) أو  فلغدفئية  فملنتوآات  وآليع 

فملصدر فلفالحي.
بيع توزيع فستيبف  وتصد ر) شرفء)
وفملنتجات) فملوف   وفمالت  فلتجهيزفت 

فلفالحية.
فلتلثيل فلتجاري وتوزيع أي منتج.

فستغالل فملزفرع فلفالحية.
فلفوفكه) من  فلسلع  وتوزيع  بيع 

وفلخضر.

فستغالل مباشر أو عن طريق غيب)
لللاركات فإلآازفت وما شابه) مباشر 

فلصناعية.
كرفء) عن  فستئجار  كرفء) جلق 
فستغالل فملؤسسات فلسيب0 فلتجارية)

فلوكاالت فملحالت وغيبها.
فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتجارية فلصناعية فلعقارية وغيبها)
غيب) أو  مباشر0  بصفة  تربط  فلتي 
مباشر0 بالهدف فالآتلاعي أو  لكن)

أن تسهل فلنوسيع وفلنلو.
فلبيضاء) فلدفر  (: فالآتلاعي) فملقر 
فألمل)2)فلزنقة)7)فلرقم)59)فلربنو�سي.
من  وم) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)
تسجيلها بالسجل فلتجاري باستثناء)

فلتصفية فملسبقة أو فلتلد د.
 133.333 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
حصة) (133 إلى) مقسم   رهم 
1333) رهم) فئة) من  فآتلاعية 
إلى) (1 من) مرقلة  فلوفحد0  للحصة 

1333)محرر0 كاملة.
فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)
محد 0) غيب  ملد0  هللا  عبد  فلهاشمي 
بإمضائه) ملتزمة  فلشركة  وستصبح 

فلوحيد.
من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.
عبد) فلصافية  فألرباح  (: فألرباح)

فالقتطاع.
باملركز) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلبيضاء) بالدفر  لالستثلار  فلجهوي 
تحت رقم)748942)بالسجل فلتجاري)

بتاريخ)8)أكتوبر)2323.
191 P

FIECO SARL

 FAIT MAISON GUESSOUSS
TRAITEUR

SARL
نقل مقر فلشركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
سبتلرب) (33 بتاريخ) فملنعقد  للشركاء)
 FAIT MAISON 2319)قررت شركة)
شركة) (GUESSOUSS TRAITEUR
ذفت) محدو 0  مسؤولية  ذفت 
فلكائن) 133.333) رهم  رأسلال)

332)شارع فبرفهيم) مقرها فالآتلاعي)

فلرو فني فلدفر فلبيضاء،)ما  لي):
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تغييب فملقر فالآتلاعي للشركة من):)

فلدفر) فلرو فني  فبرفهيم  شارع  (332

فلحسني) حي  و32) (31 إلى) فلبيضاء)

فلدفر) (28 زنقة) مستونة  تجزئة 

فلبيضاء.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ فلبيضاء) للدفر   فلتجارية 

28)أكتوبر)2319)تحت رقم)718413.

192 P

FIECO SARL

YAKSOUR AUTO
SARL

ففتتاح فرع
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

سبتلرب) (23 بتاريخ) فملنعقد  للشركاء)

 YAKSOUR شركة) قررت  (2319

مسؤولية) ذفت  شركة  (AUTO

 133.333 رأسلال) ذفت  محدو 0 

 رهم فلكائن مقرها فالآتلاعي برقم)

 YAKSSOUR(22)فلحي فلحسني تجزئة

فلبيضاء، فلدفر  لخد ر   شارع سيدي 

)ما  لي):

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ فلبيضاء) للدفر   فلتجارية 

15)أكتوبر)2319)تحت رقم)716787.

193 P

FIECO SARL

MAARIF(RU(AL(KASSAR(N°14

SNAILS MIRACLES
 SARL AU

بيع حصص فآتلاعية
فستلرفر فلشركة على فلشكل 

SARL فلقانوني
تحويل فملوطن فلضريبي

بتاريخ) تسييبي صا ر  قرفر  برسم 

فاتح  ونيو)2323)عن فلشريك فلوحيد)

 SNAILS MIRACLES SARL لشركة)

133.333) رهم) رأسلال) ذفت  (AU

 CASABLANCA فالآتلاعي) مقرها 

 217 BD BRAHIM ROUDANI

RCE EL FATH ETG 3)نصه):)

فآتلاعية) حصة  (233 بيع)
لفائد0) (CHRAIBI DOUNIA تخص)

.BOUFAHIM HOURIA
فلشكل) على  فلشركة  فستلرفر 

.SARL(فلقانوني فلتالي
من) فلضريبي  فملوطن  تحويل 
 CASABLANCA 217 BD BRAHIM
 ROUDANI RCE EL FATH ETG
 BERRCHID COMMUNE إلى) (3
 RURALE LAKHYAYTA DOUAR

.LAASILAT
تحيين فلقانون فألسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فلوضع  تم 
بتاريخ فلبيضاء) للدفر   فلتجارية 
33)نوفلرب)2323)تحت رقم)755555.
194 P

FIECO SARL

MAARIF(RU(AL(KASSAR(N°14

SODIMAREP
 SARL

وفا0 شريك
تقسيم فلحصص فلخاصة باملتوفي

بتاريخ محضر   برسم 
شركاء) قرر  (2323 نوفلرب) (12
ذفت)  SODIMAREP SARL شركة)
فلكائنة)) 133.333) رهم  رأسلال)
 CASABLANCA 382 RUE

MOSTAPHA EL MAANI)ما  لي):
.FRENDO JEAN CLAUD(0وفا

فلخاصة) فلحصص  تقسيم 
4333)حصة بنسبة) باملتوفي وقيلتها)
 FRENDO MARIE بين) (%53

.JEANNE ET FRENDO CAROL
باملحكلة) فلقانوني  فلوضع  تم 
بتاريخ فلبيضاء) للدفر   فلتجارية 
رقم) تحت  (2323 21) يسلرب)

.758233
195 P

FIECO SARL

MAARIF(RU(AL(KASSAR(N°14

MADIMPEX
 SARL

وفا0 شريك
تقسيم فلحصص فلخاصة باملتوفي

بتاريخ محضر   برسم 
شركاء قرر  (2323 نوفلرب) (12

ذفت) (MADIMPEX SARL شركة)
فلكائنة) 33.333) رهم  رأسلال)
 CASABLANCA 17 RUE ( ب)

THIAUCOURT)ما  لي):

.FRENDO JEAN CLAUD(0وفا

تقسيم فلحصص فلخاصة باملتوفي)

بين) (%53 حصة بنسبة) (63 وقيلتها)

 FRENDO MARIE JEANNE ET

.FRENDO CAROL

باملحكلة) فلقانوني  فلوضع  تم 

بتاريخ فلبيضاء) للدفر   فلتجارية 

رقم) تحت  (2323 21) يسلرب)

.758234

196 P

FIECO SARL

MAARIF(RU(AL(KASSAR(N°14

DI LUISA
 SARL

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS

 CASABLANCA BD

 JALLALEDDINE ESSAYOUTTI

 ANGLE(RUE(DU 4 SEPTEMBRE

RCE MADINA

بيع حصص فآتلاعية
فستلرفر فلشركة على فلشكل فلتالي 

SARL فلقانوني
تعيين شريك في فلتسييب
تحيين فلقانون فألسا�سي

صا ر) موقع  جاص  عقد  برسم 
قرر (2323 فاتح  يسلرب)  بتاريخ 

ما  لي):

بيع مجلوع فلحصص فالآتلاعية)

 NOUIMI SOUAD ب) فلخاصة 

وقيلتها)533)حصة من)1333)حصة)

لفائدCASARINI KARIM(0)فلخاصة)

.DI LUISA SARL(بشركة

 CASARINI KARIM تعيين)

كشريك فالتسييب.

فلحصص) بيع  على  فملصا قة 

فالآتلاعية.

فلشكل) على  فلشركة  فستلرفر 

.SARL(فلقانوني

تحيين فلقانون فألسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فلوضع  تم 
بتاريخ فلبيضاء) للدفر   فلتجارية 
رقم) تحت  (2323 15) يسلرب)

.757579
197 P

 BETWEEN BONNES
AFFAIRES IMMO

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تلت) (،2321 4) نا ر) بالرباط  وم)
لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 
محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد لها)

فلخصائص فلتالية):
 BETWEEN BONNES(:(فلتسلية

AFFAIRES IMMO
من) غيبها  أو  فملباني  (: فلهدف)

فلعلليات فلعقارية.
شارع) (4 فيال) (: فالآتلاعي) فملقر 
فلنوبيال قطاع)17)حي فلرياض فلرباط.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)133.333.
 Mr. عهد تسييب فلشركة) (: فإل فر0)

.LAMHARHAR ABDELLAH
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.
وتسجيل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة)
14) نا ر) بتاريخ) بالرباط،) فلتجارية 

2321،)تحت رقم)148855.
198 P

 LA RESERVE AND شركة
TACOS
فلتصفية

وفق محضر فلجلع فلعام فملنعقد)
باملقر) (2323 نوفلرب) (23 بتاريخ)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فالآتلاعي 
فملحدو 0،)رأسلالها)133.333) رهم.

فلكائنة ب):)زفوية شارع بنزرت مع)
تبوك رقم)1)حسان فلرباط.
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قرر فلشركاء)ما  لي):
تصفية فلشركة.

باملقر) فلتصفية  مقر  تحد د 
فالآتلاعي.

تعيين فملصفي فلسيد عبد فلسالم)
فلناجي.

فملهام) هذه  مد0  وتحد د 
وفلصالحيات.

أسئلة مختلفة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بالرباط تحت رقم)113381 

بتاريخ)6) نا ر)2323.
فلسجل فلتجاري رقم)135339.

199 P

 SIMPL ASSURANCE شركة
SERVICES

فلتصفية
وفق محضر فلجلع فلعام فملنعقد)
باملقر) (2323 نوفلرب) (28 بتاريخ)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فالآتلاعي 
فملحدو 0،)رأسلالها)533.333) رهم.

فلكائنة ب):)زنقة وف  زيز علار0)25 
شقة رقم)8)فلطابق)3)أكدفل فلرباط.

قرر فلشركاء)ما  لي):
تصفية فلشركة.

باملقر) فلتصفية  مقر  تحد د 
فالآتلاعي.

تعيين فملصفي فلسيد مرف  متليب.
فملهام) هذه  مد0  وتحد د 

وفلصالحيات.
أسئلة مختلفة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بالرباط تحت رقم)113329 

بتاريخ)5) نا ر)2321.
فلسجل فلتجاري رقم)133365.
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LA RUCHE ROZE
SARL

فلغيب) فلعام  فلجلع  قرفر  إثر  على 
 2323 18) وليو) عا ي فملنعقد  وم)
 LA RUCHE ROZE SAR للشركة)
محدو 0،) مسؤولية  ذفت  شركة 
ومقرها) 63.333) رهم،) رأسلالها)
فالآتلاعي):)رقم)436)قطاع)11)بلوك)

18)حي فلسالم،)سال،)تقرر ما  لي):

تصفية فلشركة.

إعال فلسيد حليد زعيمي كلصفي)

للشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بسال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم) (2323 14) يسلرب) بتاريخ)

.35563
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STE LA RUCHE ROZE
SARL

فلغيب) فلعام  فلجلع  قرفر  إثر  على 

نوفلرب) (26 فملنعقد  وم) عا ي 

 STE LA RUCHE للشركة) (2323

ROZE SARL شركة ذفت مسؤولية)
63.333) رهم،) رأسلالها) محدو 0،)
قطاع) (436 رقم) (: ومقرها فالآتلاعي)
18)حي فلسالم،)سال،)تقرر) 11)بلوك)

ما  لي):

تلت) فملصفي  تقرير  قرفء0  بعد 

فملصا قة على حسابات فلتصفية.

وفلنطق) فملصفي  ذمة  وإجالء)

بإقفال علليات فلتصفية.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بسال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم) (2323 14) يسلرب) بتاريخ)

.35743
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PALAIS DES MERVEILLES
SARL AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2321 6) نا ر) بتاريخ) بالرباط 

فملسؤولية)) ذفت  شركة  تأسيس 

جصائصها) وحيد  بشريك  فملحدو 0 

كامتي):

 PALAIS DES (: فلتسلية)

MERVEILLES SARL AU

133.333) رهم) (: فلرأسلال)

كل) قيلة  نصيب  (1333 إلى) مقسم 

133) رهم مكتتبة ومدفوعة) نصيب)

بالكامل.

ورعا ة) حضانة  (: فلغرض)
فلحيوفنات فألليفة،)فلتغذ ة وفلرعا ة)
بيع) فألليفة،) للحيوفنات  فلصحية 
فلحيوفنات) فستيبف  وتصد ر  وشرفء،)
وفلنظافة) فلتغذ ة  وموف   فألليفة 
عليها) للحفاظ  فلالزمة  وفملنتجات 
فألقفاص،) )فلطعام،) رفاهيتها) وعلى 

فللعب،)فلغذفء،)فالكسسوفرفت...).
 1 فلنهضة) حي  (: فالآتلاعي) فملقر 
فلطابق) (598 رقم) فلعهد  مجلوعة 

فلسفلي)-)فلرباط.
تسييب) مهلة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة إلى فلسيد فملهدي فملستعين.
فألرباح):)توزع على فلشركاء)أو تدرج)
بعد) فلخاص  فالحتياطي  حساب  في 

فقتطاع فالحتياطي فلقانوني.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 
372)سجل تجاري) 2321،)تحت رقم)

رقم)148931.
مقتطف للنشر وفلبيان

PALAIS DESMERVEILLES SARL AU
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LOCAPOL
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأسلالها : 31.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 27/26 فملنطقة 
فلصناعية فلجد د0، فملحلد ة

فلزيا 0 في رأس فملال من 
31.333.333  رهم إلى 73.533.333 

 رهم
بتاريخ مؤرخ  قرفر   بلقت�سى 
فلشريك) قرر  (،2323 23) يسلرب)
 (ECOLYS )شركة مساهلة) فلوحيد)
ش.ذ.م.م) (LOCAPOL لشركة)
فالآتلاعي) رأسلالها  وحيد،) لشريك 
مقرها) 31.333.333) رهم،)
 27/26 باملحلد ة،) فالآتلاعية 

فملنطقة فلصناعية فلجد د0.
من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 
31.333.333) رهم إلى)73.533.333 
 رهم وذلك بإحدفث)425.333)حصة)
133) رهم للحصة) آد د0 من فئة)
فلوفحد0 تكتتب وتدفع آليع قيلتها)

باملقاصة مع فلحساب فلجاري لشركة)
فلوحيد) فلشريك  (ECOLYS S.A

.LOCAPOL SARL AU(لشركة
وبالتالي تم تغييب فملا 0 فلسا سة)

وفلسابعة من فلقانون فألسا�سي.
فألسا�سي) فلقانون  تحد ث 

للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
(،2321 7) نا ر) بتاريخ) باملحلد ة 
61،)رقم فلسجل فلتجاري) تحت رقم)

.6923
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس
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شركة يطواكري
ش م م ش و

وضع) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 
بالخصائص) محدو 0  مسؤولية 

فلتالية):
فلتسلية):)شركة  طوفكري.

مسؤولية) (: فلقانوني) فلشكل 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

فالستغالل) (: فالآتلاعي) فلهدف 
فلفالحي.

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

فلعرفبي) فلسيد  (: فلوحيد) فملسيب 
عبد فلرحلان.

فلعرفبي) فلسيد  (: فلوحيد) فملوقع 
عبد فلرحلان.

133.333) رهم) (: فلرأسلال)
موزعة على فلشكل فلتالي):

فلرحلان) عبد  فلعرفبي  فلسيد 
1333)حصة.

شارع) (: فالآتلاعي) فلعنوفن 
إقامة) (3 رقم) فمللكي  فبرومنا  آيش 

فملنتزه مكتب رقم)1)مكرر فلقنيطر0.
من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

78986)بتاريخ)4)سبتلرب)2323.
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شركة أفوكاكري
ش م م ش و

وضع) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ذفت) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

بالخصائص) محدو 0  مسؤولية 

فلتالية):

فلتسلية):)شركة أفوكاكري.

فلشكل فلقانوني):)شركة مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

فالستغالل) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلفالحي.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.

فلعرفبي) فلسيد  (: فلوحيد) فملسيب 

عبد فلرحلان.

فلعرفبي) فلسيد  (: فلوحيد) فملوقع 

عبد فلرحلان.

133.333) رهم) (: فلرأسلال)

موزعة على فلشكل فلتالي):

فلرحلان) عبد  فلعرفبي  فلسيد 

1333)حصة.

شارع) (: فالآتلاعي) فلعنوفن 

إقامة) (3 رقم) فمللكي  فبرومنا  آيش 

فملنتزه مكتب رقم)1)مكرر فلقنيطر0.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

74443)بتاريخ)9)مارس)2323.
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SALMINA GAZ
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

شركة) تأسيس  تم  (2321 12) نا ر)

لها) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

فملوفصفات فلتالية):

.SALMINA GAZ(:(فلتسلية

تسويق فلغاز) (: فلهدف فالآتلاعي)

بنصف فلجللة)/)نقل فلبضائع.

 1 فلنهضة) حي  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلثاني) فلطابق  زيا   بن  طارق  شارع 

تيفلت.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في)133.333) رهم.

:)عين فلسيد فلربع) تسييب فلشركة)

صالح فلد ن مسيبف للشركة مع آليع)

فلصالحيات.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بتيفلت)

تحت فلسجل فلتجاري رقم)685.
للنسخ وفلبيان

فلوكيل
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مكتب فملستشار
37،)زنقة آبل تازكا،)رقم)1،)أكدفل،)فلرباط

فلهاتف):)35.37.77.53.71

 INSTITUT AL WIFAQ

GHANDOURI
SARL

مؤسسة فلوفاق غندوري ش.ذ.م.م

حل فلشركة
على إثر آلع عام فستثنائي بتاريخ)

شركاء) قرر  (،2323 31) يسلرب)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  فلشركة 

فملسلا0)»مؤسسة فلوفاق غندوري»،)

وفلتي) 333.333) رهم  رأسلالها)

بالرباط،) فالآتلاعي  مقرها   وآد 

فلسوي�سي،) زعيب  طريق  (7.533 كلم)

فملسجلة في فلسجل فلتجاري بالرباط)

تحت رقم)42475)ما  لي):

فلحل فملبكر للشركة.

فلسيد) للشركة  كلصف  تعيين 

فلجنسية،) مغربي  غندوري،) علي 

(،1955 أكتوبر) (8 بتاريخ) فملز ف  

رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

زنقة) (7 رقم) في  وفملقيم  (A51438

موالي رشيد حسان)13323)فلرباط.

تحد د مقر فلتصفية في فلعنوفن)
رشيد) موالي  زنقة  (7 رقم) (: فلتالي)

حسان)13323)فلرباط.

فملحكلة) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاريخ) بالرباط،) فلتجارية 

2321)تحت فلرقم)113386.
فلتسييب
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INVE NORD IMMO
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : QU(EL(QODS

ANGLE RUE EL MASSIRA ET

 MANSOUR(DAHABI -

DRIOUCH

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ فستثنائيا  فملنعقد   فلعا ي 

28) يسلرب)2323)نسخة منه وضعت)

محلد) بولغو فن  فألستاذ  بلكتب 

موثق بالناضور،)قرر شركاء)فلشركة)

 INVE NORD IMMO فملسلا0)

SARL)فلزيا 0 في رأسلال فلشركة من)

طريق) عن  (811.333 إلى) (133.333

وتبعا) عينية.) حصة  (7113 إصدفر)
لذلك تغيب فلفصلين)6 - 7)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

15) نا ر) فالبتدفئية بالناضور بتاريخ)

2321)تحت رقم)99.
نسخة للبيان

209 P

  وفن فألستاذ آوف  ف تلوح

موثق بالدفر فلبيضاء

3،)زنقة فبن فلعريف،)فلطابق فلثاني،)مكتب رقم)

5،)فملعاريف،)فلدفر فلبيضاء

FM IMMO شركة
ش.م.م ش و

رأسلالها : 133.333.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء

12، زنقة آياللي غفيبي، عين فلسبع

لألستاذ) توثيقي،) عقد  بلقت�سى 

آوف  ف تلوح،)موثق بالدفر فلبيضاء،)

وفملسجل) (2323 15) يسلرب) بتاريخ)

تحت) (،2323 31) يسلرب) بتاريخ)

سجل) (: فلتالية) فلتسجيل  بيانات 

 2323-3339639-1497 (: فإل دفع)

(،32841/2020 (: فألمر باالستخالص)

وصل رقم):)2323111331435،)قرر)

فلشريك فلوحيد للشركة ما  لي):

فلشركة) رأسلال  زيا 0  في  فلنظر 
89.433.333) رهم عن طريق) بلبلغ)
فلسائلة) فملطالبات  عن  فلتعويض 
وفملستحقة فلدفع لللساهم فلوحيد)
فملساهلة) طريق  وعن  فلشركة  على 

فلعينية.
تعيين مرفقب فلحصص.

فلصالحيات.
لألستاذ) توثيقي،) عقد  بلقت�سى 
آوف  ف تلوح،)موثق بالدفر فلبيضاء،)
وفملسجل) (2323 33) يسلرب) بتاريخ)
تحت) (،2323 31) يسلرب) بتاريخ)
فألمر) (: فلتالية) فلتسجيل  بيانات 
باالستخالص):)32852/2020،)وصل)
قرر فلشريك) (،2321731435 (: رقم)

فلوحيد للشركة ما  لي):
زيا 0 رأسلال فلشركة عن طريق)
فلسائلة) فملطالبات  عن  فلتعويض 
وفملستحقة فلدفع لللساهم فلوحيد)
فملساهلة) طريق  وعن  فلشركة  على 
13.573.333) رهم) من) فلعينية 
من) 1.333.333.333) رهم  ليصبح)
 984.333 وإحدفث) إنشاء) جالل 
 133 فلوفحد0) فلحصة  قيلة  حصة 

 رهم.
من) و7) (6 فملوف ) صياغة  إعا 0 

فلقانون فألسا�سي للشركة.
فألسا�سي) فلقانون  صياغة  إعا 0 

للشركة بعقد منفر .
فلصالحيات.

لألستاذ) توثيقي،) عقد  بلقت�سى 
آوف  ف تلوح،)موثق بالدفر فلبيضاء،)
وفملسجل) (2323 33) يسلرب) بتاريخ)
تحت) (،2323 31) يسلرب) بتاريخ)
سجل) (: فلتالية) فلتسجيل  بيانات 
 2323-3339653-1497 (: فإل دفع)
(،32851/2020 (: فألمر باالستخالص)
(،2323111921435 (: رقم) وصل 
فألسا�سي) فلقانون  إعا 0 صياغة  تم 

للشركة)FM IMMO ش.م.م ش و.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
 2321 18) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء،)

تحت رقم)761612.
من أآل فلنسخة وفلبيان

فألستاذ آوف  ف تلوح
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  وفن فألستاذ أحلد فلعبا�سي

موثق

شارع موالي عبد فلرحلان،)علار0 ب

فملكتب رقم)5،)فلقنيطر0

فلهاتف):)35.37.37.42.13

فلهاتف):)35.37.37.42.15

SAKANCOM شركة
ش.م.م

رأسلالها 633.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : فلقنيطر0

زفوية زنقة معلور0 وشارع موالي

عبد فلرحلان، علار0 ب

مكتب رقم 5

فلسجل فلتجاري رقم : 31295

تفويت فلحصص فالآتلاعية مع 
تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة

حرر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بد وفن فألستاذ فحلد فلعبا�سي بتاريخ)

5)و7) نا ر)2315،)تقرر ما  لي):

فمينة،) فبرون  فلسيد0  باعت 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

كاني) فلسيد  لفائد0  (،L68691 رقم)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  محلد،)

من) آزء) (،X54332 رقم) فلوطنية 

في) وفملتلثلة  فالآتلاعية  حصصها 

شركة) في  تللكها  وفلتي  حصة  (483

رأسلالها) ش.م.م،) (SAKANCOM

فالآتلاعي) مقرها  633.333) رهم،)

بالقنيطر0،)زفوية زنقة معلور0 وشارع)

ب،) علار0  فلرحلان،) عبد  موالي 

مكتب رقم)5.

فملتعلق) فلسابع  فلفصل  تعد ل 

للشركة) فالآتلاعية  بالحصص 

وفلذي أصبح كالتالي):

فلسيد كاني محلد)5163)حصة.

فلسيد0 فبرون فمينة)843)حصة.

مجلوع فلحصص):)6333)حصة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

بالقنيطر0 بتاريخ)19) نا ر)2321)تحت)

إ صال رقم)22911121332276.
للخالصة وفلنشر

فألستاذ فلعبا�سي أحلد
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 SOCIETE MANE

COSMETICS
SARL

تأسيس شركة
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

16) يسلرب) بتاريخ) تلار0  في  مؤرخ 

ذفت) شركة  تأسيس  تم  قد  (2323

فملسوؤلية فملحدو 0.

فلهدف فالآتلاعي):

بيع موف  فلتجليل.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0.

 533 بنشل�سي) إ لان  فلسيد0 

حصة.

 533 مستقيم) سليم  فلسيد 

حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فملقر):)12)مكرر زنقة لبنان رقم)3 

فملحيط فلرباط.

فملسيب0):)فلسيد0 إ لان بنشل�سي.
(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.148911

212 P

FRATELLI  DIAMAND
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) بالرباط  (2321 8) نا ر) بتاريخ)

فملسؤولية)) ذفت  شركة  تأسيس 

فملحدو 0 تحلل فلخصائص فلتالية):

  FRATELLI (: فلتسلية)

DIAMAND

فإل رف ) (- فلتجار0) (: فلهدف)

وفلتصد ر.
شارع) (5 رقم) (: فلتجاري) فلعنوفن 

فلطابق) فلعبا ي  حي  فألول  فلحسن 

فألول تلار0.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)
في)133.333) رهم مقسلة إلى)1333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة.
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد ف ريس)
فلفتحي) فحلد  وفلسيد  فالكحل 

كلسيب ن للشركة ملد0 غيب محدو 0.
99)سنة) :)مد0 علر فلشركة) فملد0)

من تاريخ فلتأسيس فلنهائي.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فلتجاري) فلسجل  في  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم)

131721)بتاريخ)18) نا ر)2321.
213 P

JASPA شركة
SARL

بتاريخ)21) يسلرب)2323)وبلوآب)
عقد فلجلع فلعام فالستثنائي فملسجل)
بالرباط بتاريخ)28) يسلرب)2323)قرر)

فلشركاء)ما  لي):
رفع فلرأسلال فالآتلاعي للشركة)

ليصبح حسب فمتي):
في) فلشركة  رأسلال  حد  
إلى) مقسلة  2.333.333) رهم 
133) رهم) بقيلة) حصة  (23.333

للحصة.
وفلسابع) فلسا س  فلبند  تعد ل 

من فلقانون فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
2321)تحت) 19) نا ر) بالرباط بتاريخ)

إ صال رقم)113379.
214 P

بنيسا هولدينك
ش م م بشريك وحيد

فلسجل فلتجاري رقم : 138987
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)
 وم)24)سبتلرب)2323)وسجل بها  وم)
تم تكوين شركة) (2323 سبتلرب) (29
بشريك) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد تتليز بالخصائص فلتالية):

هولد نك») »بنيسا  (: فلتسلية)
ش.م.م.

أساسا فلشركة  تهدف  (:  فلهدف)
إلى):

ألسهم) فلقابضة  فلشركة  تهدف 
فلشركات  فجل فملغرب أو في فلخارج)
لحساب) أو  لحسابها  تحقيق  إلى 
في) أنوفعها  بكل  فملشاركة  فلغيب،)
فلشركات) أو  فملؤسسات  آليع 
أو فألآنبية وتسييب ومرفقبة) فملغربية 
فلرسوم) كل  فقتناء) فلشرفكة  وتقييم 
فلتفويت) فلشرفء،) فلشرفكة،) وحق 
وفلتسجيل وكل فلعلليات فلتجارية،)
وفلتصد ر) فالستيبف   فلصناعية،)
وفلعقارية فملتعلقة بأهدفف فملشاركة.
وعلوما آليع فلعلليات فملتعلقة)
كل) وفستغالل  فقتناء) بالتأسيس،)
أو) فلصناعية  فلتجارية  فألصول 
فلشركات) في كل  فلتجارية وفملشاركة 

فلتي لها نفس فألهدفف.
فملقر فالآتلاعي):)طنجة،)32)شارع)

موالي  وسف.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.
مبلغ) في  حد   (: فلشركة) رأسلال 
 3333 3.333.333) رهم مقسم إلى)
133) رهم) بقيلة) فآتلاعية  حصة 
للشريك) منحت  فلوفحد0  للحصة 

فلوحيد.
عي�سى) فلسيد  عين  (: فلتسييب)
غيب) ملد0  منفر   كلسيب  يعقوب  بن 

محدو 0 مع كافة فلصالحيات.
فلسنة فالشتبفكية):)من فاتح  نا ر)

إلى غا ة)31) يسلرب.
فال جار) أآل  من  (%5 (: فألرباح)
للشريك) وفلباقي  لنح  فلقانوني 
فلوحيد ويلكن لالرباح فلصافية أن)
تخصص بعد فالقتطاعات فلقانونية)

إلى رصيد أو أكثب لال جار فلطارئ.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2323 أكتوبر) (19  وم)

.234885
مستخلص من أآل فإلشهار

مسيب

215 P
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بنيسا هولدينك

ش م م بشريك وحيد

سجل تجاري رقم : 138987

تغييب فسم فلشركة
تجد د ومطابقة فلنظام فألسا�سي

فلغيب) فلقرفر  محضر  من   تجلى 

فملنعقد  وم) فلوحيد  للشريك  عا ي 

22)نوفلرب)2323)أنه تقرر ما  لي):

»بنيسا) فلشركة) فسم  تغييب 

فلجد د) باالسم  ش.م.م  هولد نك»)

بشريك) ش.م.م  هولد نك») »عنصر 

وحيد.

من) (2 فلفصل) تعد ل  تم  وعليه 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة)

في صيغته فلجد د0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  وم باملحكلة   فلضبط 

3) يسلرب)2323)تحت رقم)236695.
مستخلص من أآل فإلشهار

مسيب

216 P

الشركة العقارية عنصر

ش م م بشريك وحيد

سجل تجاري رقم : 24743

تفويت حصص فآتلاعية
تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة

فلقرفر) محضر  من   تجلى 

فملنعقد) فلوحيد  للشريك  فالستثنائي 

تقرر أنه  (2323 18) يسلرب)  بتاريخ)

ما  لي):

حصة فآتلاعية) (43563 تفويت)

فلوفحد0) للحصة  133) رهم  بقيلة)

يعقوب) بن  عي�سى  فلسيد  قبل  من 

»عنصر) فملدعو0) فلشركة  لفائد0 

وحيد) بشريك  ش.م.م  هولد نك»)

بلد نة) فلتجاري  بالسجل  فملسجلة 

طنجة رقم):)138987.

من) (7 فلفصل) تعد ل  تم  وعليه 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2321 7) نا ر)  وم)

.238339
مستخلص من أآل فإلشهار

مسيب

217 P

الشركة العقارية فيرونيكا
ش م م بشريك وحيد

سجل تجاري رقم : 67989
تفويت حصص فآتلاعية

تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة
فلقرفر) محضر  من   تجلى 
فملنعقد) فلوحيد  للشريك  فالستثنائي 
تقرر أنه  (2323 18) يسلرب)  بتاريخ)

ما  لي):
فآتلاعية) حصة  (993 تفويت)
فلوفحد0) للحصة  133) رهم  بقيلة)
يعقوب) بن  عي�سى  فلسيد  قبل  من 
»عنصر) فملدعو0) فلشركة  لفائد0 
وحيد) بشريك  ش.م.م  هولد نك»)
بلد نة) فلتجاري  بالسجل  فملسجلة 

طنجة رقم)138987.
من) (7 فلفصل) تعد ل  تم  وعليه 

فلقانون فألسا�سي للشركة.
تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2321 7) نا ر)  وم)

.238313
مستخلص من أآل فإلشهار

مسيب
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الشركة العقارية لوغيي
ش م م بشريك وحيد

سجل تجاري رقم : 39525
تفويت حصص فآتلاعية

تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة
فلقرفر) محضر  من   تجلى 
فملنعقد) فلوحيد  للشريك  فالستثنائي 
تقرر أنه  (2323 18) يسلرب)  بتاريخ)

ما  لي):

حصة فآتلاعية) (19833 تفويت)
فلوفحد0) للحصة  133) رهم  بقيلة)
يعقوب) بن  عي�سى  فلسيد  قبل  من 
»عنصر) فملدعو0) فلشركة  لفائد0 
وحيد) بشريك  ش.م.م  هولد نك»)
بلد نة) فلتجاري  بالسجل  فملسجلة 

طنجة رقم)138987.
من) (7 فلفصل) تعد ل  تم  وعليه 

فلقانون فألسا�سي للشركة.
تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2321 7) نا ر)  وم)

.238312
مستخلص من أآل فإلشهار

مسيب

219 P

الشركة العقارية لييال
ش م م بشريك وحيد

سجل تجاري رقم : 59919
تفويت حصص فآتلاعية

فستقالة مسيب
تعيين مسيب آد د

تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة
فلقرفر) محضر  من   تجلى 
فملنعقد) فلوحيد  للشريك  فالستثنائي 
تقرر أنه  (2323 29) يسلرب)  بتاريخ)

ما  لي):
فآتلاعية) حصة  (1333 تفويت)
فلوفحد0) للحصة  133) رهم  بقيلة)
من قبل فلسيد0 آيهان تركي لفائد0)

فلسيد عي�سى بن يعقوب.
فستقالة فلسيد0 آيهان تركي من)

مهلة فلتسييب.
يعقوب) بن  عي�سى  فلسيد  تعيين 

كلسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0.
 15 (،7 وعليه تم تعد ل فلفصل)

و18)من فلقانون فألسا�سي للشركة.
تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2321 7) نا ر)  وم)

.238313
مستخلص من أآل فإلشهار

مسيب
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الشركة العقارية فوشيا
ش م م بشريك وحيد

سجل تجاري رقم : 79513

تفويت حصص فآتلاعية
تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة

فلقرفر) محضر  من   تجلى 

فملنعقد) فلوحيد  للشريك  فالستثنائي 
تقرر أنه  (2323 18) يسلرب)  بتاريخ)

ما  لي):

فآتلاعية) حصة  (9933 تفويت)

فلوفحد0) للحصة  133) رهم  بقيلة)

يعقوب) بن  عي�سى  فلسيد  قبل  من 

»عنصر) فملدعو0) فلشركة  لفائد0 

وحيد) بشريك  ش.م.م  هولد نك»)

بلد نة) فلتجاري  بالسجل  فملسجلة 

طنجة رقم)138987.

من) (7 فلفصل) تعد ل  تم  وعليه 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 7) نا ر)  وم)

.238314
مستخلص من أآل فإلشهار

مسيب
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 AZIRI TRAVAUX شركة

DIVERS
ش.م.م.

رأسلال : 863.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 41 تجزئة مسيلة

حي فألمل تاز0

تعد ل
بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 

2323،)قرر شركاء)شركة) 3) يسلرب)
رفع) (AZIRI TRAVAUX DIVERS
إلى) (13.333 من) فلشركة  رأسلال 

863.333) رهم.
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 8533 جلق) فلشركاء) قرر  كلا 

حصة آد د0 بقيلة)133) رهم لكل)

حصة.)وقد تم على فلشكل فلتالي):

للشركة) فلجاري  فلحساب  إ ماج 

بلبلغ)853.333) رهم.
ووفقا للفصلين)6 - 7)من فلقانون)

فلرأسلال) للشركة  صبح  فألسا�سي 

إلى) مقسم  863.333) رهم  فلجد د)

فلشكل) على  موزعة  حصة  (8533

فلتالي):

فسامة) فلو غيبي  لعيوني  فلسيد 

4333)حصة)433.333) رهم.

فلسيد فلبشيب محلد)4333)حصة)

433.333) رهم.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاز0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

14) نا ر) بتاريخ) (23 تحت إ دفع رقم)

.2321
بلثابة مقتطف وبيان
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

NEW GARD MAROC شركة
ش.م.م.

رأسلال : 15.533.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : إقامة شامة

مكتب رقم 25 فلطابق 3 قسم مدفح 

تاز0 - تاز0

تعد ل
بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 

شركاء) قرر  (،2323 فاتح  وليو)

رفع) (NEW GARD MAROC شركة)

إلى) (133.333 من) فلشركة  رأسلال 

15.533.333) رهم.

 154333 جلق) كلا قرر فلشركاء)

حصة آد د0 بقيلة)133) رهم لكل)

حصة.)وقد تم على فلشكل فلتالي):

للشركة) فلجاري  فلحساب  إ ماج 

بلبلغ)15.433.333) رهم.

ووفقا للفصلين)6 - 7)من فلقانون)
فلرأسلال) للشركة  صبح  فألسا�سي 
مقسم) 15.533.333) رهم  فلجد د)
على) موزعة  حصة  (155.333 إلى)

فلشكل فلتالي):
 51673 رضوفن) بنكلر0  فلسيد 

حصة)5.667.333) رهم.
فلسيد بنكلر0 عبد فملجيد)51665 

حصة)5.665.533) رهم.
 51665 عزوز) فلصنهاجي  فلسيد 

حصة)5.665.533) رهم.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ (443 رقم) إ دفع  تحت   بتاز0 

29)سبتلرب)2323.
بلثابة مقتطف وبيان
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

CARRIERES CHADLI شركة
ش.م.م.

رأسلال : 9.333.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : شقة رقم 1

علار0 2 تجزئة فملنبع بئب فنزرفن
تاز0

تعد ل
بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 
شركاء) قرر  (،2323 22) يسلرب)
رفع) (CARRIERES CHADLI شركة)
إلى) (4.333.333 رأسلال فلشركة من)

9.333.333) رهم.
 53.333 جلق) فلشركاء) قرر  كلا 
حصة آد د0 بقيلة)133) رهم لكل)

حصة.)وقد تم على فلشكل فلتالي):
للشركة) فلجاري  فلحساب  إ ماج 

بلبلغ)5.333.333) رهم.
ووفقا للفصلين)6 - 7)من فلقانون)
فلرأسلال) للشركة  صبح  فألسا�سي 
فلجد د)9.333.333) رهم مقسم إلى)
فلشكل) على  موزعة  حصة  (93.333

فلتالي):

 54333 محلد) فلشا لي  فلسيد 

حصة)5.433.333) رهم.

 18333 طارق) فلشا لي  فلسيد 

حصة)1.833.333) رهم.

 18333 إلياس) فلشا لي  فلسيد 

حصة)1.833.333) رهم.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ (21 رقم) إ دفع  تحت   بتاز0 

14) نا ر)2321.
بلثابة مقتطف وبيان
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AMJAHAD TRANS
SARL

تأسيس شركة
أوال):)بلقت�سى عقد عرفي،)بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2321 7) نا ر)

محدو 0 فملسؤولية ذفت فلخصائص)

فلتالية):

 AMJAHAD TRANS (: فلتسلية)

SARL شركة محدو 0 فملسؤولية.

لحساب) فلبضائع  نقل  (: فلهدف)

فلغيب.

سبة) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلعروي فلناضور.

فملد0):)مد0 فلشركة محد 0 في)99 

سنة.

في) محد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 2333 إلى) قسلت  233.333) رهم،)

 133 فئة) من  فآتلاعية  حصة 

  رهم للوفحد0 كلها مكتتبة ومحرر0

كلا  لي):

 1333 فلعيساوي) محلد  فلسيد 

حصة.
فلعيساوي) فلحفيظ  عبد  فلسيد 

1333)حصة.

فلسنة) (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر) في  تبتدئ  فالآتلاعية 

لتنتهي في)31) يسلرب.

فلشركة) لتسييب  عين  (: فلتسييب)

وملد0 غيب محدو 0):

رقم) فلعيساوي  محلد  فلسيد 

.S493754(بطاقة فلوطنية

فلقانوني) فإل دفع  تم  (: ثانيا)

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

 2321 13) نا ر) بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)83.

225 P

JJR شركة
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 133.333  رهم

تجزئة فلنصر فلقطعة رقم 8 زوفغة 

فلعليا فاس

س.ج = 39861

رفع رأسلال فلشركة
فآتلع) (2318 نوفلرب) (26 بتاريخ)

شركاء)JJR)شركة محدو 0 فملسؤولية)

وقرروف عا ي  غيب  عام  فآتلاع   في 

ما  لي):

من) (JJR شركة) رأسلال  رفع 

133.333) رهم إلى)433.333) رهم.

آليع) فلعام  فلجلع  منح 

فلصالحيات لحامل فلوثائق من أآل)

فستكلال فإلآرفءفت فلقانونية.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم):)13552.

226 P

 BUSINESS &

 TECHNOLOGIE

INTERNATIONAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بشريك وحيد

حل فلشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

23) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 

شركة) قررت  بالرباط  (2323

 BUSINESS( &( TECHNOLOGIE

INTERNATIONAL)فلتالية):

23) يسلرب) بتاريخ) فلشركة  حل 

.2323

مسعو ي) فبرفهيم  فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
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شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد  
فلطابق فلثاني) (79 فبن سينا فلعلار0)

فلشقة رقم)6)أكدفل فلرباط.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)113348.
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STE SALAMANDER
زنقة فلبهاليل، رقم 38 مكرر 

فلصخور فلسو فء، فلدفر فلبيضاء
سجل تجاري : 68553

فستثنائي،) عام  آلع  بلقت�سى 
بتاريخ)3) يسلرب)2323،)تم نقل فملقر)
زنقة) فلسعد،) :) رب  إلى) فالآتلاعي 
(- فلحي فملحلدي) 59)مكرر،) رقم) (،37

فلدفر فلبيضاء.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

.761642
228 P

STE RENTENGIS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس

تم تأسيس شركة بالرباط تحلل)
4) يسلرب) بتاريخ) فلتالية  فلصفات 

.2323
 STE (: فالآتلاعي) فللقب 

.CREATIVE HOME SARL
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.
لها) فلشركة  (: فالآتلاعي) فلهدف 
هدف أ ضا في فملغرب كلا في فلخارج):

مطور عقارفت متحرك.
وفملخازن) فملحالت  تنظيف 

وفلشقق.
فملعامالت) آليع  عام،) وبشكل 
أو) فلصناعية  أو  فلتجارية  فملالية 
بشكل) فملتعلقة  فلعقارية  أو  فملالية 
 مباشر أو غيب مباشر بلوضوع فلشركة
ذلك) في  بلا  مصالحها،) لصالح  أو  (
آليع) مع  أشكاله  بجليع  فلتعاون 
فلشركات) أو  فلشركات  أو  فلعلليات 

فلتي لديها كائن ملاثل أو ملحق.

133.333) رهم) (: فملال) رأس 
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة.
حر�سي عبد هللا):)533)حصة.
جدري عصام):)533)حصة.

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

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

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فملقر فالآتلاعي):)15)شارع فألبطال)

شقة رقم)4)أكدفل فلرباط.
فلتسييب):)حر�سي عبد هللا.

فملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتسجيل) رقم  للرباط  فلتجارية 

بالسجل فلتجاري)148945.
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STE RENTENGIS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس

تم تأسيس شركة بالرباط تحلل)
4) يسلرب) بتاريخ) فلتالية  فلصفات 

.2323
: فالآتلاعي)  فللقب 

.STE AMINOVE SARL 
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.
لها) فلشركة  (: فالآتلاعي) فلهدف 
هدف أ ضا في فملغرب كلا في فلخارج):

مطور عقارفت متحرك.
وفملخازن) فملحالت  تنظيف 

وفلشقق.
فملعامالت) آليع  عام،) وبشكل 
فملالية فلتجارية أو فلصناعية أو فملالية)
مباشر) بشكل  فملتعلقة  فلعقارية  أو 
أو) فلشركة  بلوضوع  مباشر  غيب  أو 
لصالح مصالحها،)بلا في ذلك فلتعاون)
بجليع أشكاله مع آليع فلعلليات أو)
فلشركات أو فلشركات فلتي لديها كائن)

ملاثل أو ملحق.
133.333) رهم) (: فملال) رأس 
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة.

لحلو ي بوشعيب)):)533)حصة.

جدري عصام):)533)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فملقر فالآتلاعي):)15)شارع فألبطال)

شقة رقم)4)أكدفل فلرباط.

فلتسييب):)جدري عصام.

فملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتسجيل) رقم  للرباط  فلتجارية 

بالسجل فلتجاري)148949.

230 P

STE RENTENGIS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس
تم تأسيس شركة بالرباط تحلل)

5) يسلرب) بتاريخ) فلتالية  فلصفات 

.2323

 STE (: فالآتلاعي) فللقب 

.REDIMERE SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.

لها) فلشركة  (: فالآتلاعي) فلهدف 

هدف أ ضا في فملغرب كلا في فلخارج):

أعلال أو تشييد متنوعة.

فملعامالت) آليع  عام،) وبشكل 

فملالية فلتجارية أو فلصناعية أو فملالية)

مباشر) بشكل  فملتعلقة  فلعقارية  أو 

أو) فلشركة  بلوضوع  مباشر  غيب  أو 
لصالح مصالحها،)بلا في ذلك فلتعاون)

بجليع أشكاله مع آليع فلعلليات أو)

فلشركات أو فلشركات فلتي لديها كائن)

ملاثل أو ملحق.
133.333) رهم) (: فملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة.

 1333 (: ( أمين) محلد  لحلو ي 

حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فبن) شارع  (79 (: فالآتلاعي) فملقر 

(،6 شقة رقم) فلثاني،) فلطابق  سينا،)

فلرباط)-)أكدفل.

فلتسييب):)لحلو ي محلد أمين.

فملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتسجيل) رقم  للرباط  فلتجارية 

بالسجل فلتجاري)148947.

231 P

 STE HOULOUL

LOUJISTIKIA
ش.م.م

رقم 4 زنقة قرطبة فلقنيطر0

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) إنجاز  تم  (2321 7) نا ر)

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فملليزفت فلتالية):

 STE HOULOUL (: فلتسلية)

LOUJISTIKIA)ش.م.م.

فلهدف):)نقل فملستخدمين.

نقل فلبضائع.

زنقة) (4 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

قرطبة فلقنيطر0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.

133.333) رهم) (: فلرأسلال)

 133 حصة بقيلة) (1333 مقسم إلى)

 رهم للحصة لصالح):

 1333 (: فلسيد هر وز عبد فلعالي)

حصة.

فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب.

فلتسييب):)فلسيد هر وز نور فلد ن.

ولقد تم تقييد فلشركة بالسجل)

فالبتدفئية) باملحكلة  فلتجاري 

بالقنيطر0 تحت رقم)58115.

232 P
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STE EV SOLAR
SARL AU

شارع أم سعد علار0 48 فلطابق 3 
فلرقم 13 فلعيون
تأسيس شركة

بتاريخ)17)نوفلرب)2323)تم تحرير)
محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 

مليزفتها كلا  لي):
EV SOLAR(:(فالسم

فالستيبف ) (: فالآتلاعي) فلهدف 
وفلتصد ر،)فلطاقة فملتجد 0.

أم سعد) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 
علار0)48)فلطابق)3)فلرقم)13)فلعيون.
133.333) رهم) (: فلرأسلال)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم موزعة كلا  لي):
حسان مغيت):)1333)حصة.

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

من) فلشركة  تسيب  (: فلتسييب)
طرف فلسيد حسان مغيت ملد0 غيب)

محدو 0.
:)تبتدئ من فاتح) فلسنة فلتجارية)

 نا ر إلى  يسلرب.
فإل دفع):)تم فإل دفع فلقانوني لدى)
بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية  فملحكلة 
2323)تحت رقم فلسجل) نوفلرب) (33

فلتجاري)34325.
قصد فلنشر وفإلعالن

233 P

STE AMRABECH
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 6) نا ر)2321)بسوق فألربعاء)فلغرب)
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0 فملوفصفات فلتالية):
.STE AMRABECH(:(فلتسلية

فلهدف فالآتلاعي):
نقل فملستخدمين.

فملقر وفالآتلاعي):) وفر  شر سوق)
فألربعاء)فلغرب وف  فملخازين.

رأسلال فلشركة):)مائة ألف  رهم)
مقسلة على)1333)حصة لكل وفحد0)

133) رهم.
فلسيد0 سامية) (: مسيبي فلشركة)
فللطيف) عبد  وفلسيد  فلعلرفوي 

فجريبش،)لفتب0 غيب محدو 0.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلقانوني 
19) نا ر) في) فلغرب  فألربعاء) بسوق 

2321)تحت رقم)39.
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شركة كاف ميم فودس
5 تجزئة فلصوفب شارع فلفوفرفت 

فلحي فملحلدي - فلدفر فلبيضاء
فلعام) فلجلع  ملدفوالت  تبعا 
 2323 نوفلرب) (33 فالستثنائي بتاريخ)

تقرر ما  لي):
حل فلشركة وتصفيتها وفلتشطيب)

عليها من فلسجل فلتجاري.
فلحلوني) عابد  فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
محال) فالآتلاعي  مقرها  تعيين 

للتصفية.
تحويل آليع فلصالحيات لحامل)
للقيام) فلقرفرفت  هذه  من  نسخة 

باإلآرفءفت فلقانونية.
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شركة عبدو السقاط 
بروموسيون
تأسيس شركة

بتاريخ موثق  عقد   بلوآب 
تم وضع فلقانون) (2323 8) يسلرب)  
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فملحدو 0 وذلك باملوفصفات فلتالية):

عبدو) شركة  (: فلتجاري) فالسم 
بروموسيون.

(،2 الكولين) (31 (: فملقر فالآتلاعي)
 -  23 فملكتب رقم) لدون،) (،2 فلعلار0)

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

فلتسجيل في فلسجل فلتجاري.
فالنعاش) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلعقاري.

24.333.333) رهم) (: فلرأسلال)
بقيلة) حصة  (243.333 إلى) مقسم 
133) رهم للحصة فلوفحد0 مكتتبة)

نقدف ومحرر0 كليا عند فالكتتاب.
فلسقاط) فلسيد  عين  (: فلتسييب)
علر مسيبف للشركة ملد0 غيب محدو 0.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
 19 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761746.
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 STE YAHYA EDUCATION &
FORMATION PRIVE YEF

فملقر : رقم 15، شارع فألبطال، رقم 
4، أكدفل - فلرباط

بالجريد0) وقع  جطأ  فستدرفك 
من) (22 بتاريخ) (5645 فلرسلية عد )
آلا ى فألولى)1442 )6) نا ر)2321).
شركة) تأسيس  تم  (: من) بدال 
فلشركات) أو وكاالت  فلتضامن فروع 

فلتجارية فلتي  وآد مقرها بالخارج.
ذفت) شركة  تأسيس  تم  (:  قرأ)

فملسؤولية فملحدو 0.
فلباقي بدون تغييب

237 P

STE SAN OPTICAL
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
فلقانون) وضع  تم  (2323 سبتلرب) (2
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 ذفت فلخصائص فلتالية):
 STE SAN (: فلتسلية فالآتلاعية)

.OPTICAL SARL
أجصائي) (: فالآتلاعي) فلهدف 

بصريات)-)تاآر إطارفت فلنظارفت.
مكرر) (43 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
زنقة ماسة فلحي فملحلدي بطانة سال.

فملد0 فالآتلاعية):)99)سنة.
حد ) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
 133.333 مبلغ) في  فلشركة  رأسلال 
 رهم موزع على)1333)حصة من فئة)

133) رهم للحصة وزعت كلا  لي):

 533 (: زبيدك) سلمى  فلسيد0 
حصة.

فلسيد0 نجية صدقي):)533)حصة.
فلتسييب):)تم تعيين سلمى زبيدك،)

كلسيب0 للشركة ملد0 غيب محدو 0.
تم فلتسجيل في فلسجل فلتجاري)
باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 

فالبتدفئية بسال تحت رقم)32625.
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STE GRAINEGOCE
SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية
تكوين

بتلار0) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع) تم  (2323 نوفلرب) (23 بتاريخ)
فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت ملليزفت فلتالية):
فلحبوب) في  فلتجار0  (: فلهدف)

بالجللة ونقل فلسلع لحساب فلغيب.
فلخامس) محلد  شارع  (: فملقر)
علار0)1)شقة)11)حي فلنهضة)1)تلار0.
بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)133.333) رهم.
تدفر فلشركة من طرف) (: فلتسييب)

فلسيد عابد ناز  ملد0 غيب محدو 0.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) لإل دفع 
تلار0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ)13) نا ر)2321.
 131689 (: رقم فلسجل فلتجاري)

تحت رقم)51.
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STE RAM HANDLING
شركة مساهلة

 بلغ رأسلالها : 38.333.433  رهم
فملقر فالآتلاعي : مطار محلد 

فلخامس - فلنوفصر - فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء رقم 

272313
تعيين مد ر عام آد د

بلقت�سى مدفوالت مجلس فإل فر0)
بتاريخ)25) يسلرب)2323)تم):

تسجيل فستقالة فلسيد رشيد أبو)
فلفضل من مهامه كلد ر عام فبتدفء)

من)22) يسلرب)2323.
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تعيين فلسيد عبد فلعزيز فلرفيس)
 22 من) فبتدفء) عام  مد ر  بصفته 
فلسيد رشيد) عوض  (2323  يسلرب)

أبو فلفضل فملستقيل.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
فلبيضاء)في)19) نا ر)2321)تحت رقم)

.761838
من أآل فلتلخيص وفلنشر

مجلس فإل فر0
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STE CARINA CAR
SARL

بتاريخ) فملؤرخ  فملحضر  بلوآب 
قرر فلجلع فلعام) (2318 17) يسلرب)
 CARINA شركة) لشركاء) فالستثنائي 
CAR)شركة ذفت مسؤولية محدو 0)
وفلكائنة) 533.333) رهم  رأسلاله)
88،)حي فملغرب) :)رقم) بالعنوفن فمتي)
فلعربي بن زيا  فملسيب0)2)تلار0 فتخاذ)
فلقرفرفت فلتالية بالتبف�سي وباإلآلاع):
من) (: فلشركة) رأسلال  رفع 
2.333.333) رهم) إلى) (533.333
23.333)حصة فآتلاعية) موزعة إلى)

من فئة)133) رهم.
عشر0) (: بلحسن) كريلة  فلسيد0 

آالف حصة)13.333.
عشر0) (: فلشيطي) فلسيد رضوفن 

آالف حصة)13.333.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فربف ر) (24 بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2319)تحت رقم)99715.
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شركة ذو وان صولوشن
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بلقت�سى عقد عرفي قرر فلشركاء)
ما  لي):

فلجلع فلعام)6)أكتوبر)2323):
من) (: فألسهم) نقل  على  فملوففقة 
فلسيد) إلى  ف تبيهي  نجالء) فلسيد0 
بلائة) إ ريس  موالي  مكاوي  علوي 
)133)سهم))في فلشركة ذو وفن) سهم)

صولوشن.

فلزيا 0 في رأس مال فلشركة من)

23.333) رهم إلى)533.333) رهم.

 2533 (: ف تبيهي) نجالء) فلسيد0 

حصة.

فلسيد علوي مكاوي موالي إ ريس)

:)2533)حصة.

تعيين مسيب آد د للشركة فلسيد)

علوي مكاوي موالي إ ريس.

وفلسيد) ف تبيهي  نجالء) فلسيد0 

علوي مكاوي موالي إ ريس مسيبفن)

في فلشركة ذو وفن صولوشن.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  من 

ذفت) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدو 0.

إلى) للشركة  فالآتلاعي  فملقر  نقل 

فلعنوفن)):
فلزيتون) شارع  (7 رقم) (14 قطاع)

فلشقة رقم)2)حي فلرياض فلرباط.
فلصا ر) (D113263 فإل دفع) رقم 

فملحكلة) عن  (2321 14) نا ر)  وم)

فلتجارية بالرباط تحت رقم فلتقييد)

بالسجل فلتجاري)93553.
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STE BRONTO
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بشريك وحيد

تأسيس
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 2323 24) يسلرب) تلار0  وم) في 

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

تحلل) وحيد  بشريك  محدو 0 

فلخصائص فلتالية):

 STE BRONTO SARL فلتسلية):)

.AU

نقل فلبضائع) (: فلهدف فالآتلاعي)

وفلنقل فلحضري.
رأسلال فلشركة):)133)ألف  رهم)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0.
رفيقة فبريشة):)1333)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فملقر):)فلعلار0 رقم)36)شقة)4)حي)

فلنهضة شارع فلزرقطوني تلار0.

تسيب فلشركة من طرف) (: فملسيب)

غيب) ملد0  فبريشة  رفيقة  فلسيد0 

محدو 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتلار0) باملحكلة فالبتدفئية  فلقانوني 

رقم فلتقييد) (،2321 19) نا ر) بتاريخ)

بالسجل فلتجاي)131731.
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شركة حدائق املستقبل
شركة محدو 0 فملسؤولية

فلرأسلال : 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلقنيطر0 13 شارع 

حلان فلفتوفكي شقة رقم 1

تفويت حصص
أ)-)بلقت�سى عقد عرفي بالقنيطر0)

فوتت) (2323 28) يسلرب) بتاريخ)

آليع حصصها) هوفر  زهور  فلسيد0 

فلتي) حصة  (53 أي) فالآتلاعية 

أعاله) فملذكور0  فلشركة  في  تلتلكها 

وذلك للسيد آ ت سيلو سعيد.

محلد) بنشقرون  فلسيد  تنحي 

سعد عن منصبه كلسيب للشركة.

سيلو) آ ت  فلسيد  تنصيب  تم 

غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  سعيد 

محدو 0.
وتبعغ لذلك تم تعد ل فلفصول)

فألساسية) فلقوفنين  من  و13) (7  -  6

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  -تم  ب)

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 2321 13) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0 

تحت رقم)83854.
ملخص من أآل فلنشر
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STE CORAL AGRIMO
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)24) يسلرب)2323)قرر فلشريك)

فلوحيد ر�سى بنربفهيم ما  لي):
حصة من) (533 مائة) بيع جلس 
133) رهم للحصة فلوفحد0 إلى) فئة)

.NB INVEST(شركة
شركة) من  فلشركة  تحويل 
محدو 0 فملسؤولية ذفت شريك وحيد)

إلى شركة ذفت مسؤولية محدو 0.
تعيين فلسيد محلد أمين فلنجاري)

كلسيب للشركة لفتب0 غيب محدو 0.
ر�سى) فلسيد  لللسيب ن  فلتوقيع 
أمين) محلد  فلسيد  أو  بنربفهيم 

فلنجاري.
فألسا�سي) فلقانون  تحد ث 

للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بتلار0 بتاريخ)4) نا ر)2321 

تحت رقم)4669.
من أآل فإل دفع وفلنشر

فملسيب
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STE LANDMARK PRIVE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت شريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 18 تجزئة رياض 
فلحلد، شقة 9، مرس فلخيب تلار0

تصفية نهائية
فلتسييب) محضر  ملدفولة  تبعا 
(،2323 أكتوبر) (31 بتاريخ) فملنعقد 
لشركة) فلوحيد0  فلشريكة  قررت 
ذفت) ش.م.م.) (LANDMARK PRIVE
 18 بتلار0،) ومقرها  وحيد  شريك 
9،)مرس) تجزئة رياض فلحلد،)شقة)

فلخيب،)ما  لي):
تصفية فلشركة نهائية فبتدفء)من)

تاريخ)31)أكتوبر)2323.
إقفال فلسجل فلتجاري.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2323 22) يسلرب)  وم)

.139572
بلثابة مقتطف وبيان

مصفية فلشركة

فلسيد0 بنليلون نسيلة
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STE C.E.T INGENIERIE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت شريك وحيد
رأسلالها : 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 17 شارع فألبطال، 

شقة 9 أكدفل - فلرباط

 فسخ فلشركة قبل فألوفن
فلتسييب) محضر  ملدفولة  تبعا 

(،2323 9) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 

 C.E.T لشركة) فلوحيد  فلشريك  قرر 

شريك) ذفت  ش.م.م.) (INGENIERIE

شارع) (17 بالرباط،) ومقرها  وحيد 

فألبطال،)شقة)9)أكدفل،)ما  لي):

فسخ فلشركة قبل فألوفن فبتدفء)

من تاريخ)33)نوفلرب)2323.

فلسيد) فلشركة  كلصفي  تعين 

لعجالي علار.

مقر فلتصفية):)17)شارع فألبطال،)

شقة)9)أكدفل)-)فلرباط.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2323 24) يسلرب)  وم)

.139647
بلثابة مقتطف وبيان
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STE VAGMESTER
SARL

فملقر فالآتلاعي : ملتقى شارع طارق 

فبن زيا  وشارع موالي علي فلشريف 
رقم 4 شقة 2 -  تلار0

وفملسجلة تحت رقم 125833 

باملحكلة فالبتدفئية بتلار0

حل فلشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
قرر) (2323 7) يسلرب) في) فملؤرخ 

فلشركاء)ما  لي):

حل فلشركة.

محلد) أز ف   فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

شارع) ملتقى  (: فلعنوفن) تحد د 

علي) موالي  وشارع  زيا   فبن  طارق 

فلشريف رقم)4)شقة)2)-))تلار0 كلقر)

للتصفية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 4673 رقم) تحت  بتلار0  فالبتدفئية 

بتاريخ)4) نا ر)2321.
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AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE
 E(0شارع فلحسن فلثاني طريق فلشاطئ فلعلار

رقم)2)فلطابق فألول آناح ب)-)فلصخيبفت

 STE GOLDEN - TGR - 
SERVICE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 4.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : زنقة ضا ة 
فلرومي فلعلارB 0 فلشقة 15 أكدفل 

- فلرباط
رقم فلسجل فلتجاري 136637
تحرير 2/4 من رأس فملال فملتبقى

 منذ فلتأسيس
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 GOLDEN - TGR((فالستثنائي لشركة
مسؤولية) ذفت  شركة  (-SERVICE
زنقة) ( (: فالآتلاعي) مقرها  محدو 0 
 15 فلشقة) (B فلعلار0) فلرومي  ضا ة 
أكدفل)-)فلرباط،)وفملسجلة في فلسجل)
تقرر) (136637 رقم) تحت   فلتجاري 

ما  لي):
تحرير نصف رأسلال فلشركة.

تعد ل فلبند ن)5)و6)من فلقانون)
فألسا�سي.

فملحكلة) في  فإل دفع  تم  وقد 
19) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)113363.
للنشر وفإلعالن
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 STE POLYCLINIQUE LES
JASMINS
SARL AU
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
18)سبتلرب)2323))فملسجلة بلكناس)
2323)تم تأسيس) 23)سبتلرب) بتاريخ)
ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلشريك فلوحيد.
بوليكلنيك) شركة  (: فلتسلية)

ليجاسلن.

فإلنعاش) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلعقاري.

زنقة) ركن  (23 (: فالآتلاعي) فملقر 

فرساي وزنقة طرفا ة فلطابق)5)رقم)

27)م ج مكناس.

رأس مال فلشركة):)133.333) رهم)

فآتلاعية) حصة  (133 إلى) مقسلة 

1333) رهم للحصة مللوكة) بقيلة)

للسيد بنلنصور عبد فلرحيم.

عبد) بنلنصور  فلسيد  (: فلتسييب)

فلرحيم مسيب وحيد للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

فملد0):)99)سنة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)

تحت فلرقم) (2323 نوفلرب) (5 بتاريخ)

3623)وفلسجل فلتجاري رقم)51243.
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شركة بن السبع التيجاني

ش.م.م.

ذفت فلشريك فلوحيد

فملقر فالآتلاعي : زنقة رقم 1 رقم 1 

مكرر حي فلتهامي فلحاآب

رفع رأسلال فلشركة
فلعام) فلجلع  إقرفر  بلقت�سى 

بتاريخ) فلوحيد  للشريك  فالستثنائي 

لشركة بن فلسبع) (2323 فاتح  ونيو)

فلشريك) ذفت  ش.م.م.) فلتيجاني 

فلوحيد تقرر ما  لي):

من) فلشركة  رأسلال  رفع 

533.333) رهم) 133.333) رهم إلى)

بإنشاء)433)حصة فآتلاعية آد د0)

1333) رهم للحصة فلوفحد0) بقيلة)

لرفعه إلى)533.333) رهم.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بلد نة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت) (2321 4) نا ر) بتاريخ) مكناس 

رقم)36)فلسجل فلتجاري رقم)46275.
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فألستاذ عبد فلرحلان فلعصمي

فملحامي بهيئة فلرباط

مقبول للتبفاع بلحكلة فلنقض

MAITRE ABDERRAHMANE ASMI

AVOCAT AU BARREAU DE RABAT

 AGREE PRES DE LA COUR DE

CASSATION

STE ETTAWENOPTIQUE
SARL

STE LIQUIDEE

إطاون أوبتيك

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 133.333  رهم

عنوفنها : شارع عبد فملومن فملركز 

فلتجاري فملامونية رقم 23 حسان 

فلرباط
رقم فلسجل فلتجاري

RC N 81919 

L.C.EN 000.044.006.000.088

في إطار فلتصفية
فملؤرخ) فلشركاء) قرفر  بلقت�سى 

حل) تقرر  (2319 31) يسلرب) في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  فلشركة 

 ETTAWEN أوبتيك) إطاون  فملسلا0 

رأسلالها) مبلغ  (OPTIQUE SARL

مقرها) عنوفن  133.333) رهم 

فملركز) فملومن  عبد  شارع  فالآتلاعي 

حسان) (23 رقم) فملامونية  فلتجاري 

فلرباط نتيجة لحل فلشركة وتصفيتها)

 23 مبكرف وحد  مقر تصفيتها برقم)

فملركز فلتجاري فملامونية بشارع عبد)

فملومن حسان فلرباط وعينت فلسيد0)

نا  ة رباني كلصفية للشركة وآعلت)

عنوفن فملخابر0 معه بنفس فلعنوفن)

فملفروضة) فلحدو   فالقتضاء) وعند 

لها  تم) فملخولة  فلصالحيات  على 

تبليغ) فملخابر0 ومحل  لهم محل  بهم 

بالتصفية) فلعقو  وفلوثائق فملتعلقة 

وفلحل.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

33) يسلرب) فلتجارية بالرباط بتاريخ)

2323)تحت رقم)139828.
ETTAWENOPTIQUE

SARL
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STE ANONYMVIBES
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
تأسيس

بناء)على عقد عرفي أعلن فلقانون)
فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فملليزفت فلتالية):
 STE ANONYMVIBES (: فالسم)
SARL)شركة ذفت مسؤولية محدو 0.

فملوضوع):
بالجللة) فملالبس  في  فلتجار0 

وفلتقسيط.
تصنيع فملالبس.

وتصد ر) وفستيبف   وبيع  شرفء)
وتعبئتها) وتصنيعها  فملالبس  وتوزيع 

وتجهيزها وتوزيعها.
شارع مدريد) (6 (: فملقر فالآتلاعي)

شقة)5)فملحيط)-)فلرباط.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.
فلرأسلال):)133.333) رهم مكون)
من)1333)حصة قيلة كل وفحد0 منها)

133) رهم.
تسييب فلشركة وإ فرتها) (: فلتسييب)
تحت تصرف طارق فاليساري طبقا)
للقانون فألسا�سي للشركة مع فلسلطة)

فلكاملة وذلك ملد0 غيب محدو 0.
فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31)) يسلرب.
فلقانوني) فإل دفع  أنجز  (: فإل دفع)
19) نا ر) بتاريخ) فلتجارية  باملحكلة 
رقم) فلتجاري  فلسجل  تحت  (2321

.148925
253 P

شركة فردوس مهدية
شركة ذفت مسؤولية فملحدو 0

بشريك وحيد
رأس فملال : 133.333  رهم

مقر فالآتلاعي : 5 زنقة سيام فلطابق 
فألول شقة رقم 1   ور فلجامع 

فلرباط
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ ( (- (1 
 8) نا ر)2321)تم تأسيس شركة ذفت)
وحيد) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

ذفت فلخصائص فلتالية):

فلتسلية):)شركة فر وس مهد ة.

فالنعاش) (: فلشركة) نشاط 

فلعقاري.
سيام) زنقة  (5 (: فالآتلاعي) مقر 
1)  ور) رقم) شقة  فألول  فلطابق 

فلجامع فلرباط.
تم) لقد  (: فلشركة) رأسلال 

مئة) في  فلشركة  رأسلال  تحد د 

إلى) مقسلة  133.333) رهم  ألف)

قيلة) فآتلاعية  حصة  (1333 ألف)

موزعة) 133) رهم  مئة) فلوفحد0 

كالتالي):

فلسيد حسن بلعربي):)ألف)1333 

حصة فآتلاعية.

تعيين) تم  لقد  (: فلشركة) تسييب 

فلسيد حسن بلعربي فلحامل للبطاقة)

 AB 636242 فلتعريف فلوطنية رقم)

مسيب للشركة ملد0 غيب محد 0.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة.

لقد تم تحد د مد0 فلشركة في)99 

سنة.

2)-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

23) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 
فلتجاري) فلسجل  رقم  تحت  (2321

148963)لللحكلة فلتجارية بالرباط.
للنشر وفإلعالن
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STE 2MKA
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 51 BIS(RUE

 AGUELMANE SIDI ALI APRT

N°5 1er(ETAGE(AGDAL - RABAT

R.C.N° 97703

1)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)

2) يسلرب) فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)
قرر) (2MKA SARL لشركة) (2323

فلشركاء)للشركة ما  لي):

بيع ثالثلائة)333)حصة فآتلاعية)

فلتي كانت بحوز0 فلسيد فلباني محلد)

فلتعريف لبطاقة  فلحامل  فلحبيب 

لصالح) (A379374 رقم) فلوطنية 

فلسيد مهدي فلباني فلحامل لبطاقة)

 AA15997 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

بقيلة)133) رهم للحصة فلوفحد0.

تعين فلسيد مهدي فلباني فلحامل)

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

AA15997))كلسيب ثالث للشركة.

طرف) من  فلشركة  تسيب  وبالتالي 

فلسيد فلباني محلد فلحبيب فلحامل)

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

A379374)وفلسيد عبد فلكبيب فلباني)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
فلباني) وفلسيد مهدي  (A52361 رقم)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
رقم)AA15997)كلسيبون للشركة.

فألسا�سي) فلقانون  تحد ث 

للشركة.

2)-))تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

18) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)113345.
للنشر وفإلعالن
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STE Y.Z. BUILDING
SARL

 N° 03 HAY(BENITO(SIDI(ALLA - 

BAHRAOUI

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

4) نا ر)2321)تم إقرفر ما  لي):

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

فلخصائص) تحلل  وفلتي  فملحدو 0 

فلتالية):

.STE Y.Z. BUILDING(:(فلتسلية

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.

أشغال فلبناء) (: فلهدف فالآتلاعي)

تعبيد) أشغال  (- ( أجرى) وأشغال 

فلطرق.
رأسلال فلشركة):)مائة ألف  رهم)

133.333) رهم.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.
فملقر فالآتلاعي):)رقم)33)حي بنيطو)

سيدي عالل فلبحرفوي.

فلتسييب):)فلسيد بن سعيدي  اسر)

وفلسيد أبا زكرياء.

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية بتيفلت)

بتاريخ)12) نا ر)2321)تحت رقم)35.
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMMEUBLE(162,(APPART(N°10(AVENUE

MOHAMED DIOURI KENITRA

GSM(:(06.66.60.29.53

TEL(:(05.37.36.21.76

E-mail(:(Sté(dismohvouj@mail.com

 STE EXPERT PRESTATION

SERVICES
SARL AU

رأس فملال : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 31 زنقة موالي 

إسلاعيل فلشقة رقم 32 فلقنيطر0

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2312 4) نا ر) بتاريخ) بالقنيطر0 

لتأسيس) فألسا�سي  فلقانون  وضع 

بشريك) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

وحيد ذفت فلخصائص فلتالية):

إكسبيب) شركة  (: فلتسلية)

بريستاسين سرفيس.

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية بشريك وحيد.
زنقة موالي) (31 (: فملقر فالآتلاعي)

إسلاعيل فلشقة رقم)32)فلقنيطر0.

فلهدف فالآتلاعي):)تهدف فلشركة)

فلقيام باألعلال فلتالية  فجل فملغرب)

وجارآه):

مكتب فلدرفسات وفألبحاث.

مقاول فألشغال فملختلفة أو فلبناء.

فملناقصة.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 

وفملالية) وفلصناعية  فلتجارية 

لها) فلتي  فلعقارية  وغيب  وفلعقارية 

فلتي) مباشر0  غيب  أو  مباشر0  عالقة 

من شأنها أن تؤ ي إلى تنلية أفضل)

لغرض فلشركة.

أسند إلى فلسيد) (: تسييب فلشركة)

أبوسلك أحلد ملد0 غيب محدو 0.



1837 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

مد0 فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)
تاريخ نها ة تأسيسها.

رأس فملال):)حد  في مبلغ)133.333 
 رهم مقسلة إلى)1333)حصة بقيلة)
133) رهم للحصة فلوفحد0 لقد تم)

فكتتابها وتوزيعها كالتالي):
 1333 (: أحلد) ( أبوسلك) فلسيد 

حصة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
باملحكلة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
وقيدت) بالقنيطر0  فالبتدفئية 
 58253 بالسجل فلتجاري تحت رقم)

بتاريخ)18)أبريل)2323.
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 STE COOPERATIVE
MALLOUKI FRERES

SARL
رأسلال فلشركة : 133.333. رهم

زنقة بطرفء ميدلت
R.C : 1785

إن فلجلع فلعام فلعا ي للشركة)
    STE COOPERATIVE فملسلا0)
فملنعقد) (MALLOUKI FRERES
بتاريخ)21)أكتوبر)2323)تقرر ما  لي):

طرف) من  حصة  (753 تفويت)
فلسيد) كل من فلسيد ملوكي أحلد،)
قدور) ملوكي  فلسيد  ميلو ،) ملوكي 
وفلسيد ملوكي محلد لفائد0 كل من)

فلشركة):
 IMLAHLEN GYPSE

BOUCHAOUN(RC(:(599
 ANJMIRS EL AMAL M.BCHN

-(TALSINT(RC(:((589
 AMLAHANEMAADIDE( RC( :

.633
لكل) حصة  (253 أساس) على 

شركة.
تصبح) فلتفويت  لهذف  تبعا 
فملكونة) فالآتلاعية  فلحصص 
على) مقسلة  فلشركة  لرأسلال 

فلشكل فمتي):
حصة) (58 (: أحلد) ملوكي  فلسيد 

133) رهم)-)5.833) رهم.

حصة) (76 ( (: فلسيد ملوكي ميلو )

133) رهم))7.633) رهم.

(- 58)حصة) (: فلسيد ملوكي قدور)

133) رهم)-)5.833) رهم.

فلسيد ملوكي محلد):)58)حصة)-)

133) رهم)-)5.833) رهم.

 IMLAHLEN GYPSE

:(BOUCHAOUN(RC(:(599

253)حصة)-)133 رهم)-)25.333 

 رهم.

 ANJMIRS EL AMAL M.BCHN

:(-((TALSINT(RC(:(589

 25.333 ( 133 رهم) ( حصة) (253

 رهم.

 AMLAHANE( MAADIDE( RC( :

:(633

 25.333 (- 133 رهم) ( 253)حصة)

 رهم.

 133 ( حصة) (1.333 (: فملجلوع)

 رهم))-)133.333) رهم.

فستقالة فلسيد ملوكي ميلو  من)

منصب فملسيب فلوحيد وتعين كل من)

عسو) وفلسيد  أحلد  ملوكي  فلسيد 

ال) وبالتالي  للشركة  كلسيب ن  شيبي 

 لكن أن تلتزم فلشركة إال بالتوقيع)

فملشتبك لللد رين فملسيب ن.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

بليدلت تحت رقم)2021/9)بتاريخ)8 

 نا ر)2321.
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STE SELFAGRI
SARL

التأسيس
فلعرفي) فلعقد  شروط  حسب 

بتاريخ)16) يسلرب)2323،)تم تأسيس)

محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلنظام 

فملليزفت) حسب  وذلك  فملسؤولية 

فلتالية):

.STE SELFAGRI SARL(:(فلتسلية

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية.

سيدي) :) وفر  فالآتلاعي) فملقر 
فمحلد فلشلح سلفات سيدي قاسم.

فملوف ) بائع  (: وفلغا ة) فلغرض 
فلفالحية.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)
تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاري.

ألف) مائة  (: فلخاص) فملال  رأس 
 رهم مقسلة على ألف)1333)حصة)
133) رهم) فآتلاعية من فئة مائة)
لكل حصة في حوز0 فلشريك فلوحيد):
فلحامل) فملسكيني  فلكبيب  فلسيد 
رقم فلوطنية  فلتعريف   لبطاقة 

 GK 43312):)334 حصة.
فلحامل) فملسكيني  سليب  فلسيد 
رقم فلوطنية  فلتعريف   لبطاقة 

 GK 72363):)333)حصة.
فلحامل) فملسكيني  فملختار  فلسيد 
رقم فلوطنية  فلتعريف   لبطاقة 

 GK 73888):)333 حصة.
من) فبتدفء) (: فالآتلاعية) فلسنة 
فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب من كل سنة.
فلسيد فملسكيني فلكبيب) (: فملد رية)

ملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بتاريخ قاسم  سيدي   فالبتدفئية 
 13) نا ر)2321)رقم فلسجل فلتجاري)

.28741
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  STE TRANS FRERES
ECHABLY

SARL
التأسيس

فلعرفي) فلعقد  شروط  حسب 
بتاريخ)15) يسلرب)2323،)تم تأسيس)
محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلنظام 
فملليزفت) حسب  وذلك  فملسؤولية 

فلتالية):
  STE TRANS FRERES (: فلتسلية)

.ECHABLY SARL
فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية.
فملقر فالآتلاعي):)مركز فلخنيشات)

سيدي قاسم.

فلبضائع) نقل  (: وفلغا ة) فلغرض 

لحساب فلغيب.

بائع موف  فلبناء.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاري.
ألف) مائة  (: فلخاص) فملال  رأس 

 رهم مقسلة على ألف)1333)حصة)

133) رهم) فآتلاعية من فئة مائة)

لكل حصة في حوز0 فلشريك فلوحيد):

فلشبلي) فللطيف  عبد  فلسيد 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
رقم)GN 81767):)334)حصة.

فلحامل) فلشبلي  أ وب  فلسيد 

رقم فلوطنية  فلتعريف   لبطاقة 

 GJ 9147):)333)حصة.

فلحامل) فلشبلي  محلد  فلسيد 

رقم فلوطنية  فلتعريف   لبطاقة 

 GN 65233):)333)حصة.

من) فبتدفء) (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب من كل سنة.

فللطيف) عبد  فلسيد  (: فملد رية)

فلشبلي ملد0 غيب محدو 0.

باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاريخ قاسم  سيدي   فالبتدفئية 
 14) نا ر)2321)رقم فلسجل فلتجاري)

.28745
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STE ETS NAJIB SLAOUI
SARL AU

تجزئة فلفشتالي شارع محلد 

فلخامس آرف فمللحة سيدي قاسم

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ فملؤرخ  لشركة   فالستثنئاي 

 26) يسلرب)2319)بلقر فلشركة فقد)

تقرر ما  لي):

حل فلشركة.

نجيب) فلسالوي  فلسيد  تعيين 
حي) (8 فلزنقة) (12 رقم) (: فلساكن)

كلصفي) فاس  زوفغة  سكينة  اللة 

لشركة تحد د محل تصفية فلشركة)

فلفشتالي) تجزئة  (: فلتالي) بالعنوفن 

شارع محلد فلخامس آرف فمللحة.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ قاسم  بسيدي   فالبتدفئية 

 19) نا ر)2321)تحت رقم)13.
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 شركة كوانتيس كلوبال ماروك
شركة مساهلة

ذفت رأسلال محد  في 333.333 

 رهم

فملقر فالآتلاعي : منتزه بالزف ملر 

لي فيل آوملي إقامة ف 2 رقم 14 

فلطابق 3 فملحلد ة

سجل تجاري رقم 13971
رقم فلتعريف فلضريبي : 1445943

فلضريبة فملهنية : 39593282

بعد سلاع فقتبفح مجلس فإل فر0)

في) آد د  مسيب  تعيين  بخصوص 

فلسيد) فملستقيل  فملسيب  منصب 

جوسيه فكيلينو فنتونا   از قرر فلجلع)

 2323 33) ونيو) ب) فملنعقد  فلعام 

تعيين في منصب فملسيب):

فلسيد فرناندو بريز فرير بريرو ذي)

 11 ب) فملز ف   فالسبانية،) فلجنسية 

فلحامل لجوفز فلسفر) (1968 أكتوبر)
رقم)AAB249254)ملد0 ست سنوفت)

إلى غا ة فلجلع فلعام فلذي سيبث في)

حسابات فلسنة فملالية فملنتهية ب)31 

 يسلرب)2326)يعا ن فلجلع فلعام أن)

مجلس فإل فر0 مكون من):

فلسيد أنس زموري):)مسيب

(: بريرو) فرير  بريز  فرناندو  فلسيد 

مسيب.

فلسيد فرناندو أوآيدف كونزفليس)

بوسا ف)):)مسيب.

فملنعقد) فإل فر0  مجلس  يعا ن 

فستقالة فلسيد) (2323 33) ونيو) ب)

من) فنتونا   از  فكيلينو  جوسيه 

فلشركة) عام  ومد ر  رئيس  منصب 

ويقرر تعيين فلسيد فرناندو فوآيدف)

رئيس) في منصب  بوسا ف  كونزفليس 

ومد ر عام آد د وذلك جالل كامل)

فلجلع) غا ة  إلى  تعيينه كلسيب  مد0 

فلعام فلذي سيبث في حسابات فلسنة)

فملالية فملنتهية ب)31) يسلرب)2325.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ باملحلد ة   فالبتدفئية 
 15) يسلرب)2323)تحت رقم)1736.
262 P

شركة كالينت لوجيك كستمر 
سيرفسز

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
ذفت فملسيب فلوحيد

ذفت رأسلال محد  في 133.333 
 رهم

فملقر فالآتلاعي : 32، شارع عقبة 
ساحة فبن  اسين أكدفل،فلرباط

سجل تجاري رقم 137421
رقم فلتعريف فلضريبي : 15218476

رقم فلتعريف فملوحد للشركات 
331583845333393

بلقت�سى محضر قرفرفت فلشريك)
2319،)قرر) 33) ونيو) فلوحيد بتاريخ)

فلشريك فلوحيد):
فلوحيد) فملسيب  منصب  في  تعيين 
فلسيد) محد 0  غيب  ملد0  للشركة 
بتاريخ) فملز ف   بلونشار  فوليفيي 
فلجنسية) ذي  (1971 مارس) فاتح 
فلفرنسية فلحامل لجوفز فلسفر رقم)

.13FV28743
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
4) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)139888.
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شركة سيتال س غ م
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

ذفت فلشريك فلوحيد
ذفت رأسلال محد  في 133.333 

 رهم
فملقر فالآتلاعي : 32، شارع عقبة 
ساحة فبن  اسين أكدفل،فلرباط

سجل تجاري رقم 59515
رقم فلتعريف فلضريبي : 33334612

رقم فلتعريف فملوحد للشركات 
331946843333324

بلقت�سى محضر قرفرفت فلشريك)
2319،)قرر) 33) ونيو) فلوحيد بتاريخ)

فلشريك فلوحيد):

طريق) عن  فلشركة  رأسلال  رفع 
 233.333 بقيلة) نقد ة  مساهلة 
 133.333  رهم من أآل رفعه من)
333.333) رهم عن طريق)  رهم إلى)
سهم آد د ذي فلقيلة) (2333 جلق)
133) رهم لكل) فالسلية محد 0 في)
فلقيلة) مدفوعة  كليا  مكتتبة  سهم 
فلوحيد) فلشريك  من طرف  بالكامل 
كال نت لوآيك  وكي هولد نغ ليليتد)
شركة ذفت فلقانون فالنجليزي مقرها)
أوريونت) كرفنت  ذو  ب  فالآتلاعي 
سانتب كرف كن روو  وفتفور  هيبتفور )
فملتحد0) فملللكة  (WD247 شا ر)
كومبانيس) بسجل  مسجلة  فنجلتبف 

هاوس تحت رقم)4596361.
تحويل فلشركة إلى شركة مساهلة)
شخص) تأسيس  بدون  مبسطة 
سيكون) رأسلال  آد د  معنوي 
333.333) رهم) مبلغ) في  محد ف 
3333)سهم ذي فلقيلة) سيقسم إلى)
133) رهم لكل) فالسلية فملحد 0 في)

سهم مقسلة على فلشكل فلتالي):
هولد نغ) لوآيك  وكي  كال نت 

ليليتد):)2999)سهم.
فكتكال ماروك):)سهم وفحد.

فعتلا  فلنظام فلتأسي�سي للشركة)
فصال فصال بشكله فلجد د.

فلشركة) رئيس  منصب  في  تعيين 
أولبفيي) فلسيد  محد 0  غيب  ملد0 
 1971 بلونشار فملز ف  ب فاتح مارس)
ذي فلجنسية فلفرنسية فلحامل لجوفز)

.13FV28743(فلسفر رقم
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
4) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)139887.
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STE AIT MOUH TRANS
SARL AU

فلعامة) فلجلعية  مدفولة  حسب 
18) نا ر) بتاريخ) فملنعقد  فلطارئ 
 STE AIT MOUH لشركة) (2321
تم فالتفاق على) (TRANS SARL AU

ما  لي):
تغييب فملقر فالآتلاعي إلى فلعنوفن)
فلتالي):)رقم)133)تجزئة ف وز حي فليغ)

تيزنيت.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
 23 رقم) تحت  لتيزنيت  فالبتدفئية 

بتاريخ)19) نا ر)2321.
265 P

اليكترو ميناجير الحازم رشيد
ش.م.م ش.و

فملقر فالآتلاعي : فلحي فلصناعي 
علار0 فلرفي�سي رقم 1 ف ت فورير 

مرفكش
رقم فلسجل فلتجاري 74853

فلعام فالستثنائي) فلجلع  بلوآب 
 26 بتاريخ) فلشركة  بلقر  فملنعقد 
فلشريك) صا ق  (2323 أكتوبر)

فلوحيد على ما  لي):
للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 
إلى فلعنوفن فلجد د):)حي ف ت منصور)

ف ت فورير علالة فلحوز مرفكش.
فلقانون فألسا�سي فمللقح.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لللحكلة فلتجارية بلرفكش)
بتاريخ)14) يسلرب)2323)وذلك تحت)

رقم)118497.
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شركة بوتيك سيرفيس مراكش
ش.م.م ش.و

فملقر فالآتلاعي : طريق فالمام مالك 
إقامة فلعلرب ة فلطابق 5 فلشقة 11 

آليز مرفكش
فلسجل فلتجاري رقم 42313 

مرفكش
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 23 بتاريخ) بلرفكش  فالستثنائي 
2323)صا قت شركة بوتيك) نوفلرب)
سيبفيس مرفكش ف ش.م.م ش.و على)

فلتعد الت فلتالية):
على) فلشركة  غرض  فمتدف  
بإضافة) فملهنية  فلضريبة  مستوى 

فألنشطة فلتالية):
)سياحة،) جدمات) إ فر0  مقاول 
تلوين،)جدمات مقاولين من فلباطن).
تصد ر فلحرف فليدوية وغيبها من)

فملنتجات وفلخدمات.



1839 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

فستيبف  آليع فملنتجات
فلقانون فألسا�سي فمللقح.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  لللحكلة 
رقم) تحت  وسجل  (2321 5) نا ر)

.119213
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شركة سونتر دي ايتيد تيكنيك 
دي ترونسبور اي اكيبموا 

ش.م.م ش.و
فملقر فالآتلاعي : وحد0 رقم 732 

فلعزوزية فلشطر فألول مرفكش
فلسجل فلتجاري رقم 49339 

مرفكش
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 23 بتاريخ) بلرفكش  فالستثنائي 
2323)صا قت شركة سونتب) أكتوبر)
 ي ف تيد تيكنيك  ي ترونسبور في)
فكيبلوف ش.م.م ش.و على فلتعد الت)

فلتالية):
1333)حصة فآتلاعية بثلن) بيع)
فلثلن) ليكن  للوفحد0  133) رهم 
من طرف) 133.333) رهم  فالآلالي)
فلسيد حليد فملرفبط لفائد0 فلسيد)

 باش رشيد.
فلجد د) فلتوزيع  فإن  وبالتالي 
على) أصبح  فالآتلاعية  للحصص 

فلنحو فلتالي):
1333)حصة) فلسيد  باش رشيد)

فآتلاعية.
 1333 (: فلحصص) ليكن مجلوع 

حصة.
فستقالة فلسيد حليد فملرفبط من)
تسييب فلشركة وتعيين فلسيد  باش)
رشيد كلسيب وحيد للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.
 تغييب فلنشاط فالقتصا ي للشركة
بحيث أصبحت فلشركة لها فألنشطة)
فملهنية) فلشها 0  في  وفملدرآة  فلتالية 

للشركة.
شرفء)وبيع فألثاث.

معدفت فملكتب.
وفألعلال) شركة فملقاوالت وفلبناء)

فألجرى.

فلقانون فألسا�سي فمللقح.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط

بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  لللحكلة 

2323)وسجل تحت رقم) 14) يسلرب)

.118462
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شركة ريزيدونس كليوباتر
ش.م.م 

فملقر فالآتلاعي : أسيف إقامة 

عوفطف رقم 6 مرفكش

فلسجل فلتجاري رقم 17275

فلعام فالستثنائي) فلجلع  بلوآب 

 2323 سبتلرب) (16 بتاريخ) فملنعقد 

على) للشركة  فلشركاء) صا ق 

فلتعد الت فلتالية):

كليوباتر) ريزيدونس  شركة  حل 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0.

فلسليج) حفيظة  فلسيد0  تعيين 

وفلحاملة) فملغربية  للجنسية  فلحاملة 

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

E322944)كلصفية قانونية للشركة.

تحد د مقر فلتصفية في فلعنوفن)

 6 فلتالي):)أسيف إقامة عوفطف رقم)

مرفكش.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط

بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  لللحكلة 

رقم) تحت  وذلك  (2323 نوفلرب) (3

.116867
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شركة كيش اماج
ش.م.م 

فملقر فالآتلاعي : حي فلبهجة رقم 4 

مكرر طريق تاركة مرفكش

فلسجل فلتجاري رقم 12911

فلعام فالستثنائي) فلجلع  بلوآب 

 2323 أكتوبر) (19 بتاريخ) فملنعقد 

على) فماج  كيش  شركة  صا قت 

)عالمة) تجاريين) فسلين  إضافة 

و) («STUDIO AVENUE« تجارية))

.»WEDDING AVENUE»

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  لللحكلة 
وذلك تحت رقم) (2323 14) يسلرب)

.118467
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شركة أزيفال
ش.م.م ش.و

فملقر فالآتلاعي : رقم 1562 
أسكجور سوكوما مرفكش

فلسجل فلتجاري رقم 19891
فلعام فالستثنائي) فلجلع  بلوآب 
 2323 أكتوبر) (22 بتاريخ) فملنعقد 
صا ق فلشريك فلوحيد للشركة على)

فلتعد الت فلتالية):
ذفت) شركة  أزيفال  شركة  حل 
فلشريك) ذفت  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.
تعيين فلسيد حسن أوبال فلحامل)
لبطاقة) وفلحامل  فملغربية  للجنسية 
 P73763 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

كلصفي قانوني للشركة.
تحد د مقر فلتصفية في فلعنوفن)
: رقم 1562 أسكجور سوكوما  فلتالي)

مرفكش.
 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  لللحكلة 
رقم) تحت  وذلك  (2323 نوفلرب) (19

.117431
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شركة سوريز سونتر دابيل 
ش.م.م ش.و

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
بشريك وحيد

فلرأسلال فالآتلاعي : 53.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : فلطابق 4 علار0 

بورج منار0 2-65 شارع عبد فلكريم 
فلخطابي مرفكش

فلسجل فلتجاري رقم 81989 
مرفكش

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
2) ونيو) بتاريخ) بلرفكش  فالستثنائي 
2323)صا قت شركة سوريز سونتب)
فلتعد الت) على  ش.و  ش.م.م   فبيل 

فلتالية):

فلتأكيد على فستقالة فلسيد آان)

 Mr JEAN - LOUIS ماتيو) لويس 

MATHIEU)من فإل فر0 فملشتبكة.

آد د) مشارك  مد ر  تعيين 

 Mr MARC مارك  وبونت) فلسيد 

.DUPONT

آيبفر ) فيليب  فلسيد  تعيين  تم 

 MR PHILIPPE بوتنب) هربرت 

 GERARD HERBERT BOTTNER

 Mr MARC مارك  وبونت) وفلسيد 

DUPONT)مد رين مشاركين للشركة)

لفتب0 غيب محدو 0.

بشكل) فلشركة  ستلتزم  وبالتالي 

وفلعلليات) فألعلال  بجليع  صحيح 

فملتعلقة بها من جالل توقيع فلسيد)

وفلسيد) بوتنب  هربرت  آيبفر   فيليب 

من) كل  حيث  كون  مارك  وبونت 

على) قا رين  فملشاركين  فملد رين 

نيابة) منفصل  بشكل  فلتصرف 

فيلا  تعلق) والسيلا  فلشركة  عن 

فلحسابات) وتشغيل  باالفتتاح 

توقيع) ) كفي  للشركة) فملصرفية 

وفحد))أو للتوقيع على أي علل قانوني)

 لزم فلشركة.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط

بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  لللحكلة 

2323)وسجل تحت رقم) 14) يسلرب)

.118462
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شركة ناتير دي سيد 
ش.م.م ش.و

فملقر فالآتلاعي : فلباشية  وفر 

لكوفسم تاسلتانت مرفكش

فلسجل فلتجاري رقم 67725 

مرفكش

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلرب) (9 فالستثنائي بلرفكش بتاريخ)

2323)صا قت شركة ناتيب  ي سيد)

ش.م.م ش.و على فلتعد الت فلتالية):

فلتي) فألنشطة  أن  على  فلتأكيد 

تقوم بها فلشركة وفلتي  جب أن تظهر)

في فلضريبة فملهنية هي):
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وفألعشاب) فلزينة  نباتات  سوق 

تلارس) فلتي  )أربوريست)) فلطبية)

فلقا�سي) في فملحل فلوفقع بدوفر آ ت 

(- غلات) بلد ة  قدور  آ ت  كسر0 

 TP(:((فلحوز رقم فلضريبة فملهنية هو

.(47553318

فلباشيه  وفر في   مشغل حضانة 

رقم مرفكش  تاسلطانت   لكوفسم 

 TP( :( هو) فملهنية  فلضريبة 

.(479595199

فلقانون فألسا�سي فمللقح.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط

بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  لللحكلة 

رقم) تحت  وسجل  (2321 13) نا ر)

.119417
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شركة سيرسزا 
ش.م.م 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

فلرأسلال فالآتلاعي : 53.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلطابق 4 علار0 

بورج منار0 2-65 شارع عبد فلكريم 

فلخطابي مرفكش

فلسجل فلتجاري رقم 81989 

مرفكش

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

2) ونيو) بتاريخ) بلرفكش  فالستثنائي 

سيبسزف) شركة  صا قت  (2323

ش.م.م على فلتعد الت فلتالية):

فلتأكيد على فستقالة فلسيد آان)

 Mr JEAN - LOUIS ماتيو) لويس 

MATHIEU)من فإل فر0 فملشتبكة.

آد د) مشارك  مد ر  تعيين 

 Mr MARC مارك  وبونت) فلسيد 

.DUPONT

آيبفر ) فيليب  فلسيد  تعيين  تم 

 MR PHILIPPE بوتنب) هربرت 

 GERARD HERBERT BOTTNER

 Mr MARC مارك  وبونت) وفلسيد 

DUPONT)مد رين مشاركين للشركة)

لفتب0 غيب محدو 0.

بشكل) فلشركة  ستلتزم  وبالتالي 
وفلعلليات) فألعلال  بجليع  صحيح 
فملتعلقة بها من جالل توقيع فلسيد)
وفلسيد) بوتنب  هربرت  آيبفر   فيليب 
من) كل  حيث  كون  مارك  وبونت 
على) قا رين  فملشاركين  فملد رين 
نيابة) منفصل  بشكل  فلتصرف 
فيلا  تعلق) والسيلا  فلشركة  عن 
فلحسابات) وتشغيل  باالفتتاح 
توقيع) ) كفي  للشركة) فملصرفية 
وفحد))أو للتوقيع على أي علل قانوني)

 لزم فلشركة.
 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية  لللحكلة 
2323)وسجل تحت رقم) 14) يسلرب)

.118463
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IDEAPLUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأسلالها : 1.333.333  رهم

8 زنقة فالآتلاع، فلطابق فألر�سي، 
فلدفر فلبيضاء

بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي حرر 
بتاريخ) وسجل  (2323  7) يسلرب)

11) يسرب)2323)تم تعد ل ما  لي):
بيع فلحصص):

بيع)1333)حصة من فلسيد0 نزهة)
مكوفر إلى شركة)P.M.A.S.R.L)؛

بيع)4333)حصة من فلسيد مهدي)
.P.M.A.S.R.L(طه مكوفر إلى شركة

تعد ل فلهدف فالآتلاعي للشركة)
)فملا 0)3)من فلنظام فألسا�سي).

مهام فملسيب) إنهاء) تعد ل شروط 
)فملا 0)17)من فلنظام فلدفجلي).

علليات) على  فلرقابة  تعد ل 
فلشركة من قبل فملدقق))فملا 0)22).

عقد) (- فالستشار0) طرق  تعد ل 
فآتلاع فملساهلين))ما 0)32).

تحد ث فلنظام فألسا�سي للشركة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
فلبيضاء)بتاريخ)12) نا ر)2321)تحت)

رقم)722.
فإل دفع وفلنشر

فلتسييب
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STE M.L SERVICES
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°201 RUE

ADANE(MASROUR 1, TEMARA
بيع فلحصص وتغييب فلشكل فلقانوني
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلار0)
عقد) تم  (2323 33) يسلرب) بتاريخ)
فلجلع فلعام فالستثنائي بعد فملناقشة)
فلقرفرفت) فتخاذ  تم  فألرفء) وتبا ل 

فلتالية):
بيع فلحصص):)تم بيع)133)حصة)
من طرف فلسيد0 منصور لبنى للسيد)

صباح  وسف.
فستقالة فلسيد0 منصور لبنى من)

فلتسييب فلشركة.
صباح) فلسيد  لفائد0  فلتسييب 

 وسف كلسيب للشركة.
تحد ث فلنظام فألسا�سي.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
فلتجارية بالرباط تحت رقم)113359 
فلسجل) (2321 19) نا ر) بتاريخ)

فلتجاري رقم)84993.
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WHITEON
SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 
شريك وفحد

رأسلالها : 133.333  رهلا
سجل تجاري : 131737

بتاريخ)4) نا ر)2321)تلت صياغة)
 WHITEON(فلنظام فألسا�سي لشركة
SARL AU)شركة محدو 0 فملسؤولية)
رأسلالها) وفحد،) شريك  ذفت 
فالآتلاعي) مقرها  133.333) رهلا،)
 سكتور)4،) وفر أوال  بناصر،)رقم)456 

محل رقم)1،)تلار0.
فلشريك فلوحيد):

فلحامل) زوينة،) بن  فلسيد حسن 
ب) (A732183 للبطاقة فلوطنية رقم)

1333)حصة.
وشرفء) بيع  (: فلتجاري) فلنشاط 

وصيانة فملعدفت فإلعالمية.

غيب) ملد0  فلشركة  تسييب  فوض 

زوينة،) بن  حسن  للسيد  محد 0 

رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

.A732183

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاري لدى فملحكلة فلتجارية بالرباط)

بتاريخ)19) نا ر)2321)تحت رقم)89.

277 P

GREEN LIFE TRANS
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 131 شارع موالي 

عبد فلعزيز، إقامة فلصنوبر، مكتب 
رقم 4، فلقنيطر0

تأسيس فلشركة
بلقت�سى عقد عرفي سجل) (: أوال)

33) يسلرب) ( بتاريخ) بالقنيطر0 

فألسا�سي) فلقانون  حرر  (2323

تحلل) فملسؤولية  محدو 0  لشركة 

فملوفصفات فلتالية):

 GREEN LIFE (: فلتسلية) (- (1

.TRANS

2)-)فلهدف):)هدف فلشركة

نقل فلبضائع وفألشخاص.

131،)شارع) (: فملقر فالآتلاعي) (- (3

إقامة فلصنوبر،) موالي عبد فلعزيز،)

مكتب رقم)4،)فلقنيطر0.

4)-)فملد0):)99)سنة.
حد ) (: فملال فالآتلاعي) رأس  (- (5
133.333) رهم) مبلغ) في  فملال  رأس 

مقسلة على)1333)حصة بقيلة)133 

مخصصة) فلوفحد0  للحصة   رهم 

للشريك فلوحيد.

فلسيد بلعربي نبيل)1333)حصة.

6)-)فإل فر0):)تدفر فلشركة من قبل)

مز ف  في) فملسيب فلسيد بلعربي نبيل،)

3) وليو)1991)مغربي،)حامل لبطاقة)

.GY23947(فلتعريف فلوطنية رقم

7)-)فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب.

إلنشاء) (5 (% تقتطع) (: فألرباح) (- (8

ويخصص) فلقانوني  فالحتياطي  فملال 

فلفائض حسب قرفر فلشريك فلوحيد.



1841 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

تسد د) تم  (: فلحصص) (- (9
 133.333 قدره) بلا  نقدف  فلحصص 

 رهم أو عت في صندوق فلشركة.
تم) (: فلقانوني) فإل دفع  (- ثانيا)
فإل دفع فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية)
بالقنيطر0 بتاريخ)12) نا ر)2321)وتم)
فلتجاري) بالسجل  فلشركة  تسجيل 

تحت رقم)58135.
278 P

HAPPY MEDIC
SARL

بالجريد0) وقع  جطإ  فستدرفك 
فربف ر) (3 بتاريخ) (5649 فلرسلية رقم)

:(2321
حي) (،31 سكتور) (137 من) بدال 

فملغرب فلعربي،)تلار0.
حي فملغرب) (31 سكتور) (138 تقرأ)

فلعربي،)تلار0.
فلباقي بدون تغييب.

279 P

BAK MANGER COMPTABLE
فلطابق فألر�سي،)سكتور)3)رقم)172،)فوال )

مطاع،)تلار0

 STE MORECAME AUTO 
LA CORNICHE

SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
مقرها فالآتلاعي : 137، شارع 

فلجزولي، فملحيط، فلرباط
فلسجل فلتجاري : 68323 فلرباط

 STE MORECAME شركاء) قرر 
AUTO LA CORINICHE)شركة ذفت)

مسؤولية محدو 0.
شارع) (137 (: فالآتلاعي) مقرها 

فلجزولي،)فملحيط،)فلرباط.
فلتجاري) فلسجل  في  وفملسجلة 

68323)ما  لي):
حل فلشركة.

شركة ذفت مسؤولية محدو 0.
تعيين منصف فلصنهاجي كلصفي)

للشركة.
مقر فلتصفية):)137)شارع فلجزولي)

فملحيط،)فلرباط.

وقد تم فإل دفع فلقانوني في فملحكلة)
 113221 فلتجارية بالرباط تحت رقم)

بتاريخ)13) نا ر)2321.
280 P

BAK MANGER COMPTABLE
فلطابق فألر�سي،)سكتور)3)رقم)172،)فوال )

مطاع،)تلار0

STE MOTORS LAND
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
مقرها فالآتلاعي : 137مكرر، شارع 

فلجزولي، فملحيط، فلرباط
فلسجل فلتجاري : 132167 فلرباط

 STE MOTORS شركاء) قرر 
شركة ذفت مسؤولية) (LAND SARL

محدو 0.
137مكرر) (: فالآتلاعي) مقرها 

شارع فلجزولي،)فملحيط،)فلرباط.
فلتجاري) فلسجل  في  وفملسجلة 

132167)ما  لي):
حل فلشركة.

شركة ذفت مسؤولية محدو 0.
تعيين منصف فلصنهاجي كلصفي)

للشركة.
)مكرر شارع) (137 (: مقر فلتصفية)

فلجزولي فملحيط،)فلرباط.
وقد تم فإل دفع فلقانوني في فملحكلة)
 113223 فلتجارية بالرباط تحت رقم)

بتاريخ)13) نا ر)2321.
281 P

 CREATIVE DIGITAL
SERVICES

 شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت شريك وحيد

رأسلالها : 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : زنقة فألميب0 اللة 

عائشة، إقامة 24-26 مكتب رقم 19 
فلطابق فلثالث، فلقنيطر0

تأسيس فلشركة
بلقت�سى عقد عرفي سجل) (- أوال)
 2323 33) يسلرب) بالقنيطر0 بتاريخ)
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  حرر 
شريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

وحيد تحلل فملوفصفات فلتالية):

 CREATIVE (: فلتسلية) (- (1

.DIGITAL SERVICES

2)-)فلهدف):)هدف فلشركة):

فإلعالميات،)فلتصد ر وفالستيبف ،)

فلتجار0 فاللكتبونية.

زنقة فألميب0) (: فملقر فالآتلاعي) (- (3

مكتب) (26-24 إقامة) عائشة،) اللة 

رقم)19،)فلطابق فلثالث،)فلقنيطر0.

4)-)فملد0):)99)سنة.

حد ) (: فملال فالآتلاعي) رأس  (- (5

133.333) رهم) مبلغ) في  فملال  رأس 

مقسلة على)1333)حصة بقيلة)133 

مخصصة) فلوفحد0  للحصة   رهم 

للشريك فلوحيد.

 1333 فاروق) فلنعيمي  فلسيد 

حصة.

6)-)فإل فر0):)تدفر فلشركة من قبل)

فاروق،) فلنعيمي  فلسيد  فملسيب ن 

مغربي،) (1993 ماي) (13 في) مز ف  

حامل لبطاقة فلتعريف فلوطنية رقم)

عبد) فلنعيمي  وفلسيد  (G629596

 1963 مز ف  في فاتح  نا ر) فلوهاب،)

فلتعريف) لبطاقة  حامل  مغربي،)

.P53538(فلوطنية رقم

7)-)فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب.

إلنشاء) (5 (% تقتطع) (: فألرباح) (- (8

ويخصص) فلقانوني  فالحتياطي  فملال 

فلفائض حسب قرفر فلشريك فلوحيد.

تسد د) تم  (: فلحصص) (- (9

 133.333 قدره) بلا  نقدف  فلحصص 

 رهم أو عت في صندوق فلشركة.

تم) (: فلقانوني) فإل دفع  (- ثانيا)

فإل دفع فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية)

بالقنيطر0 بتاريخ)14) نا ر)2321)وتم)

فلتجاري) بالسجل  فلشركة  تسجيل 

تحت رقم)58231.

282 P

IDNAFOOD
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأسلالها : 45.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 11B زنقة أحلد 

 عقرف  وفزيس، فلطابق فلثاني، 

فلدفر فلبيضاء

 فلسجل فلتجاري : 391451 

فلدفر فلبيضاء

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

 2323 8) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 

بالدفر) (2323 15) يسلرب) فملسجل)

فلبيضاء)تحت فألرقام):

 RE( 2020( 0056576/360 

OR(43476/2020

تلت فملصا قة على):

لشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 
IDNAFOOD)ش.ذ.م.م إلى)11B)زنقة)

فلطابق فلثاني،) أحلد عقرف  وفزيس،)

فلدفر فلبيضاء.

 5 وقد تلت إعا 0 صياغة فملا 0)

للقانون فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بالدفر فلبيضاء)بتاريخ)6) نا ر)

2321)تحت فلرقم)763473.

283 P

LEXINTA SERVICE
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأسلالها : 25.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : فلطريق فلوطني، 
رقم 11، نحو مرفكش، فلدفر فلبيضاء

 فلسجل فلتجاري : 258435 

فلدفر فلبيضاء

فلزيا 0 في فلرأسلال
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

للشركاء)فملنعقد بتاريخ)17)أغسطس)

 2316)فملسجل بتاريخ)9)سبتلرب)2316 

بالدفر فلبيضاء)تحت فألرقام):

 RE(31416/OR( :(30187/(QCE

.1126537
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تلت فملصا قة على):

بلا) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 

قدره)24.333.333) رهم وذلك بخلق)

آد د0) فآتلاعية  حصة  (243.333

133) رهم للحصة مكتتبة) من فئة)

ومحرر0 من فلدفئنات فلسائلة للشركة.

وبالتالي رفع رأسلال فلشركة من)

 25.333.333 إلى) 1.333.333) رهم 

 رهم.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

فلرقم) تحت  (2316 سبتلرب) (21

.33613745

284 P

LEXINTA SERVICE

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 25.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : فلطريق فلوطني، 

رقم 11، نحو مرفكش، فلدفر فلبيضاء

 فلسجل فلتجاري : 258435 

فلدفر فلبيضاء

تفويت فألسهم
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) فملنعقد  للشركاء) فالستثنائي 

بتاريخ) فملسجل  (2317  24) وليو)

فلبيضاء) بالدفر  (2317 15) يسلرب)

تحت فألرقام):

 RE( 43071( OR( 41627/( QCE

138818

تلت فملصا قة على):

تفويت)4999)حصة من فلسيد إ )

.IDNACO(حلي ناآم لفائد0 فلشركة

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلبيضاء)بتاريخ)12) ونيو)2318)تحت)

فلرقم)634612.

285  P

SOFT BOIS
SARL AU

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I

تلت) (2321 19) نا ر) بالرباط  وم)

لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 

وحيد،) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

لها فلخصائص فلتالية):

.SOFT BOIS(:(فلتسلية

فلهدف):)بائع جشب،)آليع أعلال)

فلنجار0 فلخشبية.

فملقر فالآتلاعي):) وفر عكبة،)شارع)

فلفوفرفت عين عتيق،)تلار0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)533.333) رهم.

فإل فر0):)عهد تسييب فلشركة فلسيد)

عبد فللطيف بنيوسف.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.

تم فإل دفع فلقانوني وتسجيل) (- (II

فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة)

فلتجارية بالرباط بتاريخ)19) نا ر)2321 

تحت رقم)4744.

286 P

 GALAXY ENGINEERING

CAPITAL
SARL AU

كلك�سي أنجينيب ن كابتال

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

12) نا ر)2321)تم تكوين نظام أسا�سي)

لشركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت)

شريك وحيد جصائصها كالتالي):

أنجينيب ن) »كلك�سي  (: فلتسلية)

كابتال».

فلهدف):)تلارس فلشركة فألهدفف)

فلتالية):

فلتبويج فلعقاري)؛

فستيبف  وتصد ر)؛

فلتجار0.

فألول،) فلطابق  (: فالآتلاعي) فملقر 
شقة رقم)5،)علار0)94،)زنقة نابولي،)

فملحيط،)فلرباط.
 133.333 (: رأس فملال فالآتلاعي)

حصة قيلة) (1333  رهم مقسم إلى)

كل وفحد0)133) رهم.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد0 عثلان)

فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  حجيب0،)

فلوطنية)A743941)كلسيب0 للشركة)

وملد0 غيب محدو 0.

وضع) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 

باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم)

فلسجل فلتجاري)148889.

287 P

MIARAGE TRANORD
ميبفج ترفنوغد

فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 
قرر) (2321 14) نا ر) حرر في فلرباط)

 MIRAGE للشركة) فلوحيد  فلشريك 

TRANORD)ميبفج ترفنوغد ما  لي):
زيا 0 رأس فملال):

رأسلال) زيا 0  فلشركاء) قرر 

من) 1.933.333) رهم  ب) فلشركة 

 133.333) رهم إلى)2.333.333) رهم)

عن طريق إنشاء)19.333)سهم آد د)

من فئة)133) رهم للوفحد.

فملال) رأس  زيا 0  تنفيذ  سيتم 
فلجاري) فلحساب  تحويل  طريق  عن 

للشركاء)فلدفئنين إلى مبلغ)1.933.333 

 رهم.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)

باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم)

113349)بتاريخ)18) نا ر)2321.

288 P

ENASED
SARL AU

إناسيد

فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 
حرر في فلرباط)13)نوفلرب)2323)قرر)

»إناسيد») للشركة) فلوحيد  فلشريك 

ENASED)ش.م.م ذفت فلشريك ما  لي):

طرف) من  حصة  (1333 تفويت)
فلسيد طارق برعيش إلى فلسيد آها )

وفكريم.
فستقالة فلسيد طارق برعيش من)

منصبه كلسيب للشركة.
تعيين فلسيد آها  وفكريم كلسيب)

وحيد للشركة.
من) و13) (7 (،6 فملوف ) تعد ل 

فلقانون فألسا�سي للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم)

113351)بتاريخ)18) نا ر)2321.
289 P

SERVICE PRESTA MAROC
SARL AU

سيبفيس بريستا ماروك
فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 
قرر) (2321 14) نا ر) حرر في فلرباط)
 SERVICE للشركة) فلوحيد  فلشريك 
»سيبفيس) (PRESTA MAROC
بريستا ماروك»)ش.م.م ذفت فلشريك)

فلوحيد ما  لي):
طرف) من  حصة  (1333 تفويت)
فلسيد باشالن محلد إلى فلسيد زهيب)

وفكريم.
فملرف ي) عزيز0  فلسيد0  فستقالة 

من منصبها كلسيب0 للشركة.
تعيين فلسيد زهيب وفكريم كلسيب)

وحيد للشركة.
من) و13) (7 (،6 فملوف ) تعد ل 

فلقانون فألسا�سي للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم)

113353)بتاريخ)18) نا ر)2321.
290 P

DARN MINE
SARL

تأسيس رشكة

فملؤرخ) فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  (2323 14) يسلرب) ب)
شركة) (DARN MINE SARL شركة)
تحلل) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلخصائص فلتالية):
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.DARN MINE SARL(:(فالسم
24)شارع عامر،) (: فملقر فالآتلاعي)
فلقرية،) حي فلرشا ،) سيدي محلد،)

سال.
فلهدف فالآتلاعي):)فلتنقيب وأعلال)

مختلفة.
ب) :) قدر  فالآتلاعي) فلرأسلال 
 1333 إلى) مقسلة  133.333) رهم 
موزعة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

كالتالي):
 1333 فليعقوبي) فلحسين  فلسيد 

حصة.
فلحسين) فلسيد  عينت  (: فإل فر0)
غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  فليعقوبي 

محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية سال رقم فلسجل فلتجاري)

.32527
291 P

SED&LAM SERVICE
SARL AU

تأسيس رشكة

بلقت�سى فلعقد فلعرفي فملؤرخ ب)
تم تأسيس شركة) (2323 نوفلرب) (23
 SED&LAM( SERVICE( SARL( AU
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

تحلل فلخصائص فلتالية):
 SED&LAM( SERVICE (: فالسم)

.SARL AU
24)شارع عامر،) (: فملقر فالآتلاعي)
فلقرية،) حي فلرشا ،) سيدي محلد،)

سال.
فلهدف فالآتلاعي):)نقل فلبضائع.

ب) :) قدر  فالآتلاعي) فلرأسلال 
 1333 إلى) مقسلة  133.333) رهم 
موزعة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

كالتالي):
فلسيد فلصد ق لحلر)1333)حصة.
فلصد ق) فلسيد  عينت  (: فإل فر0)
غيب) ملد0  للشركة  كلسيب  لحلر 

محدو 0.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
سال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلقانوني 

رقم فلسجل فلتجاري)32531.
292 P

STE CHAFIQ CHIC

SARL AU

بتاريخ) فمللضية  للعقو    طبقا 

تم تحرير فلقانون) (2323 21)سبتلرب)

فلخصائص) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

سبتلرب) (29 فلتالية وفملسجلة بتاريخ)

.2323

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.

فلهدف فالآتلاعي):)فلخياطة.

فلرأسلال):)13.333) رهم مقسلة)

133) رهم) حصة من فئة) (133 إلى)

للحصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فملقر فالآتلاعي):)حي فلقدس،)زنقة)

فلشالالت،)رقم)422،)لعيا د0،)سال.

فلتسييب):)شفيق فلشاهيد.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بسال رقم)

فلتقييد بالسجل فلتجاري)32671.

293 P

مكتب أعيس

138،)شارع يعقوب فملنصور،)فلدفر فلبيضاء

فلهاتف):)32 23 23 3522

فلفاكس):)27 23 23 3522

شركة االسمنت املصنع

 STE BETON INDUSTRIEL

MANUFACTURE

Par(abréviation(BINMA

شركة مساهلة

رأسلالها : 17.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 179 زنقة علر 

فلريفي، شارع فملقاومة، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 73265

فملنعقد) فإل فري  فملجلس  قرر 

بتاريخ)5) نا ر)2321)ما  لي):

فلعام) فملد ر  فستقالة  قبول 

للشركة فلسيد محلد مرف  فلفياللي،)

رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

161742ب وفلقاطن بشارع يعقوب)

فلعلار0 ن) إقامة فلبيضاء،) فملنصور،)

فلدفر فلبيضاء)من منصبه فبتدفء)من)

 وم فلجلعية)15) نا ر)2321.

فلحسن) موالي  فلسيد  تعيين 

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  فلعلوي،)

باملد نة) وفلقاطن  335389أ  رقم)

فلعلار0) سيتي،) غولف  فلخضرفء،)

فلبيضاء،) فلدفر  بوسكور0،) 15ب،)

من  وم) فبتدفء) للشركة  عاما  مد رف 

فلجلعة)15) نا ر)2321.

تفويض فلسلط.

إنجازه) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

باملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء)بتاريخ)

18) نا ر)2321)تحت رقم)761553.
للخالصة وفلبيان

مكتب أعيس

294 P

مكتب فالستشارCCM CONSEILS(0)ش.م.م

رقم)136)شارع فلقاهر0،)فلطابق فألول،)شقة)

رقم)2،)كومطرفف)1،)تلار0

فلهاتف):)48 42 64 3537

فلفاكس):)64 47 64 3537

GARDA CONSTRUCTION
SARL

توسيع فلنشاط فلتجاري
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة) قررت  (2323 أكتوبر) (18

 GARDA CONSTRUCTION SARL

ش.م.م ما  لي):

1)-)توسيع فلنشاط فلتجاري):

منعش عقاري)؛

فألشغال فملختلفة وأشغال فلبناء)؛

فالستيبف  وفلتصد ر.

2)-)تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)

بتاريخ) بالرباط  فلتجارية   باملحكلة 

18) نا ر)2321)تحت رقم)113344.
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MEDIQCO19
 شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوحيد

رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 912 فلطابق 

فلثاني، حي فملنزه، ح.ي.م فلرباط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بلوآب 

شركة)MEDIQCO19)شركة محدو 0)

 2323 29) يسلرب) فملسؤولية بتاريخ)

ذفت فمليزفت فلتالية):

تصد ر وفستيبف )؛

توزيع فألآهز0 فلطبية)؛

موف  فلتجليل.

من) مكون  فلشركة  رأسلال 

 1333 إلى) مقسم  133.333) رهم 

للحصة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

مقسلة على فلشكل فلتالي):

 DE WIT Jan Hendrik فلسيد)

1333)حصة.

فلشركة مسيب0 من طرف فلسيد)

 DE WIT Jan رضوفن حدف  وفلسيد)

.Hendrik

سنة) (99 مد0 فلشركة محد 0 في)

فبتدفء)من تاريخ تسجيلها في فلسجل)

فلتجاري.

باملحكلة) فلشركة  تسجيل  تم 

 فلتجارية بالرباط بتاريخ)18) نا ر)2321 

تحت رقم)148887.
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فألستاذ محلد فلهل�سي

موثق بسال

18،)شارع فاس

فلهاتف):)31/)33 55 84 3537

فلفاكس):)29 55 84 3537

MMSK FOOD
ش.م.م

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بلقت�سى عقد توثيقي محرر من)

طرف فألستاذ محلد فلهل�سي بتاريخ)

2323،)باع فلسيد هشام) 23)نوفلرب)

فلحنشاوي،)فلحامل لبطاقة فلتعريف)

آليع (A327576 رقم) فلوطنية 
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 )حصصه فالآتلاعية قدرها)53)حصة)

مامون) محلد  فلسيد  لفائد0 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  كرفكشو،)

فلوطنية رقم)A687996)وفلتي  للكها)

ش.م.م) (MMSK FOOD شركة) في 

نتيجة لذلك تم تغييب بعض جصائص)

فلشركة كلا  لي):

من فلقانون) (6 تغييب فلفصل) (- (1

فألسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني بالسجل) (- (2

 فلتجاري بالرباط بتاريخ)18) نا ر)2321 

تحت رقم)346.
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MESCHOCO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد

رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : متجر رقم 12، زفوية 

شارع محلد فلد وري وزنقة مبارك 

فلدكالي، علارA 0، فلقنيطر0

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

 MESCHOCO SARL (: فلتسلية)

.AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

(،12 متجر رقم) (: فملقر فالآتلاعي)

وزنقة) فلد وري  محلد  شارع  زفوية 

مبارك فلدكالي،)علارA(0،)فلقنيطر0.

بيع) في  تاآر  (: فلشركة) موضوع 

فلحلويات بالتقسيط.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):

فلسيد0 مسرفر شيلاء)1333)حصة.

فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)أسند إلى فلسيد0 مسرفر)

فلوطنية) للبطاقة  فلحاملة  شيلاء،)
.G623116(رقم

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)
رقم)58111)بتاريخ)12) نا ر)2321.

298 P

 ADVANCED FARM

TECHNOLOGIES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 15، زنقة سبو، 

مركز فملعامالت »الشوب»، مكتب 
رقم 1 فلطابق فلخامس

 فلقنيطر0

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

 ADVANCED FARM (: فلتسلية)

.TECHNOLOGIES SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
15،)زنقة سبو،) (: فملقر فالآتلاعي)

مكتب) »الشوب»،) فملعامالت) مركز 
رقم)1)فلطابق فلخامس فلقنيطر0.

موضوع فلشركة):

فالستغالالت) تسييب  في  فملقاولة 

فلفالحية.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):

فلسيد عزيز فملهدي)1333)حصة.

فملد0):)99)سنة.

إلى فلسيد عزيز) أسند  (: فلتسييب)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فملهدي 

.Y438224(فلوطنية رقم

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)58211)بتاريخ)12) نا ر)2321.
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مكتب فألستاذ هند فلحيلر

موثق بالقنيطر0

SOFIA BEAUTE & SPA
زفوية شارع موالي عبد فلعزيز وزنقة 

فبن زرع، إقامة فلياقوت، رقم 45، 

فملكتب رقم 3، فلقنيطر0

فلسجل فلتجاري 75246

بتاريخ) توثيقي  عقد   بلقت�سى 

29)سبتلرب)2323)مسجل بالقنيطر0)

سجل) (2323 أكتوبر) فاتح  بتاريخ 

 3323-3322339-2323 فإل دفع)

تم) (2020/19696 بالصرف) فألمر 

طرف) من  حر  تسييب  عقد  إبرفم 

فلسيد نبيل موجلي،)فلحامل لبطاقة)

 AB328763 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

فلحاملة) لفائد0 فلسيد0 كوثر برفني،)

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

S733941)لصالون لحالقة فلسيدفت)

للسيدفت) فر ي  بخاري  حلام  مع 

 SOFIA(BEAUTE(&(SPA(حلل فسم 

فلكائن بالقنيطر0،)زفوية شارع موالي)

إقامة) زرع،) فبن  وزنقة  فلعزيز  عبد 

فلياقوت،)رقم)45،)فملكتب رقم)3.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

 2323 سبتلرب) (23 بالقنيطر0 بتاريخ)

تحت رقم)75246.
للخالصة وفلبيان
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STE IYAD BADI NEGOCE
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

فملقر فالآتلاعي : زنقة علر فبن 

فلعاص، إقامة فسلاعيل، رقم 4، 

فلقنيطر0

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومصحح) (2323 29) يسلرب) بتاريخ)

تصحيح) بلصالح  فإلمضاءفت 

تم) فلقنيطر0  ملد نة  فإلمضاءفت 

إعدف  فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0 فلشريك فلوحيد)

باملوفصفات فلتالية):

 STE IYAD BADI(:(تسلية فلشركة

.NEGOCE

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
فبن) علر  زنقة  (: فالآتلاعي) فملقر 
(،4 رقم) فسلاعيل،) إقامة  فلعاص،)

فلقنيطر0.

من) فلغرض  (: فالآتلاعي) فلهدف 

بشكل) فلشركة في فملغرب أو جارآه،)

مباشر أو غيب مباشر،)سوفء)لنفسها أو)

لغيبها أو مساهلة في):

فلتجار0 فلوطنية وفلدولية)؛

مقاول أعلال أو إنشاءفت متنوعة)؛

فالستشار0 فإل فرية)؛

فلعلليات) آليع  عام،) وبشكل 

فلصناعية،) فملالية،) فلتجارية،)

وفلخدماتية،) فلحرفية  فلعقارية،)

وفملرتبط) فلشركة  لحساب  آليعها 

بشكل مباشر أو غيب مباشر بالهدف)

فالآتلاعي لتطوير فلشركة.

فملد0):)حد ت مد0 فلشركة في)99 

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

133.333) رهم مقسلة) فلشركة في)

على)1333)حصة من فئة)133) رهم):

 133.333 فلسيد فسلاعيل با ي)

 رهم)1333)حصة.

فلشركة يسيبها فلسيد) (: فلتسييب)

محلد نا ت �سي وذلك ملد0 غيب محد 0.
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فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلقانوني 

ملد نة) فلتجاري  فلسجل  بلصلحة 

 2323 29) يسلرب) بتاريخ) فلقنيطر0 

تحت رقم)58247.
لإل دفع وفلبيان
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AL NAQLE KH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : زنقة هارون 

فلرشيد، إقامة فر وس رقم 3، 

ميلوزف، فلقنيطر0

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0،)تم وضع فلقانون فألسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

 AL NAQLE KH SARL(:(فلتسلية

.AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
هارون) زنقة  (: فالآتلاعي) فملقر 

(،3 رقم) فر وس  إقامة  فلرشيد،)

ميلوزف،)فلقنيطر0.

موضوع فلشركة):)فملقاولة في نقل)

فلبضائع.
رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):

 1333 هللا) عبد  جنوس  فلسيد 

حصة.

فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)أسند إلى فلسيد جنوس)

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  عبد هللا،)
.G415335(رقم

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)58361)بتاريخ)6) نا ر)2321.
302 P

SOCIETE MZOURI TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : تجزئة فلطيبية، 
بقعة رقم 336، فلطابق 

فألول،فلقنيطر0
تأسيس

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

فلتالية):
 SOCIETE MZOURI (: فلتسلية)

.TRANS SARL AU
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
تجزئة   : فالآتلاعي) فملقر 
فلطابق   ،336 رقم  بقعة  فلطيبية، 

فألول،فلقنيطر0.
موضوع فلشركة):)فملقاولة في نقل)

فألشخاص حسب فلطلب.
رأسلال) ( حد ) (: رأسلال فلشركة)
133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
فآتلاعية) حصة  (1.333 إلى) مقسم 
محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)
بكاملها،)مكتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):
 1333 (: فملؤ ن) محلد  فلسيد 

حصة.
فملد0):)99)سنة.

أسند إلى فلسيد محلد) (: فلتسييب)
فلحامل) مغربية،) فلجنسية  فملؤ ن،)

.G668334(للبطاقة فلوطنية رقم
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

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

رقم)58215)بتاريخ)14) نا ر)2321.
303 P

SOCIETE SOPRAMIK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فملقر فالآتلاعي : مكتب رقم 2، زفوية 
زنقة علرو بن فلعاص وزنقة غاندي 

رقم 1 فلقنيطر0
فلسجل فلتجاري رقم 51311 

فلقنيطر0
تفويت حصص فآتلاعية

وتعيين مسيب
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 SOCIETE« لشركة) فلعا ي  غيب 

SOPRAMIK SARL»)تقرر ما  لي):
مجلوع) تفويت  على  فملصا قة 
محلد) فلسيد  ملك  في  فلحصص 
فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم) بالق،)
 533 مجلوعه) ما  أي  (،G42697
فلشريكة) لفائد0  فآتلاعية  حصة 
بالق،) فتيحة  فلسيد0  فلجد د0 
رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

.GN19434
محلد) فلسيد  فستقالة  قبول 
بالق من مهام تسييب فلشركة وتعيين)
وحيد0) مسيب0  بالق  فتيحة  فلسيد0 
 SOCIETE SOPRAMIK« لشركة)

SARL»)ملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)83926.
304 P

EURODING TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 53، زنقة محلد 
غرنيط، فلشقة رقم 8، فملد نة 

فلعليا، فلقنيطر0
فلسجل فلتجاري رقم 53371 

فلقنيطر0
تفويت حصص فآتلاعية

وتعيين مسيب
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 EURODING« لشركة) فلعا ي  غيب 

TRANS SARL AU»)تقرر ما  لي):

مجلوع) تفويت  على  فملصا قة 

فلد ن) فلسيد عز  في ملك  فلحصص 

 1333 مجلوعه) ما  أي  فلطاهري،)

فلسيد) لفائد0  فآتلاعية  حصة 

للبطاقة) فلحامل  فلزهرفوي،) محلد 

.GN123391(فلوطنية رقم

فلد ن) عز  فلسيد  فستقالة  قبول 

فلشركة) تسييب  مهام  من  فلطاهري 

وتعيين فلسيد محلد فلزهرفوي مسيب)

وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)83865.

305 P

EXPRESS LUNETTE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد

رأسلالها 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 23، شارع أنوفل، 

علار0 فلوري 11، فملكتب رقم 4، 

ميلوزف، فلقنيطر0

تحويل فملقر فالآتلاعي
بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب)

فلعا ي بتاريخ)5)أكتوبر)2323)لشركة)

(،«EXPRESS LUNETTE SARL AU»

تقرر 133.333) رهم،)  رأسلالها)

)ما  لي):

فملقر) تحويل  على  فملصا قة 

من) فملذكور0  للشركة  فالآتلاعي 

شارع أنوفل،) (،23 (: فلعنوفن فلقد م)

(،4 رقم) فملكتب  (،11 فلوري) علار0 

ميلوزف،)فلقنيطر0.

زنقة) (،26 (: فلجد د) فلعنوفن  إلى 

غاندي وأبو بكر فلصد ق،)مكتب رقم)

11،)فلقنيطر0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)83848.

306 P
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TRANSNATIO-INTER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها 13.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : 29 مكرر، زنقة 

آليل صدقي فلزوهاوي، فلشقة رقم 
7، فلقنيطر0

رفع رأسلال فلشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 2323 7) يسلرب) غيب فلعا ي بتاريخ)
 TRANSNATIO-INTER« لشركة)

SARL»،)تقرر ما  لي):
من) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 
 1.333.333 إلى) 13.333) رهم 
حصة) (9933 بإصدفر) وذلك   رهم 
133) رهم) فآتلاعية آد د0 بقيلة)

للحصة.
7)من فلقانون) 6)و) تغييب فلفصول)

فألسا�سي للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)19) نا ر)

2321)تحت رقم)83952.
307 P

MARI HIGH-TECH
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
بشريك وحيد 

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2323 9) يسلرب) بتاريخ) بالقنيطر0 
فملسؤولية) ذفت  شركة  إنشاء) تم 
ذفت) وحيد  بشريك  فملحدو 0 

فلخاصيات فلتالية):
.MARI HIGH-TECH(:(فإلسم

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

فلصيانة) (: فالآتلاعي) فملوضوع 
مقاول أشغال مختلفة) (- فلصناعية)

أو فلبناء.
فملد0):)99)سنة.

علار0  أنوفل،  شارع   ،23 (: فملقر)
ميلوزف،   ،4 رقم   ،11 فلزهور 

فلقنيطر0.
فلرأسلال):)13.333) رهم مقسلة)
فئة) من  فآتلاعية  حصة  (133 إلى)

133) رهم للحصة فلوفحد0.

 133 (: حليلة عبوي) (: فلحصص)
حصة.

كلسيب0) عبوي  حليلة  (: فلتسييب)
للشركة ملد0 غيب محدو 0.

فلسجل فلتجاري):)رقم)58251.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة.
للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)

18) نا ر)2321)تحت رقم)58251.
308 P

MKDIS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

رأسلالها فالآتلاعي 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : برشيد - تجزئة 

فلدرو0 فلرقم 395 فلدرو0
بتاريخ) فملحرر  فملحضر  بلقت�سى 

21) يسلرب)2318،)قرر فلشركاء):
من) فلحل فملسبق للشركة فبتدفء)
وتسلية) (،2318 نوفلرب) (33 تاريخ)
فلسيد جويا محلد فلحامل لبطاقة)
 I333295 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
مسؤوال عن فلتصفية،)وتحد د محل)
فلدرو0  تجزئة   - برشيد   : فلتصفية)

فلرقم 395 فلدرو0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلشركة) وقيدت  بربشيد  فالبتدفئية 
 42 رقم) تحت  فلتجاري  بالسجل 

بتاريخ)14) نا ر)2321.
بلثابة مقتطف وبيان

فملسيب فلوحيد

309 P

KBM INNOVATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 33، شارع فإلمام 
علي، مكتب رقم 2، فلقنيطر0

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

فلتالية):

 KBM INNOVATION(:(فلتسلية
.SARL AU AU

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

فملقر فالآتلاعي):)33، شارع فإلمام 
علي، مكتب رقم 2، فلقنيطر0.

في) فملقاولة  (: فلشركة) موضوع 
تسييب فالستغالالت فلفالحية.

رأسلال) ( حد ) (: رأسلال فلشركة)
133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
فآتلاعية) حصة  (1.333 إلى) مقسم 
محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)
بكاملها،)مكتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):
فلسيد مرف  عبيد0):)1333)حصة.

فملد0):)99)سنة.
مرف ) فلسيد  إلى  أسند  (: فلتسييب)
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  عبيد0،)

.G351515(رقم
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

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

رقم)58259)بتاريخ)18) نا ر)2321.
310 P

LEFDAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 15، زنقة صربي 
بوآلعة، فلطابق فألول، رقم 6

فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري رقم 457383 فلدفر 

فلبيضاء
تحويل فملقر فالآتلاعي

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 LEFDAL SARL«(غيب فلعا ي لشركة
133.333) رهم،) رأسلالها) (،«AU

تقرر ما  لي):
فملقر) تحويل  على  فملصا قة 
من) فملذكور0  للشركة  فالآتلاعي 
صربي  زنقة   ،15 (: فلقد م) فلعنوفن 
بوآلعة، فلطابق فألول، رقم 6، فلدفر 

فلبيضاء.

فملنتزه) (: فلجد د) فلعنوفن  إلى 
إنزكان،) ملول،) آ ت  (،931 فلصناعي)

أكا  ر.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) بإنزكان  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)131.
311 P

LADIS TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي :  وفر فوال  مو�سى 
آوطة - سيدي فلطيبي، فلقنيطر0

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

فلتالية):
 LADIS TRANS SARL(:(فلتسلية

.AU
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
فملقر فالآتلاعي):  وفر فوال  مو�سى 

آوطة - سيدي فلطيبي، فلقنيطر0.
موضوع فلشركة):)فملقاولة في نقل)

فلبضائع.
أو) فملختلفة  فألشغال  في  فملقاولة 

فلبناء.
بيع فلسيارفت فملستعللة.

رأسلال) ( حد ) (: رأسلال فلشركة)
133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
فآتلاعية) حصة  (1.333 إلى) مقسم 
محرر0) للوفحد0،) 133) رهم  بقيلة)
بكاملها،)مكتتبة وموزعة على فلشركاء)

كالتالي):
 1333 (: أحلد) لكحل  فلسيد 

حصة.
فملد0):)99)سنة.

أسند إلى فلسيد لكحل) (: فلتسييب)
أحلد،)فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم)

.G456615
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.
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فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)58219)بتاريخ)14) نا ر)2321.

312 P

 STE CODE ALPHA

CORPORTE
SARL AU

SIGLE : CAC

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2323 26) يسلرب) بتاريخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملليزفت فلتالية):

فلهدف):)فلخدمة فلتجارية.

فلسكرتارية فلهاتفية.

فلتجار0 فإللكتبونية.

شقة رقم) (33 علار0 رقم) (: فملقر)

شارع موالي أحلد لوكيلي حسان) (8

فلرباط.

بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)13.333) رهم.

غيب) ملد0  فلشركة  تدفر  (: فلتسييب)

محدو 0 من طرف فلسيد0 بوعبدلي)

لالفتيحة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ)22) يسلرب)2323.

رقم فلسجل فلتجاري):)148435.

313 P

STE MUNCH
SARL AU

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2323 نوفلرب) (2 بتاريخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملليزفت فلتالية):

فلهدف):)مطعم.

بيع فملأكوالت عرب فالنتبنت.

شقة رقم) (33 علار0 رقم) (: فملقر)

شارع موالي أحلد لوكيلي حسان) (8

فلرباط.

بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)133.333) رهم.

غيب) ملد0  فلشركة  تدفر  (: فلتسييب)

فار�سي) فلسيد0  طرف  من  محدو 0 

علي.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ)22) يسلرب)2323.

رقم فلسجل فلتجاري):)148439.

314 P

STE A.M. GLOBAL AGENCY

SARL

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2323 نوفلرب) (27 بتاريخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فملليزفت فلتالية):

وفلتصد ر) فالستيبف   (: فلهدف)

)تاآر أو وسيط).

فالستشارفت فإل فرية.

شقة رقم) (33 علار0 رقم) (: فملقر)

شارع موالي أحلد لوكيلي حسان) (8

فلرباط.

بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)13.333) رهم.

غيب) ملد0  فلشركة  تدفر  (: فلتسييب)

محدو 0 من طرف):

فلسيد عبو�سي فريد.

فلسيد ملغيتو رضا.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ)29) يسلرب)2323.

رقم فلسجل فلتجاري):)148613.

315 P

 STE NACER POLYVALENT

SUD
SARL AU

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2321 14) نا ر) بتاريخ)

محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلقوفنين 

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملليزفت فلتالية):

أو) فملتعد 0  فألشغال  (: فلهدف)

أشغال فلبناء.

فالستيبف  وفلتصد ر.

فلتجار0.

شقة رقم) (33 علار0 رقم) (: فملقر)

شارع موالي أحلد لوكيلي حسان) (8

فلرباط.
بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)133.333) رهم.

غيب) ملد0  فلشركة  تدفر  (: فلتسييب)

ناصر) فلسيد0  طرف  من  محدو 0 

حسن.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ)23) نا ر)2321.
رقم فلسجل فلتجاري):)148967.
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SOPREXAM
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

2323)قد تم تأسيس) 11) يسلرب) في)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

.SOPREXAM

تنقيب) (: فالآتلاعي) فلهدف 

وفستخرفج فملعا ن.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

فئة) من  حصة  (1.333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0):

أوحجو عبد فلحق):)999)حصة

مريم بفقيب0):)حصة وفحد0.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى)) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
أبو) زنقة  (11 (: فالآتلاعي) فملقر 

حنيفة،)أكدفل فلرباط.

فملسيب):)أوحجو عبد فلحق.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

148781)بتاريخ)12) نا ر)2321.
من أآل فالستخالص وفلبيان
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 OZONE ENVIRONNEMENT

ET SERVICES
شركة مجهولة فإلسم

رأسلالها : 153.333.333  رهم
فملقر فلرئي�سي : حي فلرياض، سكتور 

7 بلوك و تجزئة 3، شارع فلجكرندف 

فلرباط

تصحيح فلخطأ فملا ي، فلزيا 0 في 
رأسلال فلشركة، تغييب في إآرفءفت : 
فستدعاء، فآتلاع ومدفوالت مجلس 

فإل فر0
فلعام) فلجلع  ملحضر  تبعا  (- (I

 33 بالرباط  وم) فملؤرخ  فالستثنائي 

قرر مساهمي شركة) (،2323 أكتوبر)

 OZONE ENVIRONNEMENT»

ET SERVICES»)ما  لي):

فملا ي) فلخطأ  تصحيح  (- (1

فملتعلق بعد  فلحصص فملللوكة من)

فلبدروي وشركة) فلسيد عزيز  طرف 

ش.م.م) («OZONE MOGADOR»

فملرتكب أثناء)صياغة محضر فلجلع)

15) ونيو) فالستثنائي  وم) فلعام 

فملصا قة) جالله  تم  وفلتي  (2323

على تحويل فلشكل فلقانوني لشركة)

 OZONE ENVIRONNEMENT»

من شركة محدو 0) («ET SERVICES

فملسؤولية إلى شركة مجهولة بلجلس)

إ فر0.

فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0  (- (2

لرفعه) 53.333.333) رهم  بلبلغ)

إلى) 153.333.333) رهم  من)

بخلق) وذلك  233.333.333) رهم 

سهم نقدي آد د بقيلة (533.333
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للتحرير إما عن) 133) رهم للسهم،)  
عن) أو  فلنقد ة  فملدفوعات  طريق 
طريق فلتعويض عن فلد ون فلسائلة)
فملستحقة على فلشركة وتعد ل فملا 0)

6)من فلنظام فألسا�سي تبعا لذلك.
3)-)من أآل تبسيط شروط  عو0)
مجلس فإل فر0 وفآتلاعه ومدفوالته،)
تعد ل فملا 0)23)من فلنظام فألسا�سي.
فإل فر0) مجلس  تفويض  (- (4
لتحصيل) فلالزمة  بالصالحيات 
فلجد د0،) فألسهم  في  فالكتتابات 
وإلعدف  حالة فالكتتاب،)وفإلشار0 إلى)
فستكلال فلزيا 0 في رأس فملال بشكل)
نهائي،)وتعد ل فملا 0)6)وفقا لذلك.)من)
لتنفيذ فإلآرفءفت) فلنظام فألسا�سي،)
فلخطأ) بتصحيح  فملتعلقة  فلقانونية 
صياغة) أثناء) حدث  فلذي  فملا ي 
فلعا ي) غيب  فلعام  فالآتلاع  محضر 
بتاريخ)15) ونيو)2323)وتعد ل فملا 0)

23)من فلنظام فألسا�سي.
مدفوالت) محضر  بلقت�سى  (- (II
5) يسلرب) مجلس فإل فر0 فملؤرخ  وم)

2323)تقرر ما  لي):
فملوففقة على نلاذح فإلشرفك) (- (1

فملعد0 بتاريخ)2)أكتوبر)2323.
 533.333 فالكتتاب فلكامل لـ) (- (2
مطروحة) 133) رهم  بقيلة) سهم 
فلرأسلال) في  فلزيا 0  لتلثيل 
لألسهم) فلتام  وفلتحرير  فالآتلاعي 
وبذلك) فالكتتاب،) عند  فلجد د0 
فلزيا 0 ف) فكتلال  فإلعالن عن   تم 
أعاله) فملذكور  فالآتلاعي  فلرأسلال 

بشكل نهائي.
فلنظام) من  (6 فلفصل) تغييب  (- (3

فألسا�سي للشركة.
تم بكتابة) (: فإل دفع فلقانوني) (- (III
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
بالرباط  وم)13) يسلرب)2323)تحتب)

قم)139277.
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 SOLUTION ACHAT ET
VENT

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلحصص) تفويت  وعقد  فالستثنائي 
بتاريخ فملحين  فألسا�سي   وفلنظام 

 17)سبتلرب)2323)تم ما  لي):

تفويت)533)حصة فآتلاعية فلتي)
في حوز0 فلسيد إبشان عبد هللا من)
1333)حصة فآتلاعية فلتي  لتلكها)
فملحفوظ) موالي  إ كروم  فلسيد  إلى 

)533)حصة).
للشركة) فلقانونية  فلصفة  تغييب 
وحيد) بشريك  فملسؤولية  فملحدو  ة 
فملسؤولية) فملحدو  ة  فلشركة  إلى 
 SOLUTION« شركة) فإن  وبالتالي 
ACHAT ET VENT SARL»)أصبحت)
 SOLUTION ACHAT ET VENT»

.»SARL AU
تحد ث فلنظام فألسا�سي للشركة)
وتعد ل فلفصول فلتي شللها فلتغييب.
فلقانوني لدى كتابة) وتم فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فلتجارية في فلرباط)
رقم) تحت  (2323 7) يسلرب) بتاريخ)

.4693
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 SOCIETE AGENCE
IMMOBILIERE MELLBY

SARL AU 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 وذفت 

فلشريك فلوحيد
رأسلالها 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : علار0 ما جال 
فلطابق فلثاني شقة رقم 85 زنقة 

وآد0 - أكا  ر
4) نا ر) تبعا للعقد فملحرر بتاريخ)
محدو 0) شركة  تأسيس  تم  (2321
فلوحيد) فلشريك  وذفت  فملسؤولية 

تحتوي على فملليزفت فلتالية):
 SOCIETE AGENCE (: فلتسلية)
 IMMOBILIERE MELLBY SARL

.AU
جال) ما  علار0  (: فالآتلاعي) فملقر 
زنقة) (85 رقم) شقة  فلثاني  فلطابق 

وآد0)-)أكا  ر.
فلرأسلال):)133.3333) رهم.

فلنشاط فلتجاري):)وكالة عقارية.
من) باملائة  (5 :) قتطع) فلربح)
فألرباح فلصافية من أآل فالحتياطي)

فلقانوني.

:)تم تعيين فلسيد0 كور ) فلتسييب)

هند كلسيب للشركة.

فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إلى غا ة)31) يسلرب.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل في فلسجل فلتجاري.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

باملحكلة) فلضبط  كتابة  مصلحة 

14) نا ر) بتاريخ) بأكا  ر  فلتجارية 

2321)تحت رقم)97912.
بلثابة مقتطف وبيان
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 ACHEBAN TRAVAUX

GENERAL
SARL AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت شريك وحيد

في) بأكا  ر  فملؤرخ  عقد  بلوآب 

فلنظام) وضع  تم  (،2321 2) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

 SARL AU وحيد) لشريك  محدو 0 

وجصائصها على فلنحو فلتالي):

 ACHEBAN TRAVAUX (: فإلسم)

.GENERAL

فملعدنية) فألشغال  (: فملوضوع)

وفملباني.

:) فر بوكر  رفركة) فملقر فالآتلاعي)

أكا  ر.

فملد0):)99)سنة.

رأسلال):)133.333) رهم.

فملسيب):)فشبان لحسن.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 97965 رقم) تحت  بأكا  ر  فلتجارية 

بتاريخ)19) نا ر)2321.
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CABINET SABCONSULTING

BENKA INVEST
تأسيس

طبقا للعقد فلعرفي فملؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تقرر  (2323 15) يسلرب)

شركة باملوفصفات فمتية):

.BENKA INVEST(:(فلتسلية

محدو 0) شركة  (: فلشكل)

فملسؤولية.

 Bureau (: فالآتلاعي) فملقر 

 n°302,( Bloc( A,( Imm( 18,( Agadir

.Technopole(1,(Founty(Agadir
رأس فملال):)43.633.333) رهم.

فملسيب):)فلسيد كلال بنيس.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فلضبط) كاتب  لدى  فإل دفع  تم 

بتاريخ) بأكا  ر  فلتجارية  لللحكلة 

15) نا ر)2321)تحت رقم)97927.
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STE GOLDEN IMMEUBLES
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

وشريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها : مكتب رقم 36 علار0 أمنار 

شارع محلد فلخامس إنزكان

س.ت : 22111

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2321 4) نا ر)

وشريك) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد مع فلخصائص فلتالية):

 STE GOLDEN (: فلشركة) فسم 

.IMMENBLES SARL AU
رأس فملال):)133.333) رهم.

فحلد) فلسيد  (: فلوحيد) فلشريك 

فنوكا.

 36 مكتب رقم) (: مقرها فألسا�سي)

فلخامس) محلد  شارع  أمنار  علار0 

إنزكان.

فإلنعاش) (: فالآتلاعي) فلنشاط 

فلعقاري وفلتجزئة.

سنة منذ تسجيلها في) (99 (: فملد0)

سجل فلتجار0 وفلشركات.

فملسيب):)فلسيد فحلد فنوكا.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

13) نا ر) بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)76.
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 SOCIETE SANTIAGO

BERBECHOU
SARL 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها 53.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : شارع فلفرفبي رقم 

135 حي فلدفجلة - أكا  ر

بتاريخ فملحرر  للعقد   تبعا 

2323)تم تأسيس شركة)  12)أكتوبر)

على) تحتوي  فملسؤولية  محدو 0 

فملليزفت فلتالية):

 SOCIETE SANTIAGO(:(فلتسلية

.BERBECHOU SARL

فلفرفبي  شارع   : فالآتلاعي) فملقر 

رقم 135 حي فلدفجلة - أكا  ر.

فلرأسلال):)53.3333) رهم.

صالون) (: فلتجاري) فلنشاط 

للحالقة وفلتجليل.

من) باملائة  (5 :) قتطع) فلربح)

فألرباح فلصافية من أآل فالحتياطي)

فلقانوني.

تنبه) رشيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)

كلسيب للشركة.

فلسنة فالآتلاعية):)من فاتح  نا ر)

إلى غا ة)31) يسلرب.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل في فلسجل فلتجاري.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

باملحكلة) فلضبط  كتابة  مصلحة 

14) نا ر) بتاريخ) بأكا  ر  فلتجارية 

2321)تحت رقم)97917.
بلثابة مقتطف وبيان
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 SOCIETE TARGININ

TRAVAUX
 SARL AU

إعالن عن تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

فلقوفنين) وضع  تم  (29/12/2020

فألساسية لشركة محدو 0 فملسؤولية)

بشريك وحيد))ذفت فملليزفت فلتالية):

 TARGININ (: فلتسلية)

.TRAVAUX

فلشكل فلقانوني):))شركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت شريك فلوحيد.)

متنوعة أعلال  (:  فلهدف)

)أو إنشائية.)

(- فملكاتب) مستلزمات  تاآر 

فملفاوضة فلعامة-
زنقة) (3 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 

314حي موالي رشيد فكا  ر.

في) حد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 1333 إلى) مقسم  133.333) رهم 

فمللثلة) ( 133) ر هم) حصة من فئة)

فلسيد) ملكية  في  فلوفحد0  للحصة 

الصلا  أحلد.)))

الصلا ) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

غيب) ملد0  للشركة  ( مسيبف) أحلد 

محد 0.

تم تعيين فلسيد) (: توقيع فلشركة)

فلوحيد) فملوقع  أحلد،) الصلا  

فملستندفت) آليع  على  للشركة 

فملصرفية وفإل فرية.

فملد0):))99)سنة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

تحت) (18/01/2021 بتاريخ) بأكا  ر 
رقم)97955.
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 TA2M MINE
.S.A.R.L

فملقر فالآتلاعي : علار0 4 شقة 1 
زنقة جاليد بن فلوفليد حي فلدفجلة 

أكا  ر

فنشاء شركة
بتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  (،07/01/2021

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فملليزفت فلتالية):

 .TA2M MINE S.A.R.L(:((فالسم

هدف فلشركة):)فستغالل فملناآم)

وفملقالع.

فملد0):)محد 0 في)99)سنة.

فلرأسلال محد  في مبلغ)133.333 

من) حصة  (1333 فلى) مقسم   رهم 

فلوفحد0) للحصة  133) رهم  فئة)

للسيد طيب) (: قد تم فكتتابها كالتالي)

253)حصة وفلسيد محلد) بيسكوتن)

حصة وفلسيد محلد) (253 كوسكار)

وفلسيد) حصة  (253 بوفباون) ف ت 

 253 شرفئط) جرب  عبدفللطيف 

حصة.

من) كل  تعيين  تم  (: فلتسيب)

ومحلد) بيسكوتن  طيب  فلسيد 
بوفباون) ف ت  ومحلد  كوسكار 

شرفئط) جرب  عبدفللطيف  وفلسيد 

كلسيبون للشركة ملد0 غيب محدو 0)
فإل فري) مع إعطاء)صالحية فإلمضاء)

وفلبنكي إلثنين من أربعة.)

لتكوين) (5% فقتطاع) فألرباح  تم 

عليه) فملنصوص  فالحتياطي  فلرصيد 

قانونا.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر تحت رقم)

97948)بتاريخ)18/01/2021.
للخالصة وفلتذكيب

قبال حسن
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  STAR LOG AFRICA شركة
ش.م.م

وبتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2321 2) نا ر)
محدو 0 فملسؤولية سجلها فلتجاري)
رقم))22133))ذفت فملليزفت فلتالية):)

    STAR LOG AFRICA(((:((فلتسلية

ش.م.م.

فملقر فالآتلاعي):))حي فملرس فلزنقة)

337)فلرقم)37)فلدشيب0 فنزكان.

فلرأسلال):)133333)) رهم.

لحساب) فلبضائع  نقل  (: فلهدف)

فلغيب وطنيا و  وليا.

)فللوآستيك.

فالستيبف  وفلتصد ر.

فلشريح  ونس) ( فلسيد) (: فلشركاء)
وفلسيد0))فاطلة فلزهرفء)رفمي.)

فلتسييب):))تسيب فلشركة من طرف)

فاطلة) ( وفلسيد0) فلشريح  ونس 
فلزهرفء)رفمي.

فال دفع) تم  (: فلقانوني) فال دفع 

فلقانوني باملحكلة))فالبتدفئية بانزكان))

بتاريخ))15/01/2021)))تحت رقم))98.
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL(:(05(28(23(69(69 

84 99 16 22 36(/(38 64 39 61 36 

VIVANT IMMOBILIER
تأسيس شركة مسؤولية محدو 0

في) فملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (2020/01/04

بالخصائص) فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية):

.VIVANT IMMOBILIER(:(فالسم

فلهدف):)منعش عقاري.
رأسلال فملجلوعة):)133.333.33 

 رهم.

فلتسييب:)عبد فملجيد بكوري.

غاندي) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 
31)على فلشارع) فلطابق رقم) (34 رقم)

فلجانبي رقم)18)فلقدس.

فملد0):)99)عام.

لللجلوعة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

بتاريخ) (97941 رقم) تحت  بأكا  ر 

.10/01/2021
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 TURK ALLU
فلتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،29/12/2020

مليزفتها) ( محدو 0) مسؤولية  ذفت 

كلا  لي):

.Turk ALLU((:(فلتسلية

فملوضوع):)تركيب فالملنيوم.
 31 رقم) (: فالآتلاعي) مقرها 

فلحي) (2 شطر) (287 تجزئة) (13 بلوك)

فملحلدي أكا  ر.
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من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال):)133.333) رهم.

رشيد) (: فلشركة) في  فملساهلون 

فلعربي) فحوكار،) فلحسين  فحوكار،)

فحوكار،) وسف فحوكار.

فحوكار،) رشيد  (: فإل فريون)

فلحسين فحوكار.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر فلى)31) يسلرب من كل سنة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بأكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (19/01/2021 بتاريخ)

.97978

329 P

»TOPOLYV« شركة

ش.م.م  ذفت فلشريك فلوحيد 

وبتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس شركة) تم  (،2321 11) نا ر)

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلوحيد))سجلها فلتجاري رقم))22175  

ذفت فملليزفت فلتالية):)

فلتسلية)):)))»TOPOLYV)»)ش.م.م)

ذفت فلشريك فلوحيد.)

فملقر فالآتلاعي):))حي فرحالن فلزنقة)

935)رقم)43)فلدشيب0 فلجها  ة.

فلرأسلال):)133333)) رهم.

فلهدف):)فلبناء)فلعام.

أحوفض) في  فملتنوعة  فألعلال 

فلسباحة و فملساحات فلخضرفء.

فلشركاء):)فلسيد))وفتوح حلو.)

فلتسييب):))تسيب فلشركة من طرف)

فلسيد وفتوح حلو.

فال دفع) تم  (: فلقانوني) فال دفع 

فالبتدفئية) ( باملحكلة) فلقانوني 

بانزكان))بتاريخ))19/01/2021)))تحت)

رقم)137.

330 P

» CABINET » JCE
  AGREE PAR L’ETAT

JCEEXPERTS@GMAIL.COM

 TECHNOLOGY REAL
POWER SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

 طبقا للعقد فملؤرخ في)3/11/2020
تم تأسيس شركة محدو 0) بأكا  ر،)

فملسؤولية بالخصائص فلتالية):))
 TECHNOLOGY REAL فالسم):)

.POWER SARL
 MAINTENANCE ET
 REPARATION( /( IMPORTATION
 ET EXPORTATION (MARCHAND
 OU INTERMEDIAIRE

 .EFFECTUANT(/(NEGOCIANT
 133.333 فملجلوعة):) رأسلال 

 رهم.))
كوزولي) كريم  ( فلسيد) فلتسييب):)
موالي) حسين  سيدي  ف ت  وفلسيد 

عبد فلرحلان.
علار0) (233 رقم) فملقر فالآتلاعي):)

فلنخيل سيدي بيبي بيكرى.
فملد0):))99)سنة.

لللجلوعة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
باملحكلة) فلتجاري  بالسجل 
  111 رقم) تحت  النزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ)18/01/2021.
331 P

 TAYOUKHT SOUSS
إعالن عن تأسيس شركة محدو 0 

فملسؤولية
SARL

ICE: 002721662000095
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)))
شركة) تأسيس  تم  (،08/01/2021
محدو 0 فملسؤولية ذفت فلخصائص)

فلتالية):)
 TAYOUKHT SOUSS (: فلتسلية)

   .SARL
فملقر فالآتلاعي):)بلوك)37)رقم)23 
حي سيدي ميلون قصبة طاهر))ف ت)

ملول.

فملعدفت) وبيع  كرفء) (: فلهدف)

فلبحرية.

 133.333 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 رهم.

:)محلد بوسنان ومحلد) فلتسييب)

ف د عدي.

فملد0):)99)سنة.

حتى) فاتح  نا ر  ( (: فملالية) فلسنة 

31) يسلرب.

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 

  124 ( رقم) تحت  بانزكان  فلتجاري 

بتاريخ)18/01/2021.

رقم فلسجل فلتجاري)22159.

332 P

 AIT LAGHZAL شركة 

TRANSPORT
  SARL.AU

تأسيس شركة م م 

مؤرخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس) تم  (،13/01/2021 في)

تحلل) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلخصائص فلتالية):

فسم) فلشركة  تحلل  (: فلتسلية)

 AIT LAGHZAL TRANSPORT

.SARL AU

تحد  رأسلال) (: رأسلال فلشركة))

133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

 133 حصة بقيلة) (1333 مقسم فلى)

 رهم لكل حصة مقسلة كالتالي):

فلسيد فلفرخ حليد)،)رقم فلبطاقة)

فلوطنية)N24885 1333 حصة.

:) وفر باجيب ف ت) فملقر فالآتلاعي)

عليب0 فشتوكة أ ت بها.

نقل) (: فالآتلاعي) فلهدف 

نقل) فلغيب-) لحساب  فألشخاص 

فلبضائع لحساب فلغيب.))

فلتسييب:)تحد  تسييب فلشركة من)

طرف):

فلسيد فلفرخ حليد رقم فلبطاقة)

.  N24885فلوطنية

تم إ دفع فمللف فلقانوني للشركة)

إلنزكان) فالبتدفئية  فملحكلة  لدى 

تحت رقم)143)بتاريخ)19/01/2021  

رقم فلسجل فلتجاري)22179.
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 ADAOUI TRANSPORT
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

فملحدو 0 بشريك وحيد

Sarl AU

رأسلالها : 133.333  رهم

موقع) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2321 4) نا ر) بتاريخ) بتارو فنت 

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسست 

تحلل) وحيد  بشريك  محدو 0 

فملوفصفات فلتالية):)

 ADAOUI (: فلتسلية)

.TRANSPORT Sarl AU

فملوضوع):)موضوع فلشركة هو):

نقل فلبضائع لحساب فلغيب.

في) محد   (: فالآتلاعي) رأسلال 

 1333 إلى) موزع  133.333) رهم 

133) رهم) بفئة) فآتلاعي  نصيب 

للوفحد مكتتبة ومسد 0 كلها.)

فملقر فالآتلاعي):)تجزئة رو فنة)38 

محا طة تارو فنت.

فملد0):)مد0 فلشركة محد 0 في)99 

في) تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

فلسجل فلتجاري.

:)ستكون فلشركة مسيب0) فلتسييب)

وملد0 غيب محد 0 من طرف:فلسيد0)

عضاوي سناء.

بالنسبة) تلتزم فلشركة،) (: فلتوقيع)

بالتوقيع فلوحيد) لكل ما  تعلق بها،)

للسيد عضاوي عبد فلرحيم.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

بتارو فنت بتاريخ)6) نا ر)2321)تحت)

رقم)37))رقم فلسجل فلتجاري)7315 

تارو فنت).
مختصر لغا ة فلنشر

334 P
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 STE ABOUNAIM 1 CARS
 SARL

قرر بلوآب آلع منعقد بتاريخ)
ذفت) شركة  تأسيس  (02/01/2021

فلخصائص فلتالية):
تسلية) تم  لقد  (: فلتسلية)
فلشركة)»فبونعيم)1)كار»)شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0.
 1 كرفج رقم) ( مقر فلشركة) (: مقر)
علار0)11)إقامة فلسعا 0 ف ت ملول.)

  133.333 :)حد  في) رؤوس أموفل)
1333)حصة من)  رهم مقسومة إلى)

133) رهم للوفحد وموزعة كالتالي):
فلسيد نصابص فحلد أمين):)533   

حصة.
 533 (: فلحسين) نعيم  فبو  فلسيد 

حصة.
فملجلوع):)1333)حصة.

فلشركة) أهدفف  من  (: فملوضوع)
كرفء)فلسيارفت بدون سائق.

نصانص) فلسيد  يعترب  (: فلتسييب)
غيب) ملد0  لشركة  فملسيب  أمين  فحلد 

محدو 0.
فملد0):)99)سنة فبتدفء)من تأسيسها)

حسب فملحضر فلتأسي�سي.
فإل دفع فلقانوني):)لقد تم فإل دفع)
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلقانوني 
تحت) (15/01/2021 بتاريخ) بانزكان 

رقم)108/2021.
فلسجل فلتجاري رقم)22145.

335 P

ABOU RASHED CARS
SARL

شركة أبـــــــو رفشـــــــــد كـــــــــــــار ش.م.م
فنشاء شركة محدو 0 فملسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي بأكا  ر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،2321 5) نا ر)

محدو 0 فملسؤولية.
فالسم):))أبــــــــو رفشــــــد كــــــــــار ش.م.م.)

هدف فلشركة):)كرفء)فلسيارفت.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
مقر فلشركة):)رقم)17)-)زنقة)326 

-))حي رياض فلسالم)-)أكا  ر.
فملد0):)محدو 0 في)99)سنة.

مبلغ)))) في  محد   (: فلرأسلال)
 1333 فلى) مقسلة  133.333) رهم 
للوفحد0) 133) رهم  حصة من فئة)

مقسلة كالتالي):
حسن مصري):)1333)حصة.

فلسيد فيصل بيالل) (: فلتسييب) ( (
غيب) وملد0  للشركة  فلوحيد  فملسيب 

محدو 0).
فلصافية) فالرباح  توزع  (: فألرباح)
على) فلقانونية  فالقتطاعات  بعد 

فلشركاء.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) (2321 18) نا ر) باكا  ر بتاريخ)

رقم)97957 .
فلخالصة و فلتذكيب
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4 OUAHAT SARL AU
تأسيس شركة 

مؤرخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  (،06/01/2021 في)
تحلل) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلخصائص فلتالية):
فسم) فلشركة  تحلل  (: فلتسلية)

.STE 4 OUAHAT SARL AU
تحد  رأسلال) (: رأسلال فلشركة)
133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 
 133 حصة بقيلة) (1333 مقسم فلى)

 رهم لكل حصة مقسلة كالتالي):
فلسيد بيال عبدهللا،)رقم فلبطاقة)

فلوطنية)JA323 1333حصة.
فملقر فالآتلاعي):)حي فلطاوس ف ت)

عليب0 فشتوكة ف ت بها.
فلهدف فالآتلاعي):)فلخياطة)؛

فلغيب-) لحساب  فلبضائع  نقل 
تجار0.))

فلتسييب):)تحد  تسييب فلشركة من)
طرف):

فلسيد بيال عبدهللا رقم فلبطاقة)
. JA323(فلوطنية

تم ف دفع فمللف فلقانوني للشركة)
إلنزكان) فالبتدفئية  فملحكلة  لدى 
تحت رقم)141)بتاريخ))19/01/2021 

رقم فلسجل فلتجاري22181.
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 AUTO ECOLE IBN ROCHD
 Sarl

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

فملحدو 0
رأسلالها : 13.333  رهم

موقع) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2321 8) نا ر) بتاريخ) بتارو فنت 

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسست 

محدو 0 تحلل فملوفصفات فلتالية):)

 AUTO ECOLE IBN فلتسلية):)

.ROCHD Sarl

فملوضوع):)موضوع فلشركة هو):

مدرسة تعليم فلسياقة.
في) محد   (: فالآتلاعي) رأسلال 

13.333) رهم موزع إلى)133)نصيب)

للوفحد) 133) رهم  بفئة) فآتلاعي 

مكتتبة ومسد 0 كلها.)

 2 رقم) شقة  ( (: فالآتلاعي) فملقر 

 4 رقم) سار0  ( بعلار0) فألول  فلطابق 

فكفاي تارو فنت.))

فملد0):)مد0 فلشركة محد 0 في)99 

في) تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

فلسجل فلتجاري.

فلشركة مسيب0) ستكون  فلتسييب:)

فلسيد) طرف  من  محد 0  غيب  وملد0 

حلز0 باري.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

 2321 15) نا ر) بتاريخ) بتارو فنت 
)رقم فلسجل فلتجاري) (23 تحت رقم)

7323)بتارو فنت).)
مختصر لغا ة فلنشر
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

Agadir

STE ATLAS MOUSSE 
SARL

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

وفلذي) (08/12/2020 في) فملنعقد 

ذفت) شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 

مسؤولية محدو 0 مليزفتها كالتالي):))))))))

 STE ATLAS ( ( ( ( ( (: ( ( ( ( ( ( فالسم) (

..MOUSSE SARL

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدو 0.

فلرأسلال):)133.333)) رهم.)

فلهدف):)أعلال فلتأثيث.
فلحي) (4 771)شارع) رقم) (: فلعنوفن)

فلصناعي ف ت ملول فنزكان.

فلسنة فملالية):)تبدأ من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب من كل سنة.

فلتسييب):))تسيب))فلشركة من طرف)

صالحيات) ( جو فلي نبيل مع) ( فلسيد)

فلحسابات) في  فملشتبك  فلتوقيع 

فملصرفية للشركة.)

فلقانوني باملحكلة)) ( فال  دفع) ( تم)

 14/01/2021 في) بانزكان  فالبتدفئية 
تحت))رقم)))85.

فلسجل فلتجاري رقم)22121.
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 STE CABINET

D’ARCHITECTE MAZOUZ
 SARL

تأسيس شركة  ذ ف ت فلشريك 

فلوحيد 

بتاريخ) عرفي  عقد  بلوآب 

16) يسلرب)2323)بأ كا  ر،)تم وضع)

فلقانون فألسا�سي))للشركة))فملحدو  0)

فملسؤولية ذفت فلخصائص فلتالية):))))))))))))))))))))))))))))))))

 STE CABINET (: فلتسلية)

.D’ARCHITECTE MAZOUZ SARL

فلهدف))):))ف لهند سة فملعلا ر  ة.

فملقر فالآتلاعي))فمِلؤ قت)):)ر قم)21 

شا ر ع) (4 علا ر 0 فلوريد ف فلطا بق)

فلحسن فلثا ني))أ كا    ر.

مبلغ) في  محد   (: فلرأسلال)

 1333 إلى) مقسم  ) رهم  (133.333

مزوز)) فلسيد  ملك  في  كلها  ( حصة)

عبد فلعا لي.

فملد0):))تسعة وتسعون سنة.

من) فلشركة  ستسيب  (: فلتسييب)

طرف فلشريك فلوحيد فلسيد مزوز)

عبد فلعا لي))ملد0 غيب محدو 0.)
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بكتابة) ( فلقانوني) فإل دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
بأكا  ر بتاريخ))15) نا  ر)2321))تحت)

رقم)97943.
340 P

 STE «BROTHERSHOOD«
SARL

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
وفلذي) أكا  ر  بلد نة  فملنعقد 
ذفت) شركة  تأسيس  بلوآبه  تم 
مسؤولية محدو 0 مليزفتها كالتالي):))))))))))))))))
 STE  BROTHERSHOOD(:(فال سم

.SARL
مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدو 0.
) رهم) (133.333 (: ( ( فلرأسلال)

موزع على فلشكل فلتالي):
  25.333 (: أمين) كناني  فلسيد 

 رهم):)253)حصة.)
  25.333 (: فلسيد فمزيان عبد هللا)

 رهم):)253)حصة.)
  25.333 (: زكرياء) حرفت  فلسيد 

 رهم):)253)حصة.)
((((: موج) كان  فيكتور  فلسيد 

25.333)) رهم):)253)حصة.)
فلسلع) وتسويق  بيع  (: فلهدف)

فلتقليد ة.
فلعنوفن):)مركز تغازوت أكا  ر.

)فلسنة فملالية):)تبدأ من فاتح  نا ر)
إلى)31) يسلرب من كل سنة.

فلتسييب):))تسيب))فلشركة من طرف)
فلسيد فلسيد كناني فمين.

فلقانوني باملحكلة)) ( فال  دفع) ( تم)
 13/01/2021 في) ( بأكا  ر) فلتجارية 

تحت)))رقم))97931.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

AGADIR

TEL(:(06.11.82.46.25 

FIX(:(05.28.23.28.68

STE BOUTIQUE FES
بلقت�سى فلقانون فألسا�سي بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،01/01/2021
باملوفصفات) فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية):

 STE(فلتسلية):)شركة بوتيك فاس

.BOUTIQUE FES

فلهدف):))فلخياطة فلتقليد ة.

 2 رقم) محل  ( (: فالآتلاعي) فملقر 

حي فلرياض فلسالم) (19 إقامة أفرني)

فكا  ر.

فملد0):))99)سنة ف فبتدءف من تاريخ)

فلتأسيس.

)رأسلالها):))133.333) رهم.

للسيد عبد) ( (: فلتسييب وفإلمضاء) (

فلرزفق فملزكلدي.

باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجارية ألكا  ر بتاريخ)14/01/2021 

تحت رقم)97932.  
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مكتب فشقرفن لالستشارفت فلقانونية و)

فملحاسباتية

رقم)79)علار0 ففرفح،)شارع فملقاومة فلحي)

فلصناعي)-)فكا  ر

إشعار بالتأسيس

 BÔ PASSAGE CAFÉ

 RESTAURANT
بتاريخ) ( بلقت�سى عقد عرفي مربم)

07/01/2021،)مسجل بأكا  ر بتاريخ)

فلقانون) وضع  تم  (،08/01/2021

 BÔ PASSAGE لشركة) فألسا�سي 

وهي شركة) (،CAFÉ RESTAURANT

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت))شريك)

وفحد))):

 BÔ PASSAGE CAFÉ((((:(فلتسليــة

RESTAURANT)ش.م.م.ش.و.

فستغالل) (: فالآتلاعي) فلهدف 

مقهى ومطعم.

فملقر فالآتلاعي):)علار0 تكنبول)1 

محل)CM07،((I18)حي فونتي أكا  ر.

فملد0):)99)سنة.

فلرأسلال):)حد  في)13.333) رهم.

فلتسييب:)فلسيد  ونس تام تام.

تبتدى من) ( ( ( (: ( فلسنة فلحسابية)

31) يسلرب من) فاتح  نا ر و تنتهي في)

كل سنة.

فإل دفع فلقانوني):)تم إ دفع فمللف)
فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)
بتاريخ) ألكا  ر  فلتجارية  باملحكلة 

18/01/2021)تحت رقم)97951.
فلسجل فلتجاري:))رقم)45737.
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 Bernés IMMOBILIER
تأسيس شركة.م.م.لشريك وفحد

بتاريخ) عرفي  عقد  بلوآب 
24/12/2020،)سجل بأكا  ر بتاريخ)
فلقانون) وضع  تم  (30/12/2020
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
باملليزفت) وفحد  لشريك  فملحدو 0 

فلتالية):
 Bernés« فلتسلية):))
IMMOBILIER)»)شركة.م.م.)لشريك)

وفحد.
133.333) رهم) (: فلرأسلال)
مقسم إلى)1333))حصة من فئة)133 

 رهم لفائد0 فلسيد طوفهري أمين.
فلسالم،) علار0  (: فالآتلاعي) فملقر 
شارع فلشيخ) فلطابق فالول،) (21 رقم)

فلسعدي،)تالربآت،)أكا  ر.
فملد0):)99)سنة.

فلهدف فالآتلاعي):)
فلتطوير) فلبناء) علليات  آليع 
وفلتقسيلات) وفلتقسيم  فلعقاري 
وفلخدمات) وفملعدفت  فلفرعية 
فألرف�سي) لجليع  فلصحي  وفلصرف 

فلحضرية وفلضوفحي وفلريفية.
فستثلار عقاري وسياحي،)تأآيب في)
فلعقارفت وفلسياحة،)شركة فملقاوالت)

فلعامة.
فستيبف  وتصد ر وتلثيل وتصنيع)
وتسويق آليع فملنتجات فملستخدمة)

في فلبناء.
حياز0) أو  إنشاء) عام،) وبوآه 
أو تأآيب أو إ فر0 أو تلثيل أو تشغيل)
ورش) أو  فملؤسسة  صنا  ق  آليع 
برفءفت) أو  فلعلليات  وآليع  فلعلل،)
فألنشطة،) بهذه  فملتعلقة  فالجتبفع 
كانت) فلعلليات مهلا  وكذلك آليع 
منقولة،) مالية،) تجارية،) طبيعتها،)
بشكل تتعلق  قد  وفلتي  وعقارية،)

مباشر أو غيب مباشر بلوضوع فلشركة)
ذفت) أو  ملاثلة  أجرى  أشياء) بأي  أو 
تسهل) أن  فملحتلل  من  أو  صلة،)

توسيع أو تطوير فلشركة.
فلتسييب):)عهد إلى فلسيد طوفهري)

أمين.
فلقانوني) فإل دفع  تم  (: فإل دفع)
بتاريخ) بأكا  ر  فلتجارية  باملحكلة 

14/01/2021)تحت رقم97915.
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   AZOUR IHAHAN شركة
بلوك 3 زنقة 12 رقم 12 مكرر حي 

فسايس تيكوين فكا  ر
تـــأسـيــس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكا  ر)
تم تأسيس) (،2323 4)سبتلرب) بتاريخ)
صفاتها)) ( فملسؤولية) محدو 0  شركة 

كلا  لي):)
.AZOUR IHAHAN(:(فلتسلية

تهدف فلشركة أساسا) ( (: فلهــدف)
إلى):

مقاوالت) أو  متنوعة  أعلال 
)مقاول).

وعلوما آليع فلعلليات فلتجارية)
فلصناعية فملالية وفلعقارية فملتعلقة)
فألنشطة) وكل  فملذكور0  باالنشطة 
شأنه) من  طابع  ذفت  أو  فملشابهة 

توسيع وتنلية فلهدف فالآتلاعي.
فملقر فالآتلاعي):)بلوك)3)زنقة)12 
تيكوين) فسايس  حي  مكرر  (12 رقم)

فكا  ر.
99)سنة فبتدفء)من تاريخ) ( (:( فملد0)
فلتسجيل بالسجل فلتجاري باستثناء)

حالة فلتلد د أو فلفسخ فملسبق.
فلرأسلال):))حد  رأسلال فلشركة))
في)133.333) رهم))مقسم))إلى)1333 

حصة.
 1333 (: فلخضار) فلحسن  فلسيد 

حصة.
فلتسييب):)فلسيد فلحسن فلخضار)
مسيب للشركة وذلك ملد0 غيب محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 2321 6) نا ر) بأكا  ر  وم) فلتجارية 

تحت رقم)97835.
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STE PRINT CHTOUKA
 SARL AU

إنشاء شركة ذفت مسؤولية محدو 0  

 STE PRINT (: فلتجاري) فسم 

.CHTOUKA SARL AU

فلعنوفن):) وفر تين منصور فنشا ن)

فشتوكة ف ت بها.

)فملهام):)فملطبعة وفالشهار.

رأس مال فلشركة):)133.333) رهم.

 فلتسييب):)فلسيد0 فلقاسيمي ف لان):

مشاركة ومسيب0 للشركة.

تم فإل دفع فلقانون فألسا�سي لدى)

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

 13/01/2021 بتاريخ) فنزكان 

فلتجاري) وفلسجل  ( (77 ( رقم) تحت 

رقم)22113.
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 STE PNEU ABRID
تأسيس شركة                                                     
طبقا للعقد فملؤرخ في))13)نوفلرب)

فألسا�سي) فلقانون  وضع  تم  (،2323

لشركة ذفت مسؤولية محدو 0 على)

فلنحو فلتالي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 STE PNEU (: فلشركة) فسم 

.ABRID

فلهدف):)بيع عجالت فلسيارفت.

فلسفلي) فملحل  (: فالآتلاعي) فملقر 

رقم س222))حي فلهدى أكا  ر.

فملد0):))99)سنة.

13.333) رهم) ( (: فلرأسلال)

 133 حصة مقابل) (133 مقسلة إلى)

 رهم للحصة.

فلتسييب):)أحلد أمين.

وفلباقي) للذجيب0  (5% (: ( فألرباح)

حسب قرفر فلشركاء.)

تبتدئ من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة)

غا ة)31) يسلرب.

فلتجارية) باملحكلة  فإل دفع  تم 

تحت) (18/01/2021 بتاريخ) بأكا  ر 

رقم)97958.
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 PARAPHARMACIE

ROUDANA
 SARL A.U

رأس مالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : تجزئة بوكاري 

رقم 35 شارع محلد فلخامس فزرو 

ف ت ملول

إعالن عن تأسيس شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 بالشريك 

فلوحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  (

فلقانون) تم إحدفث  (،2321 4) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

طرف) من  وحيد  بشريك  فملحدو 0 

فملوقع للعقد،)جصائصها كالتالي):

 PARAPHARMACIE ( ( (: فلتسلية)

.ROUDANA

بوكاري) تجزئة  (: فإلآتلاعي) فملقر 

شارع محلد فلخامس فزرو) (35 رقم)

ف ت ملول.

فلهدف فإلآتلاعي):)

ومستحضرفت) منتجات  بيع 

فلحلا ة) ومستلزمات  فلتجليل 

وفملكلالت) فملنتجات  فلجسد ة،)

فلغذفئية،)وفلزيوت فألساسية.

(: في) حد   فلشركة  مال  رأس 

 1333 إلى) مقسم  133.333) رهم 

للحصة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0 تللكها كاملة فلسيد0 مسكا)

سار0.

مسكا) فلسيد0  عينت  (: فلتسييب)

سار0 مسيب0 وحيد0 للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

فملد0):)99)سنة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية  فملحكلة 

13/01/2021)تحت رقم)78.

فلسجل فلتجاري):)22115.
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 STE OUBRAIKA GOLD

MINING
 SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0

في))) فملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (،01/06/2020

بالخصائص) ( محدو 0) ( فملسؤولية)

فلتالية):))

 STE OUBRAIKA GOLD(:(فالسم

.MINING SARL

فلعلومية) فألشغال  فلهدف):)

وأشغال فلبناء)وجدمات ذفت فلصلة.

 133.333 (: فملجلوعة)) رأسلال 

 رهم.

فملسيب:))فحلد فوبرف كا.

تجزئة فلوحد0) ( (: فملقر فالآتلاعي)

رقم)311)فلسلار0.

فملد0):))99)سنة.

لللجلوعة) فلقانوني  فال دفع  تم 

باملحكلة) فلتجاري  بالسجل 

فالبتدفئية بالسلار0 تحت)82/2020. 

بتاريخ) (1955 فلتجاري) فلسجل  رقم 

23) ونيو)2323.
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STE SERNAVIN
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت شريك وفحد 

في)) فملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (2007/05/21

شريك) ذفت  ( ( محدو 0) ( فملسؤولية)

وفحد بالخصائص فلتالية):))

.SERNAVIN(:(فالسم

فلهدف):)ميكانيك عام.

  13.333.33 فملجلوعة):) رأسلال 

 رهم.

فملسيب:)طعيم فملصطفى.

فملقر فالآتلاعي:))بلوك)C1)رقم13 

فنزف فكا  ر.

))فملد0):))99)سنة.

لللجلوعة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
باملحكلة) فلتجاري  بالسجل 
بتاريخ)) (12931 رقم) .تحت  فكا  ر)

.2007/08/02
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صحر كنيكسون
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0
21)أكتوبر) طبقا للعقد فملؤرخ في)
كنيكسون) تأسيس صحر  تم  (2323

بالخصائص فلتالية):
فإلسم):)صحر كنيكسون.

فلهدف):)سلعي بصري.
 333.333 (: رأسلال) فملجلوعة 

 رهم.
بهيد) كرم،) أبو  سعيد  (: فلتسييب)

نر  ن،)لحسين شكيبي.
ساحة فملقاومة) (: فملقر فالآتلاعي)
زنقة)1)علار0)3)فلشقة)4)شارع فألميب)
موالي عبد هللا حي فملحلدي فلعيون.

فملد0):)99)سنة.
لللجلوعة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)
 2020/2990 رقم) تحت  بالدفجلة 
فلسجل) (2323 9) يسلرب) بتاريخ)

فلتجاري رقم)34195)فلدفجلة.
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STE AVICOLE EL IDRISSI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

 فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي : مركز 
آلاعة سيدي مو�سى فلحلري 

 فوال تا لة تارو فنت.
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

7335
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  (2321 4) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلتالية: باملليزفت  (  محدو 0)
شكل فلشركة):)شركة ذفت مسؤولية)
فلوحيد. فلشريك   محدو 0  فت 
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE ( تسليتها) بلختصر  فالقتضاء)
غرض) (AVICOLE EL IDRISSI

فلشركة بإ جاز):)



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1854

-))تسويق علف فملوف�سي وفلدوفآن.
وفأل وفت) فملعدفت  تاآر  (- (

فلزرفعية.
(: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
مو�سى) سيدي  آلاعة  مركز 
تارو فنت. تا لة  فوال    فلحلري 
من) تأسست  فلتي  فملد0 
. سنة) (99 (: فلشركة)  أآلها 

مبلغ رأسلال فلشركة):)133.333.33  
 رهم،)مقسم كالتالي):

فال ري�سي):) آلال  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) 1333حصة 

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
: فلشركاء) وموفطن   وصفات 
رقم) (4 فال ري�سي):بلوك) فلسيدآلال 

83)حي تلزفرت ف ت ملول.
وفلعائلية) فلشخصية  -فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
 4 فال ري�سي):بلوك) فلسيدآلال 

رقم)83)حي تلزفرت ف ت ملول.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) بتارو فنت  فالبتدفئية 

18) نا ر2321)تحت رقم)33.
352 P

 AUTO ECOLE RGUITI Sarl
AU

رأسلالها 13.333  رهم
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

فملحدو 0 بشريك وحيد :
موقع) عرفي  عقد  بلقت�سى 
نونرب2323  (26 بتاريخ) بتارو فنت 
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسست 
تحلل) وحيد  بشريك  محدو 0 

فملوفصفات فلتالية):)
 AUTO ECOLE (: فلتسلية)

 RGUITI Sarl AU
فملوضوع:)موضوع فلشركة هو:

مدرسة تعليم فلسياقة.
في) محد   فالآتلاعي:) رأسلال 
333 13) رهم موزع إلى)133)نصيب)
للوفحد) 133) رهم  بفئة) فآتلاعي 

مكتتبة ومسد 0 كلها.)

شارع) (139 رقم) ( فملقر فالآتلاعي:)

محلد فلخامس فلكر فن تارو فنت.))

 99 فملد0:)مد0 فلشركة محد 0 في)

في) تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

فلسجل فلتجاري.

فلشركة مسيب0) ستكون  فلتسييب:)

طرف:فلسيد) من  محد 0  غيب  وملد0 

ركيتي هشام.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

13) آنرب2323  بتاريخ) بتارو فنت 

فلسجل) )رقم  (1552 رقم) تحت 

فلتجاري)7269)بتارو فنت)))
مختصر لغا ة فلنشر
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 STE ROYA CREATIVE SARL

شركة رويا كرياتيف ش.م.م

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (04/01/2021

ذفت فملليزفت فلتالية:

)شركة رويا كرياتيف) ( (: فلتسلية)

ش.م.م)

فلهدف فالآتلاعي:)وكالة للتوفصل)

و فالشهار))))

 34 مكتب) (381 رقم) فلعنوفن:)

شارع فملقاومة ف ت ملول

فملد0:))))99)سنة

133.333) رهم) فلرأسلال:)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم.

فلسنة فالآتلاعية:)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنرب من كل سنة.

فلسيد) فلشركة  يسيب  فلتسييب:)

فلرفكم عبد فلعزيز ملد0 غيب محدو 0.)

فإل دفع) تم  فلتجاري:) فلسجل 

باملحكلة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية 

14/01/2021)))تحت عد )88.
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 Société R-G EXPRESS    شركة

sarl au ش. م. م
تأسيس شركة م م 

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس) تم  (15/01/2021 في:)

تحلل) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلخصائص فلتالية)

 Sociétéشركة فسم  فلتسلية:)

    R-G EXPRESS sarl au
:)تحد  رأسلال) ( رأسلال فلشركة)

100.000,00) رهم) في) فلشركة 

 133 حصة بقيلة) (1333 مقسم فلى)

 رهم لكل حصة مللوكة كلا  لي):
  JB178898: كوزولي) رشيد  (-

1333حصة))

فملقر) تحد   (: فالآتلاعي) فملقر 

فالآتلاعي للشركة في))فلعنوفن:

فلصفاء) آلاعة  فمهايش   وفر 

فشتوكة ف ت باها)

تعلل فلشركة) فلهدف فالآتلاعي:)

في مجال نقل فلبضائع لصالح فلغيب).

فلشركة) تسييب  تحد   (: فلتسييب)
رقم) ( من طرف فلسيد رشيد كوزولي)

JB178898(.ب.وت

تم ف دفع فمللف فلقانوني للشركة)

النزكان) فالبتدفئية  فملحكلة  لدى 

تحت رقم)142)بتاريخ19/01/2021 
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 RECYCLAGE BANATI شركة

SARL AU
إعالن عن تأسيس 

محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بأكا  ر بتاريخ)24)) آنرب)2323)تلت)

فألسا�سي) فلقانون  على  فملصا قة 

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  لشركة 

فلخصائص فلتالية:)

 STE RECYCLAGE (: فلتسلية)

 BANATI  SARL AU

-)فلهدف:)إعا 0 تدوير فملنتوآات.))

 HAY OBAHA:فالآتلاعي فملقر  (-

 TAMRAGHT AOURIR AGADIR

.BANLIEUE AGADIR

-)رأسلال فلشركة:)حد  فلرأسلال)

133.333) رهم) مبلغ) في  فالآتلاعي 

حصة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم للوفحد0 في ملك):))

 1333 بالج) فاطلة  (: فلسيد0) (-

حصة فآتلاعية.

-)فملد0:)99)سنة.)

-))فلتسييب:)فلسيد0))فاطلة بالج

-)فلسنة فالآتلاعية:)من)31) نا ر)

إلى)31) آنرب.

تم فإل دفع فلقانوني لدى كتابة) (-

فكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم:) ( ( ( (31/08/2020 ( بتاريخ:)

 96333
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CITYCOPY
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 
فملؤرخ)))))) للعقد  طبقا 

شركة)) تأسيس  تم  (06/01/2021

 CITYCOPY

بالخصائص فلتالية):))

CITYCOPY(:(فالسم

أنظلة) وتأآيب  بيع  (: ( فلهدف)

فلطباعة):)

شرفء)وبيع أآهز0 فلكلبيوت

فألسالك وفملهاتف

فلتسويق عرب فلهاتف)
 13.333 (: فملجلوعة) رأسلال 

 رهم.))

 Mr( Lepage( Thomas فلتسييب:)

Jacques(Pierre
فلكائن) (15 رقم) فالآتلاعي:) فملقر 

بالطابق فلثالث لعلار0 كد ر0 فلكائنة)

بتجزئة فملسيب0 رقمP 1883)أكا  ر

فملد0):))99)سنة

لللجلوعة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

تحت) (13/01/2021 بتاريخ) باكا  ر 
فلسجل) في  ومسجلة  (97933 رقم)

فلتجاري تحت فألرقام)45695     
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 STE CHTOUKA TRAVELING
 LINE  SARL AU

RC :20251
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  (2323 أبريل) (14
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

فملحدو 0 تحلل فلخصائص فلتالية:
 CHTOUKA فلـتـسـليـــــــــــــــة) (-

 TRAVELING LINE SARL AU
:)شركة ذفت مسؤولية) ( فلشكل) (-

محدو 0 ذفت شريك وحيد.)
-)فلـلـوضـــــوع)):)تأسيس شركة))))))

-)فلـلـقر فالآـتـلاعــي):) وفر أ ت على)
بها) بلفاع أشتوكة أ ت  بن عبد هللا 

أكا  ر
-)مــــــد0 فلشركــــــة):))99))سنة.)

-)رأسلـــال فلشركـــة))133.333
فلوحيد) فملسيب  (: فلـتسـيـيــــــــــــــــــر) (-

فلسيد  وسف بحوس
فلقانوني) فإل دفع  تم  لقد  (-
باملحكلة) فلضبط  كتابة  لدى 
 564 رقم) تحت  فالبتدفئيةبإنزكان 
رقم سجلها) (2323 35) ونيو) بتاريخ)

فلتجاري هو:)23251  
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Célia Auto
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

فلتأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 
تم) (، بانزكان) ( ( ( (2321 ( 38) نا ر)
فنجازف لقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
ذفت فلخاصيات) ( مسؤولية محدو 0)

فلتالية):
)فلتسلية):)تأجذ فلشركة فلتسلية)

فلتالية):)Célia Auto)ش.م.م)
صيانة) و  -إصالح  (: فلغرض)

فلسيارفت)
)-)بيع و شرفء)قطع غيار فلسيارفت))))))))))))))))))
فملقر) حد   فملقرفالآتلاعي:)
فالآتلاعي برقم)21)بولفار فبن فلهيثم)
فلدشيب0) تاسيال  فلصناعية  فملنطقة 

فلجها  ة فنزكان.

)فملد0):)حد ت مد0 فلشركة في)99 

سنة فبتدفء)من  وم تأسيسها فلنهائي)

باستثناء)حالة فلحل قبل فألوفن

مبلغ) في  فلشركة  مال  رأس  حد  

)مائة ألف  رهم)) 133.333) رهم) ( (:

مقسم إلى1333)حصة من فئة))133  

 رهم محرر0 بكاملها عند فإلكتتاب)

وموزعة كلا  لي:

((: ( -)فلسيد فمحلدي عبدفللطيف)

253))حصة من فئة)133) رهم)

-)فمحلدي علر):)))253))حصة من)

فئة)133) رهم

-)فملهرفزي محلد):)))253))حصة من)

فئة)133) رهم

حصة) ( (253 ( (: فحدف  فلحسين) (-

من فئة)133) رهم

فمحلدي) فلسيد  عين  فلتسييب:)

علر و فلسيد فملهرفزي محلد مسيبفن)

ملد0 غيب محدو 0).

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فال دفع 

فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية بانزكان)

 وم)18) نا ر)2321))تحت رقم))114
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 EMERGENCY AND شركة

  HOME CARE CENTER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0  

تأســـيــس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب)32 

شركة) أسست  بأكا  ر  نونرب2323)

ذفت مسؤولية محدو 0.)

 EMERGENCY شركة) فلتسلية:)

  AND HOME CARE CENTER

فلهدف مركز فإلسعافات فملنزلية))))))

فملقر فالآتلاعي:)زنقة)612)رقم)29 

بوفركان أكا  ر.)

فملد0:)99)سنة من تاريخ فلتقييد في)

فلسجل فلتجاري

133.333) رهم موزع) فلرأسلال:)

على)1333)حصة بلقدفر)133) رهم)

للحصة موزعة كالتالي:

هللا) عبد  للسيد  حصة  (633  -
أورف ي.

عفاف) لالنسة  حصة  (134  -
أورف ي.

133)حصة للسيد محلد فؤف )  -
أورف ي.

آمينة) لآلنسة  حصة  (133  -
أورف ي.))

فلتسييب:)تم تعيين فلسيد عبد هللا)
فلذي قبل) أورف ي مسيبف للشركة و 

فملهلة ملد0 غيب محدو 0.
فلشركة مسجلة بالسجل فلتجاري)
بتاريخ) بأكا  ر  فلتجارية  باملحكلة 
و) (،45671 12/01/2021)تحت رقم)
تم فإل دفع فلقانوني بنفس فملحكلة)
رقم) تحت  (12/01/2021 بتاريخ)

. 97869
الستخرفج وفلذكر

فلسيد عبد هللا أورف ي
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STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

STE DIYAFA SIDI TWAL
فألسا�سي) فلقانون  بلقت�سى 
تأسيس) تم  بتاريخ21/12/2020،)

شركة محدو 0 فملسؤولية).)
(:

ُ
)فملوفصفات فلتالية

:)شركة ضيافة سيدي) فلتسلية) (
                                                    STE DIYAFA SIDI TWAL(طوفل

فلهدف):)) فر فلضيافة
فملقر فالآتلاعي):) وفر تكا  سيدي)

بيبي شتوكة ف ت باها)
فملد0):))99)سنة ف فبتدءف من تاريخ)

فلتأسيس
رأسلالها):))133.333) رهم

فلسيد) بين  مشتبك  (: فلتسييب)
قيا ) وفلسيد0  هرفون  نورفلد ن 

بديعة).
نورفلد ن) للسيد  (: فإلمضاء)
حرفون وفلسيد0 قيا  بديعة بشكل)

منفصل.
باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 
بتاريخ) النزكان  فالبتدفئية 

15/01/2021)تحت رقم)99.  
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شركة ديفا اكسبور ش.م.م 
برأسلال فآتلاعي قدره 133.333 

 رهم
حي جط فلرملة 31 شارع فسكيكيلة 

لعيون
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تلت صياغة فلقانون) (12/11/2020
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0))ذفت فلخصائص فلتالية):)
فلغرض فالآتلاعي:)

فلسلك) فنوفع  آليع  تصد ر  (-
وفوفكه فلبحر.)تجار0 عامة)).)

فكسبور) شركة   فا  ( (: فلتسلية)
ش.م.م)

حي جط فلرملة) فملقر فالآتلاعي:) (
31)شارع فسكيكيلة لعيون

فملد0):)حد ت في)99)سنة)
فلرأسلال وفلحصص فالآتلاعية:)
133.333) رهم) في) فلرأسلال  حد  
فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
موزعة) (، 133) رهم للوفحد0) بقيلة)

كاألتي):)
-)ويحرف عبد هللا)533)حصة)

-)فمهال نزهة)533)حصة)
)فلتسييب:)فلشركة مسيب0 من طرف)
فلسيد ويحرف عبد هللا وذلك ملد0 غيب)
فهو) ( فلبنكي) فلتوقيع  .فما  محدو 0)
منفر  ومخول لكل من ويحرف عبدهللا)

أو فمهال نزهة
فلقانون) حسب  توزع  (: فألرباح)

فألسا�سي للشركة.
ثم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
(: فالبتدفئية بالعيون))تحت عد  رقم)

5259/2020))بتاريخ)17/11/2020.
مقتطف قصد فإلشهار)
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 STEDG BOULMELF  شركة
SARL AU ش. م. م
تأسيس شركة م م

في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2321 14) نا ر)
محدو 0 فملسؤوليةتحلل فلخصائص)

فلتالية):
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فسم) فلشركة  تحلل  (: فلتسلية)

 STE DG BOULMELF SARL AU
:)تحد  رأسلال) ( رأسلال فلشركة)

مقسم) 133.333) رهم  في) فلشركة 

133) رهم) بقيلة) 1333حصة  فلى)

لكل حصة مللوكةل حسن بوفمللف

WA139588): 1333 حصة

فملقر) تحد   (: فالآتلاعي) فملقر 

فالآتلاعي للشركة في فلعنوفن:شارع)

باها) ف ت  فلقصبة  حي  فلقصبة 

فشتوكة ف ت باها

تعلل فلشركة) فلهدف فالآتلاعي:)

في مجال بيع فلعقاقيب و موف  فلبناء)

وأشغال فلبناء

فلشركة) تسييب  تحد   فلتسييب:)

بوفمللف فلسيد:حسن  طرف  من 

WA139588

تم ف دفع فمللف فلقانوني للشركة)

لدى فملحكلةفالبتدفئية النزكان تحت)
رقم143)بتاريخ)19/01/2021
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 STE « DELICE FLEG «

S.A.R.L. AU
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 بشريك وحيد

بلقت�سى فلعقد فلعرفي فملؤرخ في)
تلت صياغة فلقانون) (11/03/2020

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فالسا�سي 

ذفت) وحيد  شريك  فملحدو 0 

فلخصائص فلتالية:

فسم) تحلل  فلتسلية:فلشركة 

 DELICE FLEG SARL. AU

فلهدف فالآتلاعي:

بيع وشرفء)فلخضر وفلفوفكه
مكرر) (14 (: فالآتلاعي) فملقر 

تيليال،) (6 فلخوفرزمي) (B1 علار0)

تيكيوين،فكا  ر

فملد0))):)))محد 0 في)99)سنة)

فلرفسلال):محد  في مبلغ)13.333 

 رهم مقسم إلى)133)حصة فآتلاعية)

بلائة  رهم للحصة فلوفحد0 مقسلة))))))))))

كلا  لي)133حصة.

فلتسييب):)فمينة بوملاني
من فالآتلاعية:تبدأ   فلسنة 

 31) نا ر وتنتهي في)31) آنرب)
باملحكلة) فلقانوني:تم  فال دفع 
فلتجاريةباكا  ريوم12 نا ر) فملحكلة 

2321تحت عد  رقم)97879.
مقتطف قصد فالشهار.
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 إف ب أش طرونس 
ش.م.م.ش.و

FBH TRANS SARL AU 
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (04/01/2021
ذفت فملسؤولية فملحدو 0  فت شريك)

وحيد جصائصها كالتالي):
فلتسلية):)»)إف ب أش طرونس)»

لحساب) فألفرف   نقل  (- (: فلهدف)
فلغيب)،

) وفربوحنيك) (: فالآتلاعي) فملقر 
فنشا ن،) (،1 رقم) فلوطنية  فلطريق 

فشتوكة ف ت باها.
)فملد0:)99)سنة.

133.333) رهم) فلرأسلال) (
1333)حصة فآتلاعية) مقسلة على)
من فئة)133) رهم للحصة فلوفحد0،)

للشريك فلوحيد:
)فلسيد بوآليع محلد).

فلشركة) بتسييب  فلتسييب:) تعهد 
غيب) ملد0  محلد  بوآليع  فلسيد  إلى 

محد 0،)أما فلتوقيع فينسب له.
وقد تم فإل دفع فلقانوني بكتابة) (
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) (2321 (/01/19 بفنزكان بتاريخ)
رقم) فلتجاري  وفلسجل  (،131 رقم)

22171
للخالصة و فلبيان

عن فملسيب
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 STE  FASA BUISNESS  SARL
بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2321 18) نا ر)
محدو 0 فملسؤولية))فملليزفت فلتالية):

 FASA شركة) ( (: فلتسلية)

BUISNESS)ش.م.م.

فلتعبئة) موف   بيع  (: فلهدف)

وفلتغليف)–)تجار0 عامة.

تجزئة) (31 رقم) فالآتلاعي:) فملقر 

برماط)2)حي تلزفرت ف ت ملول)).)

فملد0):)))99)سنة.

 133.333 (: رأس فملال فالآتلاعي)

1333حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)

133) رهم للحصة فلوفحد0.

فلتسييب:))فتيحة فرحات.

فلسنة فالآتلاعية)):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

آجر  آنرب من كل سنة.

وتم فإل دفع فلقانوني لهذف فملحضر)

فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة 

 112 رقم) تحت  ( بانزكان) فالبتدفئية 

وفلسجل فلتجاري رقم)22151)بتاريخ)

18/01/2021)م.
من فآل فلنسخة وفلبيان
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جونيس اموبيليغ  

   JEUNESSE IMMOBILIERE  
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (06/01/2021

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 جصائصها)

كالتالي):

فلتسلية):)آونيس فموبيليغ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

منعش) (: (- فالآتلاعي) فلهدف 

عقاري

-)مطور فلبنا ات)

-)مقاول في أشغال فلبناء)

تجزئة) (،51 رقم) فملقر فالآتلاعي:)

سوس فلعاملة،)ف ت ملول)

فملد0):)99)سنة.

133.333) رهم) فلرأسلال)

1333)حصة فآتلاعية) مقسلة على)

من فئة)133) رهم للحصة فلوفحد0,)

مقسلة على))فلشركاء)كالتالي):)

 533 فحلد) فملنصوري  فلسيد 

حصة فآتلاعية,

حصة) (533 ف در) فبال  فلسيد  (

فآتلاعية.)))

فلشركة) بتسييب  فلتسييب:) تعهد 

إلى فلسيد فملنصوري فحلد ملد0 غيب)

محد 0.

للسيد) فلبنكي:) نسب  فلتوقيع 

فملنصوري فحلد أوفلسيد فبال ف در))

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

بتاريخ) (87 رقم) تحت  بانزكان 
فلتجاري) وفلسجل  (,14/01/2021

رقم)22123
للخالصة و فلبيان

عن فملسيب

367 P

  STE ITIC SOLUTION  SARL
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سى  (
فلقانون) وضع  تم  (23/10/2020

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتاسي�سي 

فملحدو 0 تحلل فلخصائص فلتالية:

 ITIC SOLUTION (: فلـتـسـليـــــــــــــــة)

 SARL

فلشكل):))فلشركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0.

وجدمات) أشغال  (: فلـلـوضـــــوع)

فملعلوميات)/)فلتكوين فملنهي وفملستلر)

فلربفمج) وبيع وإصالح آليع  شرفء) (/

وفألآهز0 فملعلوماتية.
3)علار0) )رقم) (: فلـلـقر فالآـتـلاعــي)

كروم شارع فلخنساء)حي أزماني أوال )

تا لة.)

مــــــد0 فلشركــــــة):))99))سنة.)
رأسلـــال فلشركـــة)):)مئة فلف  رهم)

فلـتسـيـيــــــــــــــــــر):)محلد صربون.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

بتاريخ:) (12 رقم) تحت  تارو فنت 
فلتجاري) رقم سجلها  (08/01/2021

هو):)7317.                                             

368 P
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CABINET JCE

 INTERNATIONAL
 COMPANY OF EXPERTISE

AND STUDIES
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0
في) فملؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (24/12/2020
بالخصائص) محدو 0  فملسؤولية 

فلتالية):))
 INTERNATIONAL (: فالسم)
 COMPANY OF EXPERTISE AND

 STUDIES
 BUREAU D’ETUDES (: فلهدف)

 TECHNIQUES
 .

 133.333 (: فملجلوعة) رأسلال 
)مائة فلف)) رهم))

فلتسييب):))فلسيد شندرو فحلد.))
 833 شارع رقم) (: فملقر فالآتلاعي)
رقم)19)فلطابق فالول فملسيب0 فكا  ر.

فملد0):))99)سنة
لللجلوعة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)
بتاريخ) (97894 رقم) فكا  رتحت 

. 13/01/2021
369 P

مون فيش
تاسيس شركة

فالسم مون فيش
فلهدف بيع فلسلك بالجللة نقل)

فلبضائع للغيب فالستيبف  و فلتصد ر
فلشكل):شركة محدو 0 فملسؤولية)

بشريك وفحد
رفس فملال):)133333) رهم

 13 بلوك) فلغريب  حي  (: فلعنوفن)
زنقة24)تكوين فكا  ر

فملسيب):)فلسيد سعيد  اسين
فملد0):)99))سنة

للشركة))) فلتجاري  فلسجل  وضع 
باكا  رتحت) فالبتدفئية  باملحكلة 

رقم45761) وم)19/01/2021.
370 P

GROUPE CHABELEC
فلتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (18/12/2020

ذفت مسؤولية محدو 0))مليزفتها كلا)

 لي):

  GROUPE CHABELEC(:فلتسلية

فملوضوع:)فلكهرباء)وفلبناء)

رقم) (11 بلوك) فالآتلاعي:) مقرها 

29)حي سيدي محلد فكا  ر.

تاريخ) من  فبتدفء) سنة  (99 فملد0:)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال:)133.333) رهم.

فلحسين) فلشركة:) في  فملساهلون 

شبلي

فإل فر0:)فلحسين شبلي

فاتح) من  تبتدئ  فملالية:) فلسنة 

 نا ر فلى)31) يسلرب من كل سنة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية ب فكا  ر)

رقم) تحت  (15/01/2021 بتاريخ)

97925

371 P

 STE GREAT FUTURE SARL   

شركة ش.م.م 
رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 32 مبنى رقم 

118 شارع فلحسن فألول فلدفجلة 

مد نة أكا  ر 

تأسيس شركة
بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (03/09/2020

محدو 0 فملسؤولية ذفت فملليزفت)

فلتالية):

 GREAT (« ( ش.م.م) ( فلتسلية:) (

FUTURE)»)شركة))

فلطالب) بين  فلوساطة  (: فلهدف)

وفألكا  ليين فملغاربة وفألآانب

فملقر فالآتلاعي):)رقم)32)مبنى رقم)

فلدفجلة) فألول  فلحسن  شارع  (118

مد نة أكا  ر).

 133.333 (: رأس فملال فالآتلاعي)

1333)حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)

133) رهلا للحصة)

)على فلشكل فلتالي):

- 533)حصة للسيد  اسين منيب

- 533)حصة للسيد أسامة بويحا

فلسا 0) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)

بتوقيع) (، منيب  اسين وبويحة أسامة)

وفحد من أحد فملد رين إلى فإل فرفت)

فلعامة وفلخاصة).ولفتب0 غيب محدو 0

فلسنة فالآتلاعية:):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

آجر  آنرب من كل سنة).

قلم) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر تحت فلرقم:)

97733)بتاريخ)31/12/2020

وتم فإل دفع فلقانوني لهذف فلعقد)

فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة 

فلتجارية بأكا  ر تحت فلرقم:)97733 

وفلسجل فلتجاري رقم)45595)بتاريخ)

  31/12/2020
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  STE GOLD YAM NEGOCE

SARL AU
إنشاء شركة ذفت مسؤولية محدو 0  
 STE GOLD YAM فسم فلتجاري)

  NEGOCE  SARL AU
حي) (733 زنقة) (88 رقم) (- فلعنوفن)

ف ت فوبيه فلدشيب0 فلجها  ة

)فملهام):)-))أعلال متنوعة أو فلبناء))

-)تجار0

 133.333 ( (: فلشركة) مال  رأس 

 رهم

فلتسييب):)-))فلسيد0 فلزهر0 شفيق:)

مشاركة ومسيب0 للشركة

تم فإل دفع فلقانون فألسا�سي لدى)

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

تحت) (18/01/2021 بتاريخ) فنزكان 
فلتجاري) وفلسجل  ( (115 ( رقم)

رقم22157 

373 P

 GENERAL AUTO PARTS AIT
MELLOUL  SARL
رأسلالها)133.333) رهم)

إعالن بتأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   وبلوآب 

تأسست شركة ذفت) (2321 4) نا ر)  

إسم)))) تحت  فملحدو 0  فملسؤولية 

 GENERAL AUTO PARTS AIT

MELLOUL SARL

)هدفها):)بيع أآزفء)فلسيارفت
حي) (171 رقم) (: فلعنوفن فلتجاري)

فلحرفيين فلحي فلصناعي ف ت ملول.))))
133.333) رهم موزعة) رأسلالها)

إلى)1333)حصة قيلة كل حصة)133  

 رفهم،)موزعة كلا  لي:

-)فلسيد فؤف  فمللح))533)حصة

-)فلسيد  اسين فمللح))533حصة

تسييب فلشركة تم تعيين فلسيد) (-

غيب) ملد0  فلشركة  مسيب  فمللح  فؤف  

محدو 0 مع تخويله كامل فلصالحيات)

حسب فلقانون فألسا�سي للشركة.

فملد0:)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بلكتب) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط لدى فالبتدفئية بانزكان تحت)
رقم)127))بتاريخ))19/01/2021

 GENERAL فلشركة) سجلت 

 AUTO PARTS AIT MELLOUL

SARL)بالسجل فلتجاري بانزكان تحت)
رقم)22165))بتاريخ)19/01/2021.

374 P

حسابات ف ميم ش.م.م

  IFGUISS TOUR شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 وذفت فلشريك 
فلوحيد

بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ)
فلقانون) وضع  ثم  36) نا ر2321)

محدو 0) شركة  لتأسيس  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  وذفت  فملسؤولية 

باملليزفت فلتالية:

  IFGUISS TOUR(فلتسلية:)شركة

فملسؤولية) ذفت  شركة  فلشكل:)

فملحدو 0 وذفت فلشريك فلوحيد.
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رأسلال) حد   فلشركة:) رأسلال 

233.333) رهم مقسلة) فلشركة في)

بقيلة) ( فآتلاعية) حصة  (2333 إلى)

ملكية) في  للوفحد0 وهي  133) رفهم 

فلسيد مكدى عبد هللا

مقر فلشركة):)كرفج رقم)49)مكرر)

بلوك)2)تجزئة تنلل ف ت ملول.

فلسيارفت) تأآيب  فلشركة:) نشاط 

بدون سائق

عين فلسيد مكدي عبد) فلتسييب:)

غيب) ملد0  للشركة  وحيد  هللا كلسيب 

محدو 0.

:)فلشركة ملزمة بالتوقيع) فلتوقيع)

فلوحيد للسيد مكدي عبد هللا

فلسنة فملالية):)من)31) نا ر فلئ)31 

 يسلرب)

فملد0):))مد0 فلشركة محد 0 في)99 

سنة

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  ثم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية النزكان)

 وم15/01/2021))تحت رقم)131

ورقم فلسجل فلتجاري هو)22137      

375 P

 Sté   HOTEL NEGOCE

GESTION  SARL AU
بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2321 (/01/05

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلوحيد فملليزفت فلتالية):

 HOTEL شركة) فلتسلية:)

ش.م.م ذفت) ( (NEGOCE GESTION

شريك وحيد

فلهدف:)فندق ومطعم.

 1 رقم) فالآتلاعي:فلشقة  فملقر 

حي) تيغانلين  شارع  فلفضيلة  علار0 

فلسالم فكا  ر).)

فملد0):)))99)سنة.

 133.333 (: رأس فملال فالآتلاعي)

1333حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)

133) رهم للحصة فلوفحد0.

فلتسييب:)عبد فللطيف بوحجر).

فلسنة فالآتلاعية)):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

آجر  آنرب من كل سنة.

وتم فإل دفع فلقانوني لهذف فملحضر)

فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة 

 97962 رقم) تحت  بأكا  ر   فلتجارية 

و فلسجل فلتجاري رقم45751)بتاريخ)

18/01/2021)م.
من فآل فلنسخة وفلبيان
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HD CONSEILS 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

تأسيــس شركة.
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 21)أكتوبر)2321،)تم تأسيس شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 جصائصها)

كالتالــــي):

 HD CONSEILS((:فلتسلية

فلهدف فالآتلاعي:)فالستشارفت في)

تنظيم وتسييب فملقاوالت)

فلسعا 0) إقامة  فالآتلاعي:) فملقر 

فملحلدي) حي  (32 علار0) (27 رقم)

أكا  ر.

فملد0)99)))سنة.)

13.333) رهم مقسلة) فلرأسلال)

فئة) من  فآتلاعية  حصة  (133 إلى)

133) رهم للحصة فلوفحد0،)منتسبة)

53)حصة) للشريكين أومست ف ريس)

وأمناي حسن)53)حصة.

فلشركة) بتسييب  يعهد  فلتسييب:)

إلى فلسيد أومست ف ريس ملد0 غيب)

له) فينسب  فلتوقيع  أما  محـد 0،)

كذلك.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت) (35-31-2321 بتاريخ) باكا  ر 

رقم)97819.
للخالصة وفلبيان

عن فملسيب،

377 P

 SOCIETE HAFIDI DES

 TRAVAUX GUELMIM
 Société(à(Responsabilité(Limitée

 AU  au(Capital(de 2.000.000

Dhs

 Adresse : N°124 RUE

 CHANGUIT AVENUE YOUSSEF

 BEN TACHFINE GUELMIM

ICE : 002709943000094

تـــأسيــس  شركة
بتاريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  ثــم  (،05/01/2021

باملليزفت) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلتالية:

حفيظي) شركة  ( (: فلتسلية)

لألشغال كلليم.

124)زنقة) فملقر فالآتلاعي):)فلرقم)

شارع  وسف فبن تاشفين) ( شنكيط)

كلليم.))

2.333.333) رهم) فلرأسلـــــــــــــال:)

فئة) من  حصة  (2333 على) مقسلة 

1333) رهم)

متــعد 0) أشــغال  (: فلهـــــــــــــــــدف)

وفلبنــاء

فلشــــــــــــــركاء):)

حفيظي  وسف)23333)حصة)

فملسيب فلقانوني:)حفيظي  وسف).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئي كلليم بتاريخ)08/01/2021 

تحت رقم)2021/04 

378 P

اوف 7 امبريسيون
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سى  (

فلقانون) وضع  تم  (.2321//05/01

فلتاسي�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

فلشريكة))فلوحيد0 تحلل فلخصائص)

فلتالية:

فمربيسيون- (7 فوف) (: فلـتـسـليـــــــــــــــة)

فملسؤولية) شركة  فت  ( (: ( فلشكل)

فملحدو 0 فلشريكة فلوحيد0).

فشهارية) وكالة  (: فلـلـوضـــــوع)
-فلتجار0.

فلـلـقر فالآـتـلاعــي)):)رقم)14)شارع)
فلعقا  حي فلدفجلة)-))–)فكا  ر).

سنة فبتدفء) ( (99 (: مــــــد0 فلشركــــــة)
من  وم تأسيسها.))

رأسلـــال فلشركـــة):))133.333 رهم)
فئة) من  حصة  (1333 على) مقسم 
فتيحة)  0 للسيد  ( كلها) ( 133) رهم)

فلضعيفي.)
فألربــــــــــــــــــاح):) تم فقتطاع نسبة)%)5 
من فألرباح))لالحتياط فلقانوني وفلباقي)

حسب تقرير فلشريكة فلوحيد0.
من) فلشركة  تسيب  (: فلـتسـيـيـــــــــــــر)
طرف فلسيد0):)فتيحة فلضعيفي.)مع)

كل صالحيات فالمضاء.))
فلسنـــة فالآتلـاعيـة):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنبـــــر)
لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 
) ـوم) باكا  ر) فلتجارية  ( فملحكلة)

18/01/2021)تحت رقم)97963
379 P

بلو ويف لودج
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  (2321//01/07
فلتاسي�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)
فلشريكة))فلوحيد0 تحلل فلخصائص)

فلتالية:
فلـتـسـليـــــــــــــــة):)بلو ويف لو ج

)شركة  فت فملسؤولية) (: ( فلشكل)
فملحدو 0 فلشريك فلوحيد))

فلنزل) فستغالل  (: فلـلـوضـــــوع)
فلسياحية))وفملطاعم).

فلـلـقر فالآـتـلاعــي):)ف ليوف فر)153 
آلاعة تامري)-))–)فكا  ر).

مــــــد0 فلشركــــــة))):)99))سنة فبتدفء)
من  وم تأسيسها.)

رأسلـــال فلشركـــة))):))133.333 رهم)
مقسم على)1333)حصة من فئة)133 
 رهم))كلها))للسيد 0 حلاش نسرين.)

فألربــــــــــــــــــاح):) تم فقتطاع نسبة)%)5 
من فألرباح))لالحتياط فلقانوني وفلباقي)

حسب تقرير فلشريكة فلوحيد0.)



1859 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

من) فلشركة  تسيب  (: فلـتسـيـيـــــــــــــر)
مع) نسرين.) حلاش  (: فلسيد0) طرف 

كل صالحيات فالمضاء.
فلسنـــة فالآتلـاعيـة):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنبـــــر)
لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 
باكا  ر  ـوم) فلتجارية  فملحكلة 

18/01/2021)تحت رقم)97959
380 P

AKAOU
فكاو للنقل .م.م. م. ش.و

تأسيس شركة
في) فملؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

2021/01/13تم تأسيس شركة
فكاو للنقل).م.م.)م.)ش.و

هدفها):)نقل فلسلع وفألمتعة للغيب.
فشتوكة) ببلفاع  مركز  (: فلعنوفن)

ف ت باها.
133.333) رهم موزعة) رأسلالها)
حصة) كل  قيلة  حصة  (1333 إلى)

133 رهم)
)تم تعيين فلسيد فكاو فليز د كلسيب)

و فملوقع للشركة ملد0 غيب محدو 0.
سنة) (99 :مد0 علر فلشركة) فملد0)

من تاريخ تأسيسها فلنهائي.
فلسجل فلتجاري فإل ضاحي رقم) (

 22131
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ألنزكان  فإلبتدفئية 

2321))تحت رقم)97. 
381 P

شركة يوديسلو 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد 
رأسلالها 133.333  رهم 

فملقر فالآتلاعي : زنقة رقم 2 بقعة 
2825 فلحي فملحلدي فكا  ر  

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) باكا  ر،) فملسجل  (08/10/2020
تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

فلتسلية):))شركة  و يسلو
فلغرض فالآتلاعي)):)توزيع وتسليم)

فملنتجات فلغذفئية وفلصناعية).

فملقر فالآتلاعي):)زنقة رقم)2)بقعة)

2825)فلحي فملحلدي فكا  ر))

فملد0)):)99))سنة)
رأسلال فلشركة):)133.333)) رهم)

مقسلة))إلى)1333))حصة فآتلاعية)

من فئة)133) رهم للوفحد0.

فلسنة فملالية):)من)31)) نا ر إلى)31  

 آنرب من كل سنة)

فلتسييب):)فلشركة مسيب0 من طرف)

فلسيد عبد فلجليل فكويس)))

باملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع 

 96832 رقم) تحت  باكا  ر  فلتجارية 

بتاريخ)23/10/2020 .

382 P

SOCIETE AIT BABASS
فلعنوفن : حي فألمل 1 رقم 137 

فلعيون

فلتأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (،2323 أغسطس) (24 بتاريخ)

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

فلخصائص فلتالية):

 SOCIETE (: فلقانونية) فلتسلية 

.AIT BABASS

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.
1)رقم) :)حي فالمل) فملقر فالآتلاعي)

137)فلعيون.

منعش) (: فالآتلاعي) فلغرض 

وبيع) شرفء) فلبناء.) أشغال  عقاري.)

فلعقارفت فملبنية وفملجهز0 وفلصالحة)

للبناء.)تجزئة وتجهيز فألرف�سي إلى بقع)

فملباني.) وتجهيز  كرفء) للبناء.) صالحة 

فلتجار0 فلعامة.

فملعامالت) آليع  عامة  وبصفة 

وفملبا الت فلتجارية فلتي من شأنها أن)

تنمي وتوسع من نشاط فلشركة.

في) حد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

بالكامل) محرر0  133.333) رهم 

1333)حصة فآتلاعية) ومقسلة إلى)

فلوفحد0) للحصة  133) رهم  بقيلة)

وكلها لفائد0 فلشريك فلوحيد فلسيد)

باباس محلد.

تم تعيين فلسيد باباس) (: فلتسييب)
محلد مسيبف وحيدف للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.
من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)
تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاري)

باملحكلة فالبتدفئية بالعيون.
من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 
31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.
فألرباح):)تخصم جلسة باملائة من)
فلقانوني) فالحتياط  لتأسيس  فألرباح 
وفلباقي  وضع تحت تصرف فلجلعية)

فلعلومية للشركة.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
 2323 أغسطس) (24 بالعيون بتاريخ)
تحت فلرقم)1921.)وفلسجلة بالسجل)

فلتجاري فلتحليلي رقم)32681.
للنشر وفلبيان

فملسيب

383 P

STE HAK MATERIAUX
SARL

شركة هاك موف  ش.م.م
رأسلالها 533.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 68E فلحي 
فلصناعي تاسيال فلدشيب0 فنزكان

قفل مسطر0 فلتصفية
فلعام) فلجلع  قرفر  بلقت�سى 
22) يسلرب) فملؤرخ  وم) فالستثنائي 
ش.م.م) موف ») »هاك  لشركة) (2323
مقرها  533.333  رهم،  رأسلالها 
فلصناعي  فلحي   68E  : فالآتلاعي 
تاسيال فلدشيب0 فنزكان، تقرر ما  لي :
فملصا قة على حسابات فلتصفية.
قفل مسطر0 فلتصفية وإبرفء)ذمة)

فملصفي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط 
فالبتدفئية بانزكان بتاريخ)31) يسلرب)

2323)تحت رقم)2385.
من أآل فلنسخة وفلبيان

عن فملصفي بنسوبي محلد

384 P

HOUMANI VERTA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها 133.333 فلدرهم
 فلكائن مقرها رقم 239 بلوك أ 

حي فلهدى أكا  ر
فلسجل فلتجاري رقم 33387

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
33) آنرب) بتاريخ) فملؤرخ  فالستثنائي 

2323،)قرر فلشركاء)ما  لي:
 33 من) لشركة  فملسبق  فلحل 

 آنرب)2323
كلال) فلحلاني  فلسيد  تعيين 

مصفي فلشركة
كلقر) فالآتلاعي  فملقر  تحد د 

فلتصفية.
فلقانوني) فإل دفع  تم 
بتاريخ) بأكا  ر  فلتجارية  باملحكلة 

15/01/2021تحت رقم)97923.
385 P

 STE MAALA
 CONSTRUCTION  SARL

فلشركاء)) قرفر  ( محضر) بـلـوآـب 
بـتـاريـخ)))2020/12/29)تقرر ما  لي):

)حل مسبق للشركة.
فلسيد عبد هللا  فموالي) تعيين  (
مقر) تحد د  و  للشركة  كلصف 

فلشركة كلقر للتصفية.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط 
 123 رقم) تحت  بانزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ)2021/01/18.
من فآل فلنسخة وفلبيان)

386 P

 STE   FAJIMOUL TRAVAUX
SARL

 Siège(social : SOUK(TLAT
 CENTRE OUZIOUA

AOUOLOUZE
Tél/ 0666419126

DISSOLUTION
فلجلع) محضر  بلقت�سى 
في) فملنعقد  فلعا ي  فلغيب  فلعام 

25/12/2019)))ثم بلوآبه):
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في) ووضعها  للشركة  ( نهائي) حل 
تصفية))

فلحسين))) موالي  ف ت  ( تعيين)
مصفية))للشركة).

 SOUK ( تثبيت مقر فلتصفية في)
 TLAT CENTRE OUZIOUA

AOUOLOUZE
باملحكلة) فلقانوني  ( فال دفع) ثم 
بتاريخ)) و فنت  بتار  فلتجارية 

13/11/2020))تحث)))رقم))1464. 
387 P

ECO FUEL
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 )في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 27 
شارع فلوحد0 فلوطنية ليزفميكال 

فكا  ر فملغرب.
ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلجلعية فلعامة غيب فلعا  ة لشركة)
مسؤولية) ذفت  شركة  (ECO FUEL
فكتوبر) من  (39 بتاريخ) محدو 0 
 18 بتاريخ) بأكا  ر  مسجل  (2319
عد ) فملدفجيل  كناش  فكتوبر2319)
 26917 أمر باستخالص عد ) (،942

تم فالتفاق وفلتبف�سي على ما  لي:
-)إ نهـاء)علليات فلتصفية)

-)إ برفء)ذمة فملصفي.
في) فلشركة  علـــى  فلتشطيب  (-

فلسجل فلتجاري وفلضريبة فملهنية.
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري)

.23121
388 P

STE ENTRO-MED SARL AU
 SOCIETE A RESPONSINILITE

LIMITEE AU
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL: HAY(SAADIYNE
2 RUE 2 N°53 GUELMIM

    IF : 18754289       RC : 1211
ICE : 001580946000084

تعد الت قانونية
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
بتاريخ.) فلشركة  بلقر  فملنعقد 
فملسجل) (، بكلليم) (،14/12/2020
قرر) 16/12/2020تحت.) ( بتاريخ)

فلشريك فلوحيد ما  لي):

فلتصفية فلنهائية))للشركة

كـتابة) تـم  فلـقانـونـي:) 2)فإل ـدفع 

فلضـبط باملحكلة فالبتدفئية بكلليم)

بتاريخ)06/01/2021)تحـت رقـم)32 .

389 P

ESPACE WIAM  SNC 
فملقر فالآتلاعي: شارع فملقاومة حي 

فلصهريج فلزفك. 

فلسجل فلتجاري رقم: 1691 بكلليم.

.ICE : 001842749000084

تصفية  شــــركة فلتضامن.
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

وفملسجل  وم) (23/11/2020

تم عقد فلجلع فلعام) (14/12/2020

 ESPACE WIAM فالستثنائي لشركة)

رأسلالها) فلتضامن،) شركة  (SNC

13.333) رهم،)حيث تقرر ما  لي:

فلحسابات) على  فملصا قة  (-

فلنهائية لقفل فلتصفية.

فلنهائي) فلقفل  عن  فإلعالن  (-

من) فملصفي  ذمة  إبرفء) و  للتصفية 

مهلته.

)وقد تم فإل دفع فلقانوني للشركة)

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

تحت) (،21/12/2020 بكلليم،) وم)
فلتجاري) فلسجل  (،331/2020 رقم)

رقم)1691.

390 P

شركة بروكواد الوزير ش.م.م. 

ش.و
فلجلع) محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) فملنعقـد  فالستثنائي  فلعام 

15/12/2020)تقرر ما لي

حل مسبق للشركة))))))))))))))))))))))))

تعييـن مصفي للشركة))))))))))))))))))))

آعل مقر فلتصفية مقر فلشركة

باملحكلة) فلقانوني  إل دفع  تم 

فإلبتدفئة ألنزكان تحت رقم))63)بتاريخ)

12/01/2021

391 P

 STE  AJIAL MASSA  شركة

A.U
حل فلشركة – فعتلا  فلتصفية 
فلو  ة – تعيين مصف – تحد د 

مقر فلتصفية
مدفوالتها) إثر  على  (: أوال)

بتاريخ17/12/2020)قررت فلجلعية)

 AJIAL لشركة) فلعا  ة  غيب  فلعامة 

MASSA  SARL A.U)شركة محدو 0)

فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 

فملوآو ) 13.333) رهم  برأسلال)

محلد) شارع  ب  فالآتلاعي  مقرها 

ف ت) ماسة شتوكة  زفوية  ( فلسا س)

باها.))مسجلة بالسجل فلتجاري لدى)

فملحكلة فالبتدفئية بانزكان تحت رقم)

7953)ما  لي):)

-)حل فلشركة بصفة مبكر0 فبتدفء)

من)17/12/2020،

-وضع فلشركة في طور فلتصفية)

فلو  ة.

 CHAKIR ( فلسيد) تعيين 

MOUKRIM)))–)كلصفي للشركة

شارع) ب  فلتصفية  مقر  -تحد د 

محلد فلسا س)،)زفوية ماسة شتوكة)

ف ت باها

تم إنجاز فإل دفع فلقانوني) (: ثانيا)

تحت) بانزكان  فالبتدفئية  باملحكلة 

رقم)96)بتاريخ)2021/01/15

392 P

   STE SUNCHA NEGOCE

SARL AU
فلفسخ فملسبق

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقتضـى 

(،14/01/2021 في) فملؤرخ  فلعا ي 

  SUNCHA NEGOCE للشركة)

 SARL AU

)تقرر ما لي):)

من)) حل مسبق للشركة فبتدفء) (-

31/12/2021

مهام فلسيد0 أسلاء) تقرير إنهاء) (-

شرفان كلسيب0 للشركة).

شرفان) تعيين فلسيد0 أسلاء) (- ( (

كلصفية للشركة.

(: مقر فلفسخ فملسبق للشركة) (- ( (
رقم)418)بلوك)A)فلحي فلصناعي ف ت)

ملول.

بلكتب) تم  فلقانوني  -فإل دفع  (

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

بانزكان،)في)19/01/2021)تحت رقم)

.128

393 P

 Sté « ARMAS « SARL 
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها)333 133) رهم

فملقر فالآتلاعي :  وفر  أوال   بلعيد  

أوال  برحيل علالة تارو فنت

فملعترب) فلجلاعي  فلقرفر  بلقت�سى 

للشركاء) فستثنائي  عام  بلثابة آلع 

قرر شركاء) (2323 24) آنرب) ( بتاريخ)

رأس) ش.م.م  ( (« (ARMAS (« شركة)

مالها)133.333) رهم،))ما  لي):

ف ت بال) نقل فألسهم من فلسيد:)

))إلى فلسيد):) فوسليلان عبد فلحكيم)

علر حرفث).

بال) ف ت  ( (: فلسيد) فستقالة 

فوسليلان عبد فلحكيم)))

تعيين فلسيد)):)علر حرفث كلسيب))

في) فملفر   حقه  مع  للشركة  وحيد 

فلتوقيع على آليع فلوثائق)

  37 وقد ثم تعد ل فلفصول.36)و)

و15)من فلقانون فألسا�سي

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع  (

فالبتدفئية باملحكلة   فلضبط 

)بتار و فنت)14) نا ر2321)))تحت رقم)

. 19
مختصر لغا ة فلنشر

394 P

 GRUPO IGLESIAS Y  شركة

PINEDA MAROC  S.A.R.L
بيع حصص 

بلقت�سى محضرفلجلعية فلعامة)

  2317 13) وليو) بتاريخ) فالستثنائية 

تقرر ما  لي)):)
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شركة) بيع  على  فملصا قة 

 UMERSINDO IGLESIAS

فلسيد) من طرف  فمللثلة  (PENA sa

 GUMERSINDO IGLESIAS

فلتي) فلحصص  ملجلوع  ( (PINEDA

  LA STE ( رأسلال شركة) في  تللكها 

IGLESIAS Y PINEDA  S.A)وهي)939 

للحصة) 1333) رهم  بقيلة) حصة 

 939.333 ( فلوفحد0 أي ما مجلوعه)

 LA STE  IGLESIAS Y((رهم))لشركة 

PINEDA S.A

  ALI KERTAOUI((فستقالة فلسيد

من منصب مسيب فلشركة.

تم إ دفع فمللف فلقانوني للشركة)

لدى فملحكلة فلتجارية بطنجة تحت)
رقم)415)بتاريخ)33.31.2334 .

395 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 STE  HILOS TOURS
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

06/01/2021،)تم إقرفر ما  لي:

533)حصة من فلسيد) )تفويت) ( (-

محلد) فلسيد  إلى  بولغليب  عبدهلل 

ملكر .

533)حصة من فلسيد) تفويت) ( (-

عبدهلل بولغليب إلى فلسيد جالد نعوم.

-))فستقالة فلسيد0 ف لان بوعدي)

كلسيب0 للشركة.

-))فلتسييب للسيد جالد نعوم.

)فلتوقيع لصالح فلسيدفن جالد) (-

نعوم ومحلد ملكر .

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية بأكا  ر بتاريخ)14/01/2021 

تحت رقم)97913.      

396 P

 AU   SOCIETE MDJ شركة

TRANS  SARL ش. م. م
بيع حصص 

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

  28/12/2020 بتاريخ) فالستثنائية 

تقرر ما  لي)):)

فلسيد) بيع  على  فملصا قة  (-
فلحصص) ملجلوع  محلد  آيجي 
شركة) رفسلال  في  فلتي  للكاها 
AU  SOCIETE MDJ TRANS sarl
وهي733.)حصة بقيلة)57,14).) رهم)
مجلوعه ما  في  فلوفحد0   للحصة 
   43.333) رهم))لسيد أنور  آيجي.

-)رأسلال فلشركة):) تكون رأسلال)
 133 بقيلة) حصة  (1333 ( فلشركة)

 رهم))لكل حصة مللوكة كلا  لي):
133.333):)1333)حصة))

-))تم ف دفع فمللف فلقانوني للشركة)
لدى فملحكلة فالبتدفئية إنزكان تحت)

رقم)134.)بتاريخ)15/01/2021
397 P

 Société « NIMAT« S.A.R.L
A.U

Au(capital(de 100.000 DH
 SIEGE(SOCIALE :LOT

 ABDELMOUMEN(IMM. N°
 A, APT(N° 102 DCHEIRA –

INEZGANE
ICE : 001680477000035

فستثنائي) ( عرفي) عقد  بلقت�سى 
تقرر) (،17/06/2020 بتاريخ) للشركاء)

ما لي):
فلحصص) تفويت  إقرفر عقو   (- (
آد  وفملصا قة) فالآتلاعية لشركاء)

عليها.
فلجد د) فلتقسيم  تأكيد  (-

للرأسلال فالآتلاعي،
فملقر) تحويل  على  فملصا قة  (-
فملستو ع) (« إلى) للشركة  فالآتلاعي 
فلفطوفكي،) حلان  شارع  (28 رقم)

فلدشيب0 فلجها  ة)–)إنزكان».
فملسيب،) فستقالة  على  فملوففقة  (-
تحد د) مع  آد د  مسيب  وتعيين 

صالحياته ومهامه فلقانونية.
-)تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة)

بعد عد0 تعد الت قانونية.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  ثم  وقد 
فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط 
  119 ( ( فالبتدفئية بإنزكان،)تحث رقم)

بتاريخ)))18/01/2021
حرر بأكا  ر في):)18/01/2021

عـن فلـلسـيـرين

398 P

مكتب حسابات شحو ي

 SOCIETE INES Y HENOS

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي بدوفر 

فلخليس فلقليعة ف ت ملول فملغرب
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.21563

تفـــــويت حصص
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تلت) من  آنرب2323) (33 فملؤرخ في)

فملصا قة على):

)0)فلحسين) فلسيد) تفويت  (.1

فآتلاعية) حصة  فلزفهيب1333)

لفائد0) حصة  (1333 أصل) من 

بتاريخ) فلزوفني  هللا  عبد  ((0( فلسيد)

.30/12/2020

للشركة) آد د  مسيب  تعيين  (.2

كلسيب) ( فلزوفني) عبد هللا  فلسيد)0))

فملسيب) فستقالة  لقبول  وحيدتبعا 

فالول.)

من) فلتالية  فلبنو   تعد ل  (.3

للشركة.فلبند) فالسا�سي  فلقانون 

6و7و14و17

تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة) (.4

من) (19 بتاريخ) بإنزكان  فالبتدفئية 

 نا ر2321)تحت رقم)139

399 P

شركة انيسياتيف برو 
فلعا ي) فلغيب  فلعام  فلجلع 

لشركة) (2323 17) يسلرب) فملؤرخ في)

رأسلال) م  م  ش  برو  فنيسياتيف 

فالآتلاعي) مقرها  ) رهم  (133.333

طاطا)) فلحصن  فم  فوكا  ر  فمي   وفر 

قرر ما لي):)

-)تفويت أسهم فلشركة.

فلسيد عبدفلقا رفولعو ) تعيين  (-

مسيبف للشركة.)

 فإل دفع باملحكلة فالبتدفئية بطاطا

في)15) نا ر)2321)تحت رقم)34.

400 P

شركة لعراي�سي اليكترونيك
ش.م.م

برأسلال قدره : 13.333   رهم

رقم 31 شارع محلد IV فلحي 

فلصناعي ف ت ملول فنزكان

فلعام فلجلع  محضر   بلقت�سى 

22)أكتوبر) فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)

2323،)تلت فملصا قة باإلآلاع على)

فملقتبحات فمتية):)

عبد) لعري�سي  فلسيد  قيام  (-

75)حصة فملللوكة) فللطيف بتفويت)

له  فجل فلشركة إلى فلسيد فلدفو ي)

فلدفو ي) فلسيد  حسن حيث أصبح 

حسن فلشريك فلوحيد للشركة.)

فلدفو ي حسن) فلسيد  تعيين  (- (

مسيبف وحيدف للشركة حيث يعو  إليه)

كل من فلتوقيعين فلبنكي وفالآتلاعي)

وذلك ملد0 غيب محدو 0.

)-)تغييب فلصبغة فلقانونية للشركة)

من ش.م.م إلى ش.م.م بشريك وحيد.

بالقوفنين) فملتعلقة  فلتغييبفت  (-

فألساسية.

-)صالحيات.)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

13) نا ر) بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2321)تحت عد  رقم)81/2021.
مقتطف قصد فالشهار)

401 P

شركة لوب كريسطال ايت ملول
ش.م.م

برأسلال قدره : 233.333  رهم

تجزئة فلسعا 0 32 رقم 19 ف ت 

ملول فنزكان

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)17) يسلرب)

2323،)تلت فملصا قة باإلآلاع على)

فملقتبحات فمتية):)

: تفويت فلحصص فالآتلاعية) (- 

فبرفهيم) بوكرفع  فلسيد  من  كل  قام 

وفلسيد0 فوبال لطيفة بتفويت مجلوع)

حصصهلا فالآتلاعية فلبالغة)2333 

حصة إلى فلسيد فلكارح سعيد.
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تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة) (-

إلى تجزئة فركانة رقم أ)–ف س)83)مكرر)

ف ت ملول فنزكان.

فالآتلاعي) فلغرض  فمتدف   (-

للشركة.

 -)تحويل فلصيغة فلقانونية للشركة

من ش.م.م.)إلى ش.م.م بشريك وحيد.

تعيين فلسيد فلكارح سعيد مسيبف)

وحيدف للشركة حيث  رآع فليه كل)

وفالآتلاعي) فلبنكي  فلتوقيعين  من 

وذلك ملد0 محد 0.)

فألساسية) فلقوفنين  تحد ث 

للشركة.

-)صالحيات.

فألساسية) فلقوفنين  تحد ث  (-

للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

8) نا ر) بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2321)تحت عد  رقم)54/2021
مقتطف قصد فالشهار

402 P

MADI CAR

Sarl

 N°2 IMMEUBLE(N°5

GROUPEMENT 9

RUE 1008 HAY(MOUHAMADI

AGADIR

فلجلع) محضر  بلقت�سى  (- (1

بتاريخ أكا  ر  في  فإلستئنائي   فلعام 

21) يسلرب)2323)تقرر ما لي):)

 تم تفويت آليع حصص فلسيد)

سو�سي سعيد لصالح فلسيد آغلول)

سهيل.)

سو�سي) فلسيد  فستقالة  قبول 

)آغلول) سعيد وتعيين مكانه فلسيد)

سهيل ملد0 غيب محدو 0.)

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (2

تاريخ في  باكا  ر  فلتجارية   فملحكلة 

12) نا ر)2321)تحت رقم)97866. 

403 P

FER MASDOURA
بلقت�سي عقد عرفي فملؤرخ بتاريخ))

قررت) بانزكان  (2323 23) يسلرب)

فلجلعية فلعامة فالستثنائية لشركة)

FER MASDOURA SARL)ما لي):)

من) فآتلاعية  حصة  (533 بيع)

طرف فلسيد فلحسن فلناجي ر.ب.و.))

فبرفهيم) فلسيد  لفائد0  (JB52338

بثلن (JB292243 ر.ب.و.)  قينش 

 133.33) رهم للحصة أي ما مجلوعه

53.333) رهم.

فلحسن) فلسيد  فملسيب  فستقالة 

.JB52338(((.فلناجي ر.ب.و

فلناجي) ذمة فلسيد فلحسن  فبرفء)

.JB52338(((.ر.ب.و

فلسيد) (: آد د) مسيب  تعيين 

.JB292243(((.فبرفهيم قينش ر.ب.و

(: تغييب مقر فلشركة فملقر فلجد د)
زنقة)337)رقم)13)فلجرف فنزكان.

للشركة) فلقانونية  فلصفة  تغييب 

من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

إلى شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

ذفت فلشريك فلوحيد.)

فلسيد) (: فالآتلاعي) فلتوقيع 

.JB292243(((.فبرفهيم قينش ر.ب.و

تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة.

)تم فإل دفع فلقانوني لدي فملحكلة)

فالبتدفئية بانزكان في)15) نا ر)2321 

تحت رقم)135.

404 P

RIZO INVEST شركة
ش.م.م ش.و

رأسلالها 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 1، تجزئة و13 

شارع فبن فلهيثم، فلحي فلصناعي 

تاسيال، فلدشيب0، فنزكان 

 RCN : 16045, IF(N° : 24989648,

ICE : 002005857000065

تفويت فلحصص
بلقت�سى عقد عرفي للجلع فلعام)

6) نا ر) بتاريخ) فملحرر  فلعا ي  فلغيب 

2321)تقرر ما  لي):

فملصا قة على فلتفويت فمتي):
طرف) من  حصة  (533 تفويت)
فلسيد فلخال رضوفن لفائد0 فلسيد0)

فلكوز فاطلة فلزهرفء.
 ليصبح فلتقسيم فلجد د للرأسلال

فلشركة كالتالي):
فلزهرفء) فاطلة  فلكوز  فلسيد0 

1333)حصة أي)133.333) رهم.
فلخال رضوفن) (: فلسيد) فستقالة 
فلكوز) فلسيد0  وتعيين  مهامه  من 
وحيد0) كلسيب0  فلزهرفء) فاطلة 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.
فلشركة ستكون ملزمة باإلمضاء)
فلوحيد للسيد0 فلكوز فاطلة فلزهرفء.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية بإنزكان)

بتاريخ)14) نا ر)2321)تحت رقم)94.
405 P

STE CROUSTY TIME
 SARL AU Société à

 responsabilité(limitée(au(capital
  de 100.000,00DHS(Siège(Social

 N 37PLACE(BIR(ANZARAN
-GUELMIM

RC : 2539/GUELMIM
ICE : 002310625000033

تعد الت قانونية
فلعام) فلجلع  بلقت�سى  ((1
فلشركة) بلقر  فملنعقد  فالستثنائي 
2323،فملسجل) نوفلرب) (23 بتاريخ)
بتاريخ)14) يسلرب)2323،قرر شركاء)

فلشركة ما  لي):)
تفويت)533)حصة كلا  لي):)

فملفوت):)
حصة) (533 محلد) كلو   فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة.
فملشتبي):)

533)حصة) فلسيد فجليهن لبتيت)
بقيلة)133) رهم للحصة.

فلحصص) بيع  عقد  وبسبب 
فالآتلاعية للشركة أصبحت شركة)
CROUSTY TIME)علي فلشكل فلتالي)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد هو):)

 1333 لبتيت) فجليهن  (: فلسيد)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة.

غيب) ملد0  لبتيت  فجليهن  فلتسييب 
محد 0.

بكـتابة) تـم  فلـقانـونـي  فإل ـدفع  ((2
فلضـبط باملحكلة فالبتـدفئية بكلليم)
تحـت (2323 21) يسلرب)  بـتاريخ)

رقـم)329/2020.
406 P

BROTHERS LEADING CAR
تفويت فلحصص فالآتلاعية 

تفويت) محضر  بلقت�سى  (- (1
في فملؤرخ  فالآتلاعية   فلحصص 
بانزكان قرر شركاء) (2323 19) نا ر)
 BROTHERS LEADING شركة)
CAR SARL)مقرها فالآتلاعي موآو )
برقم)53)زنقة)255)حي فلهام فلدشيب0)

فنزكان ما  لي):)
فلحصص) مجلوع  تفويت 
فلسيد) حوز0  في  فلتي  فالآتلاعية 
فلعسرفوي مصطفى وفملقدر0 ب)2533 
فلعرفبي) فلى فلسيد  حصة فآتلاعية 
فصبحت) لهذف  ونتيجة  فالاله  عبد 
مجلوع فلحصص فالآتلاعية فملكونة)
 5333 لرأسلال فلشركة وفملقدر0 ب)
حصة فآتلاعية كلها في حوز0 فلسيد)

فلعرفبي عبد فالاله.
2)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)
23) يسلرب) في) فملؤرخ  فلعا ي  فلغيب 

2323)بانزكان تقرر ما لي):)
آالل  اسين) فلسيد  فستلرفر 
للشركة) وحيد  كلسيب  منصبه  في 
للتجد د) قابلة  سنوفت  ثالث  ملد0 
ويتلتع) فلذي  لثلها  فهو  وبذلك 
فلتصرف) فلوفسعة  باالجتصاصات 
تقبل) وال  فلظروف  سائر  في  باسلها 
أي مستندفت أو وثائق إال بتوقيعه أو)

توقيع فلسيد فلعرفبي عبد فالاله.
تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

تم وضع فلوثائق فلقانونية بكتابة)
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) (2321 36) نا ر) بانزكان بتاريخ)

رقم)19.
407 P
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 AKABAR AUTO شركة

ECOLE
ش.م.م

ICE : 001562698000020

1)-)بلقت�سي محضر فلجلع فلعام)

فاتح  يسلرب) بتاريخ  فالستثنائي 

2323)وقد تقرر ما  لي):)

فلسيد) قام  (: فلحصص) نقل 

مجلوع) ببيع  محلد  فلعثلاني 

فلحصص فلتي في ملكيته إلى فلسيد0)

أسلاء)كرتوح.

توزيع آد د للحصص):)أصبحت)

 1333 تللك) كرتوح  أسلاء) فلسيد0 

حصة.

فألسا�سي) فلقانون  تعد ل  (-

للشركة.

مسيب0) فلشركة  أصبحت  وعليه 

من طرف فلسيد0):)أسلاء)كرتوح.)

2)-)تم فإل دفع فلقانوني لدى كتابة)

إنزكان) فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 19) نا ر) بتاريخ)

.2381

408 P

 « A4 PLUS « شركة 
شركة فلتضامن

رأسلالها 333 133  رهم

فملقر فالآتلاعي : كرفج علار0

 رقم 38، تجزئة فلحرية، تزنيت  

فلعام) فلجلع  محضر  على  بناء)

فلشركة) بلقر  فملنعقد  فالستثنائي 

وفملسجل) (2323 11) يسلرب) بتاريخ)

تحت رقم) (2323 33) يسلرب) بتاريخ)

.8958

رشيد) ( موتشو) فلسيد  قام  (- (

بالشركة) حصصه  آليع  بتفويت 

)533)سهم))للسيد فكليم رشيد.)

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة) (-

مسجد فنس فبن) (31 من كرفج رقم)

مالك حي بوتاقورت تزنيت إلى كرفج)

علار0 رقم)38،)تجزئة فلحرية،)تزنيت.

)وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

8) نا ر) بتاريخ) بتزنيت  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)11/2321.

409 P

مكتب حسابات شحو ي

زنقة)7)بلوك)1)رقم)98)شارع فملقاومة

با ت ملول،86153،با ت ملول فملغرب

 SOCIETE AGLOU

TRANSPORT

SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي  رقم  16 

مكرر بلوك 4 تجزئة فلفتح ف ت ملول 

فملغرب

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

18575

تفـــــويت حصص

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تلت) (2323 15) يسلرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):)

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

من)»شركة ذفت مسؤولية محدو 0»)

»شركة ذفت مسؤولية محدو 0) إلى)

ذفت فلشريك فلوحيد».

)0)ف  عبد هللا) فلسيد) تفويت  (.1

علر533)حصة فآتلاعية من أصل)

((0( فلسيد) لفائد0  حصة  (1333

15) يسلرب) بسلوس إبرفهيم بتاريخ)

.2323

للشركة) آد د  مسيب  تعيين  (.2

كلسيب) إبرفهيم  بسلوس  فلسيد)0))

وحيد تبعا لقبول فستقالة فلشريك.

تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة) (.3

15) نا ر) بتاريخ) بإنزكان  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)133.

410 P

CABINET COMPTA OUSSAMA

 Adresse(:(APP.N°(21(IMM.TR(01(CITE

ADRAR-AGADIR-TEL(:(06-76-83-26-57

STE TITRACOUP TRAVAUX

ICE : 002114700000016

تفويت حصص
فلتسيبو فلتوقيع فإلآتلاعي

تغيب فلشكل فلقانوني للشركة 
بلقت�سى محضر فآتلاع فلجلعية)

فلعامة غيب فلعا  ة فلشريك فلوفحد)

بتاريخ)21) يسلرب)2323)قرر ما لي):)

فلسيد بوهالل) (: تفويت حصص)

533)حصة فلى فلسيد) محلد تفويت)

بنيبورك محلد من قيلة)133) رهم)

لكل وفحد0.

فلتسيب):

من فلنظام) (12 تقرر وفًقا لللا 0)

فألسا�سي للشركة،)لفتب0 غيب محدو 0)

أن) من تاريخ هذف فلقرفر فالستثنائي،)

 TITRACOUP شركة) إ فر0  تعهد 

TRAVAUX)إلى فلسيد بوهالل محلد)

وفلسيد بنيبورك محلد فلصالحيات)

فلقانونية

فلتوقيع فإلآتلاعي):)

وفاللتزفمات) فألعلال  أن  تقرر 

فملصرفية وفإل فرية فملتعلقة بالشركة)

 ستكون سارية فقط بتوقيع فملسيب ن):

بوهالل محلد وبنيبورك محلد

تغيب فلشكل فلقانوني للشركة):)

لشركة) فلقانوني  فلشكل  تغيب 

TITRACOUP TRAVAUX)من شركة)

لشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فملسؤولية) ذفت  شركة  إلى  فلوفحد 

فملحدو 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

 فلقانوني لدى كتابة فلضبط باملحكلة

18) نا ر) بتاريخ) باكا  ر  فلتجارية 

2321)تحت عد )97953.

411 P

مكتب فلحسابات فلجزير0

 شركة سيمروت ش.م.م
رأس مالها 1.333.333  رهم

فملقر فإلآتلاعي : 267 تجزئة فلسالم 

فلوطية طان طان 

بيع حصص
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (.1

فوت) (،2321 33) يسلرب) بتاريخ)

حصة) (5333 لحسن) ولوهو  فلسيد 

سيلروت) شركة  في  فلتي  للكها 

 5333( لصالح فلسيد ولوهو مبارك)

حصة).

فلعام) فلجلع  بلقت�سى  (.2

سيلروت) شركة  لشركاء) فالستثنائي 

(،2321 33) يسلرب) بتاريخ) فملؤرخ 

تقرر ما  لي):)

فلحصص) تفويت  على  فملصا قة 

لحسن) ولوهو  فلسيد  فلتي  للكها 

لصالح فلسيد ولوهو مبارك.

فالمضاء)فلبنكي لفائد0 فلشريكين.

تعد ل كل من فلفصول)6،7)و15 

من فلقانون فألسا�سي للشركة.

فلجد د) فألسا�سي  فلقانون  تبني 

للشركة ش.م.م.

لقد تم فإل دفع فلقانوني لدى) (.3

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

 2321 18) نا ر) بتاريخ) طان  بطان 

تحت رقم)16/2021.

412 P

EXPERTS KOREAN AUTO
ش.م.م وذفت شريك وحيد
رأسلالها : 13.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : رقم 1335 محل 

في فلطابق فألر�سي حي تيليال أكا  ر

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي فملؤرخ في  وم)25) يسلرب)

2323)تقرر ما  لي):

تفويت فلحصص فالآتلاعية) (- (1

:)قام فلسيد كيكون جالد ببيع آليع)

فلحصص فلتي  لتلكونها في فلشركة)

فلسيد) لفائد0  حصة  (133 وفلبالغة)

فملخلوفي أ وب.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1864

(: تعيين مسيب آد د للشركة) (- (2
كلسيب) أ وب  فملخلوفي  فلسيد  عين 

وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.
فألسا�سي) فلقانون  تحيين  (- (3
للشركة ليكون منسجلا مع فلتغييبفت)

فلسابقة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) (2321 12) نا ر) بأكا  ر بتاريخ)

رقم)97876.
413 P

STE UNITED LUB
SARL(au(capital(de 100.000 Dhs

 PROPRIETE AL KHATTARAT RTE
 ID BOUDANE BOUNAAMANE

TIZNIT
RC : 4501

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلرئي�سي) باملقر  فملنعقد  فالستثنائي 
 2323 25) يسلرب) بتاريخ) للشركة 

تقرر ما  لي):
تفويت)153)حصة فآتلاعية من)
فلسيد كفاس فلحسين لفائد0 فلسيد)

عبد فلسالم كفاس.
تحيين وتعد ل فلقانون فألسا�سي)

للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
بتاريخ) (2021/15 بتيزنيت تحت رقم)

12) نا ر)2321.
من أآل فلنسخة وفلبيان عن فملسيب

414 P

سكاي سيرفيس إي فينانس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك فريد
برأسلال 733.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 93 مكرر 
علار0 فلجلاني محلد سالم شارع 
فلزرقطوني حي موالي رشيد فلعيون

بأكا  ر) محرر  عرفي  لعقد  تبعا 
تم عقد) (،2323 28) يسلرب) بتاريخ)
لشركة) فلعا ي  غيب  فلعام  فلجلع 
فلتي) »سكاي سيبفيس إي فينانس»،)

قررت):

فملصا قة على تفويت)7333)سهم)

28) يسلرب) فآتلاعي فملنجز0 بتاريخ)

من طرف شركة)»سكاي سيبفيس إي)

فينانس»)لفائد0 فلسيد سكاي زكرياء)

فلذي يعترب مساهم سابق.
من فلقانون) (7 و) (6 تغييب فلفصل)

فألسا�سي.

فلفصل فلسا س فلجد د):

تلت أسهم فلشركة) (: فلتقد لات)

باألرقام للشريك فلفريد كالتالي):

 733.333 (: فلسيد سكاي زكرياء)

 رهم.

فلرأسلال) (: فلسابع) فلفصل 

فلرأسلال فالآتلاعي هو) (: فالآتلاعي)

 7333 733.333) رهم مقسلة على)

لكل) 133) رهم  فآتلاعي،) سهم 

بالكامل) فملجلوع،) في  مقيد0  سهم،)

محرر0 ومقسلة على فلشريك فلفريد)

كالتالي):

فلسيد سكاي زكرياء):)7333)سهم)

فآتلاعي.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)2021/95.
للدعا ة وفإلشهار

415 P

CABINET SAB CONSULTING 

G.E.EA
SARL

فالعالن عن فملساهلة بحصص 
فلشركة

طبقا ملحضر فلضبط للجلع فلعام)

فالستثنائي للشركة بتاريخ)15) يسلرب)

2323)تقرر وبإآلاع فلشركاء)ما  لي):

 BENKA INVEST فلشركة) قبول 

كشريك آد د.

فالعالن عن فملساهلة بالحصص)

من طرف فلسيد كلال بنيس لفائد0)

.BENKA INVEST(فلشركة

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

 136 رقم) تحت  بانزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ)19) نا ر)2321.

416 P

CABINET SAB CONSULTING

IRRI SYS
SARL

فملساهلة بحصص فلشركة
طبقا ملحضر فلضبط للجلع فلعام)

فالستثنائي للشركة بتاريخ)15) يسلرب)

2323)تقرر وبإآلاع فلشركاء)ما  لي):

 BENKA INVEST فلشركة) قبول 

كشريك آد د.

فإلعالن عن فملساهلة بالحصص)

بنيس،) كلال  فلسيد  طرف  من 

لينا بنيس،) فلسيد0 جد جة هنون،)

لفائد0) بنيس  وكنز0  بنيس  ليليا 

.BENKA INVEST(فلشركة

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

 135 رقم) تحت  بإنزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ)19) نا ر)2321.

417 P

CABINET SAB CONSULTING

LILIA GREEN
SARL

فملساهلة بحصص فلشركة
طبقا ملحضر فلضبط للجلع فلعام)

فالستثنائي للشركة بتاريخ)15) يسلرب)

2323)تقرر وبإآلاع فلشركاء)ما  لي):

 BENKA INVEST فلشركة) قبول 

كشريك آد د.

فإلعالن عن فملساهلة بالحصص)

بنيس،) كلال  فلسيد  طرف  من 

لفائد0) هنون  جد جة  فلسيد0 

.BENKA INVEST(فلشركة

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

 97933 رقم) تحت  بأكا  ر  فلتجارية 

بتاريخ)15) نا ر)2321.

418 P

CABINET SAB CONSULTING

LINA GREEN
SARL

فملساهلة بحصص فلشركة
طبقا ملحضر فلضبط للجلع فلعام)

فالستثنائي للشركة بتاريخ)15) يسلرب)

2323)تقرر وبإآلاع فلشركاء)ما  لي):

 BENKA INVEST فلشركة) قبول 

كشريك آد د.

فإلعالن عن فملساهلة بالحصص)

بنيس،) كلال  فلسيد  طرف  من 

لفائد0) هنون  جد جة  فلسيد0 

.BENKA INVEST(فلشركة

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

 97928 رقم) تحت  بأكا  ر  فلتجارية 

بتاريخ)15) نا ر)2321.

419 P

CABINET SAB CONSULTING

MEDI SECURITE
SARL

فملساهلة بحصص فلشركة
طبقا ملحضر فلضبط للجلع فلعام)

فالستثنائي للشركة بتاريخ)15) يسلرب)

2323)تقرر وبإآلاع فلشركاء)ما  لي):

 BENKA INVEST فلشركة) قبول 

كشريك آد د.

فإلعالن عن فملساهلة بالحصص)

من طرف فلسيد كلال بنيس لفائد0)

.BENKA INVEST(فلشركة

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

 134 رقم) تحت  بإنزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ)19) نا ر)2321.

420 P

CABINET SAB CONSULTING

MEDI IRRIGATION
SARL

فملساهلة بحصص فلشركة
طبقا ملحضر فلضبط للجلع فلعام)

فالستثنائي للشركة بتاريخ)15) يسلرب)

2323)تقرر وبإآلاع فلشركاء)ما  لي):

 BENKA INVEST فلشركة) قبول 

كشريك آد د.

فإلعالن عن فملساهلة بالحصص)

من طرف فلسيد كلال بنيس لفائد0)

.BENKA INVEST(فلشركة

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

 133 رقم) تحت  بإنزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ)19) نا ر)2321.

421 P



1865 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

ID SALAH
ش.م.م

رأسلالها : 92.833.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : 515 علار0 إفرفن 
شارع فملقاومة حي فلصناعي أكا  ر

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة
للجلع) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1
16) يسلرب) فلعا ي  وم) غيب  فلعام 

2323،)قرر شركاء)فلشركة ما  لي):
فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0 
إلى) 92.833.333) رهم  مبلغ) من 
طريق) عن  292.833.333) رهم،)
آد د0) حصة  (2.333.333 إحدفث)
بتضلين فلعقو ) 133) رهم،) بقيلة)

فملنقولة):
فلتقسيم) سيتكون  فلزيا 0  وبهذه 
فلجد د للرأسلال فالآتلاعي للشركة)

على فلشكل فلتالي):
(: أحلد) إفرفن  فلسيد 
216.672.333) رهم أي)2.166.723 

حصة.
(: هللا) عبد  إفرفن  فلسيد 
 292.833 أي) 29.283.333) رهم 

حصة.
فلسيد بكيش سلك):)29.283.333 

 رهم أي)292.833)حصة.
(: إسلاعيل) إفرفن  فلسيد 
 175.683 أي) 17.568.333) رهم 

حصة.
من) فملعنية  فلفصول  تعد ل 

فلنظام فألسا�سي للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 97572 رقم) تحت  بأكا  ر  فلتجارية 

بتاريخ)21) يسلرب)2323.
422 P

C.A CONSEIL
 Siège(social(:(97،(BD(AHMED(MANSOUR

(،EDDAHBI،CITE(DAKHLA
 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55
E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr(Agadir

CLINIQUE TILILA 
SARL

MODIFICATION
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
ثم) (2323 29) يسلرب) في) فملنعقد 
بشركة)) تغييبفت  فحذفت  بلوآبه 

ذفت) شركة  (CLINIQUE TILILA

مسؤولية محدو 0.

)حيت قرر ما  لي):)
بلبلغ) فملال  رأس  من  زيا 0 

ألف  رهم) وأربعلائة  مال ين  أربعة 

 1.133.333 لجعلها من) (4.433.333

فلى)5.533.333) رهم.

)تحيين فلقانون فالسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 2321 18) نا ر) في) باكا  ر  فلتجارية 

تحث رقم)97956.

423 P

شركـة نوف - اوو 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد 
رأسلال فلشركة 23.333.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : بقعة رقم 58 

تاسيال III فكا  ر 

 24 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

سبتلرب)2323)فملسجل باكا  ر وفلذي)

ترتب عنه بالخصوص ما  لي):)

فلزيا 0 في فلرفسلال فالآتلاعي):)

في) فلزيا 0  فلوحيد  فلشريك  قرر 
 23.333.333 من) فلشركة  رأسلال 

إلى) مليون)) رهم  )عشرون 

وعشرون) )تسعة  (29.333.333

مليون)) رهم وذلك كلا  لي):)

على شكل) (: 6.733.333) رهم)  -

فستثلار فالرباح.)

على شكل) (: 2.333.333) رهم)  -

على) ومضلونة  مستحقة    ون 

فلشركاء)لفائد0 فلشركة.)

تحويل فملقر فالآتلاعي):)

تحويل) فلوحيد  فلشريك  قرر  (-

فملقر فالآتلاعي للشركة فلى فلعنوفن)

فلجد د فلتالي):)

 E بلوك) (2 تيكنوبول) باي  أكا  ر 

فملكتب)339)فكا  ر.)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 97918 رقم) تحت  باكا  ر  فلتجارية 

بتاريخ)14) نا ر)2321.

424 P

شــركة زمروس بتب 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلـــال فلشركـــة 1.233.333  رهم
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
8) يسلرب) فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)
شركة مساهلو  قرر  بإنزكان  (2323 

ما  لي):
ذفت) فلشركة  رأسلال  رفع  (- (1

مسؤولية محدو 0):)
ذفت) فلشركة  رأسلال  رفع  تقرر 
فألرباح) بدمج  محدو 0  مسؤولية 
ليتحول) (1.133.333 فملحتجز0)
رأسلال فلشركة من)133.333) رهم)

إلى)1.233.333) رهم.
2)-)سلطة فلتوقيع.

)سلطة فلتوقيع منفصل إما توقيع)
فلسيد إحيحي علي أو فلسيد إحيحي)

محلد.
3)-)تغييب فلبنو  رقم)36،)37)و43 
من فلنظام فالسا�سي لشركة زمروس)

بتب ذفت مسؤولية محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) (7 بتاريخ) إلنزكان  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)36/2021.
425 P

XP IMMP شركة
ش.م.م- ش.و

رأسلالها 4.753.333  رهم
 F علار0 إفرفن شارع فملقاومة بلوك

رقم 485 فكا  ر
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

22621
I)–)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)
فلغيب فلعا ي لشريك فلوحيد بتاريخ)
فلشريك) قرر  (2323 18) يسلرب)
مقرها) («XP IMMP« فلوحيد بشركة)
علار0) (485 رقم) (F بلوك) فالآتلاعي 
ففرفن شارع فملقاومة فلحي فلصناعي)

-)فكا  ر)
ما  لي):)))

فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0  (- (1
3.253.333) رهم وذلك بدمج) بلبلغ)
فلحساب فلجاري للشريك لرفعه من)
 4.753.333 إلى) 1.533.333) رهم 
حصة) (32.533 بخلق) وذلك   رهم 

للوفحد0) مائة  رهم  بقيلة  آد د0 

حررت كليا ووزعت على فلشكل فلتالي): 

(: فسلاعيل) ففرفن  فلسيد  (-

32.533)حصة

فلتقسيم) سيكون  فلزيا 0  وبهذه 

فلجد د للرأسلال فالآتلاعي للشركة)

على فلشكل فلتالي):)

(: إسلاعيل) ففرفن  فلسيد  (-

4.753.333) رهم أي)47.533)حصة.

و بالتالي تغييب فلفصلين فلسا س،)

فلسابع،)من فلقانون فألسا�سي.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (– (II

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

تحت) (2321 14) نا ر) باكا  ر بتاريخ)

رقم)97938.
للخالصة وفلبيان)

فإل فر0

426 P

شركة كولد ستار نيكوس 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد 

رأسلالها 133.333  رهم 

فملقر فالآتلاعي : رقم 21 بقعة 1 و2 

فلوفاق فكا  ر 

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

نوفلرب)2323)فملسجل باكا  ر وفلذي)

ترتب عنه بالخصوص ما  لي):)

تحويل فملقر فالآتلاعي):)

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة) (-

فلى فلعنوفن فلجد د فلتالي):)

حشا ) فرحات  شارع  (33 رقم)

فلطابق فلثاني حي فلدفجلة فكا  ر.

فستقالة فملسيب):)

-)فستقالة فلسيد فلحسين باها من)

مهامه في فلتسييب طبقا للقانون.

وفعتلا ) فلوحيد  فملسيب  تعيين 

توقيعه فالآتلاعي):)

-)تعيين فلسيد محلد باها كلسيب)

توقيعه) وفعتلا   للشركة  وحيد 

فلوحيد ملد0 غيب محدو 0.
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فالآتلاعي) فلرأسلال  في  فلزيا 0 

بحساب آاري للشريك):)

فالآتلاعي) فلرفسلال  في  فلزيا 0 

للشريك) آاري  بحساب  للشركة 

 4.833.333 133.333) رهم فلى) من)

 رهم.)

تغييب فلغرض فالآتلاعي):)

-)تغييب فلغرض فالآتلاعي ليشلل)

فالنشطة فلتالية):)فلتصد ر وفالستيبف )

وتجار0 عامة.)

باملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع 

 97919 رقم) تحت  باكا  ر  فلتجارية 

بتاريخ)14) نا ر)2321.

427 P

شركة جوهرة فروي
ش.م.م

Ste JAWHARA FRUITS SARL

RC 36653

تعد ل
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى  (

23)سبتلرب) فالستثنائي فملؤرخ بتاريخ)

فلتعد ل تم  فلشركة  بلقر  (2323 

)فمتي):)

تحويل فملقر فالآتلاعي إلى فلرقم)

فلطابق فألول ربيعة فلعدوية حي) (33

فلدفجلة فكا  ر.

نقل) فالآتلاعي  فلهدف  إضافة 

فلبضائع لحسا ب فلخاص

زيا 0 رأسلال فلشركة فلذي فنتقل)

من مائة ألف  رهم))133.333) رهم))

 (733.333( إلى سبعلائة ألف  رهم)

ألف) ستلائة  بزيا 0  وذلك   رهم 

طريق) عن  )633.333) رهم))  رهم)

فلصافية) للنتيجة  فملنقول  مجلوع 

للسنوفت فملاضية.

تجد د فلقانون فألسا�سي للشركة

و قد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

أكتوبر) (8 بتاريخ) باكا  ر  فلتجارية 

2323)تحت رقم)96599.

428 P

 SOCIETE LE NECTAR

PRECIEUX
S.A.R.L

تغييب فملقر فالآتلاعي
تحد ث فلنظام فألسا�سي

تم) (2323 أغسطس) (18 بتاريــخ)

فلعا  ة) غيب  فلقرفرفت  محضر  إنشاء)

لشركة ذفت مسؤولية محدو 0):)

فلعا ي) غيب  فلعام  فالآتلاع  قرر 

من) للشركة  فلرئي�سي  فملقر  تغييب 
علار0)65)رقم)17)حي فلقا�سي عياض)

13)حي رقم) فمسرنات فكا  رفلي بلوك)
35)رقم)34)حي تليال تكوين فكا  ر.

-)تحد ث فلنظام فألسا�سي.

فملسيب ن):)مصلي سعيد وفلحليمي)

جليد.

بكتـــابــة) فلقـــانونــــي  فإل ـــدفع  تــم 

فلتجاريـــة) فملحكلـــة  لـــدى  فلضبــط 

بتاريخ) (97865 رقـــم) تحــت  بـــأكــا  ــر 

12) نا ر)2321.

فلسجل لتجاري):)23625.

429 P

مكتب حسابات شحو ي
زنقة)7)بلوك)1)رقم)98)شارع فملقاومة

با ت ملول،)86153،)با ت ملول فملغرب

SOCIETE ELECAMSAT
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي ببلوك س 
رقم 36 زنقة 37 حي فملستشفى ف ت 

ملول فملغرب
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

18311

تغـــــــــيـــــــــــيب مــــــــــقـــــــــر فلشركة
 STE ELECAMSAT(قررت شركة(-

فالستثنائي) فآتلاعها  في  (SARL AU

فملنعقد  وم)2) يسلرب)2323):

 49 تغييب مقر فلشركة من رقم) (-

إلى) ملول  ف ت  (2 بلوك) تنلل  تجزئة 
37)حي) 36)زنقة) :)رقم) فلعنوفن فلتالي)

فملستشفى ف ت ملول.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 86 رقم) تحث  إلنزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ)14) نا ر)2321.

430 P

 ACHGHAL AL JANOUB 
 SARL

ICE : 000076110000072

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقتضـى 

(،2323 13) وليو) في) فلعا ي فملؤرخ 

 ACHGHAL AL JANOUB لشركة)

SARL)تقرر ما لي):)

-)تحويل فملقر فالآتلاعي فلى):)رقم)

253)حي تيليال تيكوين فكا  ر.

-)تحيين فلقانون فألسا�سي.

باملحكلــة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (-

 2321 14) نا ر) في) باكا  ر  فلتجارية 

تحت رقم)97916.

431 P

TIDAF FIRE
تحيين فلنظام فألسا�سي
تحويل فملقر فالآتلاعي

تغييب فسم فلشركة
حرر) عرفي  محضر  على  بناء) (- (I

بتزنيت في)16) وليو)2323،)قرر شركاء)

رأسلالها) (،«TIDAF FIRE« شركة)

23333.33) رهم،ومقرها فالآتلاعي)

 36 مستو ع رقم) (B بلوك) (34 شارع)

فنزكان، ملول  أ ت  فملطاحن   شارع 

ما  لي):)

فألساسية) فلقوفنين  تحيين  (-

للشركة.

 TIDAF(«(:(تغييب فسم فلشركة إلى(-

.»DISTRIBUTION

إلى) فالآتلاعي  فملقر  تحويل  (-

ملولن) أكال  » وفر  (: فلتالي) فلعنوفن 

وآان)–تيزنيت-».

-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة) (II

فكتوبر) فاتح  بانزكان  وم  فالبتدفئية 

2323)تحت عد )1661.

432 P

SIMPA FOOD شركة
ش.م.م ش.و

رأسلالها 133.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : حي أ ت فيغيوس 
بلوك 32 زنقة 6 رقم 38، تكوين، 

فكا  ر. 
IF(N° : 25013014

ICE : 002016518000114 
تحويل مقر فلشركة

للجلع) عرفي  عقد  بلقت�سى  (.1
 33 فلعام فلغيب فلعا ي فملحرر بتاريخ)

نوفلرب)2323)تقرر ما  لي):
فملصا قة على تحويل مقر فلشركة
)نقل فملكتب فلرئي�سي فلحالي من):)

 6 زنقة) (2 حي أ ت فيغيوس بلوك)
رقم)38،)تكوين،)فكا  ر.)

لتثبيته على فلعنوفن فلتالي.
بئب) حي  (،1 رقم) (6 زنقة) (3 بلوك)

أنزرفن))C68))تكوين،)أكا  ر.
قرر) فلعا ي،) فلغيب  فلعام  فلجلع 
فلنظام) من  (4 فملا 0) تعد ل  فلرئيس 

فألسا�سي فلذي سيتم صياغته):)
فملا 0)4

 6 زنقة) (3 بلوك) (: فملقر فألآتلاعي)
1،)حي بئب أنزرفن))C68))تكوين،) رقم)

أكا  ر.
تم فإل دفع) (: فلقانوني) فإل دفع  (.2
بأكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
رقم) تحت  (2321 5) نا ر) بتاريخ)

.97818
433 P

شركة - سترابالك
ش.م.م

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)26)نوفلرب)
2323)قرر فملساهم لشركة ستبفبالك)

ما  لي):)
إلى) فالآتلاعي  فملقر  تحويل  (-
فلعنوفن فلتالي رقم)336)سوق فلسبت)

ف ت ملول.)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)93.
434 P
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 STE SATRF TRAVEL
SARL AU

1)–)بـلوآب محضر قرفر فلشريك)

تم) (2321 15) نا ر) بـتـاريـخ) فلوحيد 

فالتفاق على ما  لي):)

 تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة إلى):
رقم)68)شارع فلحسن فألول طانطان)

رفع فلرأسلال فالآتلاعي للشركة)

 1.333.333 133.333) رهم إلى) من)

 933.333 مبلغ) بزيا 0  وذلك   رهم 
فلجاري) بالحساب  بتعويضه   رهم 

للشريك فلوحيد.)

فألساسية) فلقوفنين  تحد ث 

للشركة.

فلقانوني) فإل دفع  تم  وقد  (- (2

فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة 

19- رقم) تحت  بطانطان  فالبتدفئية 

2321)وذلك بتاريخ)18) نا ر)2321.
من فآل فلنسخة وفلبيان

435 P

 MAGIQUE SOUSS شركة

 POUR CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
إقامة رقم 226 أومولو  ف رفك 

فكا  ر

فلعا ي) غيب  فلعام  فلجلع  جالل  (

تم) (2321 24) يسلرب) فملنعقد  وم)

فتخاذ فلقرفر بشان فلتغييبفت فلتالية):)

1)-))فالستقالة وتعين مسيب آد د):)

-)فستقالة فلسيد علا  آليد0 من)

مهامه كلسيب لشركة.
فلنا ري) عزيز  فلسيد  تعيين  وتم 

كلسيب آد د لشركة وذفلك ملد0 غيب)

محدو 0.

وفألورفق) فلشيكات  آليع  وتبقى 

 فلتجارية وفملستنذفت فملصرفية صالحة
فلنا ري) عزيز  فلسيد  بتوقيع  فقط 

وذفلك ملد0 غيب محدو 0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) باكا  ر  فلتجارية 

2321)تحت رقم)97911. 

436 P

 STE SAB MINES ET

TRANSPORT

SARL a.u

Au(capital(de 25000000.00 DH

 Siége(Sociale : Av.De(La(Mecque

 Groupe(C(N° 57 Laayoune

 RC : 5251

تعد ل بالشركـــــة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى  (

 2321 12) نا ر) بتاريخ) فإلستثنائي 

تقرر ما لي):)

محلد فلسعدي) (: تعيين فلسيد) (-

مساعد مسيب للشركة.

بشكل) ملزمة  فلشركة  ستكون  (-

فملشتبك) بالتوقيع  فقط  صحيح 

(: وفلسيد) بولون  فلسالك  (: للسيد)

محلد فلسعدي.

من فلقانون) (14 تعد ل فلفصل) (-

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

18) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فإلبتدفئية 

2323)تحت رقم)2021/153

437 P

CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT.(TEL(:(05.28.60.24.10

 SOUSS 2030

فلعام) فلجلع  محضر  على  بناء)

فالستثنائي فملنعقد في)18) نا ر)2321 

 SOUSS(قرر فلشريك فلوحيد لشركة

فملحدو 0 فملسؤولية  ذفت  (2333 

ما  لي):)

فستقالة فلسيد معيوف فحلد) (-

من تسييب فلشركة

رشيد) معيوف  فلسيد  تعيين  (-

مسيبف للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاريخ) بتيزنيت  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)25. 

438 P

 STE ARTCHI CONCEPT 

 شركة  ذفت فملسؤلية فملحدو 0

رأسلا لها 633 291  رهم

     فملقر فإل آتلا عي : رقم 21 فلطابق 

4 علا ر0 فلوريدف شارع فلحسن 

فلثاني أكا  ر 

فلشريك) قرفر  محضر  بلوآب  (

فربف ر) (25 بتاريخ) فملنعقد  فلوحيد 

2319)تلت فملصا  قة على ما  لي):

فلى) فالآتلاعي  فلهدف  تغييب 

فلهندسة فملعلارية.

تحيين فلقا نون فأل سا �سي للشركة.))))

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت) (2319 ماي) (28 بتاريخ) باكا  ر 

رقم)82338.

439 P

STE FINE FRESH PRODUCT

SARL –

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها 233.333 :  رهم

مقرها : علار0 فبن زهر  رقم 11 

سيدي  وسف - أكا  ر

س.ت : 37377

بلقت�سى مشاورفت فلجلع فلعام)

2) نا ر) بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي 

2321،تقرر ما  لي):)

إلى) فلتالية  فألنشطة  إضافة  (.1

نشاط فلشركة):)

فلنباتات) منتجات  وتعبئة  تجهيز 

فلطازآة للتصد ر أو للسوق فملحلي.

فألسا�سي) فلنظام  تعد ل  (.2

للشركة.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

14) نا ر) بتاريخ) بأكا  ر  فلتجارية 

2321)تحت فلرقم)97936.

440 P

 SOCIETE FRERES

 REPARATION

 INDUSTRIELLE ET

 MANUTENTION IMPORT

EXPORT « FRIMIE »
S.A.R.L

إضافة نشاط
تحد ث فلنظام فألسا�سي

تم) (2323 أغسطس) (8 بتاريــخ)

فلعا  ة) غيب  فلقرفرفت  محضر  إنشاء)

لشركة ذفت مسؤولية محدو 0):)

-)تلد د هدف فلشركة.

قرر فالآتلاع فلعام غيب فلعا ي) (

بإضافة) فلشركة  نشاط  تعد ل 

آالت) وإصالح  تصنيع  آجر  نشاط 

فلهيدروليكي) )فلجانب  فلكبيب0) فلبناء)

وفلهوفئي وفلكهربائي).

-)تحد ث فلنظام فألسا�سي.

كريم) فلسيد  ليل  (: فملسيب ن)

وفلسيد جليل آوف .

بكتـــابــة) فلقـــانونــــي  فإل ـــدفع  تــم 

فلتجاريـــة) فملحكلـــة  لـــدى  فلضبــط 

بتاريخ) (96868 رقـــم) تحــت  بـــأكــا  ــر 

.27-13-2323

فلسجل لتجاري):)38391.

441 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب ف حلي للخرب0 وفالستشار0

شارع موالي فسلاعيل علالة  فر ف ليغ فلطابق)

فلثالث رقم)314)حي فلنهضة فكا  ر

ERI SER شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فلرأسلال : 12.333.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 22 كلم 1 طريق 

تارو فنت ف ت ملول

فتح وكالة آد د0
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 27 بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي 

وصا قوف) فلشركاء) قرر  (2323  نا ر)

باالآلاع على ما  لي):
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فتح وكالة آد د0 بالعنوفن فملشار)
إليه أسفله.

شارع) (374 علار0) (1 رقم) محل 
طريق) (1 كلم) فلخامس  محلد 

تارو فنت ف ت ملول.
زهيب) صفار  فلسيد ن  تعيين 
وصفار و يع مسيب ن للوكالة ملد0 غيب)

محدو 0.
لـــدى) فلقـــانونــــي  فإل ـــدفع  تــم 
فملحكلـــة فالبتدفئية بانزكان بتاريخ)27 

فربف ر)2323)تحــت رقـــم)355.
للخالصة وفلبيان
فلحسين ف حلي

442 P

 STE DVL HOSPITALITY
فلجريد0) في  وقع  جطا  فستدرفك 

فلرسلية عد 5647
بدال من فلرأسلال محد  في مبلغ)
 333 فلى) مقسم  133.333) رهم 
1333) رهم للحصة) حصة من فئة)
حصة) (183 فلوفحد0 قد تم فكتتاب)
للسيد محلد فمين بوسليخان و63 
حصة للسيد ساليم بوسليخان و)63 

حصة للسيد زكي بوسليخان.
يعوض بالرأسلال محد  في مبلغ)
 333 فلى) مقسم  333.333) رهم 
1333) رهم للحصة) حصة من فئة)
حصة) (183 فلوفحد0 قد تم فكتتاب)
للسيد محلد فمين بوسليخان و63 
حصة للسيد ساليم بوسليخان و63 

حصة للسيد زكي بوسليخان.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بأكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
4) نا ر) بتاريخ) (97762 رقم) تحت 

.2321
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 STE GLOBALE
 IMPORTATION AIT

 MELLOUL
SARL

)بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
17)سبتلرب)2323،)فملسجل بتاريخ)26 
سبتلرب)2323)قرر فلجلع فلعام فلغيب)
 STE GLOBALE (: لشركة) فلعا ي 

 IMPORTATION AIT MELLOUL

sarl)شركة ذفت مسؤولية محدو 0،)

مقرها) 2.633.333) رهم،) رأسلالها)

8)فلحي فلصناعي ف ت) فالآتلاعي رقم)

ملول.

حيث تلت تقرر ما  لي):)

لشركة.) السم  فجتصار  فضافة 

.» SGIAM»

باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع  (

فالبتدفئية بإنزكان بتاريخ فاتح فكتوبر)

1664)رقم فلسجل) 2323)تحت رقم)

فلتجاري)23439.
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 شركة اجيم ش.م.م.ش.و 
وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 62 

 رب ف ت فملعطي فلقصبة تارو فنت 

فملغرب

فلسجل فلتجاري رقم 4337 

تارو فنت

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة
تحيين فلنظام

ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلجلعية فلعامة غيب فلعا  ة لشركة)

فآيم ش.م.م.ش.و بتاريخ)28) يسلرب)

15) نا ر) بتارو فنت) مسجل  (2323

2321)كناش فملدفجيل عد ):)3597،)

أمر باستخالص عد )518)تم فالتفاق)

وفلتبف�سي على ما  لي):)

-)رفع رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)

833.333) رهم.

للشركة) فلحالي  فلرأسلال 

233.333) رهم.

للشركة) فلجد د  فلرأسلال 

1.333.333) رهم

)وذلك ب):)

-)إآرفء)مقاصة مع   ون فلشركاء)

بلبلغ)433.333) رهم.

بلبلغ) نقد ة  حصص  تقد م  (-

مبلغ) منها  حرر  433.333) رهم 

133.333) رهم.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.)
 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
باملحكلة فالبتدفئية لتارو فنت بتاريخ))

19) نا ر)2321)تحت رقم)32.
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AKRAM GUARD
SARL AU

بلقت�سى فملحضر فلشفوي) (: أوال)
للجلع فلعام فالستثنائي لشركة أكرم)
وحيد) شريك  ذفت  ش.م.م  كارض 
فلكائن مقرها برقم)3884)حي فملغرب)
فللذ ن) فلبيع  وعقد  تلار0  فلعربي 

بتاريخ)8)أكتوبر)2323)تقرر ما  لي):
تلتلكها) حصة  (1333 ونقل) بيع 
فلسيد) إلى  علوك  كوثر  فلسيد0 
عبد هللا بوركان ليصبح هذف فألجيب)
بنسبة) بالشركة  فلوحيد  فلشريك 

1333)حصة.
فستقالة فلسيد0 كوثر علوك من)

منصبها كلسيب0 للشركة.
بوركان) هللا  عبد  فلسيد  تعيين 

مسيبف للشركة.
فلقانوني) فإل دفع  تم  (: ثانيا)
 5 ( باملحكلة فالبتدفئية بتلار0 بتاريخ)

 نا ر)2321)تحت رقم)4683.
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FIDUCAIRE LAAJEB ACCOUNTING SARL
 AV DES FAR RED JAWHARAT 553

TETOUAN(N°(C(TETOUAN

TECH INVINEERING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

)في طور فلتصفية) وعنوفن مقرها 
فالآتلاعي : 33 شقة رقم 8 شارع 

موالي فحلد فلوكيلي 13.333 
فلرباط فملغرب

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

114965
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تقرر) (2323 سبتلرب) (22 في) فملؤرخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)
مبلغ) (TECH INGINEERING
وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

 8 شقة رقم) (33 (: مقرها فالآتلاعي)

 13.333 شارع موالي فحلد فلوكيلي)

فلرباط فملغرب نتيجة لـعدم إمكانية)

فستلرفر.

شقة) (33 بـ) فلتصفية  مقر  وحد  

فلوكيلي) فحلد  موالي  شارع  (8 رقم)

13.333)فلرباط فملغرب.

وعين فلسيد فحلد طالح وعنوفنه)

 64 رقم) طالب  فبي  فبن  علي  شارع 

كلصفي) فملغرب  تطوفن  (9333

فلحدو ) فالقتضاء) وعند  للشركة 

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) ومحل  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  وفلوثائق فملتعلقة بالتصفية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

2) يسلرب) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2323)تحت رقم)138998.
مقتطف للنشر وفالشهار
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FABR SERVICE

SARL AU

بلقت�سى فملحضر فلشفوي) (: أوال)

بتاريخ) فالستثنائي  فلعام  للجلع 

 FABR لشركة) (2323 أكتوبر) (23

SERVICE)ش.م.م ش.و فلكائن مقرها)

 14 رقم) شقة  سينا  فبن  شارع  (79

 129835 أكدفل فلرباط رقم س ت)

فلرباط قرر فلشريك فلوحيد ما  لي):

:  نقل فملقر فالآتلاعي للشركة إلى)

بللوري) ملر  فلخامس  محلد  شارع 

رقم)29)مكرر فلرباط.

بالفيد و) فملرفقبة  نشاط  إضافة 

ومرفقبة فلدجول.

فلقانوني) فإل دفع  تم  لقد  (: ثانيا)

باملحكلة فلتجارية بالرباط بتاريخ))15 

 نا ر)2321)تحت رقم)113293.
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DELI’S
S.A

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأس مالها : 14.333.333.33  رهم

مقرها فإلآتلاعي  : زفوية زنقة عبد 

فلفتاح سباطة وزنقة عبد هللا 

فلعيا�سي فلسوي�سي فلرباط

فلزيا 0 في رأس مال فلشركة
فلعام) فلجلع  مدفوالت  بلقت�سى 

 33 بتاريخ) فلعا 0  فوق  فملنعقد 

قرر مساهلو شركة) (،2323  يسلرب)

 14.333.333 DELI’S S.A)رأس مالها)

بالرباط) ( فإلآتلاعي) مقرها   رهم،)

سباطة) فلفتاح  عبد  زنقة  زفوية 

فلسوي�سي)) فلعيا�سي  هللا  عبد  وزنقة 

من) فلشركة  مال  رأس  في  فلزيا 0 

 42333.333 14.333.333) رهم إلى)

 رهم وذلك بإحدفث)283.333)سهم)

فلوفحد) للسهم  133) رهم  بقيلة)

أسندت لشركة)AGROFINA SA)بعد)
تنازل فملساهلين فألفرف  عن حقوق)

سيتم) بحيث  فلتفضيلية  فإلكتتاب 

على) فلجد د0  فألسهم  هذه  إصدفر 

قدم فملساوف0.

سيتم تحرير)1/4)من هذه فألسهم)

 7.333.333.33 فورف ما يعا ل مبلغ)
 رهم باملقاصة مع فلحساب فلجاري)

وفملبلغ) (AGROFINA SA لشركة)

 3 أقصاها) مد0  جالل  (3/4 فملتبقي)

سنوفت.

وبالتالي تم تغييب فملا 0 فلسا سة)

وفلسابعة من فلقانون فألسا�سي.

محد ) فلشركة  مال  رأس  أصبح 

42.333.333) رهم مقسلة على) في)

133) رهم) 423.333)حصة من فئة)

للحصة فلوفحد0 أسندت للشركاء.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 18) نا ر) بتاريخ)

.113338
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس
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CINDICO
S.A

شركة مساهلة
رأس مالها : 18.333.333.33 رهم
مقرها فإلآتلاعي: حي فلرحلة، 

فملنطقة فلصناعية، قطعة  ، زنقة 
بورقرفر  رقم 1229 سال

مرفآعة عامة للنظام فألسا�سي
بلوآب قرفر آلاعي فملنعقد فوق)
(،2319 23) يسلرب) بتاريخ) فلعا 0 
 CINDICO شركة) مساهمي  قرر 
1.833.333) رهم) ش.م رأس مالها)
مقرها فإلآتلاعي بسال حي فلرحلة،)
زنقة) قطعة  ،) فملنطقة فلصناعية،)
عامة) مرفآعة  (1229 رقم) بورقرفر 
إآرفء) أآل  من  فألسا�سي،) للنظام 
فلتعد الت فملنصوص عليها في فلظهيب)
 2315 19) وليو) فلشريف فلصا ر في)
وفلظهيب) (12-78 فلقانون) بإصدفر 
 2319 أبريل) (26 بتاريخ) فلشريف 
19- فملتضلن إلصدفره من فلقانون)

.23
وبناء)على ذلك،)تم فلتصد ق على)

مشروع فلقانون فألسا�سي فلجد د.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم فلسجل) (2323 مارس) (3 بتاريخ)

.4111 فلتجاري)
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس
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 CREDITINFO HOLDING
MAROC

شركة مساهلة مبسطة 
ذفت فلرأسلال : 333.333.33 

 رهم
فملقر فإلآتلاعي : علار0 كازف بيزنس 
سنتب، رقم 2، تجزئة مندفرونا، 

333 سيدي معروف، فلدفرفلبيضاء 
فملغرب

فملسجلة بالسجل فلتجاري 
للدفرفلبيضاء تحت رقم 176853 

إعالن قانوني
من طرف) فملحرر  لللحضر  وفقا 
 2323 33) يسلرب) بتاريخ) فلرئيس 

 29 في إطار فملشاور0 فلخطية بتاريخ)

فلشركة) قرر شركاء) (،2323  يسلرب)

ما  لي):

على) وفملصا قة  عللا  فإلحاطة 

تفويت كافة فألسهم فمللتلكة من طرف)

 CREDITINFO INTERNATIONAL

سهم)) (2997 )أي) بالشركة) (GMBH

.INFO CAPITAL EHF(لفائد0 شركة
إعا 0 صياغة فلبند)7)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 761761 رقم) تحت  (2321  نا ر)

بالسجل) فلتعد لي  وفلتسجيل 

 19 بتاريخ) فلبيضاء) للدفر  فلتجاري 

 نا ر)2321)تحت فلرقم)1545.
لإل دفع)

فلرئيس

451 P

GROUPE AFRICA SECURE
S.A.R.L

كروب ففريكا سكور

تأسيس
طبقا ملقتضيات فلقانون فألسا�سي)

 2323 نوفلرب) (25 بتاريخ) فملؤرخ 

تقرر تأسيس شركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0 لها فلخصائص فلتالية):

 GROUPE AFRICA (: فلتسلية)

.SECURE S.A.R.L

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فلخصائص) لها  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلتالية):

فلغرض فإلآتلاعي):

مقاول فلحرفسة.

فلعنوفن):)مجلع فلضحى فلحد قة)

14)علار0)1)شقة)1)فلعيا د0 سال.
 133.333.33 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم مقسم إلى)1333)حصة من فئة)

133) رهم))للحصة فلوفحد0.

فلشركاء):

)بنحليلة محلد)533)حصة.

 533 فمزركي محلد عبد فملطلب)

حصة.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

وضع فلسجل فلتجاري.

بنحليلة) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

عبد فلدفئم مد رف للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فإلبتدفئية بسال تحت رقم)

32685)بتاريخ)14) نا ر)2321.
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STE. SOULINOV

SARL AU

فملؤرخ) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

2323)قرر شركاء) 17)سبتلرب) بتاريخ)

STE. SOULINOV SARL AU(شركة

بيع فلحصص):

فملالكة) عسولي  بهيجة  فلسيد0 

)333))حصة تبيع)333)حصة للسيد)

عسولي بن فحلد.

فملالكة) ف د ر  ف ت  رقية  فلسيد0 

)333)))حصة تبيع)333)حصة للسيد)

عسولي بن فحلد.

تحويل مقر فلشركة):)من)15،)رقم)

52،)مسرور)1،)شقة رقم)3،)تلار0 إلى)

تجزئة رياض فوال  مطاع تلار0.

تغييب فلشكل فلقانوني):)قرر فلجلع)

فلعام للشركة تغييب فلشكل فلقانوني)

مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذفت  شركة  إلى  محدو 0 

محدو 0 ذفت شريك وحيد.

فلعام) قررفلجلع  (: آد د) مسيب 

بن) عسولي  فلسيد  تعيين  للشركة 

فحلد مسيب وحيد للشركة ملد0 غيب)

محدو 0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تلار0) فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 19) نا ر) بتاريخ)

. 4747
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STE. MEDICINAL HERBS
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 133.333.33  رهم

رقم 23 زنقة فلرفاعي ميلالل ميدلت

تأسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2323 11) يسلرب) بتاريخ) ميدلت 

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

مسؤولية محدو 0 تحلل فسم شركة)

 STE. MEDICINAL HERBS SARL

ش.م.م جصائصها كالتالي):

غرض فلشركة):)

فألعشاب فلطبية.

فلزيوت فألساسية.

فستيبف  وتصد ر.
زنقة) (23 رقم) (: فلرئي�سي) فملقر 

فلرفاعي ميلالل ميدلت.

من  وم  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

تسجيلها في فلسجل فلتجاري.

 : فإلآتلاعي  فلرأسلال 

133.333.33  رهم  نقسم إلى 1333 

حصة مبلغ كل حصة 133  رهم.

فلشركة  ستسيب   : فلشركة  إ فر0 

من طرف فلسيد محلد فلغول.

باملحكلة  فلقانني  فإل دفع  تم 

5  نا ر  بتاريخ  ميدلت  فإلبتدفئية 

2321 تحت عد  2321/5 بالسجل 

فلتجاري رقم 2581.
ملخص قصد فلنشر

فملسيب
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STE. EMIL MAT رشكة
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 133.333.33  رهم

مقرها فإلآتلاعي : شارع فملسيب0 

فلخضرفء بومية ميدلت

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 2321 4) نا ر) بتاريخ) فإلستثنائي 

 STE. EMIL MAT قرر شركاء)شركة)

SARL)توسيع نشاط فلشركة بإضافة)

نشاط حفر فمبار.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة ضبط)

 8 فملحكلة فإلبتدفئية بليدلت بتاريخ)

 2021/11 تحت عد ) (2321 نوفلرب)

بالسجل فلتجاري رقم)2151.
ملخص قصد فلنشر

فملسيب
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STE. JIBAL AARAB

SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 1333.333.33  رهم

ف ت وفحي فوحقي فغبالو بومية 

ميدلت

تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2323 23) يسلرب) بتاريخ) ميدلت 

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

مسؤولية محدو 0 تحلل فسم شركة)

ش.م.م) (STE. EMIL MAT SARL

جصائصها كالتالي):

غرض فلشركة):)

بيع فلغاز فملكبوس.

: ف ت وفحي فوحقي  فملقر فلرئي�سي)

فغبالو بومية ميدلت.

من  وم  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

تسجيلها في فلسجل فلتجاري.

 : فإلآتلاعي  فلرأسلال 

133.333.33  رهم  نقسم إلى 1333 

حصة مبلغ كل حصة 133  رهم.

فلشركة  ستسيب   : فلشركة  إ فر0 

من طرف فلسيد هارون سعيد.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

7  نا ر  بتاريخ  ميدلت  فإلبتدفئية 

2321 تحت عد  2321/7 بالسجل 

فلتجاري رقم 2585.
ملخص قصد فلنشر

فملسيب

456 P

SOCIETE OUZOUD METAL
SARL

 SIEGE(SOCIAL : RIAD

 68MARINA(CENTRE 1 ETAGE

 5 ANG(BD(ZERKTOUNI(ET

 MOHAMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

RC : 4511751

فلعا ي) فلعام  فلجلع  إثر  على 

2321)لشركة) 4) نا ر) فملنعقد بتاريخ)

فلشركاء) قرر  ش.م.م  مطال   أوزو  

ما  لي):

محلد) بللكي  فلسيد  فستقالة 

(،U121(فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم

فلحامل) فملجيد  عبد  بللكي  وفلسيد 

.UC16589(للبطاقة فلوطنية رقم

تعيين مسيب آد د،)فلسيد بللكي)

عبد فلجليل فلحامل للبطاقة فلوطنية)
.D332265(رقم

فلنظام) من  (13 فلبند) تغييب 

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ  بالدفرفلبيضاء  فلتجارية 

 نا ر 2321 تحت رقم 762325.
لإلشار0 وفلبيان

457 P

جيرام
ش.م.م

رأسلالها : 225.333.333  رهم 

مقرها : قطاع 11 بلوك ك 7 رقم 28 
زنقة فلشيبونيا حي فلرياض فلرباط

تصفية فلشركة
بانعقا  فلجلع فلعام فلغيب فلعا ي)

لشركة) (2323 بتاريخ21) يسلرب)

 11 فلكائنة ب قطاع) آيبفم ش.م.م 
بلوك ك)7)رقم)28)زنقة فلشيبونيا حي)
 225.333.333 رأسلالها) فلرياض،)
فلتجاري) بالسجل  وفملسجلة   رهم 

تحت رقم)51675.

قد قرر إبرفء)ذمة مصفي فلشركة)

فلسيد0 حيا0 فلتون�سي،)صاحبة ب.ت)

A13124)وفملوففقة على فلتصفية) .و)

فلنهائية لشركة آيبفم ش.م.م.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 

بالرباط بتاريخ 21  نا ر 2321 تحت 
رقم 1134411.

بلثابة مقتطف وبيان

فملسيب0

458 P

صوفا  كوم

مكتب فلحسابات وفلجبا ات

وفستشار0 فملقاوالت
رشيد فلرياحي

25)زنقة فبي شعيب فلدكالي حي فلليلون فلرباط

فلهاتف):)3537.73.15.63.

73.79.76      

شركة مطل ماركت رو�سي رش
 MTL MARKET RESEARCH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

لشريك وحيد

 قدر رأسلالها : 13.333.33  رهم

فلعنوفن : بلوك 52 رقم 12 

فليوسفية فلغربية فلرباط

تأسيس شركة
 7 مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس) تم  بالرباط  (2323  يسلرب)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها) وحيد  قدر  لشريك 

مقرها) ويوآد  13.333.33) رهم 

 52 بلوك) فلتالي  بالعنوفن  فإلآتلاعي 
رقم)12)فليوسفية فلغربية فلرباط.

ماركت) مطل  شركة  (: فلتسلية)

 MTL MARKET رش) رو�سي 

.RESEARCH

فلهدف : 

فإلستشار0 وفلتسييب.
فملقر فإلآتلاعي):)بلوك)52)رقم)12 

فليوسفية فلغربية فلرباط.

سنة   99 فلشركة  مد0   : فملد0 

فبتدفء من  وم فلتأسيس.

حد    : فإلآتلاعي  فلرأسلال 

 13.333.33 في  فلرأسلال فإلآتلاعي 

حصة   133 إلى  مقسم   رهم 

لكل  133  رهم  بلقدفر  إآتلاعية 

حصة.

فلسنة فإلآتلاعية : من فاتح  نا ر 

إلى 31  يسلرب.
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تسييب فلشركة : تم تعيين فلسيد0 

مريم تازي لرزور كلسيب0 للشركة ملد0 

غيب محد 0.

توزيع فألرباح : من فألرباح فلصافية 

تؤجذ %5 لتكوين فإلحتياط فلقانوني 

وفلباقي  وزع بين فلشركاء.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   2321 23  نا ر  بتاريخ 

.113438

لإلستشار0 وفلتنبيه

صوفا  كوم

459 P

 ELITE INTERNATIONAL

STUDENT CENTER

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 413 

شارع فلزرقطوني إقامة حلد ش 

2333-1 فلدفرفلبيضاء فملغرب

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

434559

رفع رأسلال فلشركة

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)28) يسلرب)2323.

بلبلغ) فلشركة  رأسلال  رفع  تم 

 13.333 93.333) رهم أي من) قدره)

133.333) رهم عن طريق)  رهم إلى)

فلشركة) مع   ون  مقاصة  إآرفء)

فملحد 0 فملقدفر وفملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761933.

مقتطف من فآل فإلشهار

460 P

 RADIOLOGIE SIDI

OTHMANE
 SOCIETE A CIVIL

PROFESSIONNELLE

 AU(CAPITAL(DE : 1.050.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : AVENUE

 DU 10 MARS, PLACE(DE(LA

 PREFECTURE BEN M’SIK SIDI

OTHMANE CASABLANCA

IF : 2821070

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 2323 فإلستثنائي بتاريخ فاتح  ونيو)

فتخد فلشركاء)فلقرفرت فمتية):

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 

ذفت) شركة  إلى  مدنية  شركة  من 

مسؤولية محدو 0 باملليزفت فلتالية):

 RADIOLOGIE SIDI (: فلتسلية)

.OTHMANE

أي) إآرفء) (: فإلآتلاعي) فلهدف 

أو) فحص إشعاعي أو علل آسدي 

علل طبي  تعلق بهذف فلتخصص.

في) حد   (: فلشركة) رأسلال 

إلى) موزعة  13.353.333.33) رهم 

بقيلة) إآتلاعية  حصة  (13.533

قد تم تحريرها بالكامل) 133) رهم،)

وفملخصصة للشركاء)بلا  تناسب مع)

مساهلاتهم،)أي):

فلسيد محلد آليل كوهن فلحامل)

 BE 412586 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

5253)حصة.

فلحامل) فلهاروش  آلال  فلسيد 

 BE 435962 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

5253)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: ( فملد0)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

فاتح  نا ر) من  (: فملالية) فلسنة 

31) يسلرب ما عدف فلسنة فألولى) إلى)

تبتدئ من تاريخ فلتسجيل).

فملقر فإلآتلاعي):)شارع)13)مارس،)

سيدي) بن مسيك،) فلعلالة،) ساحة 

عثلان،)فلدفرفلبيضاء.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلحامل) فلهاروش  آلال  فلسيد 

 BE 435962 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

وفلسيد محلد آليل كوهن فلحامل)

 BE 412586 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

وذلك ملد0 غيب محدو 0.

باملحكلة) فلتجاري  فلسجل  رقم 

فلتجارية بالدفرفلبيضاء)483765.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت))761835.
مقتطف من أآل فإلشهار

461 P

CITY BUS TRANSPORT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE :

210.000.000.00 DHS

 SIEGE(SOCIAL : BUSINESS

 CENTER(YASMINA, ANGLE

 BOULEVARD CHEFCHAOUNI

 ET ROUTE DE RABAT

 APPT(N°13 2eme(ETAGE

CASABLANCA

RC : 309159

تغييب فلشكل فلقانوني
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 2323 نوفلرب) (25 فإلستثنائي بتاريخ)

فتخد فلشركاء)فلقرفرفت فمتية):

تغييبفلشكل فلقانوني للشركة من)

إلى) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

شركة مساهلة.

تعد ل غرض فلشركة.

فلنظام) صياغة  وإعا 0  تغييب 

فألسا�سي.

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلرب) (26 بتاريخ) فملنعقد  فلعا ي 

2323)فتخذ فلقرفرفت فمتية):

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

من شركة ذفت مسؤولية محدو 0 إلى)

شركة مساهلة.

تعيين أول أعضاء)مجلس فإل فر0)

ملد0)3)سنوفت تنتهي مع فنعقا  فلجلع))

فلعام فلعا ي فملوففق على حسابات)

 .2322 31) يسلرب) فلسنة فملنتهية في)

فملتلثلين كامتي):

مخلوف،) بن  هشام  فلسيد 

 2 موفليد) من  فلجنسية،) مغربي 

للبطاقة)) فلحامل  نوفلرب1977،)

فملقيم) (،C435584 رقم) فلوطنية 

بفاس رقم)54،)تجزئة زهور،)حي فرح.

مغربي) مرشد،) علا   فلسيد 

 1991 28) وليو) في) ولد  فلجنسية،)

فلحامل للبطاقة) )فرنسا)،) في باريس)

فملقيم) (،EE  481468 رقم) فلوطنية 

(،6 رقم) (،3 تجزئة مجاط) بلرفكش،)

شلال فلنخيل.

شركة) (،AEM HOLDING

333333) رهم،) برأسلال) محدو 0 

 6 شارع) فملسيب0،) شارع  في  مقرها 

فلثالث،) فلطابق  (،6 رقم) أكتوبر،)

في) ومسجلة  أنفا،) (23133 (،3 شقة)

تحت) فلتجاري  فلدفرفلبيضاء) سجل 

ملثلة بالسيد0 جناتة) (365391 رقم)

فملطيع.

تعيين أول مدقق حسابات مكتب)

ويلثله) (MAJER CONSULTING

فلسيد محلد حلدفش.

إنها وال ة فملسيب إثر تغييب فلشكل)

فلقانوني.

فإل فر0) مجلس  محضر  بلقت�سى 

 2323 نوفلرب) (26 بتاريخ) فملنعقد 

فتخذ فملساهلون فلقرفرت فمتية):

طريقة) فجتيار  على  فملصا قة 

بتعيين) فلعامة  فإل فر0  مهام  مزفولة 

رئيس مد ر عام.

فلسيد) تعيين  على  فملصا قة 

سيدي محلد مجيد فإل ري�سي رئيس)

مد ر عام.
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لللحاضر) فلقانوني  فإل دع  تم 
فلضبط) بكتابة  أعاله  إليها  فملشار 
بالدفرفلبيضاء) فلتجارية  باملحكلة 
18) نا ر) بتاريخ) (761468 تحت عد )

.2321
مقتطف من أآل فإلشهار

462 P

AZEDDIOUI LOCATION
SARL AU

رأسلالها : 13.333.33  رهم
مقرها فإلآتلاعي : رقم 13 تجزئة 

سكنية أحدفف أزرو
 25 في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر) وضع  تم  (،2323  يسلرب)

فلجلع فلعام فإلستثنائي.
أشغال فليوم):

تصفية فلشركة.
تسلية فملصفي.

مختلفات.
فلحل فألول):

قرر فلجلع فلعام توقيف فلشركة)
فبتدفء)من تاريخ)25) يسلرب)2323.

فلحل فلثاني):
فلسيد) تسلية  فلعام  فلجلع  قرر 
فلشركة،) مصفي  محسين  فز  وي 
في) فلشركة  تصفية  مكان  وتحد د 
 13 برقم) فلكائن  فإلآتلاعي  فملقر 

تجزئة سكنية أحدفف أزرو.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس)
بتاريخ)14) نا ر)2321)تحت))رقم)15.
463 P

فألستاذ مصطفى فرشلون
موثق

رقم)2،)شارع زين فلعابد ن فلرياض مكناس
فلهاتف):)35.35.55.23.26
فلفاكس):)35.35.55.23.27

SOCIETE DAIAT AL HANAE
S.A.R.L

ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 5.333.333.33  رهم
 MEKNES : مقرها فإلآتلاعي

 IMM(A(MAG 2 RESIDENCE
LAMSSALA BAB BETTIOUI

فلسجل فلتجاري : 33491

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
فملوثق) فرشلون،) مصطفى  فألستاذ 
 2319 أكتوبر) (3 بتاريخ) بلكناس 
فملسجل بتاريخ)4)أكتوبر)2319)تحت)
فإل دفع) كناش  فلتسجيل  مرفآع 
فألمر) (6328-3329769-2318
شركاء) فإن  (29273 باإلستخالص)
 DAIAT AL HANAE S.A.R.L شركة)
رأسلالها) محدو 0  مسؤولية  ذفت 
مقرها) 5.333.333.33) رهم 
 2 فإلآتلاعي مكناس علار0 ف متجر)

إقامة فملصلى باب بطيوي.
بوشيخ) محلد  فلسيد  وفا0 
زبيد0) ( فلسيد0) زوآته  ورثته  تاركا 
فمال) فلسيد0  وفبناءه  فلحلو�سي 
بوشيخ وفلسيد جالد بوشيخ وفسامة)
فلحصص) في  بوشيخ  بوشيخ وجولة 

فلتالية):
 673 فلحلو�سي) زبيد0  فلسيد0 

حصة.
فلسيد0 فمل بوشيخ)783)حصة.

فلسيد جالد بوشيخ)1563)حصة.
 1563 بوشيخ) فسامة  فلسيد 

حصة.
فلسيد0 جولة بوشيخ)783)حصة.
فلسابع) فلفصل  تغييب  تم  وبالتالي 
وفلفصل فلخامس عشر وفلثامن عشر)

من فلنظام فألسا�سي.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني))باملحكلة فلتجارية بلكناس)

بتاريخ)8) نا ر)2321)تحت رقم)125.
للخالصة وفلبيان

فألستاذ مصطفى فرشلون

464 P

GRUMA CAR
SARL  AU

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 بشريك وفحد

فلوفحد) فلشريك  قرفر  بلوآب 
بتاريخ) فألسا�سي  فلنظام  تسجيل  تم 
تم) إثرها  على  فلتي  (2321 11) نا ر)
تقرير تأسيس شركة ذفت مسؤولية)
لذلك) وتبعا  وفحد  بشريك  محدو 0 
حلز0) فلسيد  من  تتكون  فإنها 

فلعسرفوي.

 GRUMA CAR (: تسلية فلشركة)

.SARL  AU

نشاط فلشركة):)

فلسيارفت) وتصد ر  فستيبف  

فلجد د0 وفملستعللة.

مقر فلشركة):)12)مكرر زنقة لبنان)
رقم)3)حي فملحيط فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

إحدفثها فلفعلي.
133.333) رهلا) (: فملال) رأس 

مقسم على)1333)حصة بقيلة)133 

 رهم للحصة فلوفحد0.

حلز0) فلسيد  (: وفلتوقيع) فلتسييب 

فلعسرفوي.

)تم فإل دفع فلقانوني))لدى فملحكلة)

19) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)148921.
وهذف بلثابة مقتطف وبيان

465 P

E-CARR
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

تم تسجيل) بلوآب قرفر فلشركاء)

11) نا ر) بتاريخ) فألسا�سي  فلنظام 

تقرير) تم  إثرها  على  فلتي  (2321

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

لذلك) وتبعا  وفحد  بشريك  محدو 0 
فإنها تتكون من فلسيد عثلان زفكور)

وفلسيد عبد فإلله نجيم.

.E-CARR SARL(:(تسلية فلشركة

نشاط فلشركة):)

آليع فألعلال فملتعلقة باإلصالح)

فلصناعي للسيارفت وما آاورها.

مقر فلشركة):)12)مكرر زنقة لبنان)
رقم)3)حي فملحيط فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

إحدفثها فلفعلي.
133.333) رهلا) (: فملال) رأس 

مقسم على)1333)حصة بقيلة)133 

 رهم للحصة فلوفحد0.

فلسيد عثلان) (: فلتسييب وفلتوقيع)
زفكور وفلسيد عبد فالله نجيم.

تم فإل دفع فلقانوني))لدى فملحكلة)
23) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)148919.
وهذف بلثابة مقتطف وبيان

466 P

HIMBRA SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

 14 بتاريخ) فلشركاء) قرفر  بلوآب 
تقرر تأسيس شركة) (2323  يسلرب)
ذفت مسؤولية محدو 0 وتبعا لذلك)
فبرفهيم) فلسيد  من  تتكون  فإنها 
عيساوي) زكرياء) وفلسيد  فلناصري 

وفلسيد0 هبة هللا فلناصري.
 HIMBRA (: فلشركة) تسلية 

.SERVICE SARL
نشاط فلشركة):)

ملون حفالت.
أعلال متنوعة.

شارع فال ولد) (48 (: مقر فلشركة)
عليب أكدفل فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)
إحدفثها فلفعلي.

133.333) رهلا) (: فملال) رأس 
مقسم على)1333)حصة بقيلة)133 

 رهم للحصة فلوفحد0.
فلتسييب وفلتوقيع):)فلسيد فبرفهيم)

فلناصري.
تم فإل دفع فلقانوني))لدى فملحكلة)
23) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت رقم)143959.
وهذف بلثابة مقتطف وبيان

467 

SOCIETE DAIAT AL BARAKA
S.A.R.L

فملقر فإلآتلاعي : 179 شارع فلجيش 
فمللكي، مكناس

فلسجل فلتجاري : 41395
فلعا ي) فلغيب  فملحضر  إثر  على 
فملنعقد بلكناس بتاريخ)4) نا ر)2321 
قرر) ش.م.م  فلربكة  ضيعة  لشركة 

فلشركاء)ما  لي):
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محلد) بللكي  فلسيد  فستقالة 
(،U121(فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم
فلحامل) فملجيد  عبد  بللكي  وفلسيد 

.UC16589(للبطاقة فلوطنية رقم
تعيين مسيبآد د،)فلسيد بنيحيى)
للبطاقة) فلحامل  رضوفن  محلد 

.UC4693(فلوطنية رقم
فلنظام) من  (13 فلبند) تغييب 

فألسا�سي للشركة.
باملحكلة) ( فلقانوني) فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) بلكناس  فلتجارية 

2321)تحت رقم)253.
لإلشار0 وفلبيان

468 P

SOCIETE DAIAT AL BARAKA
S.A.R.L

فملقر فإلآتلاعي : 179 شارع فلجيش 
فمللكي، مكناس

فلسجل فلتجاري : 41395
فلعا ي) فلغيب  فملحضر  إثر  على 
14) يسلرب) فملنعقد بلكناس بتاريخ)
لشركة ضيعة فلربكة ش.م.م) (2323

قرر فلشركاء)ما  لي):
فلطابق) إلى  فإلآتلاعي  فملقر  نقل 
فالر�سي إلقامة آنان فلرفحة قطعة)
فلجيش) شارع  (1 فإلسلاعلية) (3 رقم)

فمللكي،)مكناس.
فلقانون) من  فلرفبع  فلبند  تغييب 

فألسا�سي للشركة.
باملحكلة) ( فلقانوني) فإل دفع  تم  (
فلتجارية بلكناس بتاريخ)28) يسلرب)

2323)تحت رقم)4483.
469 P

SOCIETE FOURAT METAL
SARL

 SIEGE(SOCIAL : RIAD(ARRIDA
 63 MARINA(CENTER(APPT 33
 ETG 5 ANG(BD(ZERKTOUNI

 ET MED BEN ABDELLAH
CASABLANCA
RC : 451747

إشهار
فلعا ي) فلغيب  فملحضر  إثر  على 
فملنعقد بلكناس بتاريخ)4) نا ر)2321 

قرر) ش.م.م  مطال  فورفت  لشركة 

فلشركاء)ما  لي):

محلد) بللكي  فلسيد  فستقالة 

(،U121(فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم

فلحامل) فملجيد  عبد  بللكي  وفلسيد 

.UC16589(للبطاقة فلوطنية رقم

فلسيد بللكي) تعيين مسيبآد د،)

للبطاقة) فلحامل  فلباسط  عبد 

.D526672(فلوطنية رقم

فلنظام) من  (13 فلبند) تغييب 

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) ( فلقانوني) فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)762324.
لإلشار0 وفلبيان

470 P

SAMAK ANWAL شركة
ش.م.م

ميناء بني أنصار فلناضور

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

 2321 6) نا ر) بتاريخ) فإلستثنائية 

 SAMAK شركة) شركاء) صا ق 

ANWAL))ش.م.م على قرفر تفويت:

بوعنان) للسيد  حصة  (2333

فسامة.

بوعنان) للسيد  حصة  و2333)

ف وب.

بوعنان) للسيد  حصة  و2333)

 وسف.

مقسلا) فلشركة  رأسلال  ليصبح 

كلا  لي):

بوعنان محلد)14333)حصة.

بوعنان فسامة)2333)حصة.

بوعنان ف وب)2333)حصة.

بوعنان  وسف)2333)حصة.

فلقانون) تحيين  قرروف  كلا 

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) ( فلقانوني) فإل دفع  تم 

12) نا ر) فإلبتدفئية بالناضور بتاريخ)

2321)تحت رقم)72.

471 P

GEDID MAT شركة
ش.م.م

حي عاريض سكتور 2 تجزئة فلنجاح 
فلناضور

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
2321)قرر) 7) نا ر) فإلستثنائي بتاريخ)
ش.م.م   GEDID MAT شريك شركة)
على قرفر حل فلشركة وتعيين فلسيد 

فلخو فلحسا ن كلصفي للشركة. 
باملحكلة) ( فلقانوني) فإل دفع  تم 
12) نا ر) فإلبتدفئية بالناضور بتاريخ)

2321)تحت رقم)73.
472 P

GEDID MAT شركة
ش.م.م

حي عاريض سكتور 2 تجزئة فلنجاح 
فلناضور

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
2321)قرر) 7) نا ر) فإلستثنائي بتاريخ)
ش.م.م   GEDID MAT شريك شركة)

على قرفر فإلقفال فلنهائي للشركة. 
باملحكلة) ( فلقانوني) فإل دفع  تم 
12) نا ر) فإلبتدفئية بالناضور بتاريخ)

2321)تحت رقم)71.
473 P

STE MOUNIR IMP EXP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : حي فلكندي زنقة 
فلرياض رقم 39 فلناظور

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
فالستثنائية بتاريخ)9) يسلرب)2323،)
 MOUNIR IMP(صا ق شركاء))شركة
 453 ش.م.م على قرفر تفويت) (،EXP
ليصبح) علر  فلغالمي  لسيد  حصة 

رفسلال فلشركة مقسلا كلا  لي):
مرزيك عبد فالله)..)453)حصة.
فلعبدالوي محلد)...)633)حصة.

فلغالمي علر)...)453)حصة.
فلقرفر) على  فلشركاء) صا ق  كلا 
محلد) فلعبدالوي  فلسيد  تعيين 
وفلسيد) فالله  عبد  مرزيك  وفلسيد 

فلغالمي علر كلسيب ن للشركة.

قرفر) على  فلشركاء) صا ق  كلا 

فلقانون فالسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

 14 بتاريخ) بالناظور  فالبتدفئية 

 يسلرب)2323،)تحت رقم)3745.

474 P

STE KARHAD TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : حي فلسكة 
فلحد د ة بني فنصار فلناظور

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

فالستثنائية بتاريخ)24) يسلرب)2323،)

 KARHAD شركة) ( شركاء) صا ق 

رفع) قرفر  على  ش.م.م.) (TRAVAUX
رفسلال فلشركة من)133.333) رهم)

فلى)1.333.333) رهم.

قرفر) على  فلشركاء) صا ق  كلا 

تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

5) نا ر) بتاريخ) بالناظور  فالبتدفئية 

2323،)تحت رقم))32.

475 P

STE EXLOG
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : رقم 39 سوق بني 
سيدل لوطا زغنغان فلناظور

تاسيس شركة
بالناظور) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ)7) يسلرب)2323)وضع فلقانون)

فالسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية):

فلتسلية):)شركة)EXLOG)ش.م.م.

فلغرض فالآتلاعي):)فلنقل فلوطني)

وفلدولي لحساب فلغيب.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 

فلتجارية وفلعقارية فلتي ترتبط بصفة)

مباشر0 بهدف فلشركة.
فملقر فالآتلاعي):)رقم)39)سوق بني)

سيدل لوطا زغنغان فلناظور.
رفسلال فلشركة):)133.333) رهم)

مقسم فلى)1333)حصة من فئة)133 

 رهم.
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:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فجيطوش سكينة.

(.... فلحبيب) قدوري  (: فلشركاء)
1333)حصة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية بالناظور بتاريخ)9) يسلرب)

2323،)تحت رقم)3723.
476 P

STE HONA INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : 5 زنقة فلعرفئش 
علار0 ب 2 فلناظور

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
(،2323 نونرب) (33 فالستثنائية بتاريخ)
 HONA شركة) ( شركاء) صا ق 
تغييب) قرفر  على  ( ش.م.م.) (INVEST
ليصبح) للشركة  فالآتلاعي  فلغرض 

كلا  لي):
فستيبف ) فلتنظيف،) موف   بائع 
فالستهالكية) فلبضائع  وتصد ر 

وفلتوزيع.
قرفر) على  فلشركاء) صا ق  كلا 

تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية بالناظور بتاريخ)3) يسلرب)

2323،)تحت رقم)3693.
477 P

STE BIMED FISH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : حي أوال  بوطيب 
فلفوقاني فلناظور
تأسيس شركة

بالناظور) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  (،2323 نونرب) (2 بتاريخ)
محدو 0) لشركة  فالسا�سي  فلقانون 

فملسؤولية):
  BIMED FISH شركة) ( (: فلتسلية)

ش.م.م.
:)بيع فالسلاك) فلغرض فالآتلاعي)

بالجللة وفلنقل لحساب فلغيب.
فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتجارية وفلعقارية فلتي ترتبط بصفة)

مباشر0 بهدف فلشركة.

فملقر فالآتلاعي):)حي أوال  بوطيب)

فلفوقاني فلناظور.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

مقسم فلى)1333)حصة من فئة)133 

 رهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد بيجو مصطفى وفلسيد بيجو)

محلد.

فلشركاء):)

بيجو مصطفى))....)533)حصة.

بيجو محلد))....)533)حصة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

نونرب)) (3 بتاريخ) بالناظور  فالبتدفئية 

2323،)تحت رقم)3493.

478 P

STE RAZANINO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : تجزئة فلبستان 
رقم 469 فلناظور

تأسيس شركة
بالناظور) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم وضع) (،2323 18) يسلرب) بتاريخ)

محدو 0) لشركة  فالسا�سي  فلقانون 

فملسؤولية):

  RAZANINO شركة) ( (: فلتسلية)

ش.م.م.

منعش) (: فالآتلاعي) فلغرض 

عقاري.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 

فلتجارية وفلعقارية فلتي ترتبط بصفة)

مباشر0 بهدف فلشركة.

تجزئة فلبستان) (: فملقر فالآتلاعي)
رقم)469)فلناظور

 1.333.333 (: فلشركة) رأسلال 

حصة من) (13333  رهم مقسم فلى)

فئة)133) رهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد فلرطبي محلد وفلسيد فشان)

ميلون.

فلشركاء):)

فلرطبي محلد))....)5.333)حصة.

فشان ميلون))....)5.333)حصة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 23 بتاريخ) بالناظور  فالبتدفئية 

 يسلرب))2323،)تحت رقم)3812.
479 P

STE AICHA FRITES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 I مقرها فالآتلاعي : شارع فلحسن
رقم 246 بلوك ساكوري رقم 4 مكرر 

فلناظور
تأسيس شركة

بالناظور) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع) (،2323 22) يسلرب) بتاريخ)
محدو 0) لشركة  فالسا�سي  فلقانون 

فملسؤولية):
  AICHA FRITES(فلتسلية):))شركة

ش.م.م.
بيع بطاطس) (: فلغرض فالآتلاعي)

آاهز0.
فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 
فلتجارية وفلعقارية فلتي ترتبط بصفة)

مباشر0 بهدف فلشركة.
 I شارع فلحسن) (: فملقر فالآتلاعي)
رقم)246)بلوك ساكوري رقم)4)مكرر)

فلناظور.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)
مقسم فلى)1333)حصة من فئة)133 

 رهم.
:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
وفلسيد) فلعزيز  عبد  فملكي  فلسيد 

فالزماني مصطفى.
فلشركاء):)

فالزماني مصطفى)....)533)حصة.

فملكي عيد فلعزيز))....)533)حصة.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 29 بتاريخ) بالناظور  فالبتدفئية 

 يسلرب))2323،)تحت رقم)3847.
480 P

 STE LALOUCH ET ZAHIR DE
CONSTRUCTION «LAZAK»

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
مقرها فالآتلاعي : فلطريق فلرئيسية 
فآاطي ص-ب 173 بو  نار فلدريوش
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
فالستثنائي بتاريخ)18) يسلرب)2323،)

قرر شريك شركة)LAZAK)ش.م.م..
وتعيين) فلشركة  حل  قرفر  على 
كلصف) محلد  اللو�سي  فلسيد 

للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 16 بتاريخ) بالناظور  فالبتدفئية 

 يسلرب)2323،)تحت رقم)3763.
481 P

 STE LALOUCH ET ZAHIR DE
»CONSTRUCTION «LAZAK

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
مقرها فالآتلاعي : فلطريق فلرئيسية 
فآاطي ص-ب 173 بو  نار فلدريوش
فلعام) فلجلعية  بلقت�سى محضر 
(،2323 8) يسلرب) فالستثنائي بتاريخ)

قرر شريك شركة)LAZAK)ش.م.م..
فلنهائي) فالقفال  قرفر  على  على 

للشركة.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 16 بتاريخ) بالناظور  فالبتدفئية 

 يسلرب)2323،)تحت رقم)3764.
482 P

STE T.FRERES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : شارع فملسيب0 رقم 
63 فلناظور

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)
(،2323 نونرب) (12 فالستثنائية بتاريخ)
 T.FRERES شركة) شركاء) صا ق 
253)حصة) ش.م.م.)على قرفر تفويت)
لسيد طاليب هيثم ليصبح رفسلال)

فلشركة مقسلا كلا  لي):
طاليب طاريق)...)253)حصة.

طاليب مصطفى)...)253)حصة.
طاليب محلد)...)253)حصة.
طاليب هيثم)...)253)حصة.

قرفر) على  فلشركاء) صا ق  كلا 
تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فاتح)) بتاريخ  بالناظور  فالبتدفئية 

 يسلرب)2323،)تحت رقم)3671.
483 P
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STE  BECOMA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : ميناء بني فنصار 

فلناظور

بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة)

(،2323 نونرب) (11 فالستثنائية بتاريخ)

(، (BECOMA شركة) ( صا ق شركاء)

533)حصة) ش.م.م على قرفر تفويت)

للسيد بوعنان محلد ليصبح رفسلال)

فلشركة مقسلا كلا  لي):

بوعنان محلد)..)1333)حصة.

فلقرفر) على  فلشركاء) صا ق  كلا 

فالستقالة فلسيد فالني فلحسن من)

تسييب فلشركة وتعيين فلسيد بوعنان)

محلد كلسيب وحيد للشركة.

فلقانون) تحيين  قرروف  كلا 

فالسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 

12) نا ر) فالبتدفئية بالناظور بتاريخ)

2321،)تحت رقم)73.

484 P

STE AGLO SABLE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : تجزئة فملطار ف لو 

51 رقم 34 فلناظور

تأسيس شركة
بالناظور) عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  (،2323 نونرب) (23 بتاريخ)

محدو 0) لشركة  فالسا�سي  فلقانون 

فملسؤولية):

 STE AGLO شركة) ( (: فلتسلية)

SABLE))ش.م.م.

فستغالل) (: فالآتلاعي) فلغرض 

فملوف ) وفستيبف   تصد ر  فملوفنئ،)

وأشغال مختلفة.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 

فلتجارية وفلعقارية فلتي ترتبط بصفة)

مباشر0 بهدف فلشركة.

فملقر فالآتلاعي):)تجزئة فملطار ف لو)

51)رقم)34))فلناظور.

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)
مقسم فلى)1333)حصة من فئة)133 

 رهم.
:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فاللسيد فلعلرفني كرم.
فلشركاء):)

فلعلرفني كرم).....)1333)حصة.
باملحكلة) فلقانوني  فال دفع  تم 
نونرب)) (24 فالبتدفئية بالناظور بتاريخ)

2323،)تحت رقم)3621.
485 P

STE AL .DIVERS
SARL

فعالن غلق فلتصفية فلشركة
تعلن) مهلتها،) فكتلال  فثر  على 
فغالق) عن  أعاله  للشركة  فملصفية 

ملف فلتصفية حيث تم ما  لي):
فنه ال  وآد للشركة ملتلكات.

مؤسسة) أي  تجاه  لها   ن  أنه 
كيفلا كانت.

تم) قد  فلضريبية  فالقرفرفت  فن 
ف دفعها لدى فملصالح فملعنية.

تم فال دفع فلقانوني لدى مصلحة)
فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية)
بتاريخ) بخنيفر0 تحت رقم)2021/09)
فلتجاري) فلسجل  (،2321 12) نا ر)

رقم)2487.
بلثابة فعالن وبيان

486 P

 STE MAS NEGOCE
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رفسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : حي فالطلس 
فوطاط فلحاج
تاسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
أغسطس) (17 بتاريخ) بليسور 
فالسا�سي) فلقانون  وضع  تم  (،2323
حسب) فملسؤولية  محدو 0  لشركة 

فلخصائص فلتالية):
 STE MAS NEGOCE (: فلتسلية)

.SARL

وفالشغال) فلبناء) (: نشاط فلشركة)

فلغذفئية) لللوف   متجر  فلختلفة،)

بنصف فلجللة وأشغال قنوفت فملياه)

فلعا مة وفملياه فلصالحة للشرب.

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية.

سنة تحتسب) (99 (: مد0 فلشركة)

فبتدفء)من تاريخ تسجيلها في فلسجل)

فلتجاري.

مقر فلشركة):)حي فالطلس فوطاط)

فلحاج.
رفسلال فلشركة):)133.333) رهم)

فئة) من  حصة  (1333 على) مقسلة 

موزعة على) 133) رهم لكل حصة،)

فلشكل فلتالي):

(.... )فالب)) فلسيد محلد فلعلرفني)

533)حصة.

(... )فالبن)) فلسيد محلد فلعلرفني)

533)حصة.

تم تعيين فلسيد محلد) (: فلتسييب)

غيب) ملد0  للشركة  مسيبف  فلعلرفني 

محد 0.

فلسنة فلحسابية):)فبتدفء)من فاتح)

سنة) كل  من  متم  يسلرب  فلى   نا ر 

فلتي تبتدئ من) ماعدف فلسنة فالولى 
فلتجاري) في فلسجل  فلتسجيل  تاريخ 

وتنتهي مع متم  يسلرب)2323.

بللف) فلقانوني  فال دفع  تم 

فلشركة باملحكلة فالبتدفئية لبوملان)

بليسور تحت رقم)2020/345)بتاريخ)

8سبتلرب)2323.
فلتوقيع

487 P

STE CLARKET 
شركة محدو 0 فملسؤولية
رفسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : رقم 912 فلطابق 

فلثاني حي فملنزه ح ي م فلرباط

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلوآب 

تاسيس) تم  (2323 28) يسلرب)

محدو 0) شركة  (CLARKET شركة)

فملسؤولية،)ذفت فملليزفت فلتالية):

مقاول في فالشهار.

وقائع وأحدفث.

فنشاء)ونشر برفمج فالعالميات.

من) مكون  فلشركة  رأسلال 

 1333 فلى) مقسم  133.333) رهم 

للحصة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

مقسلة على فلشكل فلتالي):

 343 (..... صد ق) كوثر  فلسيد0 

حصة.

 333 (...... رشيم) حسن  فلسيد 

حصة.

فلسيد نبيل صد ق)...)333)حصة.

فلشركة مسيب0 من طرف فلسيد0)

كوثر صد ق.

سنة) (99 مد0 فلشركة محد 0 في)

فبتدفء)من تاريخ تسجيلها في فلسجل)

فلتجاري.

باملحكلة) فلشركة  تسجيل  تم 

16) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321،)تحت رقم)148939.

488 P

 STE CABINET LAMRABET

 & A
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : سكتور 11، ه 

زنقة عرم حي فلرياض فلرباط

زيا 0 رفسلال فلشركة
فلعام) فلجلع  مدفولة  بلقت�سى 

فلغيب فلعا ي للشركة فملذكور0 أعاله)

بتاريخ)15) يسلرب)2323)تقرر ما  لي):

بلبلغ) فلشركة  رفسلال  زيا 0 

فنشاء) 1.533.333) رهم عن طريق 

 133 بقيلة) آد د  سهم  (15.333

 رهم لكل منها  تم تحريرها عن طريق)

فلجاري) فالئتلان  حساب  مقاصة 

ليصبح رفسلال فلشركة) للشريكين،)

 1.633.333 133.333) رهم فلى) من)

سهم) (16.333 فلى) مقسلة   رهم 

بقيلة)133) رهم لكل منها.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1876

بلبلغ) فلشركة  رفسلال  تخفيض 

633.333) رهم وذلك بخفضه من)

 1.333.333 فلى) 1.633.333) رهم 

فملد ن) فلرصيد  بامتصاص   رهم،)

لحساب فالرباح فملحتجز0 فلذي أغلق)

في)31) يسلرب)2319)وفلذي  صل فلى)

.738.445,80

تغييب بنو  فلقانون فالسا�سي.

فتلام) فآل  من  فلتفويض 

فالآرفءفت فلالزمة.

بلحضر) فلقانوني  فال دفع  تم 

باملحكلة) فلعا ي  غيب  فلعام  فلجلع 

23) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321،)تحت رقم)113399.

489 P

STE TOKEN CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بشريك وحيد

مقرها فالآتلاعي : علار0 4، شقة 
رقم 25، زنقة فلدفرفلبيضاء حسان 

فلرباط

تاسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بلوآب 

(،2323 7) يسلرب) بتاريخ) فلرباط 

فملسؤولية) ذفت  شركة  تاسيس  تم 

ذفت) وحيد،) بشريك  فملحدو 0 

فملليزفت فلتالية):

 TOKEN (: فلتسلية)

CONSULTING)ش.م.م.ش.و.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فالآهز0  تحليل  برمجة،   : فلهدف 

فاللكتبونية وفستشار0 في فلتسييب.

شقة) (،4 فملقر فالآتلاعي : علار0)
حسان) فلدفرفلبيضاء) زنقة  (،25 رقم)

فلرباط.
 133.333 (: فالآتلاعي) رفسلال 

1333)حصة من فئة)  رهم مجزأ فلى)

133) رهم للحصة فلوفحد0 مدفوعة)

للشريك) وفملخصصة  بالكامل،)

فلوحيد):

(... فلسيد فلطاهري نعلان فلقا ر)

1333)حصة.

فلسيد) تعيين  تم  (: فلتسييب)

فلطاهري نعلان فلقا ر كلسيب وحيد)

للشركة لفتب0 غيب محدو 0.

فلسنة) تبدأ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

آجر  يسلرب من كل سنة.

تم فال دفع فلقانوني لهذف فملحضر)

فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة 

23) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321،)تحت رقم)113398.

490

STE XSMART SOLUTIONS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

بشريك وحيد

مقرها فالآتلاعي : علار0 4، شقة 
رقم 25، زنقة فلدفرفلبيضاء حسان 

فلرباط

تاسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بلوآب 

(،2323 نوفلرب) (4 بتاريخ) فلرباط 

فملسؤولية) ذفت  شركة  تاسيس  تم 

ذفت) وحيد،) بشريك  فملحدو 0 

فملليزفت فلتالية):

 STE XSMART (: فلتسلية)

SOLUTIONS)ش.م.م.ش.و.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فالآهز0  تحليل  برمجة،   : فلهدف 

فاللكتبونية وفستشار0 في فلتسييب.

شقة) (،4 فملقر فالآتلاعي : علار0)
حسان) فلدفرفلبيضاء) زنقة  (،25 رقم)

فلرباط.
 133.333 (: فالآتلاعي) رفسلال 

1333)حصة من فئة)  رهم مجزأ فلى)

133) رهم للحصة فلوفحد0 مدفوعة)

للشريك) وفملخصصة  بالكامل،)

فلوحيد):

 1333 (... فلسيد ناصري عبد فلرب)

حصة.
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد ناصري)

عبد فلرب كلسيب وحيد للشركة لفتب0)

غيب محدو 0.

فلسنة) تبدأ  (: فالآتلاعية) فلسنة 
فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

آجر  يسلرب من كل سنة.
تم فال دفع فلقانوني لهذف فملحضر)
فملحكلة) هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة 
23) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321،)تحت رقم)113397.
491 P

STE AFRI CONSULT

VOTRE PARTENAIRE CONSEIL

 STE AEGEAN BUNKERING
MOROCCO

SARL AU
شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوحيد
رفسلالها : 13.333 فورو

مقرها فالآتلاعي : فملنطقة فلحر0 
بقصر مجاز بطنجة

فلسجل فلتجاري رقم : 46175 
بطنجة

ت.م لللقاولة : 
333222184333394

نونرب) (13 في) مؤرخ  قرفر  بلوآب 
بأن) فلوحيد  فلشريك  قرر  (،2323
 MINERVA فلشركة) تسلية  تصبح 
فبتدفء) (BUNKERING MOROCCO

من نفس هذف فلتاريخ.
تم تعد ل مقدمة فلنظام فالسا�سي)
كلا) منه ملا  قتضيه فالمر،) (3 وفلبند)
فلنظام فالسا�سي) تلت فملوففقة على 

بنفس فليوم.
لهذه) فلقانوني  فال دفع  فنجاز  تم 
باملحكلة) فلضبط  بكتابة  فلوثائق 
(،2321 14) نا ر) فلتجارية بطنجة في)

تحت رقم)238139.
فملسيب

492 P

 STE CYBERNETICA
SARL AU

فلعا ي) فلغيب  فلعام  فلجلع  قرر 
(،2323 فكتوبر) (19 فملنعقد  وم)
مع) فلشركاء) بين  فلحصص  تفويت 

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة.

فلحق) فلسيد مورف ي عبد  فوت 

11)حصة فلى فلسيد بنجلون صفوفن.

فلقانوني) فلشكل  تحويل  تم 

مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذفت  شريك  فلى  محدو 0 

محدو 0 ذفت شريك وحيد.

تم فال دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

23) نا ر) بالرباط  وم) فلتجارية 

2321،)تحت رقم)113434.

493 P

STE BOUTALAMIN FRERES

SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فالآتلاعي : فسرفس بوتاملين 

ميدلت

فلسجل فلتجاري رقم : 2579 ميدلت

تاسيس شركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فلتاسي�سي بتاريخ)17)نونرب)2319،)تم)

فحدفث فلنظام فالسا�سي لشركة ذفت)

فملوفصفات فلتالية):

 BOUTALAMIN(فلتسلية):)شركة

.FRERES SARL

فالشغال فملختلفة ونقل) (: فلهدف)

فلبضائع لحساب فلغيب.

فلرأسلال):)133.333) رهم.

(... بني فجلف فلحسين) (: فلشركاء)

53.333) رهم.

 53.333 (.... بني فجلف فسلاعيل)

 رهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد بني فجلف فلحسين.

:)فسرفس بوتاملين) فملقر فالآتلاعي)

ميدلت.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بليدلت)

رقم) تحت  (،2321 4) نا ر) بتاريخ)

.2021/04
ملخص قصد فلنشر

494 P



1877 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

 STE KAMATCHOU
TRANSPORT

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رفسلالها : 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : فملو فنطارفو 

فلقا وس ميدلت
فلسجل فلتجاري رقم : 2575 ميدلت 

تاسيس شركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلتاسي�سي بتاريخ)14) يسلرب)2319،)
تم فحدفث فلنظام فالسا�سي لشركة)

ذفت فملوفصفات فلتالية):
ترفنسبور) كاماتشو  (: فلتسلية)
 STE KAMATCHOU TRANSORT

.SARL AU
نقل) فملسافرين  نقل  (: فلهدف)
فملستخدمين ونقل فلبضائع لحساب)

فلغيب.
فلرفسلال):)133.333) رهم.

(.... محلد) فزهار  (: فلشركاء)
133.333) رهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فلسيد فزهار محلد.

فنطارفو) فملو  (: فالآتلاعي) فملقر 
فلقا وس ميدلت.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بليدلت)
رقم) تحت  (،2321 4) نا ر) بتاريخ)

.2021/02
ملخص قصد فلنشر

495 P

STE TGANSA TRANSPORT
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رفسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : تجزئة فلتنشيط 
فالقتصا ي رقم 54 ميدلت

فلسجل فلتجاري رقم : 2589 ميدلت 
تاسيس شركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلتاسي�سي بتاريخ)18) يسلرب)2319،)
تم فحدفث فلنظام فالسا�سي لشركة)

ذفت فملوفصفات فلتالية):

 STE TGANSA (: فلتسلية)
.TRANSPORT SARL

نقل) فملسافرين  نقل  (: فلهدف)
فملستخدمين ونقل فلبضائع لحساب)

فلغيب.
فلرفسلال):)133.333) رهم.

فلشركاء):)
بوعنوي فحلد)....)53.333) رهم.

حشالف عبد فلرحلان)...)53.333 
 رهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فلسيد بوعنوي فحلد.

:تجزئة فلتنشيط  فملقر فالآتلاعي)
فالقتصا ي رقم 54 ميدلت.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بليدلت)
رقم) تحت  (،2321 14) نا ر) بتاريخ)

.2021/15
ملخص قصد فلنشر

496 P

 STE EL MAGHRAOUY
SERVICE
 SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رفسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : تاشروت زف د0  
ميدلت

فلسجل فلتجاري رقم : 2577 ميدلت 
تاسيس شركة

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلتأسي�سي بتاريخ)13)نونرب))2319،)تم)
فحدفث فلنظام فالسا�سي لشركة ذفت)

فملوفصفات فلتالية):
سيبفيس) فملغرفوي  ( (: فلتسلية)
  STE ELMAGHRAOUY SERVICE

.SARL
ومطعم) مقهى  فتغالل  (: فلهدف)

وبيع فملوف  فلغذفئية.
فلرفسلال):)133.333) رهم.

فلشركاء):)
فملغرفوي عبد فلسالم))....)63.333 

 رهم.
فملغرفوي فنوفر)...)23.333) رهم.

فملغرفوي فؤف ).....)23.333) رهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فلسيد فملغرفوي عبد فلسالم.

زف د0  تاشروت   : فالآتلاعي) فملقر 
ميدلت.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بليدلت)
رقم) تحت  (،2321 4) نا ر) بتاريخ)

.2021/03
ملخص قصد فلنشر

497 P

STE AMAYAN MONTAGE
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط في)23)نونرب)2323،)تم فنشاء)
فملحدو 0) مسؤولية  ذفت  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص فلتالية):
 STE AMAYAN MONTAGE

.SARL AU
 133.333 (: فلشركة) رفسلال 

 رهم.
موالي) (33 زنقة) (: عنوفن فلشركة)
حسان) (8 فحلد فلوكيلي فلشقة رقم)

فلرباط.
فالت) بيع وكرفء) (: هدف فملؤسسة)

فلبناء.
فملسيب):)فما ن عبد فملجيد.

(: رقم) ( فملهنية) فلضريبة 
.25135838

 148787 (: فلسجل فلتجاري رقم)
فملحكلة فلتجارية بالرباط.

498 P

STE ELEBEL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رفسلالها : 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : 13 زفوية فزقة 
صالح فلد ن وموالي عبد فلعزيز 

فلقنيطر0
فلسجل فلتجاري رقم : 38897

عام) آلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) بالقنيطر0  منعقد  فستثنائي 
شركاء) قرر  (،2323 سبتلرب) (33
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  فلشركة 
133.333) رهم) رفسلالها) (، (ELEBEL
وفلكائن مقرها فالآتلاعي بالقنيطر0،)

3)زفوية فزقة صالح فلد ن وموالي عبد)

فلحل فملبكر للشركة فبتدفء) ( فلعزيز،)

وتصفيتها) (،2323 سبتلرب) (33 من)

و  ا.

فلسيد) فلعام  فلجلع  عين  كلا 

فلساكن) فلرحيم  عبد  بلعيد  ف ت 
زنقة موالي عبد هللا،) (22 بالقنيطر0)

فلسلط) ومنحه  للشركة  مصفي 

فلتجارية) فلعلليات  إلنهاء) فلوفسعة 

وتأ  ة) فلشركة  أصول  للشركة،بيع 

  ونها.

مقر فلتصفية هو فملقر فالآتلاعي)

فلعنوفن  جب) هذف  وفي  للشركة 

وفلوثائق) فملرفسالت  آليع  تتم  أن 

فلخاصة بالتصفية.

كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

(،2323 أكتوبر) (19 بالقنيطر0 بتاريخ)

تحت رقم)79734.
فملسيب

499 P

  وفن فألستاذ حاتم لحلو

فملوثق بالدفر فلبيضاء

زفوية زنقة فلبشيب فإلبرفهيمي وشارع فملقاومة،)

إقامة شيلاء،)علارF(0)فلطابق فلسفلي

فلهاتف)0522540082/0522540087

فلفاكس):)3522543389

REGENT AGRI
ريجنت فكري

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رأسلالها فالآتلاعي : 93.333  رهم

ومقرها فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 
زنقة فلبشيب فإلبرفهيمي، إقامة شرف 

ج 3 فلطابق فلرفبع، فلشقة رقم 12، 

الآيبوند، مقيلة عند   جيدوم

مسجلة بالسجل فلتجاري بالدفر 

فلبيضاء تحت رقم 486331

تأسيس
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بالدفر) فملوثق  لحلو  حاتم  فألستاذ 

تم) (،2321 18) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

ريجنت) فملسلا0  فلشركة  تأسيس 

فكري شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

جصائصها كالتالي):
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فسم) تحلل  فلشركة  (: فلتسلية)
«ريجنت فكري»

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

بجليع) شرفء) (: فلهدف فالآتلاعي)

فألمالك) لجليع  فلقانونية  فلوسائل 

فملبنية) فلعارية،) فلفالحية،) ( فلعقارية)

أو فلتي عليها بنا ات قابلة للهدم وكرفء)

للللتلكات) فلعقارية  فألصول  آليع 

فلعقارية فلفالحية،)فلعارية،)فملبنية أو)

فلتي عليها بنا ات قابلة للهدم.

فلعقارفت،) آليع  وتشييد  بناء)

فلبنا ات فملخصصة لجليع) بلا فيها 

فلفالحية) والسيلا  فالستعلاالت 

لجليع) وفلقيام بجليع أشغال فلبناء)

فالستعلاالت.

فملشتبف0) فلعقارفت  على  إنشاء)

وفلتقسيم) فلتجزئة  لعلليات 

لجليع) فملخصصة  وفلبنا ات 

فالستعلاالت والسيلا فلفالحية.

تنلية وتقسيم وتجزئة فألرف�سي في)

فملناطق فلقروية.

فلفالحي) وفالستغالل  فلفالحة 

بجليع فروعه لألرف�سي فلفالحية.

فلتنلية وفإلصالح فلفالحي.

تلك) وتشجيب  وحرث  وغرس  زرع 

فلعقارفت.

بجليع) فلغابوي  فالستغالل 

فروعه.

شرفء)وكرفء)فألرف�سي فلفالحية وكل)

مباشر0) بصفة  فملرتبطة  فلعلليات 

ألحد) آزئيا  أو  كليا  مباشر0  غيب  أو 

فألهدفف فملحد 0 أو ذفت فلصلة.

عن) فلشركة  أصول  تشغيل 

فلقسلة،) فملبا لة،) فلبيع،) طريق 

فإل جار بجليع أشكاله أو فالستعلال)

فلشخ�سي فلتجزئات وفملباني.

فألسلد0،) فلبذور،) شرفء)

فلحشرية) فملبيدفت  فملخصبات،)

وفملنتجات ذفت فلطابع فلفالحي.

فلتجار0) بالجللة،) وفلشرفء) فلبيع 

أو) ( عن طريق فلتصد ر) عامة سوفء)

فالستيبف  لجليع فملنتجات فلفالحية.

فملباني) علليات  وفنجاز   رفسة 

محطات) فلفنية من هندسة مدنية،)

ومعالجة فملياه وفلصرف) ضخ فملياه،)

بالنسبة) فملياه  ومعالجة  فلصحي 

لللزفرع فلفالحية.

فملكننة) وآليات  آالت  فستيبف  

فلفالحية.

فلفربكة) فلتجليع،) فلتكييف،)

وإنشاء)فملعدفت فلفالحية.

فالكتبفء،) فالنشاء) فلبيع،) فلشرفء،)

لبيع) تجاري  أصل  لكل  فالستغالل 

فملنتجات فلفالحية.

فستيبف  وتصد ر وإنتاج لكل أنوفع)

فلبذور،)فلنباتات،)فملبيدفت فلحشرية)

وفملوف  فلكيلاوية لللحافظة وحلا ة)

فلفالحة.

أشكالها،) بكافة  فملاشية  تربية 

فالستيبف  وفلتصد ر.

حقول زرفعية أو فملشاركة) إنشاء)

على فإلنتاج فلفالحي وفلزرفعي.

فلشركات) أو  فملاركات  تلثيل 

لللنتجات) وفملوزعة  فلتجارية 

أو) فملحلية  فلسوق  في  فلفالحية 

فألآنبية.

إ فر0 فألصول فلعقارية فملنشأ0.

لتحقيق) فلعلليات  آليع  تنفيذ 

هذف فلغرض على فلنحو فملحد ،)أجذ)

بلساهلات) فملشاركة  أو  فالهتلام 

آزئية،)وعلليات فلدمج،)فالشتبفك أو)

في أ ة شركة قائلة) فلعقارفت،) شرفء)

غرض) ولها  إنشاؤها  فلتي  جري  أو 

ملاثل أو ذفت صلة.

)آعل آليع فملساهلات فملباشر0)

شرفء) طريق  عن  فملباشر0  غيب  أو 

مصلحة،) أو  فآتلاعية  حصص 

تأسيس) في  باالشتبفك  علولة،)

أموفلها،) رؤوس  زيا 0  أو  فلشركات 

كل عقار على فلشياع أو غيبه،) شرفء)

سوفء)كانت مالية أو عقارية.

فلعلليات) آليع  عامة  وبصفة 

فلعقارية) وفملنقولة  فملالية  فلتجارية 

غيب) أو  مباشر0  بصفة  فملرتبطة 

مباشر0،)كليا أو آزئيا،)ألحد فألهدفف)

أو ذفت) كائن ملاثلة  أي  أو  فملحد 0 

فلصلة.

بالدفر) كائن  (: فالآتلاعي) فملقر 
فالبرفهيمي،) فلبشيب  زنقة  فلبيضاء)

فلرفبع،) فلطابق  (،3 ج) شرف  إقامة 

مقيلة) 12ن الآيبوند،) رقم) فلشقة 

عند   جيدوم.

فلشركة) مد0  (: فالآتلاعية) فملد0 

من) فبتدفءف  سنة  (99 في) محد 0 
تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاري)

فلحل) أو  فلتلد د  حاالت  باستثناء)
للقانون) طبقا  فملحد   فملسبق 

فلتأسي�سي.
رأسلال) (: فالآتلاعي) فلرفسلال 

93.333) رهم) في) محد   فلشركة 

مقسم على)933)حصة فآتلاعية من)

فئة)133) رهم للوفحد0،)كلها مكتتبة)

نقدف ومحرر0 من مجلوع فالكتتاب)

ذفتيين) أشخاص  أربعة  طرف  من 
وشخص معنوي معينين في فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

فلرأسلال فالآتلاعي مقسم على)

فلشكل فلتالي):

فلسيد فؤف  لحلو)33.333) رهم.

 GHALINA فملسلا0) فلشركة 

HOLDING 33.333) رهم.

 13.333 فلرحلوني) زينة  فمنسة 

 رهم.

 13.333 فلرحلوني) ليلى  فمنسة 

 رهم.

 13.333 فلرحلوني) رفنيا  فمنسة 

 رهم.

فملجلوع):)93.333) رهم.

فلسنة) تبدأ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) يسلرب من كل سنة.

فلتسييب):)وقد عين لتسييب فلشركة)

ملد0 غيب محد 0.

فلسيد فؤف  لحلو فلحامل للبطاقة)

.BE421331(فلوطنية رقم

فلحامل) لحلو  محلد  فلسيد 

.B426798(للبطاقة فلوطنية رقم

وفلسيد محلد فلرحلوني فلحامل)

.B369163(لبطاقة فلوطنية رقم

»ريجنت) فملسلا0) فلشركة  تكون 

فكري»ش م م ملزمة بإمضاء)منفصل)

وغيب مشتبك سوفء)من طرف كل من)

محلد) فلسيد  أو  لحلو  فؤف   فلسيد 

لحلو أو فلسيد محلد فلرحلوني،)فيلا)

وفإل فرية) فلتصرفية  أعلالها   خص 

فلطبيعيين) فالشخاص  من  غيبها  أو 

فلشرفء) عقو   إبرفم  فملعنويين،) أو 

وملارسة) فلقسلة  وفلتبا ل،) فلبيع 

لجليع) فالستباق  أو  فألفضلية  حق 

فالآتلاعية،) فملباني  أو  فملنقوالت 

فلرهن أو غيبه.

لتكوين) (%5 بعد فقتطاع) (: فألرباح)

فلفائض  تم) فالحتياطي  فال جار 

توزيعه تبعا لقرفر فلشركاء.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بوال ة) فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 

فلدفر فلبيضاء)فلكربى بتاريخ)23) نا ر)

2321،)تحت رقم)761832.

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 

بتاريخ) فملحكلة  بنفس  فلتجاري 

23) نا ر)2321،)تحت رقم)486331.

500 P

MRLAVAGE
SARL

 LAVAGE A DOMICILE ET
IMPORT EXPORT

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

شركة) بلقر  عقد  فلذي  فالستثنائي 

باإلآلاع) فالتفاق  تم  ميسيوالفاج 

على):

 533 تفويت فلسيد شبلي أسامة)

بلحاج) فلياس  فلسيد  لصالح  حصة 

للحصص) فلجد د  فلتقسيم  وبالتالي 

هو):

من) حصة  (1333 بلحاج) فلياس 

133) رهم.
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أسامة) شبلي  فلسيد  فستقالة 

وبالتالي) للشركة  كلسيب  مهامه  من 

فلسيد) طرف  من  ستسيب  فالشركة 

بلحاج وملد0 غيب محدو 0.

قرر فلجلع فلعام فالستثنائي تغييب)

فملقر فالآتلاعي للشركة إلى فلعنوفن)

فلتالي):

 7 رقم) فألربعة  فلفصول  تجزئة 

فلوفاق) حي  (1 رقم) فلتجاري  فملحل 

تلار0.

وضع فملحضر باملحكلة فلتجارية)

بالرباط تحت رقم)5815)بتاريخ فاتح)

 يسلرب)2323.

501 P

SAFAJITRAV
SARL

CESSION DE PARTS SOCIALES
فلغيب) فلعام  فلجلع  لقرفرفت  تبعا 

28) يسلرب) بتاريخ) للشركاء) فلعا ي 

2323،)تقرر ما  لي):

تفويت):)533)سهم مللوكة للسيد)

عبد) فلسيد  لصالح  صيكوك  ميلو  

فلصلد نضيف.

533)سهم مللوء0 للسيد آنيوري)

فحلد لصالح عبد فلصلد نضيف،)

فلنظام) من  (7 فملا 0) تعد ل  وتقرر 

على) فملال  برأس  فملتعلقة  فألسا�سي 

فلنحو فلتالي ملرفعا0 فلتوزيع فلجد د)

لرفس فملال.

صيكوك) ميلو   ذمة  إبرفء)

وآنيوري فحلد  ون تحفظ إل فرتها)

تفويضها) مللارسة  عام  وبشكل 

فملقدمة) فلخدمات  على  ويشكره 

للشركة منذ إنشاء)فلشركة حتى فمن.

فوري) باثر  وحيد  كلد ر  تعين 

وملد0 غيب محد 0 فلسيد عبد فلصلد)

 IMM نضيف فملقيم في حي شلاعو)

ولد) فلجنسية  مغربي  (578 APT 32

1969)حامل بطاقة) 16)أغسطس) في)

.B81159(فلهوية فلوطنية

تحد ث فلقوفنين.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

عد ) تحت  (،2321 13) نا ر) بتاريخ)

.113335

502 P

ECOMED SEFROU
RC(N° 124227

LIQUIDATION DE LA SOCIETE
تبعا لقرفرفت فلجلع فلعام للشركاء)

لشركة) (،2323 28) يسلرب) بتاريخ)

عنوفنها) (،ECOMED SEFROU

 7 لو كي زعيب رقم) تجزئة  (: فلتجاري)

فلسوي�سي،)فلرباط.

تقرر ما  لي):

تصفية فلشركة.

فحلد حليدي) فلسيد  ذمة  إبرفء)

كلصفي للشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (،2323 19) نا ر) بتاريخ)

.113358

503 P

BABELWEB
SARL AU

بلقت�سى آلع عام فستثنائي حرر)

في فلرباط بتاريخ)12) نا ر)2321،)قرر)

فلشريك فلوحيد للشركة بابل ويب،)

ما  لي):

تحويل فملقر فالآتلاعي):)من علار0)
شارع فألبطال فلطابق فألول) (42 رقم)
إلى) فلرباط  أكدفل  (32 فلشقة) رقم 

بالطابق فألول فلعلار0) (5 فلشقة رقم)
94)زنقة نابولي فملحيط بالرباط.

فلقانون) من  (4 فملا 0) تعد ل 

فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

23) نا ر) بتاريخ) (113433 تحت رقم)

.2321

504 P

STAFFUS

SARL AU

فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 

2321،)قرر) 12) نا ر) حرر في فلرباط)

 STAFFUS فلشريك فلوحيد للشركة)

ما  لي):

أصبح) فلذي  فلنشاط  تعد ل 

كالتالي):

فلتكوين.

تقد م فلخدمات.

فلقانون) من  (3 فملا 0) تعد ل 

فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

23) نا ر) بتاريخ) (113431 تحت)

.2321

505 P

 STE VISITE TECHNIQUE

SAFI

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : ZONE(INDUSTRIELLE

N° 83 SAFI

SARL

على إثر فلجلع فلعام فالستثنائي) (

لشركاء)شركة فلفحص فلتقني أسفي)

بتاريخ)5)نوفلرب)2319،)تقرر ما  لي):

تفويت حصص بالشركة):

فلسيد أشيبان سعد  فوت آليع)

 253 تبلغ) فلتي  بالشركة  حصصه 

للحصة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

للسيد فلحيان محلد.

فحلد  فوت) شرقاوي  فلسيد 

تبلغ) فلتي  بالشركة  حصصه  آليع 

133) رهم) فئة) من  حصة  (353

للحصة للسيد فلحيان محلد.

آليع) تفوت  لبنى  بناني  فلسيد0 

 153 تبلغ) فلتي  بالشركة  حصصها 

للحصة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

للسيد فلحيان محلد.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  من 

مسؤوليةمحدو 0) ذفت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحيين فلنظام فالسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نوفلرب) (26 فالبتدفئية بأسفي بتاريخ)

2323،)تحت رقم)2227.

506 P

SN PERFECT COMMERCE
SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2321 7) نا ر)

ذفت) فملحدو 0،) فملسؤولية  ذفت 

فلخصائص فلتالية):

 SN PERFECT (: فلتسلية)

.COMMERCE SARL

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدو 0.

عقبة) شارع  (46 (: فلشركة) مقر 

شقة رقم)2)أكدفل فلرباط.

فلهدف فالآتلاعي):)آعلت فلشركة)

هدفا لها  فجل فملغرب وجارآه إما)

لحسابها أو حساب فلغيب أو باالشتبفك.

فلتجار0 فلعامة،)فلشرفء،)فلبيع.

فالستيبف  وفلتصد ر.

شرفء)وبيع فلعقارفت.

تشييد فملباني.

نقل وتوزيع فلبضائع.

وفلبيع) فلتوزيع  فلتسويق،)

فلجللة) وشبه  وفلجللة  بالتقسيط 

لألفرف  أو فلشركات أو فملتاآر.

13.333) رهم) (: رأسلال فلشركة)

 133 حصة من فئة) (133 مكون من)

مقسلة) فلوفحد0  للحصة   رهم 

كالتالي):

فلسييد ناصر سللان)75)حصة.

فلسيد0 بوست فاطلة)25)حصة.

فملد0):)99)سنة فبتدفء)من تأسيس)

فلشركة.
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سللان) ناصر  فلسيد  (: فملسيب)

وفلسيد0 بوست فاطلة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)31) يسلرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بالرباط  وم) فلتجارية 

2321،)تحت رقم)148987.

507 P

MAHAJI ALUM
تكوين شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0
بتلار0  وم) عرفي  لعقد  تبعا 

شركة) تم إنشاء) (،2323 27) يسلرب)

ذفت) محدو 0،) مسؤولية  ذفت 

فملليزفت فلتالية):

فسم) أجذت  فلشركة  (: فالسم)

.MAHAJI ALUM

فلخاصة) فألعلال  كل  (: فألهدفف)

بالبناء)نجار0 فألملنيوم.

فملالية) فلتجارية،) فلعلليات  كل 

فملرتبطة) وفلصناعية  وفلعقارية 

بأهدفف) مباشر0  غيب  أو  مباشر0 

فلشركة.

 1 رقم) محل  (: فالآتلاعي) فملقر 
زنقة وهرفن حي) (1418 رقم) فلعلار0 

فملغرب فلعربي تلار0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.
رأسلال):)حد  في)133.333) رهم)

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

كلها محرر0 نقدف من طرف فلشركاء):

 53.333 بنع�سى) أمين  فلسيد 

 رهم.

 53.333 بنع�سى) محلد  فلسيد0 

 رهم.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى غا ة)31) يسلرب من كل)

سنة.

فلتسييب):)فلشركة مسيب0 من طرف)

فلسيد أمين بنع�سى.

فألرباح):)بعد جصم)5%)لالحتياط)

فلقانوني،)فلباقي  وزع أو  ؤآل حسب)

قرفرفت فلجلعية فلعامة فلعا  ة.

تم وضع) وقد  (: فلقانوني) فإل دفع 
فملحكلة) لدى  فلقانوني  فإل دفع 
23) نا ر) بتلار0  وم) فالبتدفئية 

2321،)تحت رقم)4767.
508 P

ECOSYSTEME AGRO-
ANIMAL DU GHARB

SARL
في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
2323،)قد تم تأسيس) 23)أغسطس)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

تحلل فلخصائص فلتالية):
أغرو) سيستيم  ف كو  (: فلتسلية)

أنيلال فلغرب.
تربية فملوف�سي) (: فلهدف فالآتلاعي)

وفلدوفآن.
فملوف�سي) وتربية  فلفالحة  تنلية 
فالجتبارفت) بجليع  وفالهتلام 
تحسين) إلى  فلرفمية  وفلتجارب 
أو) وفلحيوفنية  فلنباتية  فملنتجات 

تحويلها أو فستثلارها.
فملللكة) أنحاء) آليع  في  فلعلل 
وبالحدو  على فتخاذ فلتدفبيب فملتعلقة)
وكذف) فلصحية  وبالوقا ة  بالحرفسة 
فلنباتية) فملنتجات  آو 0  بلرفقبة 
وفلحيوفنية فملعد0 لالستهالك فلبشرى)
ذوي) من  شركاء) عرب  فلحيوفني  أو 

فالجتصاص.
رفسلال فلشركة):)133.333) رهم)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 
133) رهم للحصة فلوفحد0 مقسلة)

على فلشكل فلتالي):
 533 محلد) فلصد ق  فلسيد 

حصة.
بوعا  عبد فلرحلان)533)حصة.

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

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

 113 علار0) (: فالآتلاعي) فملقر 
فلعربي) فملغرب  بلوك    (14 فلشقة)

فلقنيطر0.

محلد) فلصد ق  فلسيد  (: فملسيب)

ملد0 غيب محدو 0.

بلكتب) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتابع) فلتجاري  بالسجل  فلضبط 

لللحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت)

رقم)57921.

509 P

 CENTRE PRIVE TAIBA

 POUR VENTOUSES ET

TRAITEMENTS NATURELS
SARL AU

 N° 369 PREMIER(ETAGE(HAY

AL FIRDAOUSSE TEMARA

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

3)نوفلرب)2323،)تلار0 قد تم تأسيس)

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت)

فلخصائص) تحلل  فلوحيد  فلشريك 

فلتالية):

للحجامة) طيبة  مركز  (: فلتسلية)

وفلعالج فلطبيعي.

فلهدف فالآتلاعي):

فلعالج فلطبيعي.

فلتصد ر وفالستيبف .

فلتجار0.

رفسلال فلشركة):)133.333) رهم)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0 مقسلة)

على فلشكل فلتالي):

فلسيد بنيدر سعيد)1333)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى فلتي تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فملقر فالآتلاعي):)رقم)369)فلطابق)

فألول حي فلفر وس تلار0.

فملسيب):)فلسيد نيدر سعيد.

(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.131347

510 P

LA PERLE MEDICALE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي : علار0 

رقم 33 شقة 8 شارع موالي فحلد 

لوكيلي حسان، فلرباط - 13323 

فلرباط، فملغرب

رقم فلسجل  فلتجاري : 145711

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

(،2323 أكتوبر) فاتح  في  فملؤرخ 

فلحالي) فالآتلاعي  فملقر  تحويل  تم 

 8 شقة) (33 للشركة من علار0 رقم)

حسان،) لوكيلي  فحلد  موالي  شارع 

فملغرب) فلرباط  (13323 فلرباط،)

تلار0) (،638 رقم) فلفر وس  حي  إلى 

12323)تلار0.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) يسلرب) فلتجارية بالرباط بتاريخ)

2323،)تحت رقم)139287.

511 P

EVAZAT
SARL

CONSTITUTION
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

قانون) أنجز  (،2323 8)سبتلرب)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلخصائص فلتالية):

.EVAZAT(:(فسلها فالآتلاعي

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0.

وفلتصد ر) فالستيبف   (: هدفها)

لصناعة) فألولية  فملوف   لجليع 

باإلضافة) فلبالستيكية،) فملنتجات 

لللعدفت وفمالت وفأل وفت وفلقوفلب)

وغيب) صناعتها  في  تدجل  فلتي 

فألحد ة) صناعة  إلى  إضافة  ذلك،)

فلبالستيكية وفلجلد ة وفلبيع وفلشرفء)

وكل ما يساعد في تطوير فلشركة.

فلبيضاء،) فلدفر  (: فالآتلاعي) مقر 

لهرفويين وال  ملوك،)طريق)1333.
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133.333) رهم) (: رفسلالها)

1333)حصة فآتلاعية) مقسلة على)

منهم،) لكل وفحد0  133) رهم  بثلن)

فلقانونيين. فلشركاء) على  مقسلة 

ح) (833 (: للشركة على فلشكل فلتالي)

ج) ح  (133 ف تزفت) محلد  للسيد  ج 

ح ج) (133 للسيد0 فطوفكي فطيلة)

للسيد0 متبقة فاطلة.

فلسيد) عين  (: وفإلمضاء) فلتسييب 

محلد ف تزفت فملسيب فلوحيد للشركة)

مع فسنا  فإلمضاء)إليه غلى مد0 غيب)

محدو 0.

99)سنة بدف ة من) (: مد0 فلشركة)

تسجيلها بالسجل فلتجاري.

وقد تم فلوضع فلقانوني للشركة)

فلبيضاء،) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

فلسجل) رقم  تحت  سجلت  حيث 

 5 بتاريخ) (474655 رقم) فلتجاري 

أكتوبر)2323.

512 P

مونديال إنوكس
ش م م

ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلشركة) قانون  وتحد ث  فستثنائي 
قرر) (،2323 4) يسلرب) بتاريخ)

ش) فنوكس  موند ال  شركة  شركاء)

:)بعد وفا0 فلسيد ف ريس) م م ما  لي)

(،2323 سبتلرب) (11 بتاريخ) فملدرفني 

 533 تقسيم) فملرحوم  ورثة  قرر 

133) رهم) بثلن) فآتلاعية  حصة 

لكل وفحد0 في ملك فملرحوم بشركة)

ذفت) م  م  ش  إ نوكس  موند ال 

(،128735 رقم) فلتجاري  فلسجل 

وبذلك) 133.333) رهم،) ورأسلال)
لقانون) فلسا س  فلفصل  تغييب  تم 

سعيد) فلتالي  فلشكل  على  فلشركة 

فلقد و)533)ح ج آلال فملدرفني)146 

146)ح ج مريم) ح ج  اسين فملدرفني)

 73 فملدرفني) هند  ح ج،) (73 فملدرفني)

ح ج وفلسعد ة صيان)62)ح ج،)كلا)

تم تحد ث قانون فلشركة حيث عين)

فلسيد سعيد فلقد و فلحامل للبطاقة)

،BJ97783(فلوطنية رقم

فملسيب فلوحيد للشركة))إلى مد0 غيب)
محدو 0 مع فلتزفم فلشركة بإمضائه)

فلوحيد.
وقد تم فلوضع فلقانوني للشركة)
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
2323،)تحت رقم) 28) يسلرب) بتاريخ)

.759364
513 P

كارطون أزيالل
ش م م

فستثنائي) محضر  بلقت�سى 
قرر فملسيب) (،2323 فربف ر) (12 بتاريخ)
بشركة) فلوقت  نفس  في  وفلشريك 
كارطون فزيالل ش م م ذفت فلسجل)
فلسيد محلد) (،39387 فلتجاري رقم)
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  أ تزفت 
وغيب) فلكلي  فلتربع  (B182626 رقم)
فبنه) إلى  بدون رآعة  لإللغاء) فلقابل 
فلسيد حلز0 أ تزفت فلحامل للبطاقة)
 1533 ب) (BE743939 فلوطنية رقم)
133) رهم) بثلن) فآتلاعية  حصة 
حيث) فلشركة  برأسلال  للوفحد0 
مقسم فلشركة  رأسلال   أصبح 

)كالتالي):
محلد) 4533)ح ج،) حلز0 ف تزفت)
أ تزفت) إلهام  ج،) ح  (3992 أ تزفت)
ح) (8 أ تزفت) توفيق  ج،) ح  (1533
مسيبف) أ تزفت  حلز0  عين  كلا  ج،)
للشركة ومحلد ف تزفت وإلهام أ تزفت)
فلكل) فإلمضاء) أما  لللسيب،) نائبان 
وفحد منهم على حدى،)وقد تم أ ضا)
للشركة) فألسا�سي  فلقانون  تحد ث 

حسب فلقانون فلجاري به فلعلل.
للشركة) فلقانوني  فلوضع  تم 
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
تحت رقم) (،2323 فربف ر) (26 بتاريخ)

.732349
514 P

أورو بريسزيو
ش م م لشريك وحيد

بلقت�سى محضر فستثنائي بتاريخ)
مسيب0) قررت  (،2319 18) يسلرب)
شركة أورو بريسزيو ش م م لشريك)
 1 من) فلشركة  مقر  تحويل  وحيد،)

ميب) فملستشفيات  منطقة  أركو  زنقة 
إقامة) إلى  فلبيضاء) فلدفر  فلسلطان،)
نجلة باحلا  شارع باحلا ،)فلطبقة)
فلدفر) بيلفيد ر،) (،54 فلشقة) (،3

فلبيضاء.
وقد تم فلوضع فلقانوني للشركة)
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
تحت رقم)732155)بتاريخ)25)فربف ر)

.2323
515 P

LE TEAM BRIEFING LTB
SARL

37 شارع عبد فللطيف بن قدور، 
فلدفر فلبيضاء
RC(N° 92637

CAPITAL : 3500000 DHS
بلقت�سى محضر فستثنائي بتاريخ)
33)سبتلرب)2323،)قرر شركاء)شركة)
 LE TEAM BRIEFING LTB SARL
موفصلة نشاط شركتهم وهم على علم)
من قانون فلشركة) (86 تام بالفصل)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 تحت ظهيب)
آلا ى فلثانية) (29 بتاريخ) (39-11-1
1432)فملوففق)2) ونيو)2311)فلصا ر)
تحت رقم فلقانون)24-13)فلذي  نص)
على جسار0 أكثب من)3/4)ثالثة أرباع)

من رأسلال فلشركة.
وقد تم إ دفع فملحضر فالستثنائي)
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
تحت رقم) (،2323 نوفلرب) (33 بتاريخ)

.73358
516 P

SOURA INVEST
SARL

184، علار0 رومندي، زفوية شارع بئب 
فنزرفن وزنقة ليبيا فلدفر فلبيضاء

RC(N° 277819
CAPITAL : 100.000 DHS

بلقت�سى محضر فستثنائي بتاريخ)
33)سبتلرب)2323،)قرر شركاء)شركة)

.SOURA INVEST SARL
وهم) شركتهم  نشاط  موفصفات 
86)من قانون) على علم تام بالفصل)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  فلشركة 

 29 بتاريخ) (39-11-1 ظهيب) تحت 

آلا ى فلثانية)1432)فملوففق)2) ونيو)
فلقانون رقم  تحت  فلصا ر  (2311 

فلذي  نص على جسار0 أكثب) (13-24

رأسلال) من  أرباع  ثالثة  (3/4 من)

فلشركة.

وقد تم إ دفع فملحضر فالستثنائي)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

تحت رقم) (،2323 نوفلرب) (24 بتاريخ)

.73345

517 P

براديس فود
ش م م لشريك وحيد

بلقت�سى محضر فستثنائي بتاريخ)

2) يسلرب)2319،)تم إغالق فلتصفية)

م) ش  فو   برف يس  لشركة  فلنهائية 

فلتي لم تلارس أي) م لشريك وحيد،)

نشاط تجاري منذ سنوفت وبذلك تم)

فإلنجاز فلنهائي لتقرير فلتصفية.

وقد تم فلوضع فلقانوني للشركة)

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

 19 بتاريخ) (724178 رقم) تحت 

فلتشطيب) تم  كلا  (،2319  يسلرب)

رقم) للشركة  فلتجاري  فلسجل  على 

.147427

518 P

 MARATHON

 INTERNATIONAL

D’ECHECS RAPIDES
SARL AU

فلسجل فلتجاري):)71341)فلرباط

حل مسبق للشركة

لشركة) فلوحيد  فلشريك  قرر 

 MARATHON  INTERNATIONAL

 D’ECHECS RAPIDES SARL AU

محدو 0،) مسؤولية  ذفت  شركة 
مقرها) 13.333) رهم،) رأسلالها)

فالآتلاعي):)إقامة قيس علارG(0)شقة)
فلرباط،)جالل فلجلع) أكدفل،) (4 رقم)

فلعام فلغيب فلعا ي فلذي فنعقد بلقر)

فلشركة بتاريخ)21) يسلرب)2323.
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فلحل فملسبق للشركة.

فلعرفقي) فلسيد  وسف  تعيين 

رقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

A611743)مصفي للشركة.

فالآتلاعي) فلتصفية  مقر  تعيين 

 4 G)شقة رقم) ب إقامة قيس علار0)

أكدفل فلرباط.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (،2321 21) نا ر) بتاريخ)

:113454

519 P

SMART WIN

SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 بلسؤول وفحد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2321 5) نا ر)

وفحد) بلسؤول  فملسؤولية  محدو 0 

باملوفصفات فلتالية):

 OULED LHAJ (: فلتسلية)

.TAHAR IMMOBILIER SARL AU

:)حي فلقدس فلرقم) فملقر فلتجاري)

فلربنو�سي) فلطابق فألر�سي سيدي  (6

فلدفر فلبيضاء.

فلهدف فلتجاري):

منعش عقاري.

 133.333 في) محد   (: فلرأسلال)

حصة كلا) (1333  رهم مقسلة إلى)

 لي):

معتصم) فلهاشمي  عبد  فلسيد 

1333)حصة.

فملد0):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

فلهاشمي) فلسيد  (: فلتسييب)

معتصم.

فملحكلة) (: فلقانوني) فإل دفع 

سجل) فلبيضاء،) بالدفر  فلتجارية 

تجاري رقم)485631.

520 P

ELRS BATIMENTS
تاسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

تم تأسيس شركة بالرباط تحلل)

4) يسلرب) بتاريخ) فلتالية  فلصفات 

.2323

 ELRS (: فالآتلاعي) فللقب 

.BATIMENTS SARL

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.

لها) فلشركة  (: فالآتلاعي) فلهفد 

هدف أ ضا في فملغرب كلا في فلخارج):

مطور عقارفت متحرك.

وفملخازن) فملحالت  تنظيف 

وفلشقق.

فملعامالت) آليع  عام،) وبشكل 

فملالية فلتجارية أو فلصناعية أو فملالية)

مباشر) بشكل  فملتعلقة  أوفلعقارية 

أو) فلشركة  بلوضوع  مباشر  غيب  أو 

لصالح مصالحها بلا في ذلك فلتعاون)

بجليع أشكاله مع آليع فلعلليات أو)

فلشركات أو فلشركات فلتي لديها كائن)

ملاثل أو ملحق.

133.333) رهم) (: فملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

للحصة.حر�سي عبد هللا) 133) رهم 

533)حصة.

لحلو ي بوشعيب)533)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فملقر فالآتلاعي):)15)شارع فالبطال)

شقة رقم)4)فكدفل فلرباط.

فلتسييب):)لحلو ي بوشعيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بالرباط.

فلتجاري) بالسجل  فلتسجيل  رقم 

.148989

521 P

 YASSINE MOHAMMED

TRAVAUX
رفسلال : 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : حي فلجد د مسجد 

فلقدس آرف 0

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)16) يسلرب)

2323،)تقرر ما  لي):

فملصا قة على حسابات فلتصفية)

وفلتشطيب فلكلي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

15) نا ر) بتاريخ) بوآد0  فلتجارية 

2321،)تحت رقم)179.

522 P

PCHC OM  TRAVAUX
رفسلال : 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 215 شارع 5 

حي فلجد د  آرف 0

فلعام) فلجلع  محضر  بلوآب 

فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)24) يسلرب)

2323،)تقرر ما  لي):

فملصا قة على حسابات فلتصفية)

وفلتشطيب فلكلي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

8) نا ر) بتاريخ) بوآد0  فلتجارية 

2321،)تحت رقم)99.

523 P

WILDDISTRI
SARL AU

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بلق�سى 

24) يسلرب)2323،)تم تأسيس شركة)

بشريك) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد باملوفصفات فلتالية):

 WILDDISTRI SARL (: فلتسلية)

.AU

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فستيبف ) (: فالآتلاعي) فلهدف 

وتصد ر فألآهز0 فإللكتبونية.

رفس فملال):)133.333) رهم.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

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

فلسنة فألولى من تاريخ فلتسجيل.
فملر فالآتلاعي):)14)زنقة فألشعري)

شقة)34)أكدفل،)فلرباط.
محلد) حلو   فلسيد  (: فلتسييب)

ر�سى.
رقم فلسجل فلتجاري):)148867.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاري) بالسجل  بالرباط  فلتجارية 

تحت رقم)113294.
524 P

CHENNA.CREATIONS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
في) وفملسجل  (2020/11/26 في)
تأسست) بالرباط  (2020/11/30

فلشركة ذفت فلخصائص فلتالية):
مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكل)

محدو 0 بشريك وفحد.
فلهدف فالآتلاعي):

1)-)تصليم فملالبس.
2)-)فستيبف  وتصد ر.

 133.333 (: فلشركة) رأسلال 
 رهم.

حصة) (1333 إلى) مقسلة 
133) رهم للحصة) فآتلاعية بقيلة)

موزعة كلا  لي):
-)شنا آيهان):)1333)حصة.

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

من قاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
31) يسلرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
شقة) (33 إقامة) (: فملقر فالآتلاعي)
(- فلوكيلي) زنقة موالي أحلد  (8 رقم)

حسان)-)فلرباط.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

. 148933:
526 P
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SOCIETE RAS TRAV
SARL

تبعا ملدفوالت فلجلع فلعام فلغيب)
 2321 15) نا ر) فلعا ي فملنعقد  وم)

.SOCIETE RAS TRAV(لشركة
رأسلالها) فملسؤولية  محدو 0 

133.333) رهم.
تم فإلتفاق على ما  لي):

تفويت حصص فلشركة):
إلى) فحلد  فلحوض  فلسيد  من 
فلسيد فلحوض فبرفهيم):)233)حصة.
إلى) سعيد  فلحوض  فلسيد  من 
فلسيد فلحوض فبرفهيم):)233)حصة.
من) (7 و) (6 فلبند) وبذلك  صبح 

فلقانون فألسا�سي كالتالي):
 333 (: فحلد) فلحوض  فلسيد  (-

حصة.
 333 (: سعيد) فلحوض  فلسيد  (-

حصة.
 433 (: برفهيم) فلحوض  فلسيد  (-

حصة.
برفهيم) فلحوض  فلسيد  تعيين 

مسيب للشركة.
من) (15 فلبند) وبذلك  صبح 
تسييب) كالتالي  فألسا�سي  فلقانون 
فلحوض) فلسيد  طرف  من  فلشركة 

سعيد أو فلسيد فلحوض فبرفهيم.
فلرفع من رأسلال فلشركة):

من)133.333)إلى)533.333.
فلقانوني) فإل دفع  وضع  تم  وقد 
بتلار0) فالبتدفئية  فملحكلة  لدى 

2021/01/20)تحت رقم):)4768.
527 P

TOSOLA TRANS
SARL AU

في) مؤرخ  عقد  ملقررفت  تبعا 
في) بالرباط  مسجل  (2020/07/17
فلقانون) وضع  تم  (2020/07/22
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
باملليزفت) وحيد  بشريك  محدو 0 

فلتالية):
 TOSOLA TRANS (: فلتسلية)

.SARL AU

فملقر فالآتلاعي):)23)زنقة بورقرفق)

قطاع فلوئام لعيا د0)-)سال.

فملوضوع):)نقل فلبضائع.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلفعلي للشركة.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

غيب) ملد0  (« فلطائي) فلسيد مصطفى 

محد 0».

13.333) رهم سعر) (: فلّرأسلال)

133) رهم للحصة مقسلة كلا  لي):

مصطفى فلطائي):)133)حصة.

فملجلوع):)133)حصة.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بسال،) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

فلسجل فلتجاري رقم)32347.

528 P 

شركة مسيانا

ش.م.م

من طرف شريك وفحد.

تجزئة سال فلجد د0، رقم 54 حصين 

- سال.

فلعام) فلجلع  ملحضر  تبعا 

(: بتاريخ) للشركاء) فالستثنائي 

فلرباط) في  فملسجلة  (،2021/01/13

بتاريخ):)2021/01/13،)تقرر ما  لي):

فالنحالل شركة مسيانا ش.م.م) (-

من طرف شريك وفحد.

تعيين فلسيد بلعيد عبد فلناصر)

كلصفي لشركة.

تجزئة) (: في) فلتصفية  مقر  تثبيت 

سال فلجد د0،)رقم)54)حصين)-)سال.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بسال،) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

عد ) تحت  (2021/01/18 بتاريخ)

.35766

529 P

ATLAS TRADE
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوفحد

رأسلالها : 133.333  رهم.

مقرها فالآتلاعي : 46 شارع 

فلزرقطوني فلطابق 3 شقة رقم 6 - 

فلدفر فلبيضاء.

.RC(N° : 386289

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر) بالبيضاء،) (2020/12/14

 ATLAS لشركة) فلوفحد  فلشريك 

فملسؤولية) محدو 0  شركة  (TRADE

رأسلالها) فلوفحد  فلشريك  ذفت 

(: فالآتلاعي) مقرها  133.333) رهم 

3)شقة) 46)شارع فلزرقطوني فلطابق)

رقم)6)-)فلدفر فلبيضاء)فلتالي):

 ATLAS للشركة) فملسبق  فنحالل 

فملتقي) فمين  فلسيد  وتعيين  (TRADE

مقر) تحد د  للشركة،) مصفيا 

فلزرقطوني) شارع  (46 فلتصفية،)

فلطابق)3)شقة رقم)6)-)فلدفر فلبيضاء.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

763523)بتاريخ)2021/01/06.

530 P

INTALIM
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوفحد

رأسلالها : 23.333  رهم.

مقرها فالآتلاعي : 73 إقامة سفيان 

سيدي معروف - فلدفر فلبيضاء.

.RC(N° : 191625

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر) بالبيضاء،) (2020/12/16

 INTALIM لشركة) فلوفحد  فلشريك 

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

 23.333 رأسلالها) فلوفحد  فلشريك 

 رهم.

إقامة) (73 (: فالآتلاعي) مقرها 

سفيان سيدي معروف فلدفر فلبيضاء)

فلتالي):

 INTALIM(فنحالل فملسبق للشركة
وتعيين فلسيد سهيل  حلاني مصفيا)
 73 (- تحد د مقر فلتصفية) للشركة،)
إقامة سفيان سيدي معروف)-)فلدفر)

فلبيضاء.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

761778)بتاريخ)2021/01/19.
531 P

TRADFORM PARTNER
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوفحد
رأسلالها : 133.333  رهم.

مقرها فالآتلاعي : 58 شارع أنوفل 
فلطابق 2 رقم 5 - فلدفر فلبيضاء.

.RC(N° : 317359
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالبيضاء،) (2020/11/20
لشركة) فلوفحد  فلشريك  قرر 
شركة) (TRADFORM PARTNER
فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 
133.333) رهم) رأسلالها) فلوفحد 
أنوفل) شارع  (58 (: فالآتلاعي) مقرها 
فلبيضاء فلدفر  (- (5 رقم) (2  فلطابق)

)فلتالي):
للشركة) فملسبق  فنحالل 
وتعيين) (TRADFORM PARTNER
فلسيد فرونا سنوكو مصفيا للشركة،)
تحد د مقر فلتصفية)-)58)شارع أنوفل)

فلطابق)2)رقم)5)-)فلدفر فلبيضاء.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم) تحت  بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

761779)بتاريخ)2021/01/19.
532 P

 PERSPECTIVES DU
CONTINENT

شركة محدو 0 فملسؤولية 
رأسلالها : 133.333  رهم.

مقرها فالآتلاعي : 46 شارع 
فلزرقطوني فلطابق 3 شقة رقم 6 - 

فلدفر فلبيضاء.
.RC(N° : 453469

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر) بالبيضاء،) (2020/11/20
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لشركة) فالستثنائي  فلعام  فلجلع 

PERSPECTIVES DU CONTINENT

فملسؤولية) محدو 0  شركة 

مقرها) 133.333) رهم  رأسلالها)

فلزرقطوني) شارع  (46 (: فالآتلاعي)

فلطابق)3)شقة رقم)6)-)فلدفر فلبيضاء)

فلتالي):

للشركة) فملسبق  فنحالل 

 PERSPECTIVES DU CONTINENT

فرونا سنوكو مصفيا) فلسيد  وتعيين 

 46 (- تحد د مقر فلتصفية) للشركة،)

شارع فلزرقطوني فلطابق 3 شقة رقم 

6 - فلدفر فلبيضاء.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

رقم) تحت  بالدفرفلبيضاء) فلتجارية 

763524)بتاريخ)2021/01/06.

533 P

SUNSHINE SERVICES

SARL AU

فلعنوفن : زنقة فإلآاب فلوفاق رقم 

 83 فلطابق فلسفلي سدي أمغار -

تلار0.

بالرباط) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلجلع) فور  (2019/12/26 بتاريخ)

فلشركة) ملساهمي  فالستثنائي  فلعام 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 قرر ما  لي):

للشركة) فلتجاري  فلنشاط  حل 

 83 مقرها زنقة فإلآاب فلوفاق رقم)

فلطابق فلسفلي سدي أمغار)-)تلار0.

أبو) وليد  فلسيد  فلسيد0  تعيين 

وإعطائها) فلشركة  حل  قصد  سيدو 

فلحق إلتلام ذلك.

بنو  أجرى.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

بتلار0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2020/08/06 بتاريخ)

.3714

534 P

FATIHA SUSHI
SARL AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 بشريك وحيد.

 33 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 يسلرب)2323)تم تأسيس شركة ذفت)

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

 FATIHA SUSHI . (: فلتسلية)

SARL AU

وفلوآبات) فملطاعم  (: فلهدف)

فألطباق) ومبيعات  فلخفيفة 

لإلستهالك على فلفور أو لتناولها.

شارع) زفوية  (: فالآتلاعي) فملقر 

(،39 رقم) فألطلس وزنقة آبل تزكة،)

فكدفل)-)فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تسجيل فلشركة بالسجل فلتجاري.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

 (133.333( آالف  رهم) ( (133 في)

 رهم مقسم إلى ألف))1333))حصة)

مائة)133)) رهم) بقيلة  فآتلاعية 

للوفحد0 سد  فكتتابها وتوزيعها كلا)

 لي):)فلسيد بلوط بديع):))ألف حصة)

)1333))حصة.

فلسيد) فلشركة  :) د ر  فلتسييب) (-

بلوط بديع،)ملد0 غيب محدو 0 فبتدفء)

فألسا�سي) فلقانون  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع فعتلا  توقيعها في آليع)

فلعقو  وفلوثائق فإل فرية وفلبنكية.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.

من) (5% :) خصم ماقدره) فألرباح)

في) فلقانوني  فالحتياطي  تكوين  أآل 

حدو 0)1/5)من فلرأسلال.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

فلتجارية بالرباط تحت رقم)148939 

بتاريخ)20/01/2021.
بلقت�سى مقتطف وبيان
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد)

-)رأسلال)533.333) رهم.

شارع فلشهيد ضياء)فلرحلان قطاع)1)بلوك ج)

فلسوي�سي)-)فلرباط.)

2M FOOD SERVICES
(- شركة ذفت مسؤولية محدو 0)

رأسلالها)1.333.333) رهم.

شارع فلحوز،) (: مقرها فالآتلاعي)

فليوسفية،) (9 رقم) ب،) ليلى  علار0 

فلرباط.

فلجلع) مدفولة  بلقت�سى 

بتاريخ) للشركة  فالستثلائي  فلعام 

2020/09/21،)تقرر ما  لي):

قبول فستقالة فلسيد قباج محلد)

مشارك) كلد ر  منصبه  من  مهدي 

ومنحه إبرفء)ذمة كاملة و ون تحفظ)

على أعلال فإل فر0.

ففرياط) كوتر  فلسيد0  تعيين 

رقم) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

آد د0) كلسيب0  (BJ361552

أو) فملد0  على  قيو   بالتشارك  ون 

فلصالحيات.

تحويل فملقر فالآتلاعي):)من إقامة)

(- باليوسفية) ليلى  علار0  (9 فلحوز،)

فلرباط إلى)13)إقامة هيد بارك،)شارع)

محلد فلزرقطوني فملحلد ة.

:) أذن) فآتلاعية) حصص  بيع 

حصة) (5333 ببيع) فلعام  فلجلع 

فآتلاعية كانت بحوز0 فلسيد قباج)

محلد مهدي لصالح كل من):

 2533 (: ففرياط) كوثر  فلسيد0  (-

حصة فآتلاعية.

1253)حصة) (: -)فلسيد آ م قباج)

فآتلاعية.

 1253 (: قباج) محلد  فلسيد  (-

حصة فآتلاعية.

قرر) (: فألسا�سي) فلنظام  تعد ل 

فلجلع فلعام فالستثنائي تعد ل فملوف )

من فلنظام فلتأسي�سي) (13 و) (7،6 (،4

للشركة.

تحيين فلنظام فألسا�سي.

فلوكالة للقيام باإلآرفءفت.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

رقم) تحت  (2321 18) نا ر) (: بتاريخ)

.113335
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SOCIETE ANGLE TECH

SARL AU

تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) إحدفث  تم  (2020/10/28

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

لشريك وحيد تتلخص فيلا  لي):

 ANGLE TECH SARL (: فلتسلية)

.AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

فلهدف فالآتلاعي):)

-)مقاول عام فو مقاول بناء)-)تاآر.

إقامة) (15 شقة) (: فملقر فالآتلاعي)

فلصفاء)4)علار0)4)حسا ن)-)سال.

فملد0):)99)سنة.

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

حصة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم للحصة فلوفحد0.

مشلوم) أ وب  فلسيد  (: فلتسييب)

ملد0 غيب محدو 0.

(: فلفتب0 فملعلول بها جالل فلسنة)

تبدأ من فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

لفائد0) (5% بعد جصم) (: فألرباح)

فالحتياط فلقانوني فلفائض  تصرف)

فيه حسب قرفر فلشركاء.

فلسجل فلتجاري):)32739)-)سال.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بسال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلقانوني 

.2021/01/18
من أآل فالستخالص وفلبيان.
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 SOCIETE ELEGANT OF

BUSINESS

SARL AU

تأسيس ىشركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) إحدفث  تم  (2020/12/23

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيلا  لي):

 SOCIETE ELEGANT (: فلتسلية)

OF BUSINESS .SARL AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

فإل فر0) (- (: فالآتلاعي) فلهدق 

فلطبية) فملعدفت  وتسويق  فلتجارية 

وفلفندقية.

فمريكا) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 

 1 فلطابق) (3 شقة رقم) (7 علار0 رقم)

حي فملحيط)-)فلرباط.

فملد0):)99)سنة.

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

حصة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم للحصة فلوفحد0.

مشلوم) فلسيد  ونس  (: فلتسييب)

ملد0 غيب محدو 0.

(: فلفتب0 فملعلول بها جالل فلسنة)

تبدأ من فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

لفائد0) (5% بعد جصم) (: فألرباح)

فالحتياط فلقانوني فلفائض  تصرف)

فيه حسب قرفر فلشركاء.

 -  148883 (: فلتجاري) فلسجل 

فلرباط.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)

.2021/01/18

من أآل فالستخالص وفلبيان
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ABM TRAVEL شركة

ش.م.م

فلشركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 12.333  رهم،

فملقر فالآتلاعي : فلرباط،   ور 

فلجامع، شارع فلحسن فلثاني، رقم 

229، فلطابق فألول، شقة 3.

سجل تجاري عد  131673.

بتاريخ) عرفي،) عقد  بلقت�سى 

عبد) فلسا 0  قام  (2323 فربف ر) (25

فلكريم زيتوني،)فلسيد منتصر فلعلمي)

وفلسيد0 جلو  بوحيا بتفويت للسيد)

33)حصة فآتلاعية) محلد فلعلمي،)

شركة) في  للوفحد0  133) رهم  من)

فملسؤولية) ذفت  (ABM TRAVEL

12.333) رهم،) رأسلالها) فملحدو 0،)

بالرباط،)  ور) فالآتلاعي  مقرها 

رقم) فلثاني،) فلحسن  شارع  فلجامع،)

229،)فلطابق فألول،)شقة)3،)فملقيد0)

بالسجل فلتجاري بالرباط تحت عد )

.131673

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فملنعقد وفملحرر) فالستثنائي للشركة،)

بتاريخ في)25)فربف ر)2323،

تم تغييب فملا تين)6)و)7)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

فملا 0)6):)فملساهلات.

رأسلال) في  شريك  كل  يساهم 

فلشركة كالتالي):

(: زيتوني) فلكريم  عبد  فلسيد  (-

3.333) رهم،

 3.333 (: فلسيد منتصر فلعلمي) (-

 رهم،

 3.333 (: بوحيا) جلو   فلسيد0  (-

 رهم،

 3.333 (: فلعلمي) محلد  فلسيد  (-

 رهم،

فملجلوع):)12.333) رهم.

لم  تم تغييب باقي فلفصل.

فملا 0)7):)رأسلال فلشركة.

فثنا) في  محد   فلشركة  رأسلال 
)12.333) رهم)،) ألف  رهم) عشر 
 (123( ( وعشرون) مائة  على  مقسم 
133) رهم) من) فآتلاعية  حصة 
على) مقسلة على فلشركاء) للوفحد0،)

حساب مقدفر مساهلاتهم كالتالي):
(: زيتوني) فلكريم  عبد  فلسيد  (-

مساهلته فملا  ة):)33)حصة.
-)فلسيد منتصر فلعلمي):)مساهلته)

فملا  ة):)33)حصة.
-)فلسيد0 جلو  بوحيا):)مساهلته)

فملا  ة):)33)حصة.
-)فلسيد محلد فلعلمي):))مساهلته)

فملا  ة):)33)حصة.
 123 وعشرون) مائة  (: فملجلوع)

حصة.
لم  تم تغييب باقي فلفصل.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)
16) وليوز) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2323)تحت رقم)135548.
مقتطف وبيان
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INVEST CO HOLDING
 Société(à(résponsaébilté(limitée
 à(associé(unique(au(capital(de

.300.000 dirhams
 Siège(social : 60, rue(d’Alger -

Casablanca
R.C. n° 86.835

 24 بتاريخ) فستثنائية  بقرفرفت 
 يسلرب)2323،)قرر فلشريك فلوحيد):

 333.333 من) فلرأسلال  زيا 0 
بإنشاء) 3.933.333) رهم  إلى)  رهم 
 133 بقيلة) آد د  سهم  (36.333
إلى) (1 من) مرقلة  سهم،) لكل   رهم 
وستحرر بكاملها متساوية) (،39.333

عن طريق فلدفع نقدف.
 3.933 من) فلرأسلال  وجفض 
333.333) رهم من جالل)  رهم إلى)
جفض عد  فلحصص فالآتلاعية،)
حصة) (39.333 تبا ل) طريق  عن 
قائلة،)من فئة)133) رهم لكل سهم،)
مقابل)3333)حصة من نفس فلقيلة)

فإلسلية.

 تلثل هذف فلتخفيض عن طريق)

من) »منقول  حساب) فمتصاص 

 3.633.333 إلى) بلبلغ  صل  آد د»)

 رهم.

ووفقا لذلك تم تعد ل فملا 0)6)من)

فلنظام فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلبيضاء) وم)25) يسلرب)2323)تحت)

رقم)758979.
بلوآز وفجتصار

فلشريك فلوحيد
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الشركة العقارية كوبرو انفيست
COPRO INVEST

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها 13.333  رهم.

فملركز فالآتلاعي بالدفر فلبيضاء

22 شارع فلرفشيدي.

تعلن

فلعا 0) فوق  فملنعقد  فلجلع  أن 

للشركة) (2021/01/09 بتاريخ)

فلعقارية كوبرو قرر):

بناء)على ضوء)فقتضاءفت مصلحة)

فملغربي) وفملكتب  فلتجاري  فلسجل 

أن) وفلتجارية  فلصناعية  للللكية 

 ضيف كللة فنفيست باسم فلشركة)

فألصلي وبهذه فإلضافة تقرر في مقرر)

كلا) قانونيا  به  فإلعالن  وفحد وآب 

 لي):

مقرر فريد):)تغيب مضلون فلفصل)

فلتأسي�سي) فلقانون  من  فلثالث 

للشركة فلذي أصبح محرر كلا  لي):

تسمى) فلشركة  أن  (: (3 فلفصل)

فنفيست) كوبرو  فلعقارية  فلشركة 

.COPRO INVEST

فملعا نة وفملصا قة على تجد د) (-

شركة) أصبح  فلذي  فلشركة  فسم 

ذفت) شركة  فنفيست،) عقارية 
مسؤولية محدو 0 جاضعة للقانون)

فلتجاري تحت فالسم فلجد د.
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سيقام) فلقانوني  فإل دفع  إن 

باملحكلة) فلضبط  بكتابة  إ دفعه 

فلتجارية بالبيضاء.
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CIBEO
SARL

ش.م.م

برأسلال 133.333  رهم

تعيين مسيب مشارك آد د
عا ي) فلغيب  فلعام  فلجلع  قرر 

لشركة سيبيو ش.م.م فملنعقد بتاريخ)

5) نا ر)2321.

فلزياتي،) فحلد  فلسيد  تعيين 

WA65376)مسيب مشارك) ب.و.)عد )

للشرك للشركة ملد0 غيب محد 0 مع)

إعطائه كافة فلصالحيات.
فلقانون) من  (15 فلبند) تغييب  تم 

فألسا�سي تبعا لذلك.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ضبط فملحكلة فلتجارية بالرباط  وم)

18) نا ر)2321)تحت رقم)113326.
قصد فلنشر وفإلعالن
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CONSULT-ITECH
SARL

ش.م.م

برأسلال : 133.333  رهم

 تعيين مسيب مشارك آد د
عا ي) فلغيب  فلعام  فلجلع  قرر 

ش.م.م) ف تك  كونسيلط  لشركة 

فملنعقد بتاريخ)4) نا ر)2321):

فلزياتي،) فحلد  فلسيد  تعيين 

مشارك) مسيب  (WA65376.ب.و

للشركة ملد0 غيب محد 0 مع إعطائه)

كافة فلصالحيات.
فلقانون) من  (15 فلبند) تغييب  تم 

فألسا�سي تبعا لذلك.

كتابة) لذف  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ضبط فملحكلة فلتجارية بالرباط  وم))

23) نا ر)2321)تحت رقم)113432.

مقتطف وبيان لإلشهار
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 STE TRAVAUX PJF

 CONSTRUCTION
SARL AU

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

فلقوفنين) وضع  تم  (2321 23) نا ر)

فألساسية لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فملليزفت فلتالية):

وفعلال) فلبناء) أعلال  (: فلهدف)

فجرى.
 7 زنقة أمريكا رقم فلعلار0) (: فملقر)

فلطابق فألول فلشقة رقم)4)حي فملحيط)

فلرباط.

تاريخ) من  فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

تكوين فلشركة.
رأس فملال):)حد  رأس فملال بلا قدره)

 133 على) مقسم  133.333) رهم،)

للوفحد0،) 133) رهم  بنسبة) حصة 

فالآتلاعي) فلصندوق  في  و فعت 

للشركة.

فألرباح):)533)تؤجذ)5)في فملائة من)

فألرباح فلصافية للتأسيس فالحتياطي.
فلحصص):)فلسيد جالد فلسعدفوي)

1333)حصة.

تدفر فلشركة من طرف) (: فلتسييب)

غيب) ملد0  فلسعدفوي  جالد  فلسيد 

محدو 0.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم فلسجل فلتجاري)148961.
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مطعم مازن الشامي
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

(،2323 أغسطس) (6 بتاريخ) فلرباط 

قد تم تأسيس شركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0 ومساهم وحيد.

فلهدف فإلآتلاعي):)مطعم.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0.

 1333 مازن عسه) فلسيد محلد 

حصة.

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

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

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
أكدفل) فألبطال  شارع  (17 (: فملقر)

فلرباط.
فملسيب):)محلد مازن عسه.

(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 
.147253
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BRAYAN DISTRIBUTION
SARL

 شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 133.333  رهم

تأسيس شركة
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  بتلار0،) (2323  يسلرب)
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

بالصفات فلتالية):
فسم) فلشركة  تحلل  (: فلتسلية)

.BRAYAN DISTRIBUTION SARL
فملقر فالآتلاعي):)1379)تجزئة فوال )

زعيب عين فلعو 0،)تلار0.
فلهدف):)بيع وتوزيع فلتغذ ة فلعامة)

/)فالستيبف  و فلتصد ر.
بلبلغ) حد   (: فلشركة) مال  رأس 
 1333 133.333) رهم مقسلة على)
 133 فلوفحد0) فلحصة  قيلة  حصة،)

 رهم،) لتلكها.
فلسيد):)عبد فللطيف ف ت بن يعز)

بقيلة)853)حصة.
فلسيد):)جاليد معروف بقيلة)153 

حصة.
في) محد 0  فلشركة  مد0  (: فملد0)
99)سنة فبتدءف من تاريخ تسجيلها في)

فلسجل فلتجاري.
(: فلسيد) (: يسيب فلشركة) (: فلتسييب)

عبد فللطيف ف ت بن يعز.
سجلت فلشركة بالسجل فلتجاري 
تحت بتلار0  فالبتدفئية   لللحكلة 

 رقم : 131739.
546 P

GIGAHEALTH

SARL AU

تاريخ تسجيل فلعقد فلعرفي في)25 

 يسلرب)2323)بالرباط.

فللوفزم) بيع  (: فإلآتلاعي) فلهدف 

فالستيبف ) (- فلطبية) وفملعدفت 

وفلتصد ر)-)فلتجار0.

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة لشريك وحيد):)

 1333 فلعربي) عائشة  (: فلسيد0)

حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0))

فلتأسيس فلنهائي.

زنقة فالشعاري فلشقة) (14 (: فملقر)

رقم)34)أكدفل فلرباط.

فلتسييب):)عائشة فلعربي.

(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.148965
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MOZENTURE

SARL AU

في) فالستثنائي  فلعام  للجلع  تبعا 

محدو 0) للشركة  فالآتلاعي  فملقر 

مسؤولية لشريك وحيد قرر ما  لي):

 533 وهبي بيع) قرر فلسيد زكرياء)

للسيد) فلتي  للكها  فآتلاعي  حصة 

فحلد لحلو.

وهبي) زكرياء) فلسيد  فستلرفر 

وتعيين) فلشركة  إ فر0  في  بلنصبه 

فلسيد فحلد لحلو مد رف فيها.

تغييب فلشكل فلقانوني):)من شركة)

محدو 0 فملسؤولية لشريك وحيد إلى)

شركة محدو 0 فملسؤولية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

23) نا ر) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2321)تحت فلرقم)113426.

 548 P
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GRAND SERVICE GARD
SARL AU

في فلعرفي  فلعقد  تسجيل   تاريخ 
13) يسلرب)2323)بالرباط.

فلهدف فإلآتلاعي):)فلحرفسة.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة لشريك وحيد):
 1333 عزفوي) فاطيلة  (: فلسيد0)

حصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلـتأسيس فلنهائي.
 3 و) (4 أ تجزئة فلسوفني) (5 (: فملقر)

فلشقة)8)طنجة.
فلتسييب):)نريلان بالعربي.

(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 
.111655
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CEC CONSULTING
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع فلقانون) (2323 24) يسلرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

محدو 0 ذفت فملوفصفات فلتالية):
فلخرب0) شركة  (: فلتسلية)
 CEC ش.م.م) وفالستشارفت 
ذفت) لشركة  ( (CONSULTING

مسؤولية محدو 0.
فلهدف فالآتلاعي):)محاسبة.

فملقر فالآتلاعي):)رقم)1525)رقم)6 
حي فلسالم أكا  ر.

سنة) (99 (: فإلآتلاعية) فملد0 
فبتدفء)من تاريخ تسجيلها في فلسجل)
فلتجاري عدف إذف تم فلحل فملسبق أو)

فلتلد د.
فلرأسلال فالآتلاعي :  تكون من 

133.333  رهم.
فلسيد  تعيين  تم   : فلشركة  تسيب 

أ تولال عبد فلحافظ.
تحويل فملقر فإلآتلاعي وفملوففقة)
وفلتصد ق) أسهم  ملكية  نقل  على 
على فلنظام فألسا�سي فملعدل وتوزيع)

فملهام.

فلسجل) في  فلتقيد  تم  (: فلتقييد)

 2321 23) نا ر) بأكا  ر) فلتجاري 

للسجل فلتحليلي) (27175 تحت رقم)
رقم)97987.

550 P

 STE 5HATTAT TRAVAUX
SARL

فلسجل فلتجاري عد  26331

تعد ل
على) بالشركة  تغييب  إآرفء) تم 

فلنحو فلتالي بلقت�سى عقد عرفي بين)

فلشريكين مؤرخ بتاريخ)27/10/26. 

فلسيد) من  حصة  (533 تفويت)

فلحارثي عبد فلعزيز إلى فلسيد فبرفهيم)

فلشتوفني)؛

فلسيد) من  حصة  (233 تفويت)

فلسيد) إلى  فلعزيز  عبد  فلحارثي 

بوشعيب فنان.

ليصبح عد  فلحصص على فلنحو)

فلتالي):

فبرفهيم) للسيد  حصة  (533

فلشتوفني)؛

233)حصة للسيد بوشعيب فنان.

عبد) فلحارثي  للسيد  حصة  (333

فلعزيز.

تعيين كل من فلسيد فلحارثي عبد)

كلسيب ن) فلشتوني  وفبرفهيم  فلعزيز 

للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع 

15) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)2020/2983.
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STE MJI HOLDING
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

إنشاء) تم  (2323 28) يسلرب)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

بالخصائص فلتالية):

.MJI HOLDING(:(فلتسلية

فلشركة) هدف  :) تعلق  فلنشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

شركة قابضة لالستثلار وفملشاركة)

فملالية في شركات أجرى.

فإلنتاج فلفالحي.

فملقر فالآتلاعي):)فلرقم)438)علار0)

سلية شارع فلوالء)فلشقة)2)فلدفجلة.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.
رأس فملال : حد  في مبلغ 533.333 

 رهم مقسم إلى 5333 حصة من فئة 

133  رهم للوفحد0.

: فلسيد محلد  فملال  توزيع رأس 

آدف ني 2433 حصة ؛

 1333 آدف ني  عدنان  فلسيد 

حصة ؛

فلسيد0 فمال آدف ني 653 حصة ؛

آدف ني  فبتسام  بلقيس  فلسيد0 

653 حصة ؛

فلتسييب : تم تعيين فلسيد عدنان 

آدف ني  كريم  وفلسيد  آدف ني 

كلسيب ن للشركة.

من  تبتدئ   : فالآتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في 31  يسلرب.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلذهب) بوف   فإلبتدفئية  باملحكلة 

عد ) تحت  (2321 19) نا ر) بتاريخ)

تحت) فلتجاري  وبالسجل  (2021/63
رقم)17397.
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 STE TOUMOH DAK
SARL AU

تـــأسـيــس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة) تم إنشاء) (2323 21) يسلرب)

بشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

وحيد بالخصائص فلتالية):

.TOUMOH DAK(:((فلتسلية

فلشركة) هدف  :) تعلق  فلنشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

فلصناعي،) فلتنظيف  فلتظيف،)

صيانة وتجد د فألرضيات وفملساحات)

فلخارآية) وفلفضاءفت  فلزآاآية 

فلخاصة...

 2 فلقسم) حي  (: فالآتلاعي) فملقر 
زنقة تلا ا فلرقم)5)فلدفجلة.

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

رأس فملال):)حد  في مبلغ)133.333 
 رهم مقسم إلى)1333)حصة من فئة)

133) رهم للوفحد0.
فلسيد فلعربي) (: توزيع رأس فملال)

فلخطاط)1333)حصة.
:)تم تعيين فلسيد فلعربي) فلتسييب)

فلخطاط كلسيب للشركة.
من) تبتدئ  فالآتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)31) يسلرب.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلذهب) بوف   فالبتدفئية  باملحكلة 
رقم) تحت  (2321 19) نا ر) بتاريخ)
تحت) فلتجاري  وبالسجل  (2021/68

رقم)17135.
553 P

SPORTO
SARL  AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
فلقانون) وضع  تم  (،2321 7) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

محدو 0 ذفت فملوفصفات فلتالية):
.SPORTO SARL AU(:(فلتسلية

محدو 0) مسؤولية  ذفت  لشركة 
لشريك وحيد.

فلهدف فالآتلاعي):)مقهى ومطعم.
3473)حي تيليال) (: فملقر فالآتلاعي)

تيكيوين فكا  ر.
سنة) (99 (: فالآتلاعية) فملد0 
فبتدفء)من تاريخ تسجيلها في فلسجل)
فلتجاري عدف إذف تم فلحل فملسبق أو)

فلتلد د.
:) تكون من) فلرأسلال فالآتلاعي)

133.333) رهم.
تم تعيين فلسيد) (: تسييب فلشركة)

آلال فلد ن فلحطاب.
فلسجل) في  تقييد  تم  (: فلتقييد)
فلتجاري  نا ر)23)أكتوبر)2321)تحت)
رقم) فلتحليلي  للسجل  (45767 رقم)

.45767
554 P
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FAST AGRI SOLUTIONS
SARL AU 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

فلقانون) وضع  تم  (2321 8) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

محدو 0 ذفت فملوفصفات فلتالية):

فلتسلية):)فاست فغري سولوشن)

مسؤولية) ذفت  لشركة  ش.م.م 

محدو 0 لشريك وحيد.

فملنتجات   : فالآتلاعي  فلهدف 

فلنباتية.

فملقر فالآتلاعي : بلوك أ رقم 23 

حي فلقدس فكا  ر.

سنة   99  : فالآتلاعية  فملد0 

فبتدفء من تاريخ تسجيلها في فلسجل 

فلتجاري عدف إذف تم فلحل فملسبق أو 

فلتلد د.

فلرأسلال فالآتلاعي :  تكون من 

133.333  رهم.

تسييب فلشركة : تم تعيين فلسيد 

هشام عدي.

فلسجل  في  فلتقييد  تم   : فلتقييد 

فلتجاري بأكا  ر 23  نا ر 2321 تحت 

رقم  فلتحليلي  للسجل   97981 رقم 

.45769
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 STE BARKA FROUGA

PECHE
 تأسيس شركة

فملعنوية) فلصفة  إكتساب  تم 

باملوفصفات فلتالية):)بالعيون

 STE BARKA (: فلتسلية)

.FROUGA PECHE

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فلسالم  تجزئة   : فالآتلاعي  فملقر 

فلزنقة 16 بوآدور.

فألسلاك  وشرفء  بيع   : فألنشطة 

 (MAREYAGE( وفلتقسيط  بالجللة 

فلبحرية  فملنتوآات  فستغالل   -

ومنتوآات فلصيد فلبحري.

فلرأسلال : 133.333 )مائة ألف 

 رهم) مكونة من ألف حصة بلائة 

 رهم للحصة.

فلتسييب وفلتوقيع فإلآتلاعي : يعهد 

وإعتلا   بركة  فلرحيم  عبد  للسيد 

توقيعه فملنفر  ملد0 غيب محد 0.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  كتابة  بلصلحة  فلقانوني 

باملحكلة  فلتجاري  فلسجل  بلكتب 

19  نا ر  بتاريخ  للعيون،  فالبتدفئية 

رقم   2321/165 رقم  تحت   2321

فلسجل فلتجاري 34795.
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مانجلنت كونسيلتين آند فكاونت

ش.م.م

صيدلية الفتح سال

ش.م.م

فملقر فالآتلاعي : 135 زنقة فألر ن 

قطاع رقم 4 ف تابريكت سال

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

فلصفة) تحويل  تم  (2323 أكتوبر) (9

فلقانونية من شخص ذفتي إلى شركة)

تحلل) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

فلخصائص فلتالية):)

سال) فلفتح  صيدلية  (: فلتسلية)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت ملثل)

وحيد.

فلنشاط فالآتلاعي : صيدلية.

فلتسييب : فلسيد فلقصري توفيق.

فلعنوفن : 135 زنقة فألر ن قطاع 

رقم 4 ف تابريكت سال.

فلرأسلال : 4.333.333  رهم.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بسال بتاريخ 18  نا ر 2321 

رقم 35719.

557 P

HARBOULE ABDELHAK

Cabinet(de(travaux(de(comptabilité

16Rue(de(Rabat(TAZA

TEL(:(05.35.28.19.16

AUBERGE AIN SAHLA شركة
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها فالآتلاعي : 233.333 

 رهم

فملقر فالآتلاعي :  وفر عين فلساهلة

آلاعة بوشفاعة وف ي فمليل تاز0

فملؤرخ) فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 

قرر مسيب) (2323 33) يسلرب) بتاريخ)

 AUBERGE AIN SAHLA شركة)

شركة محدو 0 فملسؤولية ما  لي):

فملذكور0) فلشركة  وحل  تصفية 

أعاله.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 

 18 بتاز0  وم) فالبتدفئية  لللحكلة 

فلسجل) رقم  (26 رقم) (2321  نا ر)

فلتجاري)777.
إمضاء):)علر فلور يغي

557 P

STE WIAMAPPARTEMENTS
SARL

زفوية زيري بن عطية، شارع موالي 

ف ريس، علار0 119، رقم 7، تاز0

فلرسم فملنهي : 15635153

فلتعريف فلجبائي : 48498239

فلسجل فلتجاري :5727

فلتعريف فلجبائي فملوحد : 

332711613333312

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) بتاز0  (2323 31) يسلرب) بتاريخ)

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

على) فملوقعين  لألشخاص  فملحدو 0 

فملذكور0) للشركة  فألسا�سي  فلقانون 

جصائصها كالتالي):

 STE (: فلتسلية فلقانونية للشركة)

WIAMAPPARTEMENTS SARL

فملوضوع فالآتلاعي للشركة):

 IMMEUBLE,( PROMOTEUR

.IMMOBILIER
زفوية) (: للشركة) فالآتلاعي  فملقر 
زيري بن عطية،)شارع موالي ف ريس،)

علار0)119،)رقم)7،)تاز0.

فلشركة) مد0  إن  (: فلشركة) مد0 

محد 0 في)99)سنة.

للشركة) فالآتلاعي  فلرأسلال 

مقسم) 6.333.333) رهم  في) محد  

إلى)63333)حصة قيلة كل منها)133 

 رهم وتتوزع على فلشكل فلتالي):

 33.333 فملزكلدي) فلصلد  عبد 

حصة.

محلد فملزكلدي)33.333)حصة.

تسييب فلشركة):)إن فلشركة مسيب0)

ومدفر0 من طرف فلسيد عبد فلصلد)

فملزكلدي.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاز0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 18) نا ر) بتاريخ)

.2021/25

558 P

STE TIZINE PINS
SARL

 وفر فدفن بار ، أكنول، تاز0

فلتعريف فلجبائي : 43472496

فلسجل فلتجاري :2475

فلتعريف فلجبائي فملوحد :

331636143333373

تصفية شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تصفية) تلت  (2323 سبتلرب) (28

 STE TIZINE PINS SARL فلشركة)

نبيه) فالاله  عبد  فلسيد  وتعيين 

فملقر) وتحد د  للشركة  كلصفي 

فالآتلاعي للشركة كلقر للتصفية.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاز0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 18) نا ر) بتاريخ)

.2021/12

559 P
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 CENTRE DE REANIMATION

 NEONATALE ET

PEDIATRIQUE
SARL

زيا 0 رأسلال فلشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلجلع) عقد  تم  (2323 21) يسلرب)

 CENTRE DE للشركة) فلعام 

 REANIMATION NEONATALE ET
رأسلالها) ش.م.م،) (PEDIATRIQUE

مقرها) فلكائن  433.333) رهم،)
وفملسجلة) تونس  زنقة  (،8 بالرباط،)

بالسجل فلتجاري بالرباط تحت رقم)

غيب) فلعام  فلجلع  وففق  (،145355

فلعا ي ملساهمي فلشركة على زيا 0)
إلى) 433.333) رهم  من) فملال  رأس 

1.333.333) رهم.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة ضبط)

بالرباط  وم فلتجارية   فملحكلة 

12) نا ر)2321)تحت رقم)113165.
لإلشار0 وفلنشر

فملسيب):)فلسيد حسن أفيالل فلعلمي فإل ري�سي
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CHEZ NOUGA
SARL AU

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2323،)قد تم) 19)نوفلرب) بسال،) وم)

فملسؤولية) محدو 0  شركة  تأسيس 

تحلل) وفلتي  فلوحيد  فلشريك  ذفت 

فلخصائص فلتالية):

 CHEZ NOUGA (: فلتسلية)

SARL AU
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

 133 1333)حصة بثلن) مقسم على)

 رهم للحصة.

سانية عكرفش) (: فملقر فالآتلاعي)
سيدي) (3 شقة) (24 علار0) (2 زنقة)

مو�سى سال.

فلحلويات،) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلتقليدي) فملطبخ  فملعجنات،)

وفملعاصر.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

فلسيد0) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

زنقة) (4 فلقاطنة) نجوى  فلدنكيب 

(- فلجد د) فملالح  بريك  قرطبة علار0 

سال وفلحاملة للبطاقة فلوطنية رقم)

AB135871،)ملد0 غيب محدو 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 

باملحكلة فالبتدفئية بسال  وم)7) نا ر)

2321)تحت رقم)35683.

(: فلتجاري) فلسجل  في  فالندرفج 

فلتجاري) بالسجل  فلشركة  سجلت 

بسال تحت رقم)32681.
لإلشار0 وفلنشر

فملسيب):)فلسيد0 فلدنكيب نجوى
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ZNAG DISTRIBUTION
تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال،)

 وم)23)نوفلرب)2323،)قد تم تأسيس)

وفلتي) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

تحلل فلخصائص فلتالية):

 ZNAG (: فلتسلية)

DISTRIBUTION SARL

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

 133 1333)حصة بثلن) مقسم على)

 رهم للحصة.

 533 (: فلكريم) عبد  زناك  فلسيد 

حصة.

 533 (: فلعثلاني) فحلد  فلسيد 

حصة.

لفروكي) تجزئة  (: فالآتلاعي) فملقر 

فلصغيب رقم)73)تابريكت)-)سال.

وبيع) توزيع  (: فالآتلاعي) فلهدف 

فملوف  فلغذفئية.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

يسيب فلشركة فلسيدفن) (: فلتسييب)

فلعثلاني) وفحلد  فلكريم  عبد  زناك 

ملد0 غيب محدو 0.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 

بسال  وم فالبتدفئية   باملحكلة 

14) نا ر)2321)تحت رقم)35733.

(: فلتجاري) فلسجل  في  فالندرفج 
فلتجاري) بالسجل  فلشركة  سجلت 

بسال تحت رقم)32681.
لإلشار0 وفلنشر

فملسيبفن):)زناك عبد فلكريم وفحلد فلعثلاني
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مكتب فملحاسبة إيهاب فستشار0

ش.ذ.م.م
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم

مقرها فالآتلاعي):)شارع فلحسن فلثاني

علار0 فلبنك فملغربي للتجار0 فلخارآية
مكتب رقم)9،)فلناضور

س.ت):)5415

NADOR QUALITE
SARL AU

رأسلال فلشركة : 1.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 119 حي 
صوناصيد سلوفن فلناضور

س.ت : 6319

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

 NADOR QUALITE SARL لشركة)
قرر) (،2323 31) يسلرب) بتاريخ)  AU

ما  لي):
من) فلشركة  رأسلال  رفع 

 2.163.333 إلى) 1.333.333) رهم 

 رهم وذلك بزيا 0 قدرها)1.163.333 

من) فملقاصة  طريق  عن   رهم،)

فلشركة) ملساهمي  فلجاري  فلحساب 

بخلق)11633)حصةآد د0 قيلة كل)

منها)133) رهم.

من) فلشركة  رأسلال  جفض 

 1.333.333 إلى) 2.163.333) رهم 

حصة) (11633 بحذف) وذلك   رهم 

لتصفية) 133) رهم،) منها) قيلة كل 

فلخسائر فملتبفكلة في فألرباح فملحتجز0)

لللد ن إلى حد)1.163.333) رهم.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 2321 23) نا ر) بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)143.
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مكتب فملحاسبة إيهاب فستشار0
ش.ذ.م.م

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم
مقرها فالآتلاعي):)شارع فلحسن فلثاني
علار0 فلبنك فملغربي للتجار0 فلخارآية

مكتب رقم)9،)فلناضور
س.ت):)5415

PVC ONILUX
SARL AU

رأسلال فلشركة : 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : فلحي فلصناعي

سلوفن، فلناضور
س.ت : 7935

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
بتاريخ)23) نا ر)2321،)تم ما  لي):

تحويل فملقر فالآتلاعي إلى فلعنوفن)
 11  I فلصناعي سلوفن) فلحي  (: فلتالي)

تجزئة)7)-)فلناضور.
رفع رأسلال فلشركة من)133.333 
عن) 2.463.333) رهم  إلى)  رهم 
طريق فملقاصة من فلحساب فلجاري)

للشريك.
من) فلشركة  رأسلال  جفض 
2.463.333) رهم إلى)533.333) رهم)
لتصفية فلخسائر فملتبفكلة في فألرباح)
فملحتجز0 لللد ن إلى حد)1.963.333 

 رهم.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
 2321 23) نا ر) بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)142.
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مكتب فملحاسبة إيهاب فستشار0
ش.ذ.م.م

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم
مقرها فالآتلاعي):)شارع فلحسن فلثاني
علار0 فلبنك فملغربي للتجار0 فلخارآية

مكتب رقم)9،)فلناضور
س.ت):)5415

 O’MRABO CAFE
RESTAURANT

SARL
رأسلال فلشركة : 633.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : شارع فلحسن 

فلثاني، علار0 فلبنك فملغربي للتجار0 
فلخارآية، مكتب رقم 9، فلناضور

س.ت : 23379
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بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب)

فلعا ي فملنعقد في)15) نا ر)2321 

 O’MRABO(قرر مساهلو شركة

،CAFE RESTAURANT SARL 

تم ما  لي):

إلى) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

فلشيخ) لعري  حي  (: فلتالي) فلعنوفن 

علار0 فلشفاء،)فلناضور.
فلقانون) من  (4 فلبند) تعد ل 

فألسا�سي للشركة.

فألسا�سي) فلقانون  تحد ث 

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 2321 19) نا ر) بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)129.
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مكتب فملحاسبة إيهاب فستشار0

ش.ذ.م.م

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم

مقرها فالآتلاعي):)شارع فلحسن فلثاني

علار0 فلبنك فملغربي للتجار0 فلخارآية

مكتب رقم)9،)فلناضور

س.ت):)5415

PLANETE GESTION
SARL

رأسلال فلشركة : 533.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : شارع فلحسن 

فلثاني علارBMCE 0 مكتب رقم 9

فلناضور

س.ت : 17779

بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب)

فلعا ي فملنعقد في)31) يسلرب)2323،)

 PLANETE شركة) مساهلو  قرر 

GESTION SARL)ما  لي):

فملوففقة على بيع آليع فلحصص)

فلسيد0) تلتلكها  فلتي  فالآتلاعية 

ب) حصة  (2533 حسنية) بولعوفلي 

أي) فلوفحد0  للحصة  133) رهم 

253.333) رهم إلى فلسيد) بلجلوع)

شوحو محلد.
تعد ل فلبند ن)6)و7)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

 2321 23) نا ر) بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)141.
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد
رأسلالها):)533.333) رهم

1،)شارع فلشهيد ضياء)فلرحلان

قطاع)1)بلوك ج فلسوي�سي،)فلرباط

AMERICAN FOOD COURT
SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 233.333  رهم

زنقة) (12 (- زنقة غز0 و) (- (1 زفوية)

عالل بن عبد هللا)-)شقة)1)-)فلرباط

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
قرر) (،2321 14) نا ر) بتاريخ) عقد 

فلشركاء)ما  لي):

من) فلشركة  رأسلال  من  فلرفع 

 3.633.333 إلى) 233.333) رهم  (:

 رهم.

فلشركة) رأسلال  من  فلتخفيض 

 533.333 3.633.333) رهم) من) (:

 رهم.

تعد ل) (: تعد ل فلنظام فألسا�سي)

من فلنظام فلتأسي�سي) و7) (6 فملا تين)

للشركة.

قدم) (: فملساهلات) (: (6 فملا 0)

فلشركاء)فملساهلات فلتالية):

(: هولد نغ) فنفست  شركة 

433.333)حصة فآتلاعية.

 133.333 (: فلسيد أحلد كرفاتي)

 رهم.
تم تحد د) (: رأس فملال) (: (7 فملا 0)
رأس فملال بلبلغ قدره جلسلائة ألف)

)533.333)) رهم مقسلا على جلسة)

آالف حصة فآتلاعية))5333))حصة)

بقيلة مائة  رهم))133))لكل حصة.

شركة أنفست هولد نغ)):))4333) 

حصة فآتلاعية.

 1.333 (: كرفاتي) أحلد  فلسيد 

حصة فآتلاعية.

فلوكالة للقيام باإلآرفءفت.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط)
رقم) تحت  (2321 21) نا ر) بتاريخ)

.113463
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CEVAL GIE
مجلوعة ذفت فلنفع فالقتصا ي

منظلة بوفسطة فلظهيب
رقم 1-99-12 بتاريخ 5 فربف ر 1999
فلذي تم تتليله بوفسطة فلقانون 
13-97 فملتعلق باملجلوعات ذفت 

فلنفع فالقتصا ي
كلا تم تعد له وتتليله بوفسطة 

فلقانون رقم 13-66
فملقر فالآتلاعي : 214، شارع فبن 

سينا، فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء

تحت رقم 285899
فلتعريف فلضريبي : 14446197

فإل فر0) مجلس  محضر  بلوآب 
2323،)تم معا نة) 21)ماي) فملؤرخ في)
هولسيم) الفارج  شركة  وكالة  أن 
ماروك ش.م ملثلة بوفسطة فلسيد)
عبد فللطيف حلوش بصفتها رئيس)
جالل) فنتهت  قد  فإل فر0  مجلس 
فلجلع فلعام فملنعقد حول فملصا قة)
لسنة) فملالي  فلنشاط  حسابات  على 
كرئيس) وكالتها  تجد د  وقرر  (2318
كعضو) وال تها  ملد0  فإل فر0  مجلس 
من) فبتدفء) رآعي  بأثر  إ فر0  مجلس 
غا ة  عو0) إلى  أي  فملذكور،) فلجلع 
فلجلع فلعام لالنعقا  للتدفول حول)
فملختتم) فملالي  فلنشاط  حسابات 

بتاريخ)31) يسلرب)2321.
لللقتطف وفلبيان
فمللثل فلقانوني
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 SOCIETE ASSOCIATION
TURCO-MAROCAINE

N° 14 Rue(Al(Achari, Appt. 4
Agdal, Rabat

تأسيس
في) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
(،2323 نوفلرب) (16 بتاريخ) فلرباط 

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 
فلخصائص) تحلل  وفلتي  فملحدو 0 

فلتالية):
 SOCIETE (: فلتسلية)
 ASSOCIATION TURCO -

ATM(:(باجتصار(MAROCAINE
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.
تسييب) (: فالآتلاعي) فلهدف 

وفستغالل فملطاعم وفلسياحة.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)
مقسم إلى)1333)حصة فآتلاعية ب)
موزع) فلوحيد0  للحصة  133) رهم 

بين فلشركاء)على فلشكل فلتالي):
 753 (: عبد هللا) فمساعد  فلسيد 

حصة.
(: فلسيد بن  وسف عبد فللطيف)

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

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

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
زنقة) (14 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
فألشعري،)فلشقة)4،)أكدفل،)فلرباط.

فلشركة) بإ فر0  :) تكلف  فإل فر0)
فمساعد) فلسيد  محدو 0  غيب  ملد0 
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  هللا  عبد 

.PZ831494(للتعريف رقم
تسجيل) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بكتابة) فلتجاري  فلسجل  في  فلشركة 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) (2321 19) نا ر) بالرباط  وم)

رقم)148937.
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ROHY TRAVAUX
 Douar(Akhalouf, C.R
Bouzeroual, ZAGORA

حل شركة
غيب) فلقرفرفت  محضر  بلقت�سى 
 2323 28) يسلرب) بتاريخ) فلعا  ة 
 ROHY شركة) في  فلوحيد  للشريك 
فملسؤولية) ذفت  شركة  (،TRAVAUX
رأسلالها) وحيد  بشريك  فملحدو 0 
بالسجل) فملسجلة  13.333) رهم،)
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رقم) تحت  زفكور0  ملد نة  فلتجاري 

مقرها  وفر أجلوف بوزروفل،) (1769

زفكور0،)تقرر ما  لي):

لجليع) وفلنهائي  فملسبق  فلتوقف 

شركة) طرف  من  فملزفولة  فألنشطة 

.ROHY TRAVAUX

تفكيك) صالحيات  آليع  تعطى 

صالح) ليعي�سي  للسيد  فلشركة 

للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

.PB31187(رقم

ب  وفر) فلتصفية  مقر  تحد د 

أجلوف بوزروفل،)زفكور0.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت (2321 7) نا ر)  بزفكور0  وم)

رقم)7.
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 BETA DEFENCE SECURITY

SYSTEMS
BDSS

 N° 652 Moulay(Ali(Cherif(Lot.

Massira(I, Témara

تعد الت
بلقت�سى محضر قرفرفت فلشريك)

بتاريخ) تلار0،) في  فملنعقد  فلوحيد 

 BETA في شركة) (2323 24) يسلرب)

 DEFENCE SECURITY SYSTEMS

ذفت) شركة  (BDSS باجتصار)

وحيد،) بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

ملد نة) فلتجاري  فلسجل  في  فملسجلة 

115993)رأسلالها) فلرباط تحت رقم)

فلتعد الت) قرر  1.333.333) رهم،)

فلتالية):

عن) فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 

قدره) بلا  فلنقد ة،) فملساهلة  طريق 

833.333) رهم،)لرفعه من)233.333 

وذلك) 1.333.333) رهم،) إلى)  رهم،)

بثلن) آد د0  حصة  (8333 بخلق)

133) رهم للحصة فلوحيد0،)محرر0)

باالكتتاب فلكامل من طرف فلشريك)

فلوحيد فلسيد فلحرتي فملهدي.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت (2321 19) نا ر)  بالرباط  وم)
رقم)113363.
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ستراوس اموبيلي
شركة محدو 0 فملسؤولية

فلرأسلال : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 39 شارع اللة 

فلياقوت فلطابق فلخامس شقة   

فلدفر فلبيضاء

تفويت
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

21)فربف ر)2319)فوت فلسيد  وسف)

لشركة) فلوحيد  فملساهم  بلقاسم 

في) حصة  (993 فموبيلي») »ستبفوس 

قيلة) فموبيلي») »ستبفوس  شركة)

133) رهم بلبلغ إآلالي) كل حصة)

99.333) رهم.

تتحول شركة)»ستبفوس فموبيلي»)

فملسؤولية ذفت) من شركة محدو 0 

فملسؤول فلوحيد إلى شركة محدو 0)

فملسؤولية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

21) نا ر)2321)تحت رقم)762128.
لللوآز وفلبيان
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SOCIETE CT NORME
SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية

بلساهم وحيد

فلتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

بالدفر) ومسجل  (2323 سبتلرب) (11

تم) (،2323 أكتوبر) (26 في) فلبيضاء)

تأسيس شركة بالخصائص فلتالية):

 SOCIETE CT (: فلتسلية)

NORME SARL AU

فلشكل فلقانوني):)شركة محدو 0)

فملسؤولية بلساهم وحيد.

133.333) رهم) (: فملال) رأس 

 1333 على) ومقسلة  نقدف  مدفوعة 

حصة من فئة)133) رهم للحصة.

فلسيد محلد) (: فلوحيد) فلشريك 

فملقريني.

 Résidence le (: فالآتلاعي) فملقر 

 printemtns( BD( Emil( Zola( N°17

.CASABLANCA

بكافة) فلقيام  (: فلشركة) موضوع 

فلتطوير) وتجد د  فلبناء) أعلال 

فلعقاري لحساب فلشركة أو لحساب)

معدفت) وبيع  وتوزيع  فستيبف   فلغيب.)

أو) نشاط  أي  تلثيل  فلبناء.) وموف  

عالمة تجارية،)فالستحوفذ على حصة)

في شركات قائلة أو في مجال فلتدريب،)

فملشاركة في آليع فلعلليات فلتجارية)

وفملالية) فملالية  وفألورفق  وفلصناعية 

مباشر) غيب  أو  مباشر  بشكل  سوفء)

شركات آد د0 أو) من جالل إنشاء)

أو) أو فشتبفكات  أو رعا ة  مساهلات 

شرفء)أورفق مالية للشركات أو علليات)

عام،) وبشكل  تحالفات،) أو  فندماج 

آليع فملعامالت فلتجارية وفلصناعية)

وفملالية وفملنقولة وفلعقارية،)فملرتبطة)

بشكل مباشر أو غيب مباشر))باألشياء)

أن) فلتي  حتلل  أو  أعاله،) فملذكور0 

تعزز فإلنجاز وفلتنلية.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.

فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

محلد فملقريني ملد0 غيب محد 0.

 479959 (: رقم فلسجل فلتجاري)

ب فلدفر فلبيضاء.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

27)أكتوبر)2323)تحت رقم)479959.
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INIMA PRO

SARL

AU(CAPITAL 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N2 RES

ABOUAB ANNACEUR GH2

 A-GH2 IM2 APT6 LABRAHMA

 ROUTE(KADOUSS 11050 SALA

AL JADIDA

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

2321)تم وضع فلقوفنين) 13) نا ر) في)

فألساسية لشركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فملليزفت فلتالية):

فلتسلية):)INIMA PRO)ش.م.م.

فملركبات،) تنظيف  (: فلهدف)

فمالت،)فملتاآر وفملنازل.

أبوفب) (2 تجزئة) (: فلرئي�سي) فملقر 

لربفهلة سال) (6 رقم) (2 فلنصر علار0)

فلجد د0.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تكوين فلشركة.

بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

على) مقسم  133.333) رهم  قدره)

133) رهم) بنسبة) حصة  (1333

فلصندوق) في  و فعت  للوفحد0،)

فالآلاعي للشركة.

فألرباح) من  (%5 تؤجذ) (: فألرباح)

فلصافية للتأسيس فالحتياطي.

تدفر فلشركة من طرف) (: فلتسييب)

فلسيد توفيق مساللة وفمين بوعزيز)

ملد0 غيب محدو 0.

لكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

سال) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 21) نا ر) بتاريخ)

.32747

للبيان وفلنشر
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مكتب فالستشارCCM CONSEILS(0)ش.م.م

رقم)136،)شارع فلقاهر0 فلطابق فألول

شقة رقم)2)كومطرفف)1)تلار0

فلهاتف):)35.37.64.42.48

فلفاكس):)35.37.64.47.64

AGILE XPERTIZE MAROC

SARL

ش.م.م

فلكائن مقرها : رياض فاس

MAGASIN COM3A-13 شارع

طارق فبن زيا  تلار0

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس) تم  قد  (2323 نوفلرب) (17

 AGILE XPERTIZE MAROC شركة)

SARL)ذفت فملسؤولية فملحدو 0 وفلتي)

تحلل فلخصائص فلتالية):

 AGILE XPERTIZE (: فلتسلية)

MAROC SARL

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدو 0.

 133.333 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

فلهدف فالآتلاعي):)

فالستشار0 وفلتسييب.

مجال فلدعا ة،)وكالة فالتصاالت.

وفلدرفسة) وفالتصال  فالستشار0 

فلفنية.

أعلال فلطباعة.

فلتجار0،)وكالة فإلعالنات.

فلشركاء):)

سليب فلخرساني)933)حصة.

هشام فلخرساني)133)حصة.

فلتسييب):)سليب0 فلخرساني مسيب0)

للشركة.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فلتقييد) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

بتلار0 تحت رقم)137.
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INTERIOR’S BY LC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة) (،2321 14) نا ر)
محدو 0 جصائصها) مسؤولية  ذفت 

كالتالي):
INTERIOR’S BY LC((:(فلتسلية

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

مستحضرفت) تاآر  (: فلهدف)
فلتجليل وفلعافية،)فلتوفصل وتنظيم)

فألحدفث.
فلساقية) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 
فلحلرفء)علار0)5)فلشقة)7)بطانة سال.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

مقسلة كالتالي):
 533 فلشبيهي) لبنى  (: فلسيد0)

حصة.
 533 فلشبيهي) مرية  (: فلسيد0)

حصة.
فملد0):)99)سنة.

تم تعيين فلسيد0 لبنى) (: فلتسييب)
فلوطنية) للبطاقة  فلحاملة  فلشبيهي 
مرية) وفلسيد0  (AD162835 رقم)
فلوطنية) للبطاقة  فلحاملة  فلشبيهي 
للشركة ملد0) مسيبتين  (AD459 رقم)

غيب محدو 0.
بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
بسال) فالبتدفئية  لللحكلة  فلتجاري 
رقم) تحت  (2321 21) نا ر) بتاريخ)

.32757
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SOCIETE COLIBRI’S
SARL AU

 SIEGE SOCIAL DOMICILIEE A
 RABAT AVENUE MOKHTAR

 GAZOULIT RESIDENCE
 AZOHOUR(N°105

 APPARTEMENT(N°5, 2ème ETAGE
L’OCEAN

نقل فملقر فالآتلاعي
فلعام) فلجلع  محضر  على  بناء)
في بالرباط  فملنعقد   فالستثنائي 

28) يسلرب)2323)تقرر ما  لي):

نقل فملقر فالآتلاعي إلى):

 R.D.C LOTISSEMENT

 MAAMOURA IMM.218 HSSAIN

SALA AL JADIDA

من) (4 فلفصل) تغييب  تم  وبذلك 

فلقانون فألسا�سي.

 113459 رقم) تحت  فلتصريح 

باملحكلة) (2321 21) نا ر) بتاريخ)

فلتجارية بالرباط.

وشرفء) بيع  نشاط  إضافة 

فلنشاط) في  فلحلويات  منتوآات 

فالقتصا ي للشركة.

من) (3 فلفصل) تغييب  تم  وبذلك 

فلقانون فألسا�سي.

 113459 رقم) تحت  فلتصريح 

باملحكلة) (2321 21) نا ر) بتاريخ)

فلتجارية بالرباط.
مقتطف وبيان فلنشر):

مسيب فلشركة
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WIN CORPORATION
وين كوربورفسيوف

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تقرر) بالرباط  (2323 28) يسلرب)

فملسؤولية) محدو 0  شركة  تأسيس 

بالخصائص فلتالية):

»وين) (: فالآتلاعية) فلتسلية 

كوربورفسيوف».

فملقر فالآتلاعي):)37،)شارع إ ريس)

حسان،) (،3 طابق) (،6 شقة) فألكرب،)

فلرباط.

بين) فلعالقات  جدمة  (: فلهدف)

فلزبناء.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

إحدفثها فلفعلي.

في) حد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 1333 133.333) رهلا مقسم على)

حصة بقيلة)133) رهم.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.

من) مسيب0  فلشركة  (: فلتسييب)

نوكبوف) ويلي  نجيسان  فلسيد  طرف 

ملد0 غيب محدو 0.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.148913

باملحكلة) فلطلب  هذف  إ دفع  تم 

فلرقم) تحت  بالرباط  فلتجارية 

.113377
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HUP EXPRESS

هيب إكسربيس

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تقرر) بالرباط  (2321 8) نا ر)

فملسؤولية) محدو 0  شركة  تأسيس 

بالخصائص فلتالية):

»هيب) (: فالآتلاعية) فلتسلية 

إكسربيس».

شارع) (14 قطاع) (: فملقر فالآتلاعي)

حي) (8 شقة) فلنسيم  إقامة  فلزيتون 

فلرياض فلرباط.

فلهدف):)نقل فلبضائع.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

إحدفثها فلفعلي.

في) حد   (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 1333 133.333) رهلا مقسم على)

حصة بقيلة)133) رهم.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.

من) مسيب0  فلشركة  (: فلتسييب)

طرف فلسيد أنس فلنحاس ملد0 غيب)

محدو 0.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.148915

باملحكلة) فلطلب  هذف  إ دفع  تم 

فلرقم) تحت  بالرباط  فلتجارية 

.113378
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COPIE REPRO
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 قدر رأسلالها ب : 233.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 72، شارع عقبة

فلشقة رقم 5، أكدفل، فلرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

في ومسجل  (،2323  13) يسلرب)

21) يسلرب)2323)قرر شركاء)فلشركة)

ما  لي):

مأمور) تقرير  على  فملصا قة 

فلعام) فلجلع  صا ق  (: فلتصفية)

فلذي) فلتصفية  مأمور  تقرير  على 

قد) (COPIE REPRO يعلن أن شركة)

تلت تصفية آليع حساباتها فتجاه)

فألجرى،) فألطرفف  وكل  لها  فمللونين 

ويؤكد على أنها ليست مد نة.

إبرفء)فملسيب0):)يعطي فلجلع فلعام)

فلتام وفلكامل للسيد0 فاطلة) فإلبرفء)

لبطاقة) فلحاملة  فلناصري  فلزهرفء)

(،A242949 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

.COPIE REPRO(كلصفية للشركة

 دلي فلجلع فلعام باإلغالق فلتام)

لتصفية فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (،2321 5) نا ر) بتاريخ)

.113334

فلسجل فلتجاري رقم):)46317.
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GLORIA CONCASSAGE
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

وذفت شريك وحيد

 قدر رأسلالها ب : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلرقم 4، زنقة وف  
زيز، فلطابق فلثالث، رقم 3

شقة رقم 7، أكدفل، فلرباط

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

في ومسجل  (2323 9) يسلرب)  في)

18) يسلرب)2323،)تم تأسيس شركة)

تحلل فلخصائص فلتالية):

 GLORIA (: فلتسلية)

CONCASSAGE

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

شريك) وذفت  محدو 0  مسؤولية 

وحيد.

فلهدف فالآتلاعي):)

مستغل لللقالع.

أو) فملختلفة  فألشغال  في  مقاول 

فلبناء.

تاآر مصدر ومستور .
133.333) رهم) (: فملال) رأس 

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

فاتح  نا ر) من  (: فملالية) فلسنة 

31) يسلرب من كل سنة ما عدف) إلى)

فلسنة فألولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

فلشركة إلى)31) يسلرب.
زنقة) (،4 فلرقم) (: فالآتلاعي) فملقر 
وف  زيز،)فلطابق فلثالث،)رقم)3،)شقة)

رقم)7،)أكدفل،)فلرباط.

فلتسييب ملد0 غيب محدو 0):)فلسيد)

لبطاقة) فلحامل  حلا ،) فهل  هشام 

.SH127434(فلتعريف فلوطنية رقم

توزيع فألرباح):)من فألرباح فلصافية)

 ؤجذ)5%)لتكوين فالحتياط فلقانوني)

وفلباقي  وزع بين فلشركاء.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (،2321 19) نا ر) بتاريخ)

.113362

.RC(:(148905
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  وفن فألستاذ محسن بيهي

موثق بسطات

53،)شارع فلحسن فلثاني،)شقة)1

دي ار أوطوموبيل
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

تفويت حصص شركة
بد وفن) أبرما  عقد ن  بلقت�سى 

فألستاذ محسن بيهي موثق بسطات)

بتاريخ)13) نا ر)2321.

فإن فلسيد صالح فتح هللا فوت)
ما مجلوعه) رياض،) فلحسن  للسيد 
533)حصة من فئة)133) رهم،)وفلتي)
فملسؤولية) ذفت  فلشركة  في   للكها 
رأسلالها) منزل»،) »إ لان  فملحدو 0)
فالآتلاعي) مقرها  133.333) رهم،)
رقم) فلخيب،) مجلع  بلد نة سطات،)
بالسجل) مقيد0  (،1 رقم) متجر  (،68
فالبتدفئية) باملحكلة  فلتجاري 

بسطات،)تحت رقم)2767.
فلسيد صالح فتح هللا،) فستقالة 
من مهامه في تسييب فلشركة فبتدفء)من)

تاريخ فلعقد فملذكور أعاله.
رياض،) فلحسن  فلسيد  تعيين 
فملسؤولية) ذفت  للشركة  كلسيب 

فملحدو 0)»إ لان منزل».
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة ضبط)
بتاريخ) فالبتدفئية بسطات،) فملحكلة 

21) نا ر)2321،)تحت رقم)21/37.
للخالصة وفلبيان

  وفن فألستاذ محسن بيهي

موثق بسطات
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  وفن فألستاذ محسن بيهي
موثق بسطات

53،)شارع فلحسن فلثاني،)شقة)1

كاريكا كوتيغ
قرفر فلشركاء

بلقت�سى محضر،)مؤرخ بسطات)
فإن فلسيد0) (،2323 21) يسلرب) في)
كوثر سخسوخ،)بصفتها مالكة لكافة)
فملسؤولية) ذفت  فلشركة  حصص 
»كاريكا) وحيد) بشريك  فملحدو 0 
مقرها فالآتلاعي بسطات،) كوتيغ»،)
رقم) فلثاني،) فلشطر  فلخيب،) مجلع 
إلى) فلشركة  مقر  نقل  قررت  (،457
سطات،)مجلع فلخيب،)فلشطر فألول،)

رقم)833.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ضبط فملحكلة فالبتدفئية بسطات،)
2323،)تحت رقم) 33) يسلرب) بتاريخ)

.20/1243
للخالصة وفلبيان

  وفن فألستاذ محسن بيهي

موثق بسطات
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PANDA GEANT
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس) تم  (2323 13) يسلرب)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  فلشركة 

بشريك وحيد وفلتي تتليز بلا  لي):
 PANDA (: فالآتلاعية) فلتسلية 

GEANT
فملوف ) توزيع  (: فالآتلاعي) فلهدف 

فلغدفئية.
فملقر فالآتلاعي):)344)زنقة فلزهيب)

عبد فلحي شلاعو سال.
73.333)مكون) (: رأسلال فلشركة)

من)733)حصة.
 733 فمشتقر) توفيق  فلسيد 

حصة.
فملد0):)99)سنة.

فلسيد توفيق فمشتقر) (: فلتسييب)
مسيب للشركة ملد0 غيبمحدو 0.

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

رقم فلسجل فلتجاري)32533.
باملكتب) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلجهوي لالستثلار بتاريخ)13) يسلرب)

.2323
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PARA WAFA HAS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد) (2321 5) نا ر) بتاريخ) فلرباط،)
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.
 PARA WAFA HAS (: فلتسلية)

SARL AU
وشرفء) بيع  (: فالآتلاعي) فلهدف 
فملوف ) أو  فملنتجات  آليع  وتوزيع 

فلشبه فلصيدالنية وفلشبه فلطبية.
13.333) رهم) (: رأسلال فلشركة)
مقسلة إلى)133)حصة من فئة)133 

 رهم للحصة فلوفحد0.
سعيد) فلسيد  فلوحيد  فلشريك 

فملذكوري)133)حصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)
فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

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

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فملقر):)تجزئة فلصفاء)5)علار0 رقم)
1)سكتور فلقدس فلعيا د0) 19)شقة)

سال.
فملسيب):)سعيد فملذكوري.

رقم فلتقييد فلتجاري):)32711.
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NOWTEL شركة
SARL AU

فلزيا 0 في فلرأسلال
فلعام) فلجلع  ملحضر  تبعا 
بأكا  ر) فملؤرخ  للشركاء) فالستثنائي 

بتاريخ)7) نا ر)2321)تقرر ما  لي):
 333.333 بزيا 0) رأسلال  رفع 
 رهم،)ليصبح رأسلالها من)233.333 
تم) ومن  533.333) رهم،) إلى)  رهم 
حصة آد د0 من فئة) (3333 زيا 0)
مسجلة) كلها  للحصة  133) رهم 
بنفس فلنسبة.)مع إآرفء)تعد الت في)
فلحساب فلجاري للشركاء،)فملدون في)
سجالت فلشركة،)بالنسبة لحصته في)

فلرأسلال فالآتلاعي.
و7  (6 فلفصلين) فإن  ومنه 

سيعدالن كلا  لي):
533.333) رهم)  اسين فعكريش)

5333)حصة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
بتاريخ (97985 رقم) تحت   ألكا  ر 

23) نا ر)2321.
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STE HM CITRUS
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
فملقر فالآتلاعي : رقم 11 بلوك 5
حي بوزليم تلازفرت ف ت ملول

في فملؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
22) يسلرب)2323)تقرر ما  لي):

فلعنوفن) إلى  فلشركة  مقر  تحويل 
فلحيان) علار0  (1 مكتب) (: فلجد د)

بلوك)1)حي فلسلار0 ف ت ملول.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بانزكان)

رقم) تحت  (2321 23) نا ر) بتاريخ)

.158
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شركة لبول دور كليب
ش.م.م

 SOCIETE LA BOULE D’OR CLUB

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي :  وفر فولحوري 

 رفركة أكا  ر

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 33 بأكا  ر  وم) فملنعقد  فلعا ي  غيب 

 31 بتاريخ) وفملسجل  (2323  يسلرب)

 يسلرب)2323)بأكا  ر تلت فملصا قة)

على ما  لي):

تغييب فملقر فالآتلاعي):

فملقر) تغييب  على  فملصا قة  تلت 

فالآتلاعي إلى فلعنوفن فلتالي):

 وفر فولحوري  رفركة أكا  ر.

من فلربف   زكرياء) ذمة   تربئة 

فلتسييب):

ذمة) تربئة  على  فملصا قة  تلت 

زكرياء)فلربف  من فتب0 تسييبه للشركة.

تعيين مسيب للشركة):

كلسيب) فلربف   زكرياء) تعيين  تم 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

:) تم فلتوقيع) فلتوقيع فالآتلاعي)

وفألورفق) وفلوثائق  فلعقو   آليع  في 

فلبنكية من طرف فلسيد زكرياء)فلربف )

فو فهنو حليد.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بأكا  ر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 19) نا ر) بتاريخ)

.97967
للخالصة وفلبيان

فملسيب
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AZUR CAPITAL
تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تلت) (،2321 4) نا ر) بالرباط  وم)

لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 

محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد لها)

فلخصائص فلتالية):

AZUR CAPITAL(:(فلتسلية

فلهدف):)فلبناء)وفألشغال فلعامة.

شارع (79 (: فالآتلاعي)  فملقر 

 6 فبن سينا فلطابق فلثاني شقة رقم)

أكدفل فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)133.333) رهم.

 Mr. عهد تسييب فلشركة) (: فإل فر0)

 HASNAOUI MOHAMMED

.NABIL

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.

وتسجيل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة)

18) نا ر) بتاريخ) بالرباط،) فلتجارية 

2321،)تحت رقم)148895.
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INSTIGLIO MOROCCO
تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2323،)تلت) 21)أكتوبر) بالرباط  وم)

لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 

محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد لها)

فلخصائص فلتالية):

 INSTIGLIO (: فلتسلية)

MOROCCO

فلهدف):)شركة فستشارية أل وفت)

فلتلويل فلقائلة على فلنتائج.

شارع (79 (: فالآتلاعي)  فملقر 

 6 فبن سينا فلطابق فلثاني شقة رقم)

أكدفل فلرباط.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيس فلشركة.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)13.333) رهم.

 Mr. عهد تسييب فلشركة) (: فإل فر0)

.AVINISH GUNGADURDOSS

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.

وتسجيل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة)

18) نا ر) بتاريخ) بالرباط،) فلتجارية 

2321،)تحت رقم)148893.
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DATAPROTEC
فلسجل فلتجاري رقم 231173

تحويل فملقر
تغييب فلهدف

تعيين مسيب آد د
فلعا ي) فلعام  فلجلع  بلوآب 

 2323 أكتوبر) (12 غيب فلعا ي بتاريخ)

شركة ذفت) (DATAPROTEC لشركة)

مسؤولية محدو 0 مسجلة في فلسجل)

فلتجاري تحت رقم)231173،)فتخذت)

فلقرفرفت فلتالية):

تور،) إلى  فلتجاري  فملقر   تحويل 

 CITY FINANCE فلبيضاء) فلدفر 

فلعاشر) فلطابق  (57 رقم) فلتجزئة 

PLATEAU)شلال شرق فملوآه،)فلدفر)

حي) فلحسني،) فلحي  أنفا،) فلبيضاء)

فلدفر فلبيضاء.

وفلنشاط) فلشركة  غرض  تعد ل 

وتكامل) تطوير  (: منها) فلرئي�سي 

وفلحلول) فملعلومات  تكنولوآيا 

.ITOو(BPO(فلرقلية

فلسيد0) آد د0  مسيب0  تعيين 

.HIND HADDAJI

فلنظام) في  فملقابل  فلتعد ل 

فألسا�سي.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

14) نا ر)2321)برقم)761164.
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ECO CLEAN TECH
فلسجل فلتجاري رقم 362189

فستقالة مسيب
وتعيين مسيب0 آد د0

فالستثنائية) فلقرفرفت  على  بناء)

33) يسلرب) بتاريخ) للشريك فلوحيد 

 ECO CLEAN TECH لشركة) (2323

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد فملسجلة في فلسجل)

فقد) (،362189 رقم) تحت  فلتجاري 

فتخذ فلقرفرفت فلتالية):

فستقالة فلسيد جالد مغاري من)

مهامه كلسيب.

مسيب0) مغاري  أميلة  فلسيد0 

آد د0.

فلنظام) في  فملقابل  فلتعد ل 

فألسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

7) نا ر)2321)برقم)763635.
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  وفن فألستاذ حلز0 بوقد

موثق

 185،)شارع عبد فملومن،)فلطابق أ فلخامس،)

فلدفر فلبيضاء

فلهاتف):)46 36 23 3522/)37 39 49 3522

TGMEK
ش.م.م

رأسلالها : 1.333.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : مكناس، 5 تجزئة 
فلحسنية، فلزيتون

I)-)بلقت�سى عقد موثق بتاريخ)19 

2323)تم تفويت حصص) و8)أكتوبر)

فلشركاء)في رأسلال فلشركة فلتالية):

فلسيد محلد فلشليخات)؛

فلسيد عالء)فلد ن فلشليخات.

لفائد0):

فلسيد أمين فلصا قي)؛

فلسيد هشام فلصا قي)؛

فلسيد نعلان فلصا قي.

II)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)

تم) (2323 نوفلرب) (3 بتاريخ) للشركة 

فملصا قة على عقد تفويت حصص)

أمين) فلسيد  تعيين  وتم  فلشركة 

فلصا قي) هشام  فلسيد  فلصا قي،)

مسيبو) فلصا قي  نعلان  وفلسيد 

فلشركة ملد0 غيب محدو 0.

-)تم تسجيل فلشركة بالسجل) (III

فلتجاري باملحكلة فلتجارية بلكناس)

في)7) يسلرب)2323)تحت رقم)4192.
للنسخة وفإلشار0

فألستاذ حلز0 بوقد
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LYAGRICOL

ش.م.م.ش.و

رأسلالها : 13.333  رهم

 مقرها فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 

 13 زنقة فحلد فملجاطي، إقامة 

لي فلب، فلطابق فألول، رقم 8

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I

15) يسلرب)2323)تم تأسيس شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت شريك)

وحيد تتليز بالخصائص فلتالية):

ش.م.م) (LYAGRICOL (: فلتسلية)

ذفت شريك وحيد.

فلغرض فالآتلاعي):)

إنتاج فلخضر وفلفوفكه وفألعالف)؛

تسويق فلخضر وفلفوفكه)؛

فالستيبف  وفلتصد ر)؛

بصفة عامة فلقيام بكل فلعلليات)

مباشر0) غيب  أو  مباشر0  فملرتبطة 

بالنشاط فلتجاري للشركة.

فلبيضاء) فلدفر  (: فالآتلاعي)  فملقر 

 13)زنقة فحلد فملجاطي،)إقامة لي فلب،)

فلطابق فألول،)رقم)8.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)13.333) رهم مقسم إلى)133 

133) رهم للوفحد0) حصة من قيلة)

للسيد عبد فلغني  حي.

فلسيد عبد فلغني  حي) (: فلتسييب)

مسيب فلشركة ملد0 غيب محدو 0.

تم تسجيل فلشركة بالسجل) (- (II

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلتجاري 

تحت) (2323 21) يسلرب) في) فلبيضاء)

رقم)484149.
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STE FIKAMED SARL

MOHAMMED KACHI

TEL/(FAX(:(0539(71(37(84/(0661(07(35(74

TETOUAN

STE BAGTEK

SARL A AU

رأسلالها : 133.333  رهم

شارع سيدي ف ريس، إقامة بركات 

فملد نة، رقم 5، فلطابق فألر�سي، 

تطوفن

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

27451

عقد فلتأسيس
 بلقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ)

تتليز) شركة  تأسست  بتطوفن 

بالخصائص فلتالية):

 STE (: عنوفن فلشركة أو تسليتها)

.BAGTEK SARL AU

فلشركة) (: فلشركة) أغرفض 

تأسست لألغرفض فلتالية):

وإنشاء) فلكلبيوتر  برفمج  تطوير 

موفقع فلويب)؛

تطوير جدمات فلذكاء)فالصطناعي)؛

شرفء)وبيع وتوزيع أآهز0 فلكلبيوتر)

وفلروبوتات وفلربفمج وفللوفزم فملكتبية)

فلسرقة) مكافحة  ومعدفت  وفألثاث 

ومكافحة فلحرفئق)؛

وفلحاسوب) فلربمجيات  تركيب 

وفلشبكات فلكهربائية)؛

وفإلصالح) وفلصيانة  فملساعد0،)

ألآهز0 فلكلبيوتر)؛

فملرفقبة وفملشور0 فلفنية وفملرفقبة)؛

وفإلعالنات) وفإلعالن  فلتصليم 

وفالتصاالت)؛

فلتدريب وفملساعد0 فلفنية)؛

فستيبف  وتصد ر)؛

تسويق وتوزيع فملنتجات فملستور 0.

بشارع) مقرها  (: فالآتلاعي) فملقر 

سيدي ف ريس،)إقامة بركات فملد نة،)

رقم)5،)فلطابق فألر�سي،)تطوفن.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.

 رأس فملال):)محد  في)133.333) رهم)

ويلثل)1333)حصة فآتلاعية بقيلة)

133) رهم للحصة مفوتة كلا  لي):

 1333 فلسيد فلبكدوري مصعب)

حصة فآتلاعية.

فلبكدوري) فلسيد  (: فلشركاء)

مصعب،)بساحة فلحلامة،)شارع وف )

فللوكوس،)زنقة)1)إقامة   ار فلحسني،)

رقم)6)شقة)2،)تطوفن.

من) مسيب0  فلشركة  (: فلتسييب)

مصعب،) فلبكدوري  فلسيد  طرف 

وف ) شارع  فلحلامة،) بساحة  فملقيم 

فللوكوس،)زنقة)1)إقامة   ار فلحسني،)

رقم)6،)شقة)2،)تطوفن.

فألول من) :) بدأ  فملحاسبي) فلعام 

شهر) من  (31 في) وينتهي  شهر  نا ر 

 يسلرب.

فالحتياط) لتكوين  (%5 (: فألرباح)

فلقانوني وفلباقي موزع بين فلشركاء.

تم تقييد فلشركة بالسجل فلتجاري)

سبتلرب) (8 بتاريخ) (27451 تحت رقم)

لدى كتابة فلضبط باملحكلة) (2323

فالبتدفئية بتطوفن.

تم وضع فمللف) (: فإل دفع فلقانوني)

لدى فملركز فلجهوي لالستثلار بتطوفن)

سبتلرب) (8 بتاريخ) (2886 رقم) تحت 

.2323

596 P
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SALON L’OCEAN
ش.م.م

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) وآد0  في  فملؤرخ  فالستثنائي 

بوآد0) وفملسجل  (2323 نوفلرب) (13

للشركة) (2323 نوفلرب) (23 بتاريخ)

 SALON فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت 

L’OCEAN)ذفت فلرأسلال فالآتلاعي)

فالآتلاعي) مقرها  133.333) رهم،)

فلخالق) عبد  شارع  بوآد0،) فلكائن 

في) فملسجلة  ريفت،) طريق  طوريس 

رقم) تحت  بوآد0  فلتجاري  فلسجل 

33831)شركاء)فلشركة قرروف ما  لي):

للقانون) فلشامل  فإلصالح 

فألسا�سي.

إضافة فلنشاط فلتجاري.

تفويت فلحصص.

إبرفء) مع  فملسيب ن  أحد  فستقالة 

فلذمة.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

فعتلا  فلقانون فألسا�سي فلجد د.

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بكتابة فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية)

 2323 15) يسلرب) بتاريخ)  بوآد0 

تحت رقم)2956.
بلثابة مقتطف وبيان فملسيب

597 P

STE PARA EL ISAAF
SARL

Au(capital(de 10.000 DHS

 Siège(social : 153 MARJANE 4

MEKNES

RC : 35909 - IF 14445678

فلتصفية فملسبقة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فلغيب فلعا ي بتاريخ)28) يسلرب)2323 

تم) (PARA EL ISAAF SARL لشركة)

فلتقرير وفملصا قة على ما  لي):

فلتصفية فملسبقة للشركة.

بوسنا) فبرفهيم  فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

تعيين مقر فلشركة مقر فلتصفية.
باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 
فلتجارية بلكناس بتاريخ)19) نا ر)2321 

تحت رقم))33.
598 P

 UNIVERS DE BATIMENT
DU MOYEN ATLAS

UBAMA باجتصار
فلشركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص فآتلاعية
فستقالة مسيب مشتبك

تعيين مسيب مشتبك آد د
إعا 0 صياغة فلقانون فألسا�سي

تلقته) رسمي  عقد  بلقت�سى  (- (I
فلسنو�سي) حسني  نزهة  فألستاذ0 
بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   موثق 
29) يسلرب)2323)فإن فلسيد0 زكية)
لحلو) محلد  للسيد  فوتت  آربفن 
حصة) (25333 وللسيد0 كنز0 فلناجي)
133) رهم للحصة) فآتلاعية بقيلة)
ذفت) بالشركة  تللكها  فلتي  فلوفحد0 
 UNIVERS فملحدو 0) فملسؤولية 
 DE BATIMENT DU MOYEN
رأسلالها) (UBAMA باجتصار) (ATLAS
فالآتلاعي) مقرها  5.333.333) رهم،)
بالدفر فلبيضاء)64)طريق موالي فلتهامي،)
شارع مازوال،)فلحي فلحسني،)فملسجلة)
بالسجل فلتجاري للدفر فلبيضاء)تحت)
275197)وقد تم هذف) فلرقم فلتحليلي)

فلتفويت كلا  لي):
 12533 لحلو) للسيد محلد  (- (1

حصة)؛
 12533 -)وللسيد0 كنز0 فلناجي) (2

حصة.
نتيجة لهذف فلتفويت،)قرر فلشركاء)

للشركة ما  لي):
فستقالة) فالعتبار  بعين  فألجذ 
مهلتها) من  آربفن  زكية  فلسيد0 
نتيجة) بالشركة  مشتبكة  كلسيب0 

تفويت حصصها فالآتلاعية.
فلناجي) كنز0  فلسيد0  تعيين 
كلسيب0 مشتبكة آد د0 للشركة ملد0)

غيب محدو 0.

فملسؤولية) ذفت  فلشركة  تكوين 

 UNIVERS DE فملحدو 0)

 BATIMENT DU MOYEN ATLAS

ملزمة في آليع) (UBAMA باجتصار)

إذن) بأي  فإل الء) و ون  فألحوفل 

بالتوقيع فملنفر  ألحد فملسيب ن فلذي)

لهم أ ضا صالحية فلتوقيع فلبنكي.

لألجذ) فألسا�سي  فلقانون  تغييب 

بعين فالعتبار ما  لي):

للرأسلال) فلجد د  فلتقسيم 

فالآتلاعي)؛

فستقالة مسيب مشتبك)؛

تعيين مسيب مشتبك آد د.

إعا 0 صياغة فلقانون فألسا�سي.

II)-)وقد تم فإل دفع فلقانوني لدى)

للدفر) فلتجارية  فملحكلة  ضابطة 

فلبيضاء)بتاريخ)21) نا ر)2321)تحت)

رقم)762134.
من أآل فلنسخة وفإلشار0

فملسيب

599 P

LOGANDIS

فلسجل فلتجاري رقم : 486335

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

تلقته) رسمي  عقد  بلقت�سى  (- (I

فلسنو�سي،) حسني  نزهة  فألستاذ0 

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   موثقة 

24) يسلرب)2323،)قام كل من فلشركة)

 DALIA CORPAGRO(فملجهولة فالسم

وفلشركة) (DALIACORP باجتصار)

 DALIA FOODS فالسم) فملجهولة 

بوضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

فملليزفت وفلخصائص فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

.LOGANDIS(:(فلتسلية

فلبيضاء) فلدفر  (: فالآتلاعي) فملقر 

22،)شارع عبد فلكريم فلخطابي،)حي)

إ بدروم.

:) تلثل غرض) فلغرض فالآتلاعي)

فلشركة سوفء) فجل فملغرب أو جارآه)

بصفة مباشر0 أو غيب مباشر0 في ما  لي):

شرفء،) تكييف،) تحويل،) إنتاج،)

فستيبف ،) تبا ل،) بالتقسيط،) بيع 

فللوآيستيك) نقل  تخزين،) تصد ر،)

فألغذ ة) منتجات  آليع  وتوزيع 

فلزرفعية)؛

وفستغالل) كرفء) فقتناء،) إنشاء،)

فلصناعية) فملؤسسات  آليع 

لتحقيق) فلضرورية  وفلتجارية 

فألنشطة فلسالفة فلذكر)؛

تسييب حر ألصول تجارية)؛

غيب) أو  مباشر0  بصفة  فملشاركة 

فلتجارية) فملقاوالت  آليع  في  مباشر0 

فلسالفة) فألنشطة  بأحد  فملرتبطة 

فلذكر،)عن طريق جلق شركات آد د0،)

حصص) شرفء) فالكتتاب،) تقدمة،)

فآتلاعية،)إ ماج أو بطرق أجرى)؛

وعلوما،)آليع فلعلليات فملالية،)

فلصناعية فملنقولة وفلغيب) فلتجارية،)

بصفة) فملرتبطة  وغيبها  فملنقولة 

أو) آزئيا  مباشر0  غيب  أو  مباشر0 

بأحد فألغرفض فلسالفة فلذكر)  كليا،)

أو أي غرض مشابه أو مرتبط بها فلذي)

 لكن من تطوير نشاط فلشركة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: فملد0)

تسجيل فلشركة بالسجل فلتجاري.

 133.333 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

حصة) (1333 إلى) مقسم   رهم 

133) رهم للحصة) فآتلاعية بقيلة)

فلوفحد0 مقسلة بين فلشركاء)حسب)

فلحصص فلتالية):

فالسم) فملجهولة  فلشركة 

باجتصار) (DALIA CORPAGRO

DALIACORP 533)حصة)؛

 DALIA وفلشركة فملجهولة فالسم)

FOODS 533)حصة.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.
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فلقانون فألسا�سي) عين  (: فلتسييب)

كلسيب ن مشتبكين للشركة ملد0 غيب)

محدو 0 كل من):

فلسيد علر آلال فلد ن،)فلحامل)

رقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

B8351)؛

آلال) محلد  اسين  فلسيد 

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  فلد ن،)

للتعريف رقم)BK 123533)؛

فلد ن،) آلال  ف ريس  فلسيد 

للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

.BE 137515(رقم

فلد ن،) آلال  مريم  فلسيد0 

للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

.BE 765329(رقم

فملسؤولية) ذفت  فلشركة  تكون 

في) ملزمة  (LOGANDIS فملحدو 0)

آليع فألحوفل و ون فإل الء)بأي إ ن)

كلا  لي):

وفلبنكي) فالآتلاعي  بالتوقيع 

فلفر ي للسيد علر آلال فلد ن)؛

أو)

وفلبنكي) فالآتلاعي  بالتوقيع 

فملشتبك لكل من فلسيد محلد  اسين)

ف ريس آلال) وفلسيد  فلد ن  آلال 

فلد ن)؛

وفلبنكي) فالآتلاعي  بالتوقيع 

فملشتبك لكل من فلسيد محلد  اسين)

آلال) مريم  وفلسيد0  فلد ن  آلال 

فلد ن)؛

وفلبنكي) فالآتلاعي  بالتوقيع 

فملشتبك لكل من فلسيد ف ريس آلال)

فلد ن وفلسيد0 مريم آلال فلد ن.

فألرباح):)من فألرباح فلصافية وبعد)

تخصم) فلسابقة  فلخسارفت  جصم 

20/1)على فألقل لتأسيس فالحتياطي)

إشار0) رهن  وفلباقي  وضع  فلقانوني 

فلجلعية فلعلومية.

مللف) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II

للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلتأسيس 

فلبيضاء.

فلشركة مسجلة) (: فلتسجيل) (- (III

بالسجل فلتجاري للدفر فلبيضاء)تحت)

رقم)486335.
من أآل فلنسخة وفإلشار0

فملسيب

600 P

STE IDOUMAZ TRAVAUX

SARL

 2323 13) يسلرب) بتاريخ) تم 

فآتلاع عام فستثنائي حد  بلوآبه)

فلنقاط فمتية):

أوال):)تم فإلعالن عن فلحل فلنهائي)

 STE IDOUMAZ شركة) لنشاط 

.TRAVAUX SARL

فلقانوني  وم) فإل دفع  تم  (:  ثانيا)

21) نا ر)2321)لدى فملحكلة فلتجارية)

بلرفكش تحت رقم)119763.

601 P

ACHKEIRI TRANS

ش.ذ.م.م ش.و

فملقر فالآتلاعي : مركز لالميلونة، 

سوق فألربعاء فلغرب

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

133.333) رهم،) فملحدو 0 رأسلالها)

فألسا�سي) فلقانون  وضع  تم  وقد 

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  للشركة 

 2321 7) نا ر) في) فلوحيد  للشريك 

مليزفتها هي كالتالي):

شركة) (: فلشكل فلقانوني للشركة)

ذفت) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلشريك فلوحيد.

.ACHKEIRI TRANS(:(فلتسلية

فملوضوع فلرئي�سي):)فلنقل فلخاص.

فملقر فالآتلاعي):)مركز لالميلونة،)

سوق فألربعاء)فلغرب.

فملد0):)99)سنة.

رأسلال) حد   (: فلشركة) رأسلال 

133.333) رهم) مبلغ) في  فلشركة 

حصة فآتلاعية) (1333 مقسلة إلى)

من فئة)133) رهم للوفحد0.

توزع فلحصص على فلشكل فلتالي):

مركز) عنوفنه  فشقيبني،) فحلد 

فلغرب،) أربعاء) سوق  لالميلونة،)

1333)حصة فآتلاعية)؛

فملجلوع)1333)حصة فآتلاعية.

فحلد) فلسيد  تعيين  (: فإل فر0)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فشقيبني،)

كلسيب) (GB181173 رقم) فلوطنية 

للشركة.

وقد تم فإل دفع فلقانوني لقوفنين)
بسوق) فالبتدفئية  باملحكلة  فلشركة 

 2321 7) نا ر) فلغرب بتاريخ) فألربعاء)

تحت رقم)11/2021.

602  P

SECUSCAN SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

برأسلال : 133.333  رهم

تبعا ملدفوالت فلجلع فلعام فلغيب)

فلعا ي فملنعقد  وم)22)أكتوبر)2319 

 SECUSCAN SERVICES لشركة)

برأسلال) شركة محدو 0 فملسؤولية 

فستقالة) قبول  تم  133.333) رهم 

وتعيين) جيار  محلد  فلسيد  فملسيب 

مسيب0) فالسلاعيلي  ثريا  فلسيد0 

للشركة وتوقع باسلها.

فلقانوني) فإل دفع  وضع  تم  وقد 

بتلار0  وم) فلتجارية  فملحكلة   لدى 

24)أكتوبر)2319)تحت رقم)132799.
عن فلنسخة وفلنص

603 P

LAPROPHAN
SA

 California(Garden, la 38-37

Colline(II, RDC(Casablanca

سجل تجاري : 16499

فلعا ي) فلعام  فلجلع  على  بناء)

وآه) على  تقرر  (،2323 6) وليو) في)

فلخصوص):

 Hassan Bennis فلسيد) إبطال 

من وال ته كلد ر للشركة.

 Ghizlane(0عللا باستقالة فلسيد

Bennis)من وال تها كلد ر0 للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

3)أغسطس)2323)برقم)741587.

604 P

PAPES FASHION
SARL AU

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

بتاريخ)23) ونيو)2323)لقد تقرر ما  لي):

تلت فملصا قة على فلفسخ فلسابق)

ألوفنه للشركة فبتدفء)من تاريخ.

 MIMOUN فلسيد) تعيين 

SIBBOUR)مصفي للشركة.

شارع) (،13 فلتصفية) تحد د مقر 

فلدفر) (،6 شقة) (3 فلطابق) فلحرية،)

فلبيضاء.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بالدفر فلبيضاء) وم)13) يسلرب)

2323)تحت رقم)756989.
بيان مختصر

605 P

STE 3.F NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)

2323)تم) 26)نوفلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية):

.STE 3.F NEGOCE SARL AU

 فملقر فالآتلاعي):)75)شارع)11) نا ر،)

فلدفر) (،169 فلشقة) فألول،) فلطابق 

فلبيضاء.

وبيع) شرفء) (: فالآتلاعي) فلهدف 

آليع فملوف  فلغذفئية وفلصناعية.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بالشريك فلوحيد.

فلرأسلال):)133.333) رهم.

فلحصص):)فلسيد عبد هللا فلزويا)

1333)حصة.
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عبد) فلسيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)

 هللا فلزويا،)فلحامل للبطاقة فلوطنية)
رقم)BK344923)مسيبف للشركة ملد0)

غيب محدو 0.

من) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى)31) يسلرب.

فملد0):)تم تحد دها في)99)سنة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

 2323 24) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)
تحت رقم)758781)وفلسجل فلتجاري)

رقم)483831.

606 P

RED MED PRIVATE EQUITY
122 شارع أنفا، فلدفر فلبيضاء

تأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تم إنشاء) (،2323 سبتلرب) (25

مساهلة بالخصائص فلتالية):

 RED MED (: فلشركة) فسم 

.PRIVATE EQUITY SA

.RMPE(:(فجتصار

شكل فلشركة):)شركة مساهلة مع)

مجلس إ فر0.

وفحد0) إ فر0  (: فلشركة)  غرض 

فالكتتاب) منظلات  من  أكثب  أو 

وكذلك) (OPCC فلجلاعي لرأس فملال)

فملال) رأس  توظيف  هيئات  إ فر0 

وضعتها) فلتي  للقائلة  وفقا  فألآنبي،)

.AMMC(فلهيئة فملغربية لسوق فملال

 99 فلشركة) مد0  تحد   (: فملد0)

فلسجل) في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

فلتجاري.

أنفا،) شارع  (،122 (: فملقر) عنوفن 

فلدفر فلبيضاء.
تم تحد د رأس فملال) (: رأس فملال)

إلى) مقسم  1.333.333) رهم  بلبلغ)

13.333)سهم بقيلة)133) رهم لكل)

بها) ومكتتب  بالكامل  مدفوعة  منها،)

لكل) ومخصصة  فلشركاء) قبل  من 

منها،)منهم بلا  تناسب مع مساهلات)

كل منهم.

على) بناء) (: مجلس فإل فر0) أعضاء)
فلتأسي�سي) فلعام  فالآتلاع  مدفوالت 
تقرر) (،2323 سبتلرب) (25 في) فألول 
فلسيد) (: تعيين أول مد رين للشركة)
 Khalil(وفلسيد(Mohamed NASSET
 Abdessalam(وفلسيد (EL YAMANI
 Colombus( Capitalو (ABABOU
 Mohammed Amine فلسيد)

.NEJJARI
على مدفوالت مجلس فإل فر0) بناء)

فألول بتاريخ)25)سبتلرب)2323،)تقرر):
 Abdessalam فلسيد) تعيين 
فإل فر0) ملجلس  رئيسا  (ABABOU

وفلرئيس فلتنفيذي)؛
 Mohamed فلسيد) وتعيين 

NASSET)نائبا لللد ر فلعام.
على) بناء) (: فلحسابات) مدقق 
فلتأسي�سي) فلعام  فالآتلاع  مدفوالت 
تقرر) (،2323 سبتلرب) (25 في) فألول 
 PwC تعيين مدقق حسابات شركة)
فلقطعة) في  فلوفقعة  (،Maroc SARL
فلدفر) (،19 فلطابق) (Tour CFC (،57
حي فلحسني،) (23223 أنفا) فلبيضاء،)
 Leila ملثلة بالسيد0) فلدفر فلبيضاء)
Sijelmassi)كشريكة إ فرية ملد0 سنة)

مالية وفحد0.
فألحكام فلنظامية فملتعلقة بتكوين)
فلدجل) (: فالحتياطات وتوزيع فألرباح)
بعد جصم مصاريف) للسنة فملالية،)
وآليع) فإلهالكات  وآليع  فلفتب0 
كان) أ ا  عام  بشكل  فملخصصات 
للسنة) فلصافية  فلنتيجة  يشكل  ما 
فملالية في حالة فلحصول على نتيجة)
إ جابية،) خضع صافي فلربح فملحقق)
عند) مخفضا  فلنحو،) هذف  على 
من جالل صافي فلخسائر) فالقتضاء)
مخصص) (%5 لخصم) فلسابقة،)
قانوني،) توقف) فحتياطي  لصندوق 
إلزفميا) أن  كون  عن  فلخصم  هذف 
فالحتياطي) مبلغ  عندما  تجاوز 
فملال.) تكون) رأس  عشر  فلقانوني 
ربح) للتوزيع من صافي  فلقابل  فلربح 
لالحتياطي) فلتخصيص  بعد  فلسنة،)
فلنتائج) صافي  وتخصيص  فلقانوني 
فلسابقة فملرحلة من هذف فلربح،) جوز)
مبالغ) أي  سحب  فلعامة  للجلعية 

أنه من فملستحسن تخصيصها) ترى 

فحتياطية) أموفل  أي  من  للوقف 

أو) فجتيارية أو عا  ة أو غيب عا  ة،)

تخصيص) أجرى.) تم  مر0  ترحيلها 

في) لللساهلين  وآد،) إن  فلرصيد،)

رقم) فلقانون  حدو   في  أرباح  شكل 

17.95) جوز للجلعية فلعلومية أن)

توزيع) فستثنائي،) أساس  على  تقرر،)

فالحتياطيات) من  فملسحوبة  فملبالغ 

فالجتيارية فملوآو 0 تحت تصرفها.

على) باملوففقة  فملتعلق  فلبند 

وتعيين) فألسهم  عن  لهم  فملتنازل 

فلحكم) فملخولة  فالآتلاعية  فلهيئة 

فملا 0) تخضع  (: فملوففقة) طلبات  في 

للشركة) فألسا�سي  فلنظام  من  (11.6

لعلليات نقل معينة ألسهم فلشركة)

لللوففقة قبل مجلس إ فر0 فلشركة.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل عام.

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

باملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء)بتاريخ)

9)أكتوبر)2323)تحت رقم)475371.

607 P

2A SOLUTIONS
SARL AU

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

5)سبتلرب)2323)بالدفر فلبيضاء،)قرر)

فلشريك فلوحيد للشركة ما  لي):

فلحصص) بيع  على  فملوففقة 

 MOHAMED فلسيد) قبل  من 

 RIZLANE(0إلى فلسيد(CHKARBATE

.CHKARBATE

 MOHAMED فلسيد) فستقالة 

CHKARBATE)من منصبه كلسيب.

 RIZLANE فلسيد0) وتعيين 

.CHKARBATE

تعد ل فلقانون للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

16)أكتوبر)2323)تحت رقم)753161.

608 P

BERIC
SA

 16Boulevard(Emile(Zola,

Casablanca

سجل تجاري 31241

إ فر0) مجلس  فآتلاع  نها ة  في 
قرر) (،2323 أكتوبر) (5 في) فلشركة 

مد رو فلشركة بشكل جاص فإلشار0)

إلى تعيين فلسيد)Farid Bennis)كللثل)

ضلن من) (Coparchim  فئم لشركة)

.Beric(مجلس إ فر0 شركة

فلتجارية) باملحكلة  فإل دفع  تم 

بتاريخ فاتح  يسلرب) فلبيضاء) بالدفر 

2323)تحت رقم)755645.

609 P

SOURCELEC
SARL AU

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) لقد  (2323 نوفلرب) (4  بتاريخ)

ما  لي):

تلت فملصا قة على فلفسخ فلسابق)

ألوفنه للشركة فبتدفء)من تاريخه.

 MONTASSIF فلسيد) تعيين 

ABDELKARIM)مصفي للشركة.

 Rue فلتصفية) مقر  تحد د 

 Ahmed Touki Residence Ourok

.3ème(étage(n°13,(Casablanca

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بالدفر فلبيضاء) وم)19)نوفلرب)

2323)تحت رقم)754439.
بيان مختصر

610 P

 CELEBRATING LIFE EVENT
MOROCCO

SARL AU

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) لقد  (2323 نوفلرب) (19  بتاريخ)

ما  لي):

تلت فملصا قة على فلفسخ فلسابق)

ألوفنه للشركة فبتدفء)من تاريخه.

 ZINEB EL فلسيد0) تعيين 

FERDAOUS)مصفية للشركة.
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 Lot فلتصفية) مقر  تحد د 

 Messaoudia( Lot( n°7( Cil,

.Casablanca

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بالدفر فلبيضاء) وم)28) يسلرب)

2323)تحت رقم)759332.
بيان مختصر

611 P

STE S.G.E.R.P.A

SARL

شركة س.ج.ر.ب.أ ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

بلقت�سى عقد مؤرخ في)4) يسلرب)

 S.G.E.R.P.A(2323)قد تم تأسيس شركة

وفلتي تحلل فلخصائص فلتالية):

س.ج.ر.ب.أ) (: فلتسلية)

.S.G.E.R.P.A

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.

فلهدف فالآتلاعي):) رفسة وتنفيذ)

فملشاريع فلزرفعية.

رأس فملال):)133.333) رهم مقسلة)

1333) رهم) حصة من فئة) (133 إلى)

مكتتبة ومحرر0 كليا من طرف فلشركاء.

فلشركاء):

فلساكنة) بوكيو،) كريلة  فلسيد0 

برقم)11)زنقة)38،)حي فلرب د،)ح.ي.م)

فلرباط)؛

فلساكن) فبرفهيمي،) فريد  فلسيد 

 شارع فحصين،)إقامة بيتي)3،)علار0)8،)

فلشقة)127،)سال فلجد د0)؛

فلساكن) هكو،) فلسيد  وسف 

فالحباس،) حي  (38 زنقة) (11 برقم)

ح.ي.م فلرباط.

فملد0):)99)سنة.

فملد0):)99)سنة.

إلى) فاتح  نا ر  (: فملالية)  فلسنة 

31) يسلرب.

 فملقر فالآتلاعي):)برقم)11،)زنقة)38،)

حي فلرب د،)ح.ي.م،)فلرباط.

فلسيد0 كريلة بوكيو،) (: فلتسييب)

حي) (،38 زنقة) (11 برقم) فلساكنة 

فلرب د،)ح.ي.م فلرباط وذلك ملد0 غيب)

محدو 0.

باملحكلة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية بالرباط  وم)21) نا ر)2321 

فلتحليلي) فلتجاري  بالسجل  فلتقييد 

تحت رقم)113453)وفإل دفع فلقانوني)

تحت رقم)469.

612  P

GLOBAL BUILDERS
كلوبال بويلد رز

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد

فلسجل فلتجاري رقم 148985

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) قد  بالرباط،) (2316 28) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

فملحدو 0 بشريك وحيد وفلتي تحلل)

فلخصائص فلتالية):

 GLOBAL BUILDERS (: فلتسلية)

كلوبال بويلد رز.

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

فلهدف فالآتلاعي):

أعلال مختلفة وأشغال فلبناء)؛

فلحدفئق) وصيانة  زرفعة 

)فملساحات فلخضرفء))؛

مقاول في فلتبكيبات فلكهربائية.

رأس فملال):)533.333) رهم مقسم)

133) رهم) 5333)حصة من فئة) إلى)

للحصة فلوفحد0 كلا  لي):

فلسيد فلبنطلي نجيب)5333)حصة)

فآتلاعية)؛

فملجلوع)5333)حصة فآتلاعية.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

زنقة وف  زيز،) (4 (: فملقر فالآتلاعي)

(،7 رقم) فلشقة  فلثالث،) فلطابق 

أكدفل،)فلرباط.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد فلبنطلي نجيب.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجاري) فلسجل  بلحكلة  فلقانوني 

بالرباط تحت رقم)148985.

613 P

 STE DE NGOCE ET

 D’AMENAGEMENT

AGRICOLE
S.N.A.A

شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 638 فلوفاء 3 

سوق فلسبت، فلقنيطر0

1)-)على إثر فلجلع فلعام فلغيب فلعا ي)

 2323 سبتلرب) (29 بتاريخ)  فملنعقد 

 STE DE شركة) شركاء) قرر 

 NEGOCE ET D’AMENAGEMENT

AGRICOLE S.N.A.A)شركة محدو 0)

133.333) رهم) فملسؤولية رأسلالها)

مقرها فالآتلاعي)638)فلوفاء)3)سوق)

فلسبت،)فلقنيطر0 ما  لي):

تفويت)533)حصة من قبل فلسيد)

فجوفش فبرفهيم لصالح فلسيد فوبل)

لحسن.

تعيين فلسيد فوبل لحسن مسيب)

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

من) و42) و7) (6 فلبند) تعد ل 

فلقانون فألسا�سي.

فلغيب) فلعام  فلجلع  إثر  على  (- (2

فلعا ي فملنعقد بتاريخ فاتح  يسلرب)

 STE DE شركة) شركاء) قرر  (2323

 NEGOCE ET D’AMENAGEMENT

AGRICOLE S.N.A.A)شركة محدو 0)

133.333) رهم) فملسؤولية رأسلالها)

مقرها فالآتلاعي)638)فلوفاء)3)سوق)

فلسبت،)فلقنيطر0 ما  لي):

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

فلسبت،) سوق  (،3 فلوفاء) (638 إلى)

فلقنيطر0.
فلقانون) من  (4 فلبند) تعد ل 

فألسا�سي.

تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة) (- (II

فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ)29) يسلرب)

2323)تحت رقم)83734.

614 P

NUAGES TRANS
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 131 شارع موالي 

عبد فلعزيز، إقامة فلصنوبر، مكتب 
رقم 4، فلقنيطر0

تأسيس فلشركة
بلقت�سى عقد عرفي سجل) (: أوال)
بالقنيطر0 بتاريخ)13) نا ر)2321)حرر)

محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فملسؤولية تحلل فملوفصفات فلتالية):

.NUAGES TRANS(:(1)-)فلتسلية

2)-)فلهدف):)هدف فلشركة):

نقل فلبضائع وفألشخاص.

شارع) (131 (: فملقر فالآتلاعي) (- (3

إقامة فلصنوبر،) موالي عبد فلعزيز،)

مكتب رقم)4،)فلقنيطر0.

4)-)فملد0):)99)سنة.
حد ) (: فملال فالآتلاعي) رأس  (- (5
133.333) رهم) مبلغ) في  فملال  رأس 

مقسلة على)1333)حصة بقيلة)133 

مخصصة) فلوفحد0  للحصة   رهم 

للشركاء.

فلسيد فلعسيبي حلز0)533)حصة)؛

 533 فلسيد فلعبا�سي عبد فلفتاح)

حصة.

6)-)فإل فر0):)تدفر فلشركة من قبل)

فملسيب فلسيد فلعسيبي حلز0،)مز ف )

في)5)ماي)1993)مغربي،)حامل لبطاقة)

 GB199839 فلوطنية رقم) فلتعريف 

وفلسيد فلعبا�سي عبد فلفتاح،)مز ف )

1983)مغربي،)حامل) في فاتح أكتوبر)

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.G285246
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7)-)فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر)
إلى)31) يسلرب.

إلنشاء) (%5 تقتطع) (: فألرباح) (- (8
ويخصص) فلقانوني  فالحتياطي  فملال 

فلفائض حسب قرفر فلشركاء.
9)-)فلحصص):)تم تسد د فلحصص)
133.333) رهم) قدره) بلا   نقدف 

أو عت في صندوق فلشركة.
تم) (: فلقانوني) فإل دفع  (: ثانيا)
فإل دفع فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية)
بالقنيطر0 بتاريخ)19) نا ر)2321)وتم)
فلتجاري) بالسجل  فلشركة  تسجيل 

تحت رقم)58263.
615 P

A S DREAM TRS
 شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت شريك وحيد
رأسلالها : 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : 131 شارع موالي 
عبد فلعزيز، إقامة فلصنوبر، مكتب 

رقم 4، فلقنيطر0
تأسيس فلشركة

بلقت�سى عقد عرفي سجل) (: أوال)
بالقنيطر0 بتاريخ)13) نا ر)2321)حرر)
محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 
فملسؤولية تحلل فملوفصفات فلتالية):
.A S DREAM TRS(:(1)-)فلتسلية

2)-)فلهدف):)هدف فلشركة):
نقل فألشخاص.

شارع) (131 (: فملقر فالآتلاعي) (- (3
إقامة فلصنوبر،) موالي عبد فلعزيز،)

مكتب رقم)4،)فلقنيطر0.
4)-)فملد0):)99)سنة.

حد ) (: فملال فالآتلاعي) رأس  (- (5
133.333) رهم) مبلغ) في  فملال  رأس 
مقسلة على)1333)حصة بقيلة)133 
مخصصة) فلوفحد0  للحصة   رهم 

للشريك فلوحيد.
فلسيد صد قي أ وب)1333)حصة.
من) فلشركة  تدفر  (: فإل فر0) (- (6
أ وب،) صد قي  فلسيد  فملسيب  قبل 
مغربي،) (1992 28) ونيو) في) مز ف  
حامل لبطاقة فلتعريف فلوطنية رقم)

.ID48643

7)-)فلسنة فملالية):)من فاتح  نا ر)

إلى)31) يسلرب.

إلنشاء) (%5 تقتطع) (: فألرباح) (- (8

ويخصص) فلقانوني  فالحتياطي  فملال 

فلفائض حسب قرفر فلشريك فلوحيد.

9)-)فلحصص):)تم تسد د فلحصص)

133.333) رهم) قدره) بلا   نقدف 

أو عت في صندوق فلشركة.

تم) (: فلقانوني) فإل دفع  (: ثانيا)

فإل دفع فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية)

بالقنيطر0 بتاريخ)21) نا ر)2321)وتم)

فلتجاري) بالسجل  فلشركة  تسجيل 

تحت رقم)58343.

616 P

STE MEDIA AG
SARL AU

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2323 نوفلرب) (5 بتاريخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملليزفت فلتالية):

فلهدف):)

فالستشارفت فإل فرية)؛

فلتجار0 عرب فالنتبنيت)؛

وكالة فالتصاالت.

 فملقر):)علار0 رقم)33،)شقة رقم)8،)

شارع موالي أحلد فلوكيلي،)حسان،)

فلرباط.

بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)133.333) رهم.

غيب) ملد0  فلشركة  تدفر  (: فلتسييب)

كارج) فلسيد0  (: طرف) من  محدو 0 

غرب يل.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم فلسجل) (2321 23) نا ر) بتاريخ)

فلتجاري)148941.

617 P

STE EGGSMAN
SARL

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2323 نوفلرب) (25 بتاريخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0)

فملسؤولية ذفت فملليزفت فلتالية):

فلهدف):)

فالستشارفت فإل فرية)؛

تدبيب فملقاوالت،)فلتسويق وفملالية.

 فملقر):)علار0 رقم)33،)شقة رقم)8،)

شارع موالي أحلد فلوكيلي،)حسان،)

فلرباط.
بلا) فملال  رأس  حد   (: فملال) رأس 

قدره)133.333) رهم.

غيب) ملد0  فلشركة  تدفر  (: فلتسييب)

محدو 0 من طرف):)

لخويعلي عصام)؛

آيل باسكال آيلربت)؛

 ف ان لورنس آوليت)؛

بلوندل فيليب شارل.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم فلسجل) (2321 14) نا ر) بتاريخ)

فلتجاري)148837.

618 P

POLY POMPES
تحويل فملقر فالآتلاعي

في) فلوحيد  فلشريك  ملحضر  تبعا 

فلدفر فلبيضاء)بتاريخ)28) وليو)2323.

قرر تحويل فملقر فالآتلاعي لشركة)

146)شارع فبا حلا ،) من) »بولي بوم»)

 4 شطر) (G إلى علار0) فلبيضاء) فلدفر 
بلوك)5)رقم)1،)حيث بانورما،)سيدي)

فلربنو�سي.

وبذلك  تم تغييب فلفصل فلرفبع من)

فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 2323 سبتلرب) (7 بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)744969.

619 P

KARAM DIAFA
SARL

تحويل فملقر فالآتلاعي
 تبعا ملحضر فلجلع فلعام فالستثنائي)
 2319 أكتوبر) (2 في) فلبيضاء) بالدفر 

.KARAM DIAFA(لشركة
فالآتلاعي) فملقر  نقل  تقرر  قد 
للشركة من)53)زنقة عالل فبن فحلد)
تجزئة) إلى  فلبيضاء) فلدفر  أمكيك،)
فلبدر،)بقعة)176)علار0)7)تيط مليل،)

بنفس فملد نة.
فلقانون) من  (4 فلفصل) تغييب 

فألسا�سي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
فلبيضاء)بتاريخ)17) وليو)2323)تحت)

رقم)743134.
620 P

STE STALUM
SARL AU

تحويل فملقر فالآتلاعي
في) فلوحيد  فلشريك  ملحضر  تبعا 
فلدفر فلبيضاء)بتاريخ)27) وليو)2323.
قرر تحويل فملقر فالآتلاعي لشركة)
تجزئة) (4 زنقة) (23 من) »ستاليم»)
فلبيضاء) فلدفر  فلقدس،) حي  فملنزه،)
146)حي فألزهر) 43،)متجر) إلى علار0)

بنفس فملد نة.
فلرفبع) فلفصل  تغييب  وبذلك  تم 

من فلقانون فألسا�سي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 2323 سبتلرب) (7 بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)744968.
621 P

SOCIETE SONOPIA
SARL

تحويل فملقر فالآتلاعي
فلعام) فلجلع  ملحضر  تبعا 
 17 في) فلبيضاء) بالدفر  فالستثنائي 
 SONOPIA لشركة) (2323 مارس)

.SARL



1901 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

فالآتلاعي) فملقر  نقل  تقرر  قد 

للشركة من)11)زنقة محلد بن فحلد)

بانورما) إلى  فلبيضاء) فلدفر  فلبقالي 

 21 رقم) (H علار0) (4 قطعة) (3 بلوك)

بنفس فملد نة.

فلقانون) من  (4 فلفصل) تغييب 

فألسا�سي):

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت) (2020/12/9 بتاريخ) فليبضاء)

عد )756851.

622 P

TEBSERVICE
SARL AU

محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2021/01/15)تم تكوين نظام أسا�سي)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

ذفت شريك وحيد جصائصها كالتالي):

.TEBSERVICE(:(فلتسلية

فلهدف):)تلارس فلشركة فألهدفف)

فلتالية):

أعلال فلتنظيف.

أعلال فلبستنة.

فلتجار0 في آليع أشكالها.

آنان) إقامة  (: فالآتلاعي) فملقر 

أنوفل علار0)36)شقة رقم)35)فلوفاق)

-)تلار0.

مائة ألف) (: رأس فملال فالآتلاعي)

ألف) إلى  مقسم  ((133.333(  رهم)

)1333))حصة قيلة كل وفحد0 مائة)

 رهم))133).

تم تعيين فلسيد محلد) (: فلتسييب)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلترب زي 

كلسيب) (A718814 رقم) فلوطنية 

وحيد للشركة وملد0 غيب محدو 0.

وضع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 

باملحكلة فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم)

فلسجل فلتجاري):)131763.

623 P

SMTC INGENIERIE

SARL AU

إس م ت س أنجينوري

فستثنائي) عام  آلع  بلقت�سى 

قرر) (2020/12/16 فلرباط) في  حرر 

 SMTC للشركة) فلوحيد  فلشريك 

إس م ت) (INGENIERIE SARL AU

س أنجينوري ش.م.م ذفت فلشريك)

فلوحيد ما لي):

طرف) من  حصة  (133 تفويت) (-

فلسيد هشام  رفك إلى فلسيد  وسف)

فلغزفلي.

-)فستقالة فلسيد هشام  رفك من)

منصبه كلسيب للشركة.

فلغزفلي) فلسيد  وسف  تعيين 

كلسيب وحيد للشركة.

تعد ل فملوف )6،)7،)13)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ) (762146 تحت رقم) فلبيضاء)

.2021/01/21

624 P

FNY EVENT

SARL AU

محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

نظام) تكوين  تم  (2021/01/05

فملسؤولية) ذفت  لشركة  أسا�سي 

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  فملحدو 0 

ذفت شريك وحيد جصائصها كالتالي):

.FNY EVENT(:(فلتسلية

فلهدف):)تلارس فلشركة فألهدفف)

فلتالية):

تنظيم فملناسبات.

حجز فلخدمات.

ملول فلحفالت.

فألول) فلطابق  (: فالآتلاعي) فملقر 

زنقة نابولي) (94 علار0) (35 شقة رقم)

فملحيط)-)فلرباط.

مائة ألف) (: رأس فملال فالآتلاعي)

ألف) إلى  مقسم  (133.333  رهم)

حصة قيلة كل وفحد0 مائة) (1333

 رهم)133.

تم تعيين فلسيد نوفل) (: فلتسييب)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  عسولي 

كلسيب) (A683939 رقم) فلوطنية 

وحيد للشركة وملد0 غيب محدو 0.

وضع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 

باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم)

فلسجل فلتجاري):)148993.

625 P

HATOUBI DISTRIBUTION

SARL AU

إعالن تعد الت بالشركة
تحويل فملقر فالآتلاعي

 43 من) فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

فلطابق) علي  سيدي  فكللام  شارع 

إلى) فلرباط  (- أكدفل) (22 فلثالث رقم)

كرفج كائن بحي فلسالم بلوك)23)رقم)

1537)-)سال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

3) يسلرب) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

.D139361( 2323)تحت عد

626 P

ASSIAGRI

SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ) أسا�سي  قانون  وضع  تم 

ومسجل) (2321 12) نا ر) بتاريخ)

بتاريخ) (ER:88 رقم) تحت  بجرسيف 

2021/01/13)لشركة ذفت مسؤولية)

وفملتليز0) وحيد  بشريك  محدو 0 

باملوفصفات فلتالية):

فسم) فلشركة  تحلل  (: فلتسلية)

.ASSIAGRI SARL AU

فلغرض):)تهدف فلشركة إلى فلقيام)

بالعلليات فلتالية):

فستغالل فألرف�سي فلفالحية.

فنتاج وتسويق فملوف  فلفالحية.

فلتصد ر وفالستيبف .

شارع سيبويه،) (: فالآتلاعي) فملقر 

حرشة كانلبيب آرسيف.

فملد0):)99)سنة.

فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

 133 إلى) مقسم  13.333) رهم  في)

133) رهم) حصة فآتلاعية من فئة)

للوفحد0.

وزعت على فلشركاء)كلا  لي):

فلربني�سي جليد):)133)حصة.

فلسيد) تعيين  تم  (: فلتسييب)

فلربني�سي جليد مسيب وحيد للشركة)

ملد0 غيب محد 0.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 

 2021/01/15 بتاريخ) بجرسيف 

تحت رقم)2021/973.

627 P

CANAL LINE
SARL

رأسلال فلشركة 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 11 زنقة ملوية 

شقة رقم 2 - أكدفل، فلرباط.

فلسجل فلتجاري : 83531.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

بتاريخ)2020/12/23)قرر ما  لي):

فلحل فملسبق للشركة.

مطيع) فلد ن  عز  فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

بالعنوفن) فلتصفية  مقر  تحد د 

 -  2 11)زنقة ملوية شقة رقم) (: فلتالي)

أكدفل،)فلرباط.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلرقم) تحت  بالرباط  فلتجارية 

113449)بتاريخ)2021/01/21.

628 P
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PHENIX LIGHT
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها  بلغ 133.333  رهم.

فملقر فالآتلاعي : 12 زنقة  كار 

فملحيط - فلرباط.

تغييب
تبعا ملا آاء)في محضر فلجلع فلعام)

2) يسلرب) فالستثنائي فملنعقد بتاريخ)

فملسلا0) فلشركة  شركاء) قرر  (2323

PHENIX LIGHT)ما  لي):

فستقالة فملسيب محلد بن بنجلون)

للشركة) آد د0  مسيب0  وتعيين 

فلسيد0 بوحلوش نعمى.

تثبيت فملقر فالآتلاعي للشركة) (-

شها 0) عوض  كرفء) عقد  بلقت�سى 

 12 فلعنوفن) بنفس  وذلك  فملساكنة 

زنقة  فكار فملحيط)-)فلرباط.

فإل دفع فلقانوني):)تم لدى فملحكلة)

 2323 18) نا ر) فلتجارية بالرباط في)

تحت رقم)333.

629 P

WARMY SERVICES
SARL

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  قد  (،2323 نوفلرب) (5

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0.

.WARMY SERVICES SARL

فلهدف فالآتلاعي):)

منتجات) وتصد ر  فستيبف   (-

فلنظافة.

 133.333 (: فلشركة) مال  رأس 

حصة من) (1333 إلى)  رهم مقسلة 

فئة)133) رهم للحصة فلوفحد0.

ربيع عوف ):)533)حصة.

وليد عوف ):)533)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتاسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع)

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

زنقة فرحات) بيس،) (117 (: فملقر)
حشا ،)قبيبات،)فلرباط.

فملسيب):)ربيع عوف .
(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.148789
630 P

ADASOPHAL
SARL AU

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تلت) (،2021/01/21 (: بالرباط  وم)
لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 
وحيد،) بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

لها فلخصائص فلتالية):
.ADASOPHAL(:(فلتسلية

فستيبف  وتصد ر آليع) (: فلهدف)
أ وفت) وتحويل  تصنيع  فملنتجات،)

فلحفر وفأل وفت فلصناعية.
فبن) شارع  (،79 (: فملقر فالآتلاعي)
أكدفل) (4 فلطابق) (14 سينا شقة رقم)

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

تأسيس فلشركة.
فلرأسلال):)حد  رأسلال فلشركة)

في مبلغ)133.333) رهم.
فإل فر0):)عهد تسييب فلشركة فلسيد)

محلد علمي  ريدب.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

غا ة)31) يسلرب.
وتسجيل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاري) بالسجل  فلشركة 
بتاريخ) بالرباط  فلتجارية  لللحكلة 

2021/01/21،)تحت رقم)113481.
631 P

األخوين جناح
31 زنقة مارتيب عبد فلسالم بن محلد 

فملكتب رقم 2 فال فلوري إقامة 
رياض فلزيتون فلقنيطر0.
TEL : 0669159955 

إعالن قانوني عن تأسيس شركة 
فألجوين آناح.

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (2021/01/12 بالقنيطر0  وم)
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

وبالخصائص) محدو 0  مسؤولية 

فلتالية):

فلتسلية):)فألجوين آناح

زنقة مارتيب) (31 (: فملقر فالآتلاعي)

رقم) فملكتب  بن محلد  فلسالم  عبد 

فلزيتون) فال فلوري إقامة رياض  (2

فلقنيطر0.

فملد0):)99)سنة.

تصنيع حرفة) (: فلشركة) موضوع 

فلسجا )-)تاآر فستيبف  وتصد ر فملوف )

فلحرفية.

 133.333 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

أسند إلى فلسيد محلد) (: فلتسييب)

آناح.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

 باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ):

.2021/01/12

)سجل تجاري رقم)58121.

632 P

غيتي تور
  79 شارع فملغرب فلعربي رقم 3 - 

فلقنيطر0.

TEL : 0669159955 

إعالن قانوني عن تأسيس شركة 
غيتي تور

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2021/12/10 بالقنيطر0  وم)

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

وبالخضائص) محدو 0  مسؤولية 

فلتالية):

فلتسلية):)غيتي تور.

شارع) (79 ( (: فالآتلاعي) فملقر 

فملغرب فلعربي رقم)3)-)فلقنيطر0.

فملد0):)99)سنة.

موضوع فلشركة):)فلنقل فلسياحي)

(- فلبضاعة) فألشخاص-نقل  نقل  (-

نقل مدر�سي.

 133.333 (: فلشركة) رأسلال 

 رهم.

:)أسند إلى فلسيد فلغيتي) فلتسييب)

نوفل.

فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  تم 

 باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ):

.2020/12/10

سجل تجاري رقم)58313.

633 P

STE SOMUES TRANSPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد برأسلال 133.333.

 وفر أ ت عبد فملولى قصيبية سيدي 

سليلان

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

(،2020/12/22 في) سليلان  بسيدي 

لشركة) فألسا�سي  فلقانون  إعدف   تم 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد باملليزفت فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

 STE SOMUES (: تسلية فلشركة)

.TRANSPORT

نقل) (: فالآتلاعي) فلهدف 

فملستخدمين.

:) وفر أ ت) عنوفن فملقر فالآتلاعي)

عبد فملولى قصيبية سيدي سليلان.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسلال فلشركة)

 رهم،)مقسم كالتالي):

 1333 (: فلساو0) فلسيد مصطفى 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة.

صفات فلشركاء):

فلسيد مصطفى) (: فلشركة) مسيب 

فلساو0.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لللحكلة فالبتدفئية بسيدي)

بتاريخ) (3333 رقم) تحت  سليلان 

.2021/01/21

634 P
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 BUILDING

 CONSTRUCTION &

EQUIPEMENT COMPANY

شركة محدو 0 فملسؤولية، رأسلالها 

1.533.333  رهم.

مقرها فالآتلاعي : فملتجر أوب، 144 

شارع غاندي، فلدفر فلبيضاء.

فلسجل فلتجاري : 116.743

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فلغيب فلعا ي فملنعقد بتاريخ)7) يسلرب)

2323،)تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية):

حلا ) فملرحوم  بوفا0  فإلقرفر  (-

وشريك) مسيب  بنشقرون  تاو ي 

بالشركة وتقسيم حصصه،

7)من فلقانون) 6)و) -)تعد ل فلبند)

فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

فلبيضاء)بتاريخ)12) نا ر)2321)تحت)

فلرقم)763835.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

635 P

GESTINFO EXPERT

شركة محدو 0 فملسؤولية،ذفت 

فلشريك فلوحيد، رأسلالها 133.333 

 رهم

مقرها فالآتلاعي : 3 ساحة سيدي 

محلد، حي فملحطة، فلدفر فلبيضاء.

فلسجل فلتجاري : 99759.

فلوحيد) فلشريك  ملحضر  وفقا 

 2323 فاتح  يسلرب) بتاريخ  فملنعقد 

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية):

-)حل وتصفية فلشركة و  ا)؛

 STÉPHANE مهام فلسيد) إنهاء) (-

BRIQUET)كلسيب للشركة.

 STÉPHANE فلسيد) تعيين  (-

للشركة،) كلصفي  (،BRIQUET

وتحد د مهامه وصالحياته؛

فلشركة) تصفية  مقر  تحد د  (-
فلعنوفن) في  وثائقها  حفظ  ومكان 
حي) ساحة سيدي محلد،) (3 (: فلتالي)

فملحطة،)فلدفر فلبيضاء.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
فلبيضاء)بتاريخ)12) نا ر)2321)تحت)

رقم)763836.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

636 P

أ  شركاء

جبيب محاسب

BBD CLOUD
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوحيد، رأسلالها 333.333 
 رهم

فملقر فالآتلاعي : 36 أ شارع أنفا - 
فلطابق فلول - فلدفر فلبيضاء

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (2323 نوفلرب) (3 بتاريخ) بالبيضاء)
وضع نظام فألسا�سي لشركة محدو 0)
فلوحيد،) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 

جصائصها كالتالي):
شركة) (BBD CLOUD (: فلتسلية)
فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلوحيد.
فلشركة) من  فلغرض  (:  فملوضوع)
هو):)فالستشارفت في فنظلة فلكلبيوتر)

وبيع فلربفمج وشرفئها.
(- شارع أنفا) (36 (: فملقر فالآتلاعي)

فلطابق فألول)-)فلدفر فلبيضاء.
من  وم) فبتدفء) سنة  (99 (: فملد0)

فلتسجيل بالسجل فلتجاري.
رأسلال) تحد د  تم  (: فلرأسلال)
333.333) رهم) بلبلغ) فلشركة 
 133 حصة بقيلة) (3333 مقسم إلى)
 رهم لكل قيلة فسلية،)مكتتب بها،)
ومخصصة) نقدف،) بالكامل  محرر0 

.BAYBRIDGE DIGITAL(لشركة
يسيب فلشركة لفتب0 غيب) (: فإل فر0)

محد 0):
.ALAIN ATTIAS(فلسيد

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

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء)
عد ) تحت  (2321 12) نا ر) بتاريخ)
رقم) فلتجاري  فلسجل  (،763766

.485317
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

637 P

أ  شركاء
جبيب محاسب

JACHAL
SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية، رأسلالها 
12.375.333  رهم.

مقرها فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 19 
و 21، 1 شارع فملنار، مدفر سبور، حي 

رفسين.
فلغيب) فلعام  فلجلع  ملحضر  وفقا 
23) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد  فلعا ي 

2323،)تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية):
بقيلة) فلشركة  رأسلال  رفع 
733.333) رهم لنقله من)11.675.333 

 رهم إلى)12.375.333) رهم.
-)تنسيق فلنظام فألسا�سي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء)
رقم) تحت  (2321 12) نا ر) بتاريخ)

.763834
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

638 P

أ  شركاء
جبيب محاسب

ORBIT INTERACTIVE
شركة فملساهلة فملبسطة 
رأسلالها 853.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : نيبشور بارك، 
1133، شارع فلقدس،

 فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري : 268.969

وفقا لقرفرفت فلجلع فلعام فملز وج)
(،2323 أغسطس) (31 بتاريخ) فملنعقد 

قرر مساهلون فلشركة ما  لي):

 STÉPHANE فلسيد) فستقالة  (-

DANY)من مهامه كرئيس للشركة)؛

 ETIENNE JEAN تعيين فلسيد) (-

آد د) كرئيس  (DE LA BOULAYE

للشركة،

فألسا�سي) فلقانون  تنسيق  (-

للشركة فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

فلبيضاء)بتاريخ)15) نا ر)2321)تحت)

رقم)761429.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

639 P

أ  شركاء

جبيب محاسب

IMMOBILIERE TAOUDI

شركة محدو 0 فملسؤولية

 رأسلالها 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي : شارع موحا 

فوحلو 33 مكررف، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 122931

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فلغيب فلعا ي فملنعقد بتاريخ)5)نوفلرب)

2323،)تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية):

حلا ) فملرحوم  بوفا0  فإلقرفر  (-

وشريك) مسيب  بنشقرون  تاو ي 

بالشركة وتقسيم حصصه،

فألسا�سي) فلقانون  تنسيق  (-

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

بالدفرفلبيضاء)بتاريخ)15) نا ر)2321 

تحت فلرقم)761432.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

640 P
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أ  شركاء

جبيب محاسب

 MINING AND DRILLING
 SERVICES AND

CONSULTING COMPANY
شركةمحدو 0 فملسؤولية، رأسلالها 

5.333.333  رهم.
مقرها فالآتلاعي : 113 شارع 

يعقوب فملنصور، فلدور فلثاني، شقة 
4، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري :  383235
وفقا لقرفرفت فلجلع فلعام فلغيب)
فلعا ي فملنعقد بتاريخ فاتح  يسلرب)

2323،)تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية):
-)نقل فملقر فالآتلاعي للشركة إلى)
يعقوب) شارع  (113 (: فلتالي) فلعنوفن 
فملنصور،)فلدور فلثاني،)شقة)4،)فلدفر)

فلبيضاء.
بقيلة) فملال  رأس  زيا 0  (-
4.933.333) رهم ليبتفع من)13.333 

إلى)5.333.333) رهم.
إعا 0 صياغة فلنظام فألسا�سي) (-

للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
فلبيضاء)بتاريخ)12) نا ر)2321)تحت)

رقم)763763.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

641 P

أ  شركاء

جبيب محاسب

 DYES AND CHEMICALS
 MANUFACTURING

DYECHEM
شركة محدو 0 فملسؤولية رأسلالها 

7.333.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : 147 شارع موالي 
فسلاعيل، طريق زناتة، عين فلسبع، 

فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري : 73931

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلغيب فلعا ي فملنعقد بتاريخ)5)نوفلرب)

2323،)تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية):

-)فإلقرفر بوفا0 فملرحوم حلا  تاو ي)
بالشركة) وشريك  مسيب  بنشقرون 

وتقسيم حصصه،
-)تنسيق فلقانون فألسا�سي للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء)
فلرقم) تحت  (2020/12/22 بتاريخ)

.758379
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

642 P

أ  شركاء
جبيب محاسب

EPISSENS
شركة محدو 0 فملسؤولية رأسلالها 

533.333  رهم.
مقرها فالآتلاعي : شارع موحاأوحلو 

33 مكررف، فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري : 98377

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلغيب فلعا ي فملنعقد بتاريخ)5)نوفلرب)

2323،)تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية):
-)فإلقرفر بوفا0 فملرحوم حلا  تاو ي)
بالشركة) وشريك  مسيب  بنشقرون 

وتقسيم حصصه)؛
-)تنسيق فلقانون فألسا�سي للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء)
فلرقم) تحت  (2020/12/22 بتاريخ)

.758383
من أآل فملستخرج وفإلشار0.

فلتسييب

643 P

أ  شركاء
جبيب محاسب

 MARINE TECHNIQUE
SERVICE

شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 
فلشريك فلوحيد، رأسلالها 

1.333.333  رهم
مقرها فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 

تجزئة سعدي رقم 12 )شارع 
شفشاوني) طريق 113 سيدي 

برنو�سي.
فلسجل فلتجاري : 39311

فلوحيد) فلشريك  ملحضر  وفقا 

2323،)تم) 11)نوفلرب) فملنعقد بتاريخ)

فتحاذ فلقرفرفت فلتالية):

نقدف) فلشركة  رأسلال  رفع  (-

من) لنقله  515.133) رهم  بقيلة)

 1.515.133 إلى) 1.333.333) رهم 

 رهم.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب  (-

لشركة محدو 0 فملسؤولية.

إعا 0 صياغة فلنظام فألسا�سي) (-

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

 2323 11) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)757121.
من أآل فملستخرج وفإلشار0

فلتسييب)

644 P

STE ELECTRO OUM RABIAA

SARL AU

 N° 216 OULJAT(LAMRANI

TOUARGUA - MEKNES

GSM : 06 66 18 68 00

فلحل فملسبق للشركة
فلسجل فلتجاري رقم : 38879

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

بلقر) (2323 24) يسلرب) بتاريخ)

فلتصفية حيث قرر فلشريك فلوحيد)

ما  لي):

 STE للشركة) فملسبق  فلحل 

تعيين) (ELECTRO OUM RABIAA

عن) فملسؤول  عزيز  فوسو  فلسيد 

فلتصفية.

برقم) فلتصفية  مقر  تحد د  تم 

216)ولجة ملرفني توفركة)-)مكناس.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) بلكناس  فلتجارية 

فإل دفع) رقم  تحت  (2021/01/19

عد )31.

645 P

 STE POLY SERVICES DES

 TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE

 QRT(ALM(MANAR 1 IMM(B9

APPT(N°01 - MEKNES

GSM : 0662052587

إنهاء عللية فلتصفية
فلسجل فلتجاري رقم : 24547

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

حيث قرر) (2323 22) يسلرب) بتاريخ)

فلشركاء)ما  لي):

-)فملصا قة على عللية فلتصفية.

-)إنهاء)عللية فلتصفية.

-)إبرفء)ذمة فلسيد0 فبرفهيم حنان.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) بلكناس  فلتجارية 

فإل دفع) رقم  تحت  (2021/01/19

عد )33.

646 P

STE SKARPEE

SARL AU

 N°62 secteur 8 Lot(kortoba -

Meknes

GSM : 0662795029

إنهاء عللية فلتصفية
فلسجل فلتجاري رقم : 48395.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

حيث قرر) (2323 21) يسلرب) بتاريخ)

فلشريك فلوحيد ما  لي):

-)فملصا قة على عللية فلتصفية.

-)إنهاء)عللية فلتصفية.

هللا) بنعبد  فلسيد0  ذمة  -إبرفء)

كريلة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) بلكناس  فلتجارية 

فإل دفع) رقم  تحت  (2021/01/19

عد )32.

647 P
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JOUDOR l’ESCANE

ش.ذ.م.م

طنجة، شرف حي نزفهة، شارع فبن 

فلخطيب، رقم 13.

رأسلال : 133.333  رهم.

فلسجل فلتجاري رقم 97681.

تفويت فلحصص فالآتلاعية.
تعيين مسيب آد د.

بلقت�سى سند عرفي مؤرخ بتاريخ)

بتاريخ) ومسجل  (2020/12/07

فإل دفع) رقم  وتحت  (2020/12/09

فلسيد محلد) أعطى  (73641/7049

963)حصة فآتلاعية وذلك) آو ي،)

323)حصة فآتلاعية لصالح فلسيد)

 323 وأعطى) محلد  ف ري�سي  آليلي 

حصة فآتلاعية لصالح فلسيد آليلي)

حصة) و323) فلعزيز  عبد  إ ري�سي 

فآتلاعية لصالح فلسيد آليلي عبد)

فلتي) فالآتلاعية  فلحصص  فلجليل،)

شركة) عليها  فجل  كانوف  توفرون 

(: فملسلا0) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

ش.ذ.م.م،   JOUDOR l’ESCANE

قدره133.333  رهم  رأسلال  ذفت 

ومقرها فالآتلاعي بطنجة، شرف حي)

نزفهة،)شارع فبن فلخطيب،)رقم)13،)

فملساهلون قرروف أن فلشركة فعتبار)

من نفس فليوم):

-)فملوففقة على نقل ملكية أسهم.

آد د) مشارك  مسيب  إضافة  (-

فلسيد آليلي إ ري�سي محلد.

فلقانون) من  (15 فملا 0) تعد ل  (-

فألسا�سي.

فلسيد محلد آو ي) (: (15 فملا 0)

عينا) محلد  إ ري�سي  آليلي  وفلسيد 

فملسيب ن للشركة إلى أآل غيب مسمى.

من) (15 و) (7  6- فملوف ) تعد ل  (-

فلقانون فألسا�سي.

فلجاري) فليوم  حتى  مستوفى  (-

فلقانون فألسا�سي للشركة.

لدى) إنجازه  تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

وتحت) (2020/12/21 بطنجة  وم)

رقم فإل دفع)237371.
مستخلص مطابق لألصل

فلتسييب

648 P

DAWAJINE ACHAMAL
ش.ذ.م.م

شركة ذفت مسؤولية محدو 0.

ذفت رأسلال : 133.333 رهم.

فملقر فالآتلاعي : طنجة، فلعرفان ج 

أش 13 إقامة 5 محل 2.

تكوين شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0.

مؤرخ) عرفي  سند  بلقت�سى 

 2020/11/10 بتاريخ) بطنجة،)

(،2020/11/26 بتاريخ) ومسجل 

فقد تم) (69773 وتحت رقم فإل دفع)

وإقامة شركة ذفت مسؤولية) إنشاء)

فملليزفت) تتضلن  وفلتي  محدو 0 

فلتالية):

 DAWAJINE (: فلتسلية)

.ACHAMAL

فلهدف):)إن فلشركة تهدف إلى):

-)أساسا):)توزيع فلدآاج فلحي.

فلدوفآن) وتوزيع  وبيع  شرفء) (-

فملذبوحة وعلف فلدوفآن،)فالستيبف )

وفلتصد ر وفلتلثيل،)فلوساطة  فجل)

وجارج آليع فملنتجات وفملوف  وفلسلع)

من أي نوع.

وتسويق) وتوزيع  وتعبئة  إنتاج  (-

فلبيض وآليع أنوفع فللحوم فلبيضاء.

-)شرفء)وبيع فلكتاكيت وفلدآاج.

فلعلليات) كل  (: علوما) أكثب  (-

فملالية) فلصناعية،) فلتجارية،)

وفلعقارية أو فلغيب فلعقارية وجصوصا)

فلسلسر0 فلتي لها عالقة مباشر0 أو)

غيب مباشر0 بأحد فألهدفف فلسالفة)

فلذكر أو كل هدف ملاثل أو مشابه.

-)فملقر فالآتلاعي):)طنجة فلعرفان)

ج أش)13)إقامة)5)محل)2.

99)سنة تنطلق من  وم) (: فملد0) (-
فلتاسيس.

:)حد  ب) رأس فملال فالآتلاعي) (-
ألف  رهم)) )مئة  133.333) رهم)
فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مجزئ 
للوفحد) 133) رهم  قيلة) ذفت 

جصصت ل):
 533 (: محلد) بوز  دي  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
 533 (: أحلد) بوز  دي  فلسيد 

حصة فآتلاعية.
نقدف) فلقيلة  أ فء) مقابل  وفلكل 
)مئة) 133.333) رهم) (: ملا مجلوعه)

ألف  رهم).
من) أكثب  أو  وفحد  (: فلتسييب)

فملسيب ن بصالحية وفسعة.
محلد) بوز  دي  فلسيد  عينا 
مسيبفن) أحلد  بوز  دي  فلسيد  و 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.
من) تنطلق  (: فالآتلاعية) فلسنة 

31) يسلرب. فاتح  نا ر إلى)
فلصافية) فلنتائج  إن  (: فلنتائج) (-
للشركة بعد فالقتطاعات فلقانونية)
فلشركاء) بين  تقسم  وفلتنظيلية،)
على حسب فلحصص فملللوكة لكل)

وفحد منهم.
فإل دفع فلقانوني):)تم إنجازه لدى)
فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 
تحت) (2020/12/14 بطنجة،) وم)
و تحت) (111321 سجل تجاري رقم)

رقم فإل دفع)237683.
مستخلص مطابق لألصل

فلتسييب
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فئتلانية تكنيك أسيسطانس
111،)شارع ولي فلعهد)-)طنجة.

ك.إم.أيرو أندوستري
ش.ذ.م.م

ذفت فلشريك فلوحيد
 SOCIETE K.M.AERO

INDUSTRIE
SARL AU

تأسيس شركة
بطنجة،) عرفي  عقد  بلوآب 
وضع) تم  (2021/01/07 بتاريخ)
ذفت) للشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فلشريك) ذفت  محدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد ذفت فلخصائص فلتالية):

فلتسلية):)ك.إم.أ رو أندوستبي.

مسؤولية) ذفت  شركة  فلشكل 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.

وجياطة) إنجاز  وحد0  (- (: فلهدف)

أغطية فلسيارفت.

فلسيارفت) قطاع  في  فلتعامالت  (-

بجلبع مكوناتها.

رقم) فلقطعة  (: فالآتلاعي) فملقر 

طنجة) فملنطقة فلحر0 للتصد ر،) (19

آلاعة) (،2 أوطوموتيف سيتي طاك)

(- أنجر0) فلفحص  إقليم  آوفمعة 

طنجة.

فملد0):)99)سنة.

فلرأسلال) حد   (: فلرفسلال)

53.333)أورو،)مقسلة) فالآتلاعي في)

من) فآتلاعية  حصة  (533 على)

فلوفحد0،) للحصة  133) رهم  فئة)

عند) برمتها  وتسد دها  تحريرها  تم 

فالكتتاب من طرف فلشريك فلوحيد)

فلسيد محلد جيمي.

فإل فر0):)يعترب فلسيد محلد جيمي)

غيب) ملد0  للشركة  فلوحيد  فملسيب 

محدو 0.

في) تبتدئ  (: فالآتلاعية) فلسنة 

31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة عدف فلسنة فألولى تبتدئ عند)

فلتأسيس.

فلقانوني) لإلحتياط  (5 (: فألرباح)

تقتطع إلزفميا ما فم هذف فألجيب أقل)

وفلباقي) فلشركة،) رأسلال  عشر  من 

 وزع على فلشركاء)حسب مساهلتهم)

قرفرفت) وحسب  فلرأسلال  في 

فلجلعيات فلعامة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (،2021/01/14 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (،238161

111753
مقتطف وبيان للنشر

فئتلانية تكنيك أسيسطانس
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VALORIS MANAGEMENT
355، طريق فلجد د0 -

 فلدفر فلبيضاء
FCP EMERGENCE SERENITE

فلجلعية) محضر  بلوآب 
في) فملنعقد0  فلعا  ة  غيب  فلعامة 
فلطلب) على  وبناء) (،2020/03/30
فلتدبيب) مؤسسة  طرف  من  فملقدم 
 VALORIS MANAGEMENT
وفملؤسسة فلو يعة،)صندوق فإل دفع)
(،CDG CAPITAL رأسلال) وفلتدبيب 
فلرساميل) لسوق  فملغربية  للهيأ0 
AMMC)قصد فلحصول على رجصة)
 FCP EMERGENCE SERENITE
على) وبناء) (،2020/11/30 بتاريخ)
فلهيئة) طرق  من  فمللنوحة  فلرجصة 
(،AMMC(((فملغربية لسوق فلرساميل
رقم) تحت  (2020/11/30 بتاريخ)

GP23191،)تم تعد ل ما  لي):
(: فستثلار) فستبفتيجية  تعد ل 
FCP EMERGENCE SERENITE)عرب)

تجد د فلرجصة.
 VALORIS (: فلتسويق) شبكة 
 CAPITAL و) (MANAGEMENT
(،355 فلكائنة) (GESTION GROUPE

طريق فلجد د0،)فلدفر فلبيضاء.
ملستندفت) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلشركة بكتابة فلضبط لدى فملحكلة)
 13 بتاريخ) فلبيضاء) للدفر  فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761371.
عن فملستخلص وفلبيانات
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VALORIS MANAGEMENT
355، طريق فلجد د0 

فلدفر فلبيضاء
FCP EMERGENCE ALLOCATION
فلجلعية) محضر  بلوآب 
في) فملنعقد0  فلعا  ة  غيب  فلعامة 
فلطلب) على  وبناء) (،2020/03/19
فلتدبيب) مؤسسة  طرف  من  فملقدم 
 VALORIS MANAGEMENT
وفملؤسسة فلو يعة،)صندوق فإل دفع)
(،CDG CAPITAL رأسلال) وفلتدبيب 
فلرساميل) لسوق  فملغربية  للهيأ0 
AMMC)قصد فلحصول على رجصة)

 FCP EMERGENCE SERENITE

على) وبناء) (،2020/03/20 بتاريخ)

فلهيئة) طرق  من  فمللنوحة  فلرجصة 

(،AMMC(((فملغربية لسوق فلرساميل

رقم) تحت  (2020/10/28 بتاريخ)

GP23164،)تم تعد ل ما  لي):

 FCP EMERGENCE تخصيص)

فإل دفع) صندوق  (ALLOCATION

وفلتدبيب عرب تجد د فلرجصة.

 VALORIS (: فلتسويق) شبكة 

(،355 فلكائنة) (MANAGEMENT

طريق فلجد د0،)فلدفر فلبيضاء.

ملستندفت) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلشركة بكتابة فلضبط لدى فملحكلة)

بتاريخ فلبيضاء) للدفر   فلتجارية 

13) نا ر)2321)تحت رقم)761372.
عن فملستخلص وفلبيانات
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IMMO FUND OF AFRICA
تكوين شركة مساهلة

 28 بلوآب عقد عرفي مؤرخ في)

فلنظام) وضع  تم  (،2323  يسلرب)

تكلن) مساهلة  لشركة  فألسا�سي 

مليزفتها فيلا  لي):

شركة) شركة مساهلة،) (: فلشكل)

تسييب) بقوفعد  عقارية  توظيف 

.SPI-RFA(مخففة

 IMMO FUND OF (: فلتسلية)

.AFRICA

فلغرض):)هيأ0 فلتوظيف فلجلاعي)

فلعقاري.

مقر فلشركة):)فلدفر فلبيضاء)-)برج)

CFC،)فلطابق)11.

فملد0):)99)سنة..

 444.823.233 فلشركة) رأسلال 

 رهم مفصل كلا  لي):

مبلغ) في  مقدر0  عينية  تقدمه 

444.823.333) رهم.

تقدمة نضية مقدر0 في مبلغ)233 

 رهم.

من فاتح) (: فلسنة فملالية للشركة)

 نا ر إلى)31) يسلرب.

 BANK OF (: فملتصرفون)

AFRICA،) لثله فلسيد منيب فلشرف بي)

(،RMA ASSISTANCE فلحسيني،)

و) بنسعيد  زهيب  فلسيد   لثلها 

MEDIUM FINANCE،) لثلها فلسيد)

سليب باعلي.

رئيس مجلس فإل فر0):)فلسيد منيب)

فلشرف بي فلحسيني.

 BMCE شركة) (: فلعام) فملد ر 

CAPITAL REAL ESTATE) لثلها)

فلسيد أ  ب ملزفبي.

فلسيد0) (: فإل فر0) مجلس  كاتب 

إ لان برف 0.

  HDID(مرفقب فلحسابات):)شركة

فلسيد محلد) )&) لثلها  ASSOCIES

حد د.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية للدفر)

فلبيضاء)بتاريخ)18) نا ر)2321)تحت)

رقم)761478.

فلضبط) بكتابة  فلشركة  قيد  تم 

لدى فملحكلة فلتجارية للدفر فلبيضاء)

رقم) تحت  (2321 18) نا ر) بتاريخ)

.485.715
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HDID CONSULTANTS

4،)زنقة فريول،)أنفا)-)فلدفر فلبيضاء.

ASK GRAS SAVOYE FES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد

رأسلالها : 133.333  رهم.

فلكائن مقرها : فضاء رحاب - غاس 

شارع عالل بن عبد هللا - فاس.

فلسجل فلتجاري : 48.697

فستقالة وتعيين مدبر فقتبفني آد د.
بلوآب قرفرفت فلشريك فلوحيد)

معا نة) تلت  (،2321 7) نا ر) بتاريخ)

وتقرير ما  لي):

فلعلجي) نجا0  فلسيد0  فستقالة  (-

من مهامها كلدبر0 فقتبفنية)؛

من) تعيين فلسيد0  نيا فملكري،) (-
من آنسية مغربية،)فلحاملة لبطاقة)
 BE843327 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
بصفتها مدبرف فقتبفنيا آد دف وملثلة)

مسؤولة ملد0 غيب محد 0)؛
للنظام) فلتالزمي  فلتعد ل  (-

فألسا�سي.
تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) (2321 19) نا ر) بتاريخ) لفاس 

رقم)256/021.
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SOCIETE FLEIUS PRIVE
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 Dhs
.RC(N°125027

حل فلشركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلار0)
فلعام) فلجلع  قرر  (2020/09/25 في)
 FLEIUS PRIVE لشركة) فالستثنائي 
13.333) رهم،) مالها) رأس  ش.م.م 
مقرها فلرئي�سي في تلار0 شارع فلحسن)
فلثاني إقامة  اسلينة علار0 س شقة)

94)ما  لي):
-)إنهاء)فلتصفية ومنح فإلبرفء)فلتام)

وفلنهائي لللصفي.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتلار0) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
رقم) تحت  (2021/01/20 بتاريخ)

.4762
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األستاذ محمد الهميش

موثق بسال

18، شارع فاس
فلهاتف):)0537.84.55.30/31

فلفاكس):)3537.84.55.29.

MMSK FOOD
ش.م.م

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
محرر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
فلهل�سي) محلد  فألستاذ  طرف  من 
باع فلسيد) (،2323 26)نوفلرب) بتاريخ)
لبطاقة) فلحامل  فلسا ح  مامون 
(،A699713 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
قدرها) فالآتلاعية  حصصه  آليع 



1907 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

 (475( وسبعون) وجلسة  أربعلائة 
مامون) محلد  فلسيد  لفائد0  حصة 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  كرفكشو،)

وفلتي) (،A687996 رقم) فلوطنية 

 MMSK FOOD شركة) في   للكها 

ش.م.م نتيجة لذلك تم تغييب بعض)

جصائص فلشركة كلا  لي):

فلسا ح) مامون  فلسيد  فستقالة 

من مهلة تسييب فلشركة.
تغييب فلفصول)7)و)15)من فلقانون)

فألسا�سي للشركة.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) بالرباط  فلتجاري 

2021/01/18)تحت رقم)346.
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PARABIOMEDICA-SOFT
SNC

بارفبيوميد كاسوفت ش ف م

فلرأسلال فالآتلاعي : 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : 33 زنقة ضا ة 

فلرومي شقة ب أكدفل فلرباط

فملؤرخ) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

بتاريخ)33)نوفلرب)2323)قرر فلشركاء)

لشركة بارفبيوميد كاسوفت ش ف م)

 «PARABIOMEDICA-SOFT SNC»

ما  لي :

شركة  تصفية  فغالق   -  1

م) ف  ش  بارفبيوميد كاسوفت 

.»PARABIOMEDICA-SOFT SNC»

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

نوفلرب   19 بتاريخ  بالرباط  فلتجارية 

2321 تحت رقم 113373.
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LAAG TECH
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

13) يسلرب)2323)تم تأسيس ش.م.م)

ش.و.

LAAG TECH(:(فإلسم فلتجاري

محلد) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 

 258 مبنى) بامليبي  باساج  فلخامس 

شقة)56)مكرر حسان فلرباط.

فلنشاط):)تركيب وصيانة وإصالح)

وفلرش) فلتكييف  أنظلة  مختلف 

وفلترب د فلصناعي وفستخرفج فلدجان)

فلحرفئق) وكشف  فلتجاري  وفلترب د 

وأحوفض) فلصناعية  وفلكهرباء)

وفلنظام) وفلسباكة  فلسباحة 

فمليكانيكية) وفلتهوية  فلكهروضوئي 

فلغاز) و وفئر  فملطبخ  غاز  و وفئر 

باملستشفى ومتنوعة أنظلة فلتدفئة،)

فستيبف / جدمات،) تقد م  تجار0،)

تصد ر،)أعلال متنوعة.

رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

حصة وحيد0 لفائد0 فلسيد لكرعات)

زكرياء)133.333) رهم.

فملسيب):)فلسيد لكرعات زكرياء.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بسال) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 21) نا ر) بتاريخ)

.149331
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PRESSING AL JAOUDA
SARL AU

فملقر : فلنور 1 علار0 145، فملحل 1 

تلسنا فلرباط

فلرقم فلضريبي : 18788113

فلسجل فلتجاري : 118435

فلتعريف فملوحد لللقاولة : 

331568532333364

حل مسبق للشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

 2323 7) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 

 PRESSING AL JAOUDA للشركة)

 13.333 فلرأسلال  ذفت   SARL AU

 رهم، تقرر باإلآلاع ما  لي :

 PRESSING للشركة  مسبق  حل 

تعيين   ،AL JAOUDA SARL AU

فملصفي فلسيد محلد سعد بنشقرون 

مكان  وتحد د   (CIN : A146610(

فلتصفية : فلنور)1)علار0)145،)فملحل)

1)تلسنا فلرباط.

لقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

فلقانوني) فألآل  في  بالرباط  فلتجارية 

رقم) تحت  (2321 21) نا ر)  وم)

.113448
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مكتب فألستاذ محلد ملكي

موثق

تجزئة فملنزه،)قطعة رقم)114،)عين فلذئاب،)

أنفا،)فلدفر فلبيضاء

فلهاتف):)3522933523

فلفاكس):)3522933521

PALM CULINAIRE
شركة محدو 0 فملسؤولية

1)-)بلقت�سى عقد تفويت حصص)

فآتلاعية بتاريخ)21) يسلرب)2323،)

فلبوفب وفلسيد) فوت فلسيد رشدي 

لفائد0) فولوباريا  فكيدفزو  أندريس 

ش.م) («AMAR HOLDING« شركة)

آليع) لقر�سي،) فبرفهيم  وفلسيد 

فلتي  للكونها) حصصهم فالآتلاعية 

حصة في شركة) ( حصة)) (3333( أي)

PALM CULINAIRE)شركة محدو 0)

فملسؤولية رأسلالها)333.333) رهم.

مقرها فالآتلاعي بالدفر فلبيضاء،)
13)زنقة أحلد فملجاطي،)إقامة فاللب،)
فلطابق)1،)رقم)8،)فملعاريف،)مسجلة)

بالسجل فلتجاري رقم)134831)وكذف)

فلحساب فلجاري فملرتبط بالحصص)

فالآتلاعية في فلشركة.

 2)-)بلقت�سى محضر فلجلع فلعام)

 21 فلعا ي فملنعقد فستثنائيا بتاريخ)

 يسلرب)2323)قرر فلشركاء)ما  لي):

تفويت) عقد  على  فلتصد ق 

فلحصص فالآتلاعية.

توزيع آد د لرأسلال فلشركة.

فلبوفب) رشدي  فلسيد  فستقالة 

فولوباريا)) فكيدفزو  فندريس  وفلسيد 

من مهامهلا كلسيب  ن للشركة.

فلصدرتي،) رضا  فلسيد  تعيين 

فلسيد) فلصدرتي،) فمين  فلسيد 
فبرفهيم لقر�سي وفلسيد ميكل كريرو)

غيب) ملد0  وذلك  للشركة  كلسيب ن 

محد 0.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

وفلتصريح) فلقانوني  فال دفع  تم 
بالتغييب لدى فلسجل فلتجاري بكتابة)
بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
فلبيضاء)بتاريخ)21) نا ر)2321)تحت)

رقمي)762133)و)1893.
للخالصة وفلبيان

فألستاذ محلد ملكي

660 P

LCZ
SARL

فملقر : 17 شارع فألبطال شقة رقم 9 
أكدفل فلرباط

فلرقم فلضريبي : 15332346
فلسجل فلتجاري : 114187
فلتعريف فملوحد لللقاولة : 

333499538333367
حل مسبق للشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
 2323 7) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 
LCZ SARL ذفت فلرأسلال  للشركة)
13.333  رهم، تقرر باإلآلاع ما  لي :

 ،LCZ SARL حل مسبق للشركة
تعيين فملصفي فلسيد شاكر منصوري 
مكان  وتحد د   (CIN : A702322(
شقة  فألبطال  شارع   17  : فلتصفية 

رقم 9 أكدفل فلرباط.
لقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)
فلقانوني) فألآل  في  بالرباط  فلتجارية 
رقم) تحت  (2321 21) نا ر)  وم)

.113447
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UBAC
SARL

فملقر : تجزئة 3/17  شارع فلفاضلة، 
فلحي فلصناعي، يعقوب فملنصور - 

فلرباط
فلرقم فلضريبي : 3333685

فلسجل فلتجاري بالرباط رقم : 
33827

تغييب فلنظام فألسا�سي
زيا 0 رأس فملال بلقاصة فلد ون 

فملقدر0 وفملستحقة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
 2323 14) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد 
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تقرر   ،UBAC SARL للشركة)

باإلآلاع ما  لي :

بقاصة  فلشركة  فملال  رأس  زيا 0 

رفع  تم  وفملستحقة.  فملقدر0  فلد ون 

 6.333.333 من  فلشركة  رأسلال 

عن  8.333.333  رهم  إلى   رهم 

ل  فالسلية  فلقيلة  إصدفر  طريق 

23.333 حصة آد د0 قيلة فلحصة 

فلوفحد0 133  رهم.

فلتوزيع فلجد د لرأسلال فلشركة):

أز و  عثلان):)33433)حصة.

أز و  علر):)33433)حصة.

أز و  سلمى):)19233)حصة.

فملجلوع):)83333)حصة.

للنظام) (8 و) (7 تغييب فملا تين رقم)

فألسا�سي.

لقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة)

فلقانوني) فألآل  في  بالرباط  فلتجارية 

رقم)) تحت  (2321 23) نا ر)  وم)

.D113437
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CARADEC

SARL

فملقر فالآتلاعي : 14 شارع محلد 

فلخامس فملركز فلتجاري تابريكت 

  ار سال

تعد ل شركة
فآتلاع) محضر  بلوآب 

فلجلعية فلعامة غيب فلعا  ة للشركة)

«CARADEC SARL» بتاريخ 9 نوفلرب 

2323، تقرر :

تغييب فألنشطة :

تركيب وأعلال فلكهرباء.

أعلال مختلفة فلبناء.

فلتجاري  فلسجل  إ دفع  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بسال تحت رقم 

9371 بتاريخ 18  نا ر 2321.

663 P

COM PAR MAGIE
بناء)على فآتلاع فلجلعية فلعامة)
 2323 سبتلرب) (4 غيب فلعا ي بتاريخ)
فملسجل) فملكتب  نقل  فلشركاء) قرر 
وفلذي) (2323 23) يسلرب) بتاريخ)
(،8 رقم) شقة  (،33 علار0) على  كان 
حسان،) لوكيلي،) فحلد  موالي  زنقة 
فلطابق) فلتالي  فلعنوفن  إلى  فلرباط 
(،4 رقم) شقة  (،2435 علار0)  فألول،)

فلوفاق)1،)تلار0.
 COM PAR MAGIE (: فلتسلية)

.SARL AU
(- فلتدريب) (: فالآتلاعي) فلهدف 
)إنتاج أفالم) إنتاج فلصور وفلصوت)
تصوير،) مؤسسية،) وأفالم   عائية 
فالستشارفت فإل فرية) تحرير،) تأطيب،)
(- ونقل) وبيع  وشرفء) وفقتناء)  رفسة 
وكالة  عا ة وإعالن رقلية وفلدرفسة))
نظم) إ فر0  في  للشركات  وفملشور0 
فملعلومات فلتجارية وتبا ل وتشغيل)
فالجتبفع) برفءفت  آليع  وتصليم 
وفلعالمات) وفلعلليات  وفلتبفجيص 
وجارآية) كلبيوتر  أآهز0  تاآر 
تقد م) )فالتصاالت،) (: فألحدفث)
تنظيم) فملتحركة،) فلرسوم  فلطعام،)
في) سوفء) جاص،) أو  عام  حدث  أي 

فملغرب أو في فلخارج إلخ).
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0.
 1333 (: آابري) سليم  محلد 

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

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

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
علار0) فألول،) فلطابق  (: فملقر)
2435،)شقة رقم)4،)فلوفاق)1،)تلار0.

فملسيب):)محلد سليم آابري.
(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.142153
664 P

MAYA COUTURE
بناء)على فآتلاع فلجلعية فلعامة)
 2323 8) يسلرب) غيب فلعا ي بتاريخ)
فملسجل) فملكتب  نقل  فلشركاء) قرر 
وفلذي) (2323 15) يسلرب) بتاريخ)
(،22 شقة رقم) (،43 كان على علار0)
أكدفل،) علي،) سيدي  فكللان  زنقة 
فلرباط إلى فلعنوفن فلتالي إقامة عين)
حيا0)2،)فلطابق فألول،)محل رقم)1،)

فلصخيبفت.
 MAYA COUTURE (: فلتسلية)

.SARL AU
ورشة) إنشاء) (: فلهدف فالآتلاعي)
فلزبائن) مساعد0  فلرفقية،) لللالبس 
على فجتيار أنوفع فألقلشة فملناسبة،)
بجو 0) مالبس  صنع  فلتنسيق،)
عالية من حيث فلقلاش وفلتصليم)
وتلقي) تصليم  وفلنساء)،) )للرآال 
باملغرب أو في فلخارج) فلطلبات سوفء)

فلخ.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسلة 

133) رهم للحصة فلوفحد0.
 امنة بوحسين):)1333)حصة.

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

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

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فملقر):)إقامة عين حيا0)2،)فلطابق)

فألول،)محل رقم)1،)فلصخيبفت.
فملسيب):) امنة بوحسين.

(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 
.143961

665 P

MYM CONSTRUCTION
SARL AU

بيع فلحصص
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
حصص) بيع  تم  (2323 17) يسلرب)
 533 فملهدي) محلد  برف 0  فلسيد 
133) رهم) وفحد0) كل  قيلة  حصة 
فلذي) هللا  عبد  فلحسوني  للسيد 

أصبح  للك)1333)حصة.

تغييب نوع فلشركة):)من شركة ذفت)

إلى شركة ذفت) فملسؤولية فملحدو 0 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

فلسيد) تعيين  تم  (: فلتسييب)

وحيد) كلسيب  هللا  عبد  فلحسوني 

برف 0) فلسيد  فستقالة  بعد  للشركة 

محلد فملهدي.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية فلسجل))

 33 فلتجاري رقم بالرباط تحت رقم)

بتاريخ)5) نا ر)2321.

666 P

 MEDITERRANEAN IMMO

DISTRIBUTION

SARL AU

تعد الت

بلقت�سى محضر فلشريك فلوحيد)

لشركة) (2323 أكتوبر) (9 في) فملؤرخ 

 MEDITERRANEAN IMMO

DISTRIBUTION SARL AU فلكائنة 

وضا ة  فلويدفن  بين  زفوية   27 ب 

قرر  فلرباط  أكدفل   5 شقة  فلرومي 

فلشريك فلوحيد ما  لي :

تغييب فملقر فلرئي�سي : من 27 زفوية 

شقة  فلرومي  وضا ة  فلويدفن  بين 

5 أكدفل فلرباط إلى 81 شارع عقبة 

أكدفل   3 وشقة   2 وشقة   1 شقة 

فلرباط.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة 

: وذلك بإ جال فلتعد الت فلسالفة 

فلذكر ووفقا ملا  قتضيه فلقانون.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   2321 15  نا ر  بتاريخ 

.113297

667 P
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 MAROCCO SEOUDIENNE

 DE CONSULTATION

 ECONOMIQUE ET

FINANCEMENT
SARL

 Siège(social : 201, Boulevard

 Zerktouni, 5 ème(étage,

Casablanca

RC : 264365

فلغيب) فلقرفرفت  محضر  بلوآب 

بتاريخ) فملنعقد  للشركاء،) فلعا  ة 

فتخذ فلقرفرفت) (،2323 31)أغسطس)

فلتالية):

من) فلشرقاوي  علر  فلسيد  عزل 

مهامه كلسيب للشركة.

فلشرقاوي،) محلد  فلسيد  تعيين 

 1921 مارس) (5 بتاريخ) فملز ف  

فلقاطن بلقر إقامة فألميب0) بالرباط،)

فلسوي�سي) زنقة مكونة،) اللة مليكة،)

-)فلرباط،)وفلحامل للبطاقة فلوطنية)

رقم)A391412،)كلسيب للشركة ملد0)

غيب محدو 0.

فألسا�سي) فلنظام  تأسيس  إعا 0 

للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)2321،)تحت رقم)761566.
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  وفن فألستاذ0   نا بغدف ي

موثقة بالدفر فلبيضاء

حي مندرونا رقم)269،)سيدي معروف

JAWHARATE NOUACER
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 133.333  رهم

 42, BD : فملقر فالآتلاعي

 - ABELKRIM KHATTABI

فلدفر فلبيضاء

بالدفر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

(،2323 25) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تقرر ما  لي):

فلعرب) عز  فلسيد  فوت 

 KAPSET شركة) لفائد0  كتاني 
حصة) (1 (،IMMOBILIER SARL

شركة) في  فلتي  للكها  فآتلاعية 

بقيلة) (JAWHARATE NOUACER

133) رهم،)قرر فلجلع فلعام.

فلقانوني) فلتحويل  فملصا قة على 

للللكية بتاريخ)25) يسلرب)2323،

فلتوزيع فلجد د لرأسلال فلشركة.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  من 

ذفت) شركة  إلى  وفحد  بشريك 

مسؤولية محدو 0.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

فلبيضاء)تحت رقم)761733.
فألستاذ0   نا بغدف ي
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ASHRAM
SARL AU

فملؤرخ) عرفي،) عقد  بلوآب 

فلبيضاء،) بالدفر  (2321 4) نا ر) في)

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فلوحيد،) فلشريك  ذفت  محدو 0 

تكلن مليزفتها فيلا  لي):

.ASHRAM SARL AU(:(فلتسلية

آ ت  زنقة   2  : فالآتلاعي  فملقر 

فلدفر   - موالي  وسف  شارع  ورير، 

فلبيضاء.

فلهدف فالآتلاعي : تهدف فلشركة 

في فملغرب وفلخارج إلى :

فلتنلية  في  وفلدعم  فملشور0 

فلشخصية وفلرفاهية.

فملنتجات  أو  فألشياء  وبيع  شرفء 

فلصحية فلتي  تم شرفؤها محليا أو في 

فلخارج.

فلسلسر0،  فلشحن،  فلتجار0، 

وفألشياء  فملنتجات  آليع  توزيع 

فملتعلقة باألنشطة فملذكور0 أعاله.

فالستيبف  وفلتصد ر.

فلوساطة بكافة أشكالها.

فلتعاقد من فلباطن.

فملشاركة فملباشر0 أو غيب فملباشر0 

فملالية،  فلعلليات  في آليع  للشركة 

فلغيب فملنقولة أو فملنقولة وفي آليع 

فلصناعية  أو  فلتجارية  فلشركات 

أي  أو  فالآتلاعي  بالهدف  فملتعلقة 

هدف ملاثل أو ذي صلة.

فلشريك فلوحيد : فلسيد0 مروى 

19  وليو  بتاريخ  فملز ف 0  بوغنيم، 

فلقاطنة  فلبيضاء،  بالدفر   1993

فلدفر   -  166 فيال  فلليلون،  بتجزئة 

فلبيضاء، وفلحاملة للبطاقة فلوطنية 
.BE831963 رقم

فلتسييب  مهام  أسندت   : فلتسييب 

مروى  للسيد0  محد 0،  غيب  ملد0 

فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة  بوغنيم، 
.BE831963 رقم

 99 فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 

بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة، 

فلتجاري.
 133.333  : فلشركة  رأسلال 

 رهم، تلثل 1.333 حصة فآتلاعية 

بقيلة 133  رهم للحصة فلوفحد0، 

موزعة كالتالي :

 1333  : بوغنيم  مروى  فلسيد0 

حصة فآتلاعية.

فلسنة فملالية : من فاتح  نا ر إلى 

31  يسلرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر 2321، تحت رقم 761697.

670 P

PEGAZE INVEST
SARL

رأسلالها 43.333  رهم

 131, Bd(d’Anfa, : مقرها فالآتلاعي

  Résidence(Azur(Bureau(N° 11 B

20020 Casablanca

RC : 431189

غيب) فلقرفرفت  محضر  بلوآب 

بتاريخ فملنعقد  للشركاء،)  فلعا  ة 

فلقرفرفت) فتخذ  (،2323 نوفلرب) (3  

فلتالية):

1)-)أجذ سندفت نقل)233)سهم،)
فلذي  لتلكها) فألسهم  مجلوع  أي 
عصام) بعيش  فملحتبمون  فلسا 0 
وتشاه أناس،)لفائد0 فلسيد فلخطاب)

طارق،)بلبلغ)23.333) رهم.
2)-)تغييب فلهدف فالآتلاعي فلسابق)

للشركة،)ليصبح توفيب فلخدمات.
أناس) تشاه  فلسيد  فستقالة  (- (3
وذلك) للشركة،) كلسيب  منصبه  من 
بعد تقد م رسالة فستقالة مؤرجة في)

3)نوفلرب)2323.
فلقانوني) فلشكل  تحويل  (- (4
مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذفت  شركة  إلى  محدو 0 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.
5)-)إعا 0 هيكلة فلنظام فألسا�سي.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 
19) نا ر)2321،)تحت رقم)761763.
671 P

RZMED IMMO
SARL AU

فلهدف فالآتلاعي):)فلعقارفت.
مقاول) فألعلال فملختلفة أو فلبناء)

  كور.
فملقر فالآتلاعي):)رقم شارع حسن)
فألول حي فلعبا ي فلطابق فألول تلار0.
رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)
رزوقي حصة) محلد  (1333 مقسلة)
من فئة)133) رهم للحصة فلوفحد0.

فلتسييب):)محلد رزوقي.
(: فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

.131765

P)671)مكرر

TANGIERS BOCADILLOS
SARL
تأسيس

 TANGIERS (: فلشركة) فسم 
.BOCADILLOS

فلهدف فالآتلاعي):)مطعم.
شارع عقبة) (46 (: فملقر فالآتلاعي)

شقة رقم)2)أكدفل فلرباط.
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رأسلال فلشركة):)133.333) رهم)

مقسلة لـ):

333)حصة للسيد  اسين فلكرتي.

333)حصة للسيد عزيز فلكرتي.

سعد) محلد  للسيد  حصة  (343

فلعلمي.

سعد) محلد  فلسيد  (: فلتسييب)

فلكرتي) وفلسيد  اسين  فلعلمي 

باإلضافة إلى فلسيد عزيز فلكرتي.
فلتجاري) بالسجل  فلتقييد  رقم 

 148879 باملحكلة فلتجارية للرباط)

في)18) نا ر)2321.

672 P

 ETUDES ET CONSEILS

 D’INGENIERIE DES

PROJETS
SARL AU

تعد الت
 ETUDES ET (: فلشركة) فسم 

 CONSEILS D’INGENIERIE DES

.PROJETS SARL AU

 SUD من) فلشركة  فسم  تغييب 

 EXPRESS ETUDES SARL AU

 ETUDES ET CONSEILS إلى)

 D’INGENIERIE DES PROJETS

.SARL AU

نشاط) إضافة  فالستفسارفت 

فلدرفسات) مكتب  للشركة  آد د 

وفلبحوث ومهندس فستشاري.

بيع) فلتجاري  فلنشاط  إلغاء)

فلجيوتقنية) فملعدفت  فلشرفء،)

وفالستيبف  وفلتصد ر.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية بالرباط):)113236.

673 P

GREEN AGRO PLACE
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2323 9)نوفلرب)

تحلل) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلخصائص فلتالية):

 GREEN AGRO (: فلتسلية)
.PLACE

فألرف�سي) فستغالل  (: فلهدف)
فلزرفعية.

موالي) شارع  (: فالآتلاعي) فملقر 
رشيد إقامة فلربكة شقة رقم)3)تلار0.
مبلغ) في  حد   (: فلشركة) رأسلال 
 1333 إلى) مقسلة  133.333) رهم 
قسلة فآتلاعية من فئة)133) رهم)

للوفحد0.
 533 (: فلتنلاللي) و يع  فلسيد 

حصة.
فلسيد مغنية عدو):)533)حصة.

و يع) فلسيد  عين  (: فلتسييب)
غيب) ملد0  فلشركة  مسيب  فلتنلاللي 

محدو 0.
مد0 فلشركة):)99)سنة.

باملحكلة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
 4746 رقم) تحت  بتلار0  فالبتدفئية 

بتاريخ)19) نا ر)2321.
674 P

SOCIETE SMANIYASUD
SARL

سجل تجاري رقم 23995
تغييب شركة

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

1)-)فلتشطيب فألولى للشركة.
2)-)فإل دفع فلقانوني):)تم باملحكلة)
21) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)2019/183.
675 P

 SOCIETE FONDATION
AFRICA CONSULTING

SARL
سجل تجاري رقم 24637

تغييب شركة
فلتغييب) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليزفت فلتالية):
من) فلشركة  حصص  بيع  (- (1
منصور) وفلسيد  فلبيالل  فلغيثي 
فلسيد0) إلى  حصة)) (1333( ملباركي)

منفال فلسباعي.

فلسيد0) إلى  فلتسييب  يعهد  (- (2

منفال فلسباعي وملد0 غيب محد 0.

-)تغييب فلشكل فلقانوني لشركة) (3

.SARL AU(إلى(SARL(من

4)-)تغييب أنشطة فلشركة.

5)-)فإل دفع فلقانوني):)تم باملحكلة)

21) نا ر) بتاريخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)2021/183.

676 P

SOCIETE GLOBAL HAMRI
SARL

سجل تجاري رقم 23593

تغييب شركة
فلتغييب) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليزفت فلتالية):

من) فلشركة  حصص  بيع  (- (1

فلسيد0 فضيلة فلزين وفلسيد قاسم)

فلسيد) إلى  حصة)) (1333( حلري)

آوف  فليوسفي.

2)-)يعهد فلتسييب إلى فلسيد آوف )

فليوسفي وملد0 غيب محد 0.

-)تغييب فلشكل فلقانوني لشركة) (3

.SARL AU(إلى(SARL(من

4)-))فإل دفع فلقانوني):)تم باملحكلة)

فالبتدفئية بالعيون بتاريخ)16)نوفلرب)

2323)تحت رقم)2020/2751.

677 P

STE MINDAPP
SARL AU

تأسيس
 14 في) حرر  عرفي  لعقد  وفقا 

شركة) تأسيس  تم  (،2323  يسلرب)

بشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

تتلخص عناصرها فألساسية) وحيد،)

كلا  لي):

فلتسلية):)ميندفب.

فملقر فالآتلاعي):)33)زنقة آد رية)

حي فلوالء)فلقرية سال.

فعالميات) (: فلتجاري) فلنشاط 

وبرمجة وتحليل.

في) حد   (: فلشركة) رأسلال 

 1333 لـ) مقسلة  133.333) رهم 

للحصة،) 133) رهم  بقيلة) حصة 

طرف) من  بأكلله  فملال  رأس  حرر 

فلسيد فهد فال ري�سي فلخللي�سي.

ويد رها) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

فلسيد فهد فال ري�سي فلخللي�سي.

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.

فملحكلة) في  تم  فلقانوني  فإل دفع 

21) نا ر) بتاريخ) بسال  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)62)فلسجل فلتجاري)

رقم)32755.
للخالصة وفلبيان

678 P

 AMAG PRESCOM  S.A.R.L

AU
رأسلالها: 133.333  رهم

مقرها فالآتلاعي: شقة 39 علار0 33 

أ أبوفب مرفكش، مرفكش

إعالن فلتأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بلرفكش)

تأسيس) تم  (05/01/2021 بتاريخ)

بشريك) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

وحيد ذفت فلخصائص فلتالية:

 AMAG PRESCOM ( ( فلتسلية:)

S.A.R.L AU

فلشركة  فجل) تعنى  فلغرض:)

فملغرب و جارآه ب)

-))فلتجار0

فملد0:)99)سنة

فلسنة فالآتلاعية:)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنرب من كل سنة

علار0) (39 شقة) فالآتلاعي:) فملقر 

33)أ أبوفب مرفكش،)مرفكش.

رأسلال) تحد د  تم  فملال:) رأس 

133.333) رهم مقسلة) فلشركة في)

بقيلة) فآتلاعية  حصة  (1333 ل)

133) رهم للحصة،)مكتتبة و محرر0)

فلشريك) باسم  كلها  بالكامل موزعة 

فلوحيد فلسيد فمكرو  محلد
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تم تعيين فلسيد محلد) فلتسييب:)

ملد0) للشركة  وحيدف  مسيبف  فمكرو  

غيب محد 0)

فلتسجيل) و  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

تحت) (13/01/2021 بلرفكش بتاريخ)

رقم)119454.
لإلشار0 و فلبيان

679 P

هاجر شوب  ش.ذ.م.م.ش.و

HAJAR(SHOP  S.A.R.L(AU 

شــــركــة ذفت فملـسؤولـيـة فملـحدو  

شريك وفحد.

 فلرأسلال فإلآتلاعي : مائة ألف 

 رهم )133.333) 

فملقر فإلآتلاعي  : فلدكان رقم 73 

عللية  كالة 2 مسيب0 1 مرفكش

بتاريخ) فلعرفي  فلعقد  ( بلقت�سى)

تلت فملصا قة على) ( (28/12/2020

ذفت) للشركة  فالسا�سي  فلقانون 

وحيد)) شريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

ذفت فلخصائص فلتالية):

فللقب فإلآتلاعي:)هاآر شوب))

فلصفة فلقانونية):))ش.ذ.م.م.ش.و

 73 )فلدكان رقم) (: فملقر فإلآتلاعي)

عللية  كالة)2)مسيب0)1)مرفكش

في) فلتجار0  (-: فإلآتلاعي) فلهدف 

فالستبف ) (- فملالبس و ألعاب فالطفال)

وفلتصد ر.

فملد0:)99)سنة.

 133.333 (: فإلآتلاعي) فلرأسلال 

حـصة) (1333 إلى) مـوزعـة   رهـم 

) رهم)) (133 فئـة) من  فآتلاعية 

فلوحيد)) للشريك  ( مسند0) للوفحد0 

على فلنحو فلتالي):

فلكريم))))))) عبد  توفيق  فلسيد  (- (

فلحامل) (TAOUFIQ ABDELKRIM

E454439(للبطاقة فلوطنية رقم

1333)حصة إآتلاعية.

تسيبفلشركة من طرف) (: فلتسييب)

 TAOUFIQ(فلسيد توفيق عبد فلكريم

للبطاقة) فلحامل  (ABDELKRIM

   E457739(فلوطنية رقم

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لللحكلة فلتجارية بلرفكش)

ومقيد) (18/01/2021 بتاريخ) و ذلك 

بالسجل فلتجاري بلرفكش تحت رقم)

.113361

680 P

L’IRRESISTIBLE SARL-AU
تأسيس شركة

تم) مؤرخ،) عرفـي  عقد  بلقت�سى 

لشركة) فلتأسي�سي  فلقانون  إ دفع 

وذفت) فملحدو 0.) فملسؤولية  ذفت 

فملليزفت فلتالية:

 L’IRRESISTIBLE (: فلتسلية)

SARL-AU

أنوفع) وآليع  فلتجليل  (: فلهدف)

وفلرآال) فلنساء) بجلال  فلعنا ة 

فلتجليل) وعالآات  وفألطفال،)

فمالت) باستخدفم  وفلتجليل 

فلشعر،) وتصفيف  فملتخصصة،)

بالوآه) وفلعنا ة  وفألظافر  فملكياج 

أنوفع) آليع  وبيع  وشرفء) وفلجسم 

فملنتجات فملتعلقة بهذف فلنشاط

14)زنقة شكيب) (: فملقر فالآتلاعي)

فرسالن إقامة أمينة مكتب)1)قنيطر0

تاريخ) من  فبتدفء) سنة  (99 فملد0:)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

فالآتلاعي محد ))في))133.333) رهم)

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

من فئة)133)) رهم للوفحد0،)مكتتبة)

لفائد0:) وموزعة  بالكامل  ومحرر0 

فلحاملة) علو�سي  إحسان  فلسيد0 

 LB132889 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

فملز ف 0 بتاريخ)03/02/1985)فلقصر)

شارع) بالقنيطر0  لغاشقاطنة  فلكبيب 

إقامة) (37 رقم) فلشقة  طنجة  ريس 

باها.

بشكل) فلشركة  تلتزم  توقيع:)

صحيح بجليع فألعلال فملتعلقة بها،)

وال سيلا في آليع فملعامالت فملصرفية)

وفملالية)،)بتوقيع فملد ر فملذكور أعاله.

فلقابل) فلربح  فلربح:) تكون 

للتوزيع من صافي ربح فلسنة ناقًصا)

عند) وكذلك،) فلسابقة  فلخسائر 

فملبالغ فلتي سيتم وضعها) فالقتضاء،)

في فالحتياطي وزيا 0 فألرباح فملرحلة)

من فلسنوفت فلسابقة

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) آنرب.

فلسيد0) تعيين  تم  (: فلتسييب)

إحسان علو�سي..مسيب0 للشركة

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

(،14/01/2021 بتاريخ) فلقنيطر0،)

تحت رقم)58233.
ملخص قصد فلنشر

681 P

 PROMO MOUTAOUADI

 SARL
بتأسيس شركـــــة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0  
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) وضع  تم  (05/01/2021

فملليزفت) ذفت  للشركة  فألسا�سي 

فلتالية:

 PROMO ( ( (: فلتسلية)

. MOUTAOUADU S.A.R.L

فلهدف):)فلتطوير فلعقاري فملقاول)

(، فلبناء) أعلال  لجليع  فلعقاري 

وفألعلال) فملعدفت،) فلتقسيم،)

وتأآيب) وفقتناء) إنشاء) فملتنوعة؛)

وتركيب وتشغيل أي منشأ0 أو مصنع)

بالنشاط) تتعلق  علل  ورشة  أو 

فالآتلاعي.)

فملقر فإلآتلاعي):)13،)زنقة))فلحرية)

فلطابق))فلثالث فلشقة فلرقم)5)))فلدفر)

فلبيضاء)

133.333) رهم) (: فلرأسلال)

فآتلاعية)) حصة  (1333 إلى) موزعة 

مقسلة) للحصة  133) رهم  بقيلة)

كالتالي):

 133 ( (: فلسيد0 جد جة ناضيم) (-

حصة فآتلاعية

 333 ( (: فملتوضيع رشيد) ( فلسيد) (-

حصة فآتلاعية)

 433 ( (: )فملتوضيع محلد) -)فلسيد)

حصة فآتلاعية)

 133 ( (: فملتوضيع نا  ة) ( فلسيد0)

حصة فآتلاعية)

 133 ( (: مبارك) أسلاء) فلسيد0 

حصة فآتلاعية

فملد0):)99)سنة.

فلتسييب):)فلشركة مسيب0 ملد0))غيب)

فلسيد0 فملتوضيع) ( (: ( من) ( محدو 0)

نا  ة و)))فلسيد))فملتوضيع محلد

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 

فلبيضاء)) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

عد ) تحت  ( (21/01/2021 بتاريخ)

تحت) فلتجاري  وفلسجل  (762356

عد )486299.
بلثابة مقتطف وبيان

682 P

  GREEN NEO CALL –SARL

AU
رأسلالها: 13.333  رهم

مقرها فالآتلاعي: 332, شارع 

فبرفهيم فلرو فني فقامة ريحان 

فلطابق 5 رقم 21 معاريف فلدفر 

فلبيضاء

فلسجل فلتجاري: 486221 

إعالن فلتأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (29/12/2020

فلشريك) فملسؤولية  فت  محدو 0 

فلوحيد))تحلل فملوفضفات فلتالية:

GREEN(NEO(CALL(–(:فلتسلية

    SARL AU

CENTRE D’APPELS(:(فلهدف

فملد0:)99)سنة
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فلسنة فالآتلاعية:)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنرب من كل سنة

شارع) (,332 فالآتلاعي:) مقرها 

ريحان) فقامة  فلرو فني  فبرفهيم 

فلدفر) معاريف  (21 رقم) (5 فلطابق)

فلبيضاء

رأسلال) تحد د  تم  فملال:) رأس 

مقسلة) 13.333) رهم  في) فلشركة 

بقيلة) فآتلاعية  حصة  (133 ل)

مكتتبة ومحرر0) 133) رهم للحصة,)

بالكامل).)

فلتسييب:)تم تعيين فلسيد0 فرفنك)

فبرهام فبحسيب كلسيب وحيد))ملد0 غيب)

محد 0 مع أوسع فلصالحيات)

وفلتسجيل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجازية)

بالبيصاء))بتاريخ)2321-31-23)تحت)

رقم761982 

فلسجل فلتجاري:)486221
لإلشار0 و فلبيان

683 P

 KOFFISHKA CAFE  شركة

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

وشريك وحيد، رأسلالها  133.333  

 رهم

 32H 31 وH فملقر فالآتلاعي : فملحل

عللية إمام مالك تجزئة فملحاميد 7 

مرفكش 

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 
وذفت فلشريك فلوحيد

مربم) عرفي  عقد  على  بناءف 

تم) (،04/01/2021 بتاريخ) بلرفكش 

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)

وحيد،) و شريك  محدو 0  مسؤولية 

مليزفتها كالتالي):

 KOFFISHKA CAFE ( (: فلتسلية)

ش.م.م.ش.و

 31H فملحل) ( (: فالآتلاعي) فملقر 

تجزئة) مالك  إمام  عللية  (32H و)

فملحاميد)7))مرفكش

:)حد ت مد0 فلشركة في99  فملد0)
تسجيلها) تاريخ  من  فبتدءف  عاما 
بالسجل فلتجاري ما لم  تم تلد دها)

أو حلها قبل فألوفن.
فلهدف):)

وفلوآبات) فلحليب،) وبار  مقهى،)
فلخفيفة فلسريعة.)تصد ر،)فستيبف .

)فلرأسلال:)حد  رأسلال فلشركة)
إلى) 133.333) رهم مقسم  مبلغ) في 
133) رهم) فئة) من  حصة  ( (1333
كلا) فلشركاء) على  قسلت  للحصة،)

 لي:
فلحاملة) آعيش أسلاء) -فلسيد0:)
،535839EE رقم) فلوطنية   للبطاقة 

1333)حصة.
فلسيد0:) تعيين  تم  ( فلتسييب:)
للبطاقة) فلحاملة  أسلاء) آعيش 
535839EE)كلتصرفة) فلوطنية رقم)

للشركة ملد0 غيب محدو 0.)
 31 من) (: للشركة) فملالية  فلسنة 
 نا ر إلى غا ة)31) آنرب من كل سنة).
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني باملحكلة فلتجارية بلرفكش)
عد ) تحت  (08/01/2021 بتاريخ)

.119331
684 P

 BO MATÉRIAUX  شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

وشريك وحيد، رأسلالها  133.333  
 رهم

فملقر فالآتلاعي :  شارع عالل فلفا�سي 
إقامة آوهر0 شقة رقم 1 مرفكش 
تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 

وذفت فلشريك فلوحيد
مربم) عرفي  عقد  على  بناءف 
تم) (،04/01/2021 بتاريخ) بلرفكش 
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت)
وحيد،) و شريك  محدو 0  مسؤولية 

مليزفتها كالتالي):
 BO Matériaux ( فلتسلية:)

ش.م.م.ش.و
عالل) شارع  ( (: فالآتلاعي) فملقر 
 1 رقم) شقة  آوهر0  إقامة  فلفا�سي 

مرفكش

:)حد ت مد0 فلشركة في99  فملد0)

تسجيلها) تاريخ  من  فبتدءف  عاما 

بالسجل فلتجاري ما لم  تم تلد دها)

أو حلها قبل فألوفن.

فلهدف):)بيع موف  فلبناء)و فلعقاقيب)

وفلخدمات،)فالستيبف  وفلتصد ر.

حد  رأسلال فلشركة) فلرأسلال:)

إلى) 133.333) رهم مقسم  مبلغ) في 

133) رهم) فئة) من  حصة  ( (1333

فلشركاء على  قسلت   للحصة،)

)كلا  لي:
فلحامل) محلد  رشوعي  -فلسيد:)

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

536951E):)1333)حصة.

فلتسييب:))تم تعيين فلسيد رشوعي)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  محلد 

:)كلتصرف) (536951E فلوطنية رقم)

للشركة ملد0 غيب محدو 0.)

 31 من) (: للشركة) فملالية  فلسنة 

 نا ر إلى غا ة)31) آنرب من كل سنة).

فإل دفع) تم  ( (: فلقانوني) فإل دفع  (

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بلرفكش)

عد ) 07/01/2021تحت  بتاريخ)

.119267

685 P

DOMO SOLAR > SARL AU
RC(N°485329

تأسيس شركة 
مؤرخ) عرفـي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إ دفع  تم  في27/10/2020،)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

ذفت) و  وحيد.) بشريك  ( فملحدو 0)

فملليزفت فلتالية:

  DOMO SOLAR (: فلتسلية)

S.A.R.L AU

في) فلشركة  من  غرض  (: فلهدف)

) رفسة) هو) كل من فملغرب وفلخارج:)

فلسوق فلنوعية وفلكلية)،)وفملبيعات،)

وفلشرفء،)وفلتبكيب،)وفإلصالح لجليع)

وفمالت) وفلكلبيوتر  هاتف  معدفت 

وفمالت) وفلشلسية  فإللكتبونية 

فلصناعية،

نصائح تسويقية:) رفسة وتحد د)

فملوفقع وفملرفآع وكل  عم فلتسويق

فالستعانة بلصا ر جارآية وإ فر0)

مركز فالتصال)

ونصائح) فلجرففيك  تصليم 

فالتصال)

إ فر0 برفءفت فالجتبفع وفالمتياز)،)

فستيبف  وتصد ر موف   عائية وأي)

ما 0 أجرى نيابة عن فلشركة.))آليع)

أنوفع فالتصاالت فلتشغيلية:)فملشور0)

وفلنشر وفإل فر0)/)فلتنفيذ وفإلنتاج

)تنظيم أحدفث فملعارض فلتجارية)

وفملؤتلرفت فالستشارفت في فلتسويق)

فلرقمي:) وفالتصال  فإلنتبنت  عرب 

فلتصليم فلرسومات وإنتاج فألفالم أو)

فلطباعة وتصنيع) ( فلرسوم فملتحركة)

كافة فلوسائط)
)فإلنتاج فلسلعي فلبصري وفلصور)

أو) حصة  على  فالستحوفذ  وفلفيد و 

في) فألشكال  من  شكل  بأي  مصلحة 

أعم،) وبشكل  شركة.) أو  علل  أي 

آليع فلعلليات فلصناعية وفلتجارية)

وفلعقارية وفملالية فلتي تتعلق بشكل)

باألهدفف) مباشر  غيب  أو  مباشر 

فملحتلل) من  فلتي  أو  أعاله  فملذكور0 

فلشركة،) وتطوير  تحقيق  تعزز  أن 

شركات) إنشاء) طريق  عن  سيلا  وال 

آد د0)،)وفملساهلة)،)أو فالندماج أو)

أو) في فملشاركة  أو فالتحا   فلتحالف 

مجلوعة فملصالح فالقتصا  ة)

فملقر فالآتلاعي):)تجزئة فلصالحية)
زنقة)1)رقم)14ساملية)2))فلدفر فلبيضاء

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

فالآتلاعي محد ))في))133.333) رهم)

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

من فئة))133) رهم للوفحد0،)مكتتبة)

(: لفائد0) وموزعة  بالكامل  ومحرر0 

فلسيد يعروب هشام)))1333))حصة)

فآتلاعية

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) آنرب.
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فلتسييب):)تم تعيين فلسيد يعروب)

هشام.مسيبف للشركة

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاري لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

(،12/01/2021 بتاريخ) فلبيضاء،)

تحت رقم)763877
ملخص قصد فلنشر

686 P

BLUE FABRIC SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في17 

فلقانون) إ دفع  تم  (،2323  آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

فملحدو 0 ذفت فملليزفت فلتالية:

.BLUE FABRIC SARL(:(فلتسلية

فلغرض:) لديها  فلشركة  (: فلهدف)

فلتجار0-) بالجللة-) فلقلاش  بيع 

فالستيبف )-)فلتصد ر.

زنقة فلحرية) (13: فملقر فالآتلاعي)

فلطابق)3)فلشقة)5)فلدفر فلبيضاء

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

فالآتلاعي محد ))في))133.333) رهم)

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

من فئة))133) رهم للوفحد0،)مكتتبة)

لفائد0) موزعة  و  بالكامل  محرر0  و 

حصة) (833 فنوفر) محلد  فلسيد  (:

فآتلاعية) حصة  (233 و) فآتلاعية 

لفائد0 فلسيد0 فحالم رحلاني.

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) آنرب.

تم تعيين فلسيد محلد) (: فلتسييب)

فنوفر.مسيبف للشركة.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  فلتجاري 

23) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء،) بالدفر 

2321،)تحت رقم)486255 
ملخص قصد فلنشر

687 P

DWINVEST

تــــأسـيـس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2021/01/07 بتاريخ) فلبيضاء) فلدفر 

لشركة) فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 

باملليزفت) ( ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

فلتالية):)

DWINVEST(:(فلتسلية

فلهدف فالآتلاعي):

 PROMOTEUR IMMOBILIER

فملقر فالآتلاعي):)5)شارع عبد هللا)

بن  اسين علار0 بليدون طابق)5)رقم)

5))فلدفر فلبيضاء.)

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

فلتأسيس.

في) محد   فلرأسلال  (: فلرأسلال)

  1.333 إلى) 133.333) رهم مقسلة 

للحصة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

فلوفحد0 آليعها محرر0 و مسند0 إلى))

فلشريك:

-)فلسيد):)وسيم بلقبي)

فلقانوني) لالحتياط  (%5 (: فألرباح)

سوفء) و فلباقي حسب تقد ر فلشركاء)

 وزع أو  نقل.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد كلسيب)

للشركة ملد0 غيب محدو 0

وسيم بلقبي

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تـم 

رقم) تحت  بالدفرفلبيضاء) فلتجاري 

485945))بتاريخ)2021/01/19 .
بيان مختصر

688 P

 STE PHARMACIE BAB EL

ATTAOUIA

SARL AU

تأسيس
وضع) (2321 4) نا ر) بتاريخ) تم 

قانون منظم لشركة ذفت فملسؤولية)

باملليزفت) وحيد  بشريك  فملحدو 0 

فلتالية):

 STE PHARMACIE (: فلتسلية)

.BAB EL ATTAOUIA SARL AU

فلهدف):)تاآر0 منتجات صيدالنية)

بالتقسيط.

بوظهر،) حي  (: فالآتلاعي) فملقر 

مرفكش) طريق  فحلد،) سيدي 

فلعطاوية،)قلعة فلسرفغنة.

فملد0):)99)سنة تبتدئ من تاريخ)6 

 نا ر)2321.

 133.333 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 رهم مقسم على)1333)سهم من فئة)

133) رهم موزع كامتي):

فلسيد0 آيهان جنفي)133)حصة.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

31) يسلرب.

تسيب من طرف فلسيد0) (: فإل فر0)

آيهان جنفي.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 فلسرفغنة  وم) لقلعة  فالبتدفئية 

 نا ر)2321)تحت رقم)2021/13.

رقم فلسجل):)4329.

689 P

 RAYONMULTIMEDIA 

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بلقت�سى 

تم إ دفع فلقانون) (،2323 في1شتنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

بيع ذفت فلشريك فلوحيد)) ( فملحدو 0)

وذفت فملليزفت فلتالية:

فلتسلية):)

RAYONMULTIMEDIA

فلحاسوب) أآهز0  بيع  (: فلهدف)

فملكاتب) فألمن  و  فلوسائط  متعد 0 

ومعدفت)

فلرقم) (7 زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر 

فلسعا 0)) (4 رقم فلشقة) (2 فلطابق) (5

سيدي فلربنو�سي))فلبيضاء)

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

فالآتلاعي محد ))في)133.333. رهم)

فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

من فئة)133. رهم للوفحد0،)مكتتبة)

و محرر0 بالكامل و موزعة لفائد0):

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) آنرب.

:)تم تعيين فلسيد فلسيد)) فلتسييب)

ملريني)))منصف ملد0 غيب محدو 0)..

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلجهوي لالستثلار)) ( فلتجاري باملركز)

بالدفر فلبيضاء)تحت رقم472185.
ملخص قصد فلنشر

690 P

 J&M SERVOL MAROC

.s.a.r.l
تأســيس شركة محدو 0 فملسؤولية

في) مؤرخ  عرفي،) عقد  بلقتـــ�سى 

قانون) جلق  ثم  (،2323 أكتوبر) (31

تأسي�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

 فت فملوفصفـــات فلتـــالية):

فلتسليــــــــة):)ج م))سيبفول ماروك)

تسييب) فإلآتلــــاعي:) فلهدف 

فملؤسسات فلسياحية)

فملقــر فإلآتلـــاعي:) وفر أوال  بلعكيد)

سيدي فبرفهيم قيا 0 فلبور بلرفكش)،

 13.333 في) محد   فلرأسلــــــــال:)

 رهم،)مدفوعة نقدف

عـــينت فلسيد آي�سي) (: فلتسييــــــــر)

سيبفول كلسيبف للشركة)،

بــا ئ) مـــن  فإلآتلاعيـــة:) فلسنـة 

 نــا ر إلى آجر  آنرب من كل سنة،

99)سنة إبتــدفء)أول  وم) (: فلـلــــــــد0)

من فلتأسيس فلنهائي للشركة،)ماعدف)

حالتي فلفك فملسبق أو فلتلد ـــــد،

فإل دفع) ثم  (: فلقانونـي) فإل ـــدفع 

بـاملحكلة) فلضبط،) بكتابة  فلقانوني 

فلتجارية بلرفكش،)في تــاريخ))13)نونرب)

2323)تحت فلرقـــم)337 117.

691 P
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شركة امران سعيد طرونس  

مغوك ش د م م
بتاريخ) و  عر�سي  عقد  بلقت�سي 

فلقانون) وضع  تم  (16/12/2020

سعيد) فمرفن  ( لشركة) فألسا�سي 

طرونس))مغوك ش   م م

سعيد) فمرفن  شركة  (: فالسم)

طرونس))مغوك))ش   م م

نقل فلبضائع بالسيارفت) فلغرض:)

ذفت فلحلولة فملعتلد0)

فملقر):)إقامة فلبستان)2)فلعلار0)1 

فملحل)1)فلرب نو�سي فلدفر فلبيضاء

فملد0):)99)سنة

رأسلال):)مائة ألف  رهم مقسلة)

وفحد0) كل  نصيب  ألف حصة  على 

مائة)) رهم)

 كاكي عا ل):)533حصة

 كاكي عبد))فلفتاح):)533حصة

أسندت مهلة فلتسييب) (: فلتسييب)

إلى كل من فلسيد عبد فلحق فلدكاكي)

غيب) ( ملد0) ( ( عا ل فلدكاكي) ( و فلسيد)

أحا ي) ( محد 0 مع فعتلا  فلتوقيع)

فلفتاح  كاكي فو فلسيد) للسيد عبد 

عا ل)) كاكي

وضعه)) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالبيضاء) لالستثلار  فلجهوي  باملركز 

بتاريخ)12/24/)2323
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 TRIPLAXION
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

فملقر فلرئي�سي: 32 زنقة 117 شارع 

وف  تانسيفت فأللفة فلدفر فلبيضاء

مؤرخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سي 

فلقانون) إعدف   تم  (20/05/2019

باملوفصفات)) للشركة  فألسا�سي 

فلتالية:

TRIPLAXION(:(فلتسلية

 31 فلسنة فملالية:)من31) نا ر إلى)

 يسلرب

فالستشارفت) ( فلشركة:) هدف 

فإل فرية
 117 زنقة) (32 فالآتلاعي:) فملقر 

فلدفر) فأللفة  تانسيفت  وف   شارع 

فلبيضاء)))))))

تاريخ) فبتدفءف من  سنة  (99 فملد0:)

فلتأسيس فلنهائي للشركة

فلرأسلال):))13.333) رهم مقسم)

133) رهم) ( 133)حصة من فئة) على)

للحصة مقسلة كالتالي):

فلسيد نعيم فلد وري)133)حصة

تسييب) مهلة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة))للسيد نعيم))فلد وري)

ذفت) شركة  ( فلقانوني:) فلشكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد)

فإل دفع) تم  ( (: فلتجاري) فلسجل 
فلتجاري) وفلتسجيل  فلقانوني 

باملحكلة فلتجارية))عن طريق فملركز)

فلبيضاء) للدفر  لإلستثلار  فلجهوي 

رقم) تحت  (29/05/2019 بتاريخ)

 .435339

693 P

DARKOZY
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
فملقر فلرئي�سي: 33 زنقة آ ت أورير 

شارع موالي  وسف فلطابق فلثاني 

فلدفر فلبيضاء

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  ( (25/06/2020

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0))باملليزفت))فلتالية:

DARKOZY(:فلتسلية

هدف فلشركة:)بيع وشرفء)فالثاث)))
آ ت) زنقة  (33 فإلآتلاعي:) فملقر 

فلطابق) موالي  وسف  شارع  أورير 

فلثاني فلدفر فلبيضاء

 31 فلسنة فملالية:)من31) نا ر إلى)

 يسلرب

تاريخ) من  فبتدفء) سنة  (99 فملد0:)

فلتأسيس فلنهائي للشركة

 133.333 (: فلشركة) مال  رأس 
حصة من) (1333  رهم مقسم على)
فلوفحد0) للحصة  133) رهم  ( فئة)

موزعة كالتالي);
فلسيد نعيم فلد وري))533)حصة

 533 ( فلوزفني) سامية  فلسيد0 
حصة))

أسندت مهلة فلتسييب) (: فلتسييب)
وفلسيد0)) نعيم   وري  فلسيد  فلى 

سامية فلوزفني)
فإل دفع) تم  ( فلتجاري:) فلسجل 
فلتجاري) وفلتسجيل  فلقانوني 
فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
رقم) تحت  (27/07/2020 بتاريخ)

   .467359
694 P

STE TRAVONO
SARL

فلسجل فلتجاري483131
فلرأسلال: 133.333 

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إ دفع  تم  (،21/10/2020
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

فملحدو 0 ذفت فملليزفت فلتالية:
STE TRAVONO:فلتسلية

فلهدف):)-فلبناء,))أشغال متنوعة
:شارع فألزهررقم) فملقر فالآتلاعي)
63تجزئة)I 4332)))فلطابق فلثاني حي)

فألزهر فلربنو�سي
تاريخ) من  فبتدفء) 99سنة  فملد0:)

تأسيسها فلنهائي.
فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
فالآتلاعي محد ))في)133.333) رهم)
فآتلاعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
من فئة)133) رهم للوفحد0،)مكتتبة)

و محرر0 بالكامل مقسلة كالتالي:
-)فلسيد هشام جليل)333)حصة.

 333 فلطيب) حسن  فلسيد  (-
حصة.

-)فلسيد علر فلبكري)334)حصة.
:تبتدئ فلسنة) فلسنة فالآتلاعية)
فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31 آنرب.

تم تعيين فلسيد هشام) (: فلتسييب)

جليل مسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاري لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

(،2020/10/21 ( بتاريخ) فلبيضاء،)

تحت رقم)754336 .
ملخص قصد فلنشر

695 P

 SOCIETE MOUHSSINE

DESIGN
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها 433.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء حي 

مباركة مجلوعة 8 رقم 5 فلطابق 

فألول سيدي فلربنو�سي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم) بالدفر فلبيضاء) (2323 أكتوبر) (12

ذفت) محسن   زين  شركة  تأسيس 

فملليزفت فلتالية):

فلتسلية):)محسن   زين.

فملوضوع):)لشركة كلوضوع  فجل)

فملغرب وجارآه.

وفلتجهيز) منعش عقاري في فلبناء)

وفلتشييد.
فملنقول) فلعقار  في  وفلشرفء) فلبيع 

وغيب فملنقول.

آليع فملعامالت فلصناعية فملالية)

ترتبط) فلتي  وفلعقارية  فلتجارية 

بطريقة مباشر0 وغيب مباشر0 بهدف)

فلشركة.

فملد0):)99)سنة.

فلبيضاء) فلدفر  (: فالآتلاعي) فملقر 

حي مباركة مجلوعة)8)رقم)5)فلطابق)

فألول سيدي فلربنو�سي.

433.333) رهم) رأسلال فلشركة)

مقسلة لـ)4333)حصة من فئة)133 

فلوفحد0 موزعة على) للحصة   رهم 

فلشكل فلتالي):

حصة) (1633 محسن) مصطفى 

 163.333 133) رهم مقابل) من فئة)

 رهم.



1915 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

 1233 محسن) فللطيف  عبد 

مقابل) 133) رهم  فئة) من  حصة 

123.333) رهم.

من) حصة  (1233 محسن) آليل 

 123.333 مقابل) 133) رهم  فئة)

 رهم.

مصطفى) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

محسن كلسيب وحيد لشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

31) يسلرب من كل سنة ما)  نا ر إلى)

عدف فلسنة فألولى من تاريخ فلتسجيل)

بالسجل فلتجاري لللحكلة فلتجارية)

بالدفر فلبيضاء.

بتوقيع) ملزمة  فلشركة  (: فلتوقيع)

فملسيب فلوحيد فملذكور فسله أعاله.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 2323 نوفلرب) (23 بتاريخ) فلبيضاء)

بالسجل) (،754538 رقم) تحت 

فلتجاري تحت رقم)483327.

696 P

SOCIETE LAAY PROMO
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها 233.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : فلدفر فلبيضاء حي 

مباركة مجلوعة 8 رقم 5 فلطابق 

فألول سيدي فلربنو�سي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

فلبيضاء) بالدفر  (2323 أكتوبر) (12

ذفت) برومو  الي  شركة  تأسيس  تم 

فملليزفت فلتالية):

فلتسلية):)الي برومو.

فملوضوع):)لشركة كلوضوع  فجل)

فملغرب وجارآه.

وفلتجهيز) منعش عقاري في فلبناء)

وفلتشييد.
فملنقول) فلعقار  في  وفلشرفء) فلبيع 

وغيب فملنقول.

آليع فملعامالت فلصناعية فملالية)

ترتبط) فلتي  وفلعقارية  فلتجارية 

بطريقة مباشر0 وغيب مباشر0 بهدف)

فلشركة.

فملد0):)99)سنة.

فلبيضاء) فلدفر  (: فالآتلاعي) فملقر 

حي مباركة مجلوعة)8)رقم)5)فلطابق)

فألول سيدي فلربنو�سي.

233.333) رهم) رأسلال فلشركة)

مقسلة لـ)2333)حصة من فئة)133 

فلوفحد0 موزعة على) للحصة   رهم 

فلشكل فلتالي):

2333)حصة من) محلد موفصح)

 233.333 مقابل) 133) رهم  فئة)

 رهم.

محلد) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

موفصح كلسيب وحيد لشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

31) يسلرب من كل سنة ما)  نا ر إلى)

عدف فلسنة فألولى من تاريخ فلتسجيل)

بالسجل فلتجاري لللحكلة فلتجارية)

بالدفر فلبيضاء.

بتوقيع) ملزمة  فلشركة  (: فلتوقيع)

فملسيب فلوحيد فملذكور فسله أعاله.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلبيضاء)بتاريخ)3)نوفلرب)2323)تحت)
فلتجاري) بالسجل  (،752449 رقم)

تحت رقم)478341.

697 P

 IMMOBILIER

 CONSTRUCTION MAROC

SARL A.U
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وحيد
بتاريخ‚) عرفي  عقد  بلوآب 

2020/12/30‚)تم تحرير عقد شركة)

بشريك) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد)‚)مليزفتها كالتالي

فلتسلية):

 IMMOBILIER CONSTRUCTION 

 MAROC SARL A.U

ذفت) شركة  فلقانوني:) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد
فلهدف:)-)منعش عقاري

فبن بطوطة) (71 فملقر فالآتلاعي:)

فلكريم) وعبد  بطوطة  فبن  ملتقي 

فلدفر) (3 رقم) فألول  فلطابق    وري 

فلبيضاء.)

 99 فملد0:)حد ت مد0 فلشركة في)

سنة.)

من) تبتدئ  فإلآتلاعية:) فلسنة 

31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.)

فلرأسلال) مبلغ  حد   فلرأسلال:)

  2.333.333 ( في) للشركة  فإلآتلاعي 

 23.333 )مليونان)) رهم مقسم إلى)

133) رهم) حصة إآتلاعية من فئة)

مرقلة) بالكامل  إكتتابها  تم  للحصة 

من)1)إلى))23.333)وموزعة كالتالي:

 23.333 مرشو ) مليكة  فلسيد0 

حصة فآتلاعية.

مليكة) فلسيد0  عينت  فإل فر0:)

مرشو  كلسيب0 وحيد0 للشركة.
فلتجاري) بالسجل  فلتسجيل  تم 

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

رقم) تحت  (2021/01/13 بتاريخ)

.485375

698 P

SOKAPROMO SARL A.U
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وحيد
بتاريخ‚) عرفي  عقد  بلوآب 

2020/12/25‚)تم تحرير عقد شركة)

بشريك) محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد)‚)مليزفتها كالتالي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 SOKAPROMO (: ( فلتسلية)

   SARL A.U

ذفت) شركة  فلقانوني:) فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد
فلهدف:)-)منعش عقاري

فبن بطوطة) (71 فملقر فالآتلاعي:)

فلكريم) وعبد  بطوطة  فبن  ملتقي 

فلدفر) (3 رقم) فألول  فلطابق    وري 

فلبيضاء.)

-)فملد0:)حد ت مد0 فلشركة في)99 

سنة.)

من) تبتدئ  فإلآتلاعية:) فلسنة  (-

31) يسلرب من) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.)

فلرأسلال) مبلغ  حد   -فلرأسلال:)

  133.333 ( في) للشركة  فإلآتلاعي 

 1333 إلى) مقسم  ألف)) رهم  )مئة 

133) رهم) حصة إآتلاعية من فئة)

مرقلة) بالكامل  إكتتابها  تم  للحصة 

من)1)إلى)1333)وموزعة كالتالي:

-)فلسيد كنب سعيد)1.333))حصة)

فآتلاعية.

سعيد) كنب  فلسيد  عين  فإل فر0:)

كلسيب وحيد للشركة.

فلتجاري) بالسجل  فلتسجيل  تم 

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

رقم) تحت  (2021/01/12 بتاريخ)

.485325

699 P

VDIS
رأسلالها: 93.333  رهم

مقرها: مركز فألمان شارع بوركون 

زنقة ركرفكة شارع الكورنيش شقة 

31 علار0 32 فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري:486317

إعالن فلتأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (37-31-2321

محدو 0 فملسؤولية ذفت فلخصائص)

فلتالية:

  VDIS(–SARLAU(:فلتسلية

فلشركة  فجل) تعنى  فلغرض:)

فملغرب و جارآه,)لفائدتها أو للغيب ب:

وفستيبف ) وتوزيع  وبيع  شرفء)

وتصد ر وتسويق و تصنيع منتجات)

وفملوف ) فلتجليل  مستحضرفت 

فلصيدالنية شبه فلصيدالنية وتقويم)

فلعظام وفملساعدفت فلطبية وفلحلية)

وفي) فملغرب  في  فلصحية  وفلنظافة 

فلخارج وفلعطور وفلزيوت فألساسية

فملد0:)99)سنة.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1916

فلسنة فالآتلاعية:)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنرب من كل سنة

فملقر):)موطن))بلركز فألمان شارع)

بوركون زنقة ركرفكة شارع الكورنيش)

شقة)31)علار0)32)فلدفر فلبيضاء
رأسلال) تحد د  تم  فملال:) رأس  (

مقسلة) 93.333) رهم  في) فلشركة 

بقيلة) فآتلاعية  حصة  (933 إلى)

133) رهم للحصة,)مكتتبة و محرر0)

توفيق) فلسيد:) باسم  كلها  بالكامل 

 رفز

:)تم تعيين فلسيد توفيق) فلتسييب)

 رفز مسيب للشركة ملد0 غيب محد 0 مع)

أوسع فلصالحيات

فلتسجيل) و  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

 21-31-2321 بتاريخ) بالدفر فلبيضاء)

تحت رقم)762368

(: فلسجل فلتجاري) فلدفر فلبيضاء)

 486317

700 P

OPTISPACE
رأسلالها: 93.333  رهم

مقرها: مركز فألمان شارع بوركون 
زنقة ركرفكة شارع الكورنيش شقة 

31 علار0 32 فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري:486315

إعالن فلتأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (37-31-2321

محدو 0 فملسؤولية ذفت فلخصائص)

فلتالية:

  OPTISPACE SARLAU(:فلتسلية

فلشركة  فجل) تعنى  فلغرض:)

فملغرب و جارآه,)لفائدتها أو للغيب ب:

وفستيبف ) وتوزيع  وبيع  شرفء) (- (

آليع) وتسويق  وتلثيل  وتصد ر 

فلكهربائية) فإلضاء0  مستلزمات 

فلخاصة،) أو  وفلعامة  وفإللكتبونية 

فملباني) منتجات  من  منتج  وأي 

ومنتجات) وفألآهز0،) فلصحية،)
وفلطرق) فلسباكة وفلصرف فلصحي،)

فملختلفة.

فلدفجلية) فلتبميم  أعلال  (-

وفلخارآية وغيبها.

فملد0:)99)سنة

فلسنة فالآتلاعية:)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنرب من كل سنة

فألمان شارع) بلركز  موطن  فملقر:)

بوركون زنقة ركرفكة شارع الكورنيش)

شقة)31)علار0)32)فلدفر فلبيضاء
رأسلال) تحد د  تم  فملال:) رأس 

مقسلة) 93.333) رهم  في) فلشركة 

بقيلة) فآتلاعية  حصة  (933 إلى)

133) رهم للحصة,)مكتتبة و محرر0)

توفيق) فلسيد:) باسم  كلها  بالكامل 

 رفز

:)تم تعيين فلسيد توفيق) فلتسييب)

 رفز مسيبف للشركة ملد0 غيب محد 0)

مع أوسع فلصالحيات

تم فإل دفع فلقانوني و فلتسجيل) (

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

 21-31-2321 بتاريخ) بالدفر فلبيضاء)

تحت رقم)762369

(: فلسجل فلتجاري) فلدفر فلبيضاء)

 486315

701 P

TAM MAR INVEST
S.A.R.L AU 

رأسلالها: 13.333   رهم

مقرها فالآتلاعي: مكتب رقم 1 

فلطابق فألول إقامة محلد مروفن 

51/49 تجزئة رطلة مرفكش.

إعالن فلتأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بلرفكش)

تأسيس) تم  (05/01/2021 ( بتاريخ)

بشريك) فملسؤولية  محدو 0  شركة 

وحيد ذفت فلخصائص فلتالية:

 TAM MAR INVEST فلتسلية:)

S.A.R.L AU

فلشركة  فجل) تعنى  فلغرض:)

فملغرب و جارآه ب):

علليات) إ فر0  في  مقاول  (- (

فلتدريب في) )فالستشارفت،) فلخدمات)

فلوسيط،) فملالية،علليات  فلشؤون 

فإلستبفتيجية وإ فر0 فملخاطر).

-)فالستيبف )-)فلتصد ر.

فملد0:)99)سنة

فلسنة فالآتلاعية:)من فاتح  نا ر)

إلى)31) آنرب من كل سنة.

 1 رقم) مكتب  فالآتلاعي:) فملقر 

مروفن) محلد  إقامة  فألول  فلطابق 

49/51)تجزئة رطلة مرفكش.

رأسلال) تحد د  تم  فملال:) رأس 

13.333) رهم مقسلة ل) فلشركة في)

 133 بقيلة) فآتلاعية  حصة  (133

محرر0) و  مكتتبة  للحصة،)  رهم 

فلشريك) باسم  كلها  بالكامل موزعة 

فلوحيد فلسيد سللون فوحيون.

فلتسييب:)تم تعيين فلسيد سللون)

ملد0) للشركة  وحيدف  مسيبف  فوحيون 

غيب محد 0.

فلتسجيل) و  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

تحت) (12/01/2021 بلرفكش بتاريخ)

رقم)119363
لإلشار0 و فلبيان
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ISRAA AUTO PARTS

فسرفء أوطو بار

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر)

(،2323 33) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تم تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية)

ذفت) فملسؤولية  محدو 0  شركة  (:

فلشريك فلوحيد.

فلتسلية):)فسرفء)أوطو بار.

13)زنقة فلحرية) (: فملقر فالآتلاعي)

فلطابق)3)شقة)5)فلدفر فلبيضاء.

بيع) توزيع،) (: فالآتلاعي) فلهدف 

أآزفء) وتصد ر  فستيبف   وشرفء،)

فلسيارفت.

فلتسييب):)فلسيد معلري رضوفن.

فلرأسلال):)133.333) رهم.

فملد0):)99)سنة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

رقم) تحت  فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

761882)بتاريخ)23) نا ر)2321.
فلتجاري) بالسجل  فلتسجيل  تم 

تحت رقم)486143.
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 PHARMACIE HAY KARAM

 CASA
SARL AU

فلسجل فلتجاري 485131

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إ دفع  تم  (،16/12/2020

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 

فملحدو 0 بشريك وحيد ذفت فملليزفت)

فلتالية:

 PHARMACIE HAY (: فلتسلية) (

KARAM CASA

مستوصف) تشغيل  (: فلهدف)

صيدلية
مكرر) (98 :رقم) فالآتلاعي) فملقر 

فلصناعي) فلحي  كرم  حي  س  شارع 

برنو�سي فلدفر فلبيضاء)

من تاريخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملد0)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 4.431.333 في) محد   فالآتلاعي 

حصة) (44.313 إلى) مقسم   رهم 

133) رهم) فئة) من  فآتلاعية 

للوفحد0،)مكتتبة و محرر0 بالكامل)

فلسنة فالآتلاعية):)تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

31) آنرب.

تم تعيين فلسيد0 مريم) (: فلتسييب)

مسيب0 للشركة) ( فلشقوري فإل ري�سي)

ملد0 غيب محدو 0

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاري لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

(،06/01/2021 ( بتاريخ) فلبيضاء،)

تحت رقم763571 .
ملخص قصد فلنشر
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1917 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

BANAWOOD

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد 

فلرأسلال فالآتلاعي 133.333  رهم 

فملقر فالآتلاعي 413 شارع 

فلزرقطوني إقامة حلد شقة رقم 

1 فلدفر فلبيضاء تفويت فلحصص 

فالآتلاعية 

فلشريك) قرفر  محضر  بلقت�سى 

في) فملؤرخ  فلشركة  فلوحيد 

بلقرها) فملنعقد  و  (2020/09/08

فالآتلاعي تقرر ما  لي:

حصة) (1333 تفويت) -تأكيد 

فآتلاعية من فلسيد بانا هشام إلى)

فلسيد0 حسني فتيحة

مهامه) من  هشام  بانا  -إستقالة 

كلسيب وحيد للشركة)

فتيحة) حسني  فلسيد0  -تعيين 

مسيب0 وحيد0 للشركة)

-تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة)

-فلسلطات

(: فلقانوني) فال دفع  فنجاز  -تم 

فملحكلة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 

34) نا ر) في) فلتجارية بالدفر فلبيضاء)

و تعد ل) (763236 تحت رقم) (2321

فلسجل فلتجاري في نفس فليوم
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BYA DECOR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها . 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي :زنقة سلية علار0 

82 رقم 16 فلطابق فلرفبع حي بامليي 

فلدفر فلبيضاء

رقم فلسجل فلتجاري 422179

تفويت حصص فآتلاعية
فالستثنائي) فلعام  فلجلع  قرر 

بالدفر) ( 7) وليو2323) فملنعقد بتاريخ)

 BYA DECOR لشركة) فلبيضاء.)

ش.م.م ما  لي):

-))فملوففقة على تفويت)533.)حصة)
بوشوف)) للسيد  مللوكة  فآتلاعية 
 اسين))لفائد0 فلسيد رشيد بوشوف

-)تحويل فلشكل فلقانوني للشركة)
شركة) إلى  فملسؤولية  محدو 0 

محدو 0 فملسؤولية بشريكة وحيد)
فألسا�سي) فلقانوني  تحيين  (-

للشركة)
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر) فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 
تحت رقم) (2323 فلبيضاء،28شتنرب)
747617)وتعد ل فلسجل فلتجاري في))

نفس فليوم.
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 LAND’OR MAROC
INDUSTRIES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت)
فلشريك فلوحيد

رأسلالها)64.933.333) رهم
فملقر فالآتلاعي):)34)زنقة مصطفى)
فملنفلوطي،)إقامة سامي،)فلطابق)
فلخامس،)آوتيي،)فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري):)435775
فلعا ي) غيب  فلقرفر  بلقت�سى 
16) يسلرب) بتاريخ) للشريك فلوحيد 
فلشركة) رأسلال  رفع  قرر  (،2323
لتبتفع) 35.333.333) رهم  بلبلغ)
إلى) 29.933.333) رهم  من) قيلته 

64.933.333) رهم.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت فلرقم)761423.
فمللثل فلقانوني
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TRANS AL JAMOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد
رأسلالها)133.333) رهم

فملقر فالآتلاعي):)أنا�سي)2،)مجلوعة)
رقم)2،)إقامة)11،)شقة رقم)221،)

أهل فلغالم،)فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري):)415421

تفويت حصص 
تحويل فملقر فالآتلاعي

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 
 19 في) فملؤرخ  للشركة  فالستثنائي 
فالآتلاعي) بلقرها  (،2323 أكتوبر)
533)حصة من فلسيد) تقرر تفويت)
فملالك فلوحيد لجليع) محلد قسام 
 1333 ب) فملقدر  فلشركة  حصص 
حصة للسيد زكرياء)حكلة،)كلا تم)

تعيينه مسيبف ثانيا للشركة.
 TRANS AL JAMOR(تلت شركة
فملشتبكين) بالتوقيعين  ملزمة 
قسام) محلد  فلسيدفن  لللسيب ن 

وحكلة زكرياء.
فملقر) تنقيل  أ ضا  تقرر  كلا 
علار0) (GH32 أنا�سي) إلى  فالآتلاعي 
11)رقم)221)سيدي فلربنو�سي فلدفر)

فلبيضاء.
للشركة) فلقانونية  فلصفة 
فملسؤولية) ذفت  شركة  إلى  تحولت 

.(SARL((0 فملحدو
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 
فلرقم) تحت  (2321 15) نا ر)

.761373
فمللثل فلقانوني

708 P

SEMATRO S.A.R.L 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

برأسلال 133.333  رهم
فملقر فلرئي�سي: 59 شارع فلزرقطوني  

إقامة فلزهور فلطابق فلسابع 
فلطابق رقم 23

RC: 468371/ IF : 45906410
إعالن تعد لي

وبحسب) فلقانونية  فلتعد الت 
للجلع) فالستثنائي  فلقرفر  محضر 
فلعام بتاريخ)23)نوفلرب)2323)،)فقد)
تقرر:)فملوففقة على بيع آليع فألسهم)
 133 533)سهم بقيلة) فلبالغ عد ها)
فلتي  للكها) فلوفحد  للسهم   رهم 
فلسيد) لصالح  توفيق آاري  فلسيد 
 6 فملا تين) وتعد ل  بانفول  محلد 
من) رأس فملال») (« (7 و) »مساهلات»)
فملوففقة) (- فلنظام فألسا�سي للشركة.)
على تلد د موضوع فلشركة وتعد ل)
(- فألسا�سي.) فلنظام  من  (33 فملا 0)

من) آاري  توفيق  فلسيد  فستقالة 

مهامه كلسيب للشركة.)

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة)

بتاريخ:) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

(– (828 رقم) تحت  (2021/1/13

 761321
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J&M SERVOL MAROC s.a.r.l
فلتصد ق على نقل ملكية فألسهم

فلعام) فلجلع  محاضر  بلقت�سى 

(،2323 18) آنرب) فإلستثنائي بتاريخ)
باملقر فلإلآتلاعي لشركة ج م سيبفول)

ماروك ش.م.م.)تم تقرير مــا لي):

 (133( فملصا قة على بيع مائة) (-
سهم لصالح فلشريك فلجد د فدوى)

(
ً
سهلا ((83( ثلانين) كالتالي  ( فلحروي)

للسيد آي�سي سيبفول وعشرين))23) 

)ج م سيبفول هولد نغ،
ً
سهلا

فلتأسي�سي) فلقانون  تعد ل  (-

للشركة،

-)تغييب فلبند فلسابع و فلثامن من)

فلقانون فلتأسي�سي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 تـــاريخ) في  بلرفكش،) فلضبط 

 آنرب2323،)تحت فلرقم)119376. 
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 STE BUREAU DE CHANGE

CHEFCHAOUEN
SARL

 BUREAU DE CHANGE   شركة

CHEFCHAOUEN

ذفت مسؤولية محدو 0 
رأسلالها 533.333   رهم 

مقرها فالآتلاعي  شارع عبد فلكريم 
فلخطابي حي فلشرفاء شفشاون

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر) بشفشاون.) (13/12/2020

فلجلع فلعام فالستثنائي ما  لي)):)

فلعلارتي) فلسيد0  ( لوفا0) تبعا 
 BUREAU DE(ربيعة شريكة في شركة

.  CHANGE CHEFCHAOUEN



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1918

حصة) (533 تقسيم) تقرر 
فلورثة) بين  ( لللرحومة) فآتلاعية 

وفًقا للليبفث فلشرعي كالتالي)
للسيد) فآتلاعية  حصة  (125

فلحفيظ فلهاشمي).
للسيد0) فآتلاعية  حصة  (75

فلحفيظ سعيد0).
للسيد0) فآتلاعية  حصة  (75

فلحفيظ فمل)).
للسيد0) فآتلاعية  حصة  (75

فلحفيظ حنان).
للسيد) فآتلاعية  حصة  (153

فلحفيظ محلد
)قرر فلورثة تعيين فلسيد فلحفيظ)
و  لثلهم) فلورثة  عن  نائبا  محلد 
فملتعلقة) فإل فرية  فلوثائق  آليع  في 

بالشركة)
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط 
  13/01/2021 ( ( ( بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)5/2021    
مقتطف للنشر وفالشهار)
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JAOUHER JARDATI 
SARL AU

فلسجل فلتجاري 466557
فلرأسلال:  73.333

تعد ل شركة
فلعام) فلجلع  ملدفوالت  طبقا 
فإلستثنائي بتاريخ)02/12/2020)قرر)

فلشريك فلوحيد ما لي:
-)تغييب في إسم فلشركة من شركة)
شركة إلى  (JAOUHER JARDATI

 OTOKTONE
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة من) (-
833.333) رهم) إلى) 73.333) رهم 
 733 7333)حصة إلى) وذلك بإضافة)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة.
بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاري لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)
(،04/01/2021 بتاريخ) فلبيضاء،)

تحت رقم763173.
ملخص قصد فلنشر

712 P

ESPACE D’OR شركـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
شركة محدو 0 فملسؤولية 

محلد) فلشريك  ( وفا0) إثر  على 

حلزفوي))و بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)

شركة) مساهلو  قرر  (09/11/2020

محدو 0) شركة  (ESPACE D’OR

فملسؤولية فملسؤولية فلبالغ رأسلالها)))

مقرها) وفلكائن  133.333) رهم 

345)مكرر) )فلدفر فلبيضاء) فالآتلاعي)

حي فلربكة موالي رشيد،)ما  لي))

»محلد) فملرحوم) إعالن وفا0  (-/1

حلزفوي»

فالآتلاعية) فلحصص  -تحويل 

للورثة) »محلد حلزفوي») ( ( لللرحوم)

فلشرعيين))

لرأسلال) فلجد د  -فلتقسيم 

فلشركة

حلزفوي) هشام  ( فلسيد) -تعيين 

مسيبف للشركة مع إمضاء)منفر 

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ) (755413 تحت رقم) فلبيضاء)

.27/11/2020

((: إلى) فملقر فالآتلاعي  تحويل  (-/2

226))حي فلربكة شارع ف ريس فلحارثي)

بقعة)345)مكرر فلدفر فلبيضاء

فلخاص) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط) كتابة  لدى  فملقر  بتحويل 

فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

بتاريخ) (763346 رقم) تحت 

.05/01/2021
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شركة بيرليز ماروك
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

رأسلال فلشركة: 50.000،00  رهم

آتلاعي: » فر فلربكة» شارع 
ْ
فملقر فال

يعقوب فملنصور- 43993

آليز-مرفكش

غيب) فلعامة  فلجلعية  بلقت�سى 

14) آنرب) بتاريخ) فملنعقد0  فلعا  ة 

2323)قرر فلشركاء)ما  لي:))

-)فألجذ بالعلم بتفويت)13)حصص)

فآتلاعية ملؤسسة)»بييب بيبآيه إ ف)

سان لورون»)بلقت�سى فلعقد فلعرفي)

لصالح) (25/11/2020 في) فملؤرخ 

مؤسسة)»آار فن ماآوريل».

للحصص) فلجد د  فلتقسيم  (-

فالآتلاعية للشركة:

فلسيد آون ما يسون كوكس) (•

483)حصة فآتلاعية؛)

   13 بلونس�سي) بيتب  فلسيد  (•

حصص فآتلاعية؛

ماآوريل») »آار فن  مؤسسة) (•

13)))حصص فآتلاعية؛

فملجلوع):)533)حصة فآتلاعية.

-))تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة؛

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلرفكش)

رقم) تحت  (2323 31) آنرب) بتاريخ)

9922)فلسجل فلتجاري رقم)37967.
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CAFECOM
رفع رأسلال فلشركة 

فسم فلشركة فملعلنة و بياناتها 

CAFECOM شركة

  SARL.AU و شكلها فلقانوني

وعنوفن مقرها فالآتلاعي

علار0 بوف ومني محل رقم وفحد 

شارع طارق بن زيا  

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

92959

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

رفع) تم  (2323 ماي) في.28) فملؤرخ 

قدره)) بلبلغ  فلشركة  رأسلال 

1.333.333) رهم أي من)1.333.333 

حساب) طريق  عن  (2.333.333 إلى)

فلشريك فلجاري.)))

بلرفكش) فلقانوني  فإل دفع  تم 

رقم) تحت  (2323 11) ونيو) بتاريخ)

.113376
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 MASSIRA
INVESTISSEMENT

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء)

ومسجل) (2323 21) آنرب)  وم)

شركة) قررمساهلو  فملد نة  بنفس 

 MASSIRA INVESTISSEMENT

ورأسلالها) فملجهولة  فلشركة 

333.333)) رهم,)ذفت))فملقر))فلرئي�سي))
في فلدفر فلبيضاء):))زفوية شارع فملسيب0)

وزنقة نورماندي فملعاريف) فلخضرفء)

ما  لي):)

فلشركة) رأسلال  في  فلزيا 0  (- (1

لرفعه) ) رهم  (733.333 بلبلغ)

 1.333.333 إلى) من333.333) رهم 

 رهم)
فلقانون) من  (6 فملا 0) تعد ل  (- (2

فألسا�سي للشركة

3)-)إعا 0 صياغة فلنظام فألسا�سي)

للشركة

فإل دفع:)تم فإل دفع فلقانوني لدى)

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

 2321 21) نا ر) ( بالدفر فلبيضاء) وم)

و تحت رقم)762119
للنشر وفلبيان.

716 P

GILLMANN SARL
رأسلال 1333.333  رهم

فملقر فلرئي�سي: 69 فملنطقة فلصناعية 

بوسكور0 فلدفر فلبيضاء
زيا 0 رأس فملال

 GILLMANN ( شركة) قرر شركاء)

SARL))ما  لي:
-)زيا 0 رأس فملال من)1.333.333 

3.533.333.33) رهم) إلى)  رهم 

بلبلغ) فالحتياطيات  بتضلين 

إنشاء) أي  2.533.333.33) رهم 

25.333)سهم آد د.

من) فملال  رأس  سيبتفع 

مليون  رهم) ((1.333.333.33(

مال ين) ثالثة  ((3.533.333.33( إلى)

على) موزعة  ألف  رهم  وجلسلائة 

فلنحو فلتالي:
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فلقرش) فياللي  محلد  فلسيد 
1.753.333.33) رهم

فلقرش) فياللي  علي  فلسيد 
1.753.333.33) رهم

)إآلالي)3.533.333.33) رهم
فلحصص فالآتلاعية

فلقرش) فياللي  محلد  فلسيد 
17.533)سهم.)

فلسيد علي فياللي فلقرش)17.533 
سهم.)

إآلالي)35.333)سهم
فملحكلة) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

19/1/2021)تحت رقم)761753
قامت فلشركة بإ دفع تعد لها في)
في:) ( فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء)

01/19/2021)تحت رقم)166347
717 P

NORDING TRAVEL
شركه ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

برأسلال 533.333  رهم
فملقر فلرئي�سي: فلحبوس ،شارع 
فلجيش فمللكي فلطابق فلثامن ، 

فلدفر فلبيضاء
RC: 392135
زيا 0 رأس فملال

بتاريخ) جاصة  شروط  بلوآب 
قرر) (، بالدفر فلبيضاء) (12/28/2020
NORDING TRAVEL ( شركاء)شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ما  لي زيا 0)

رأس فملال:
بلبلغ) فلشركة  مال  رأس  زيا 0  (-
 433.333 ( ألف  رهم) أربعلائة 
ألف  رهم) مائة  من  ليصل   رهم،)
)133.333) رهم))إلى جلسلائة ألف)
مقسلة) )533.333) رهم)،)  رهم)
حصة) ((5.333( آالف) جلسة  إلى 
 133( بقيلة مائة  رهم) ( فآتلاعية)
لكل منها موزعة على فلشركاء)  رهم))

على فلنحو فلتالي):
-فلسيد أوربان نور فلد ن)))4،000 

سهم)433.333) رهم
فلقا ر)) عبد  كرومي  -فلسيد 

1،000)سهم)133.333) رهم)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

2021/01/7)تحت رقم)763662

718 P

TM&F HOLDING
شركة محدو 0 فملسؤولية

مقرها فالآتلاعي : 61، شارع اللة 

 اقوت زفوية مصطفى فملعاني 
رقم 85، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 434813

تفويت حصص فآتلاعية
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بالدفر)

فلبيضاء)بتاريخ)14) يسلرب)2323)تم)

ما  لي):

تفويت)233)حصة فآتلاعية من)

فلسيد0) إلى  ماآد0  تليبي  فلسيد0 

تليبي فدوى.)وفستقالتها من فلتسييب.

شركة) إلى  فلشركة  شكل  تحويل 

محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد.

وإنتاج) تدريس  نشاط  إضافة 

فلسلعي فلبصري.

61)شارع) نقل عنوفن فلشركة إلى)

فلجد د) مومن  سيدي  فسلاء) لال 

مجلوعة)8)فلدفر فلبيضاء.

.TF ATELIER(إضافة شعار
رفع رأسلال فلشركة إلى)133.333 

 رهم.

وفلتسجيل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية)

للدفر فلبيضاء)بتاريخ)19) نا ر)2321 

تحت رقم)761792.

719 P

IDRI MAR
SARL

ف ريلار

تغييب فلتسلية - تفويت حصص
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

غيب فلعا ي بتاريخ)29) يسلرب)2323 

محدو 0) شركة  »ف ريلار») لشركة)

فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 
رأسلالها)133.333) رهم.

شارع) (18 ب) مقرها  وفلكائن  (

فلدفر) (11 شقة) (6 فلطابق) فملقاومة 

فلبيضاء)تم تقرير ما  لي):

أصبحت) فلتسلية،) تغييب 

ترففو) »مونسيو  هي) فلشركة  تسلية 

عوض) («MONSIEUR TRAVO

»ف ريلار».

فملصا قة على تفويت)533)حصة)

علي) فإل ري�سي  فلسيد  طرف  من 

لفائد0 فلسيد فملطليب  اسين،)وتعيين)

هذف فألجيب مسيب فقتبفني.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ) (762395 تحت رقم) فلبيضاء)

21) نا ر)2321.

720 P

DEMARCHE TRAVAUX

شركة  مارش ترففو

حل مسبق
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

31) يسلرب) بتاريخ) فلعا ي  غيب 

ترففو») » مارش  لشركة) (2323

رأسلالها) فملسؤولية  شركة محدو 0 

133.333) رهم وفلكائن مقرها ب)13 

فلدفر) (5 3)شقة) زنقة فلحرية فلطابق)

فلبيضاء)وفملسجلة بالسجل فلتجاري)

تحت رقم)417463)تم تقرير ما  لي):

من) فلحل فملسبق للشركة فبتدفء)

للشركة) فلتاريخ وتعيين مصف  هذف 

فلسيد مرزوقي عبد فلعظيم.

زنقة) (13 تعيين مقر فلتصفية ب)

فلدفر) (5 شقة) (3 فلطابق) فلحرية 

فلبيضاء.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ) (761438 تحت رقم) فلبيضاء)

15) نا ر)2321.

721 P

شركة كازا ليون

شركة مدنية عقارية 

رأسلال فلشركة: 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي: إقامة فلباشا ب 

24 مقاطعة آليز شارع عبد فلكريم 

فلخطابي مرفكش

فلتعريف فلضريبي: 6523736

عقب فلقرفرفت فملتخذ0 من طرف)

فلتي) فلعا  ة  غيب  فلعامة  فلجلعية 

 2323 أكتوبر) (37 بتاريخ) أآريت 

بلرفكش،)قرر فلشركاء)ما  لي:

-)حل فلشركة؛

تعيين فلسيد  ومينيك آرفنجي) (-

تحد د) مع  للشركة  كلصفي 

صالحياته ووفآباته؛

فلنظام) من  (5 فلفصل) تعد ل  (-

فألسا�سي للشركة وفملتعلق بلد0 حيا0)

فلشركة بالطريقة فلتالية:

وفلتي كانت) »مد0 حيا0 فلشركة،)

99)عاما سيتم الحقا) مقرر0 أصال في)

فلشركة) حل  طريق  عن  تقليصها 

من) فالنتهاء) عند  مدتها  وتحد د 

إآرفءفت فلتصفية»

تحد د محل فلتصفية في فملقر) (-

إقامة فلباشا ب) فالآتلاعي للشركة:)

مقاطعة آليز شارع عبد فلكريم) (24

فلخطابي مرفكش؛

-)صالحيات الستكلال فلشكليات؛

فاٍل دفع فلقانوني

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلرفكش)

رقم) تحت  (30/11/2020 بتاريخ)

رقم) فلتجاري  فلسجل  (117871

.26679

722 P
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شركة ويك أوتيل
شركة مجهولة فالسم 

رأسلال فلشركة: 333.333  رهم
 BIEN MERITEE :فملقر فالآتلاعي

 32 ANGLE(BOULEVARD
 MOHAMED(ZERKTOUNI&
 BOLEVARD MOHAMED EL

.BEKKAL 2ème(ETAGE(APPT 12
MARRAKECH

فلتعريف فلضريبي: 18756233
عقب فلقرفرفت فملتخذ0 من طرف)
فلتي) فلعا  ة  غيب  فلعامة  فلجلعية 
 2323 أكتوبر) (31 بتاريخ) أآريت 

بلرفكش،)تقرر ما  لي:
-))حل فلشركة؛

أمل) محلد  فلسيد  تعيين  (-
تحد د) مع  للشركة  كلصفي  فاللي 

صالحياته ووفآباته؛
فلنظام) من  (5 فلفصل) تعد ل  ( (-
فألسا�سي للشركة وفملتعلق بلد0 حيا0)

فلشركة بالطريقة فلتالية:
وفلتي كانت) »مد0 حيا0 فلشركة،)
99)عاما سيتم الحقا) مقرر0 أصال في)
فلشركة) حل  طريق  عن  تقليصها 
من) فالنتهاء) عند  مدتها  وتحد د 

إآرفءفت فلتصفية»
في:) فلتصفية  محل  تحد د  (-
 BIEN MERITEE 32 ANGLE
 BOULEVARD MOHAMED
 ZERKTOUNI&( BOLEVARD
 MOHAMED( EL( BEKKAL( 2ème

.ETAGE APPT 12
MARRAKECH

-)صالحيات الستكلال فلشكليات؛
723 P

DAIRY LAND-MAROC
 SARL AU 

فلرأسلال 133.333  رهم
مقرها فالآتلاعي ب: 8 شارع تيبكو 

غاسين معاريف ـ  فلدفر فلبيضاء
فلعام) فلجلع  عقد  بلقت�سى 
   15/09/2020 بتاريخ) فالستثنائي 

قرر مساهم فلشركة ما  لي:

قرر) (: للشركة) فملسبق  فلحل 

فلشركة) تصفية  فلشركة  مساهم 

بصفة أولية.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني لدى)

فلتجارية) باملحكلة  فلضبط  كتابة 

بتاريخ)20/10/2020  بالدفر فلبيضاء)

تحت رقم)337579.

724 P

ESTH-AUTO

SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

للشريك فلوحيد

فلرأسلال فالآتلاعي 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي : رقم 3، زنقة ف ت 

أورير، شارع موالي  وسف، فلدفر 

فلبيضاء

س ت 431381 بالدفر فلبيضاء

للشريك) فالستثنائي  للقرفر  تبعا 

فلوحيد بتاريخ)3) نا ر)2321)للشركة)

للشريك) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلوحيد،)تقرر ما  لي):

ESTH- لشركة) فألوفن  قبل  حل 

ذفت) شركة  (AUTO SARL AU

فملسؤولية فملحدو 0 للشريك فلوحيد.

للشركة) فالآتلاعي  فملقر  فجتيار 

ف ت) زنقة  (،3 رقم) (: للتصفية) كلقر 

فلدفر) موالي  وسف،) شارع  أورير،)

فلبيضاء.

فيبوز) »فلسيد0  مهلة) تحويل 

مصفية) إلى  مسيب0  من  ففالحي»)

فلشركة.

فلقانوني) فإل دفع  إآرفء) تم 

باملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء) وم)

19) نا ر)2321)تحت رقم)761723.
للبيان وفإلشار0

725 P

 HALIM SERVICES

فلشركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت شريك وفحد حليم سيبفيس

رأسلالها: 133.333  رهم

فملقر فالآتلاعي :باب أسفي 1 ج 6 

فلعزوزية- مرفكش.

فلسجل فلتجاري: 75529

حـل و تصفية فلشركـة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملنعقد بتاريخ)25/12/2020)فقد تم)

حل فلشركة و تصفيتها بطريقة و  ة

فملنصوري) فلسيد  تعيين  تم  لقد 

إقامة) بتاركة  فلساكن  فلحليم  عبد 

مرفكش.) (5 شقة) (35 علار0) (3 سلمى)

بإتلام) توكيله  و  للشركة  كلصفي 

بتصفية) فملتعلقة  فلعلليات  آليع 

فلشركة).))

فملقر فالآتلاعي لتصفية فلشركة)

فلعزوزية-) (6 ج) (1 أسفي) باب  هو:)

مرفكش

فلتسجيل) و  فإل دفع  تم 

بتاريخ)) بلرفكش،) فلتجارية  باملحكلة 

12/01/2021)تحت رقم)119366 .

726 P

 CENTRE DE شركة

 FORMATION EN

 PSYCHOLOGIE ET

 COACHING PRIVE

فملقر فلرئي�سي 12 زنقة علر فلسالوي 

فلطابق 2 شقة 15 مرس فلسلطان 

فلدفرفلبيضاء

فلسجل فلتجاري  423461 

فلدفرفلبيضاء

حل فلشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 22 في) فملؤرخ  للشركة  فالستثنائي 

بلقرها) فملنعقد  و  (2323  آنرب)

فالآتلاعي تقرر ما  لي:)

مسبقة) بصفة  فلشركة  قفل  (-

ألوفنها.

حليد) نصيف  فلسيد  تعيين  (-

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

بحي) فلقاطن  (W239489 رقم)

عين) (6 رقم) (133 زنقة) (5  اسلينة)

كلصفي) ( فلدفرفلبيضاء) فلشق 

للشركة.

فلكائن) فالآتلاعي  فملقر  تعيين  (-

علر) زنقة  (12 (: فلتالي) بالعنوفن 

مرس) (15 شقة) (2 فلطابق) فلسالوي 

كلقر) فلدفرفلبيضاء) فلسلطان 

لتصفية فلشركة.

بالـلحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ12   فلدفرفلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2323))تحت رقم)763968
مقتطف و بيان)

726 P مكرر

 ROY FOOD ACTIVITIES

SARL

فسخ فلشركة

بلقت�سى محضر فلقرفر فالستثنائي)

أكتوبر) (27 بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر 

 ROY FOOD للشركة) (2323

(: ما  لي) تقرر  (ACTIVITIES SARL

أكتوبر) (27 من) فسخ فلشركة فبتدفء)

رشيد) فلقباج  فلسيد  وتعيين  (2323

مقر) تعين  كلا  للشركة،) مصفي 

(: فلتصفية باملقر فالآتلاعي للشركة)

رقم)12)زنقة صربي بوآلعة شقة)6 

-)فلدفر فلبيضاء.)

كتابة) لدى  فلقانوني  إال دفع  تم 

بالدفر) فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

 2323 33) يسلرب) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)759762.

727 P
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 SOCIETE DE REVETEMENT

ET TRAVAUX IMMOBILIERS
par(abréviation - SORETI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها 13.333  رهم

فملقر فالآتلاعي: حي فلشرفاء زنقة 55 

فلرقم 34 -  فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري: 186337

قفل فلتصفية،
بتاريخ) فلشركاء،) قرفر  بلقت�سى 

فملسلا0) للشركة  فكتوبر2323،) (12

 SOCIETE DE REVETEMENT ET

(،TRAVAUX IMMOBILIERS SARL

قد تقرر:)

-)قفل فلتصفية؛

-)فبرفء)ذمة فملصفى،

من) فلشركة  على  فلتشطيب  (-

فلرقم) تحت  فلتجاري  فلسجل 

186337

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  ((2

للدفر) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

(،2321 21) نا ر) بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم)762113.
من أآل فإل جاز وفلبيان

728 P

CREATIVETOTO
SARL AU

كرياتفطوبو

فلرباط - شارع فملجد إقامة رياض 

فلفتح علار0 2 مكتب 3

فلسجل فلتجاري 123483

نقل فملقر فالآتلاعي
فملساهم) قرفر  محضر  بلقت�سى 

29) يسلرب) بتاريخ) فملنعقد  فلوحيد 

4) نا ر) بتاريخ) وفملسجل  (2323

 RO( 111/2021 رقم) تحت  (2321

تقرر) (- RE232133331332346 

ما  لي):

نقل مقر فلشركة من فلرباط حي)

فلرياض قطاع)15)بلوك   إلى فلرباط)-)

شارع فملجد إقامة رياض فلفتح علار0)

2)مكتب)3.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم) تحت  (2321 21) نا ر) بتاريخ)

.113484

729 P

ISSALMAN RIVER
SARL

إسللان ريفر ش.م.م
رأسلال : 833.333  رهم

رقم فلسجل فلتجاري 87259 فلرباط

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

وفملسجل) (2323 25) نا ر) بتاريخ)

تحت) (2323 أكتوبر) (6 بالرباط  وم)
تم) (RE 24874-23393-7338 رقم)

تفويت آليع فلحصص فملللوكة من)

فلحامل) زميز  وسف  فلسيد  طرف 

 BE 573251 رقم) فلوطنية  للبطاقة 

فلسيد) لفائد0  حصة  (833 وعد ها)

للبطاقة) فلحامل  سغروشني  أحلد 

فلوطنية رقم)A117639)بثلن إآلالي)

قدره)83.333) رهم.

2)-)وبلقت�سى محضر فلجلع فلعام)

27) نا ر) بتاريخ) فملنعقد  فالستثنائي 

رقم) تحت  بالرباط  وفملسجل  (2323

بتاريخ) (RE 24876-23395-7339

ما) فملساهلون  قرر  (2323 6)أكتوبر)

 لي):

فملصا قة على تفويت فلحصص.

قبول فستقالة فلسيد زميز  وسف)

من فلتسييب فملشتبك.

سغروشني) أحلد  فلسيد  تعيين 

شريك في تسييب فلشركة جلفا للسيد)
زميز  وسف.

7)من فلنظام) و) (6 تعد ل فملا تين)

فألسا�سي.

تحيين فلنظام فألسا�سي.

في) فملساهلات  أصبحت  (- (3

فلشركة على فلنحو فلتالي):

(: سغروشني) أحلد  فلسيد 

192.333) رهم.

(: فالسافي) مصطفى  فلسيد 

438.333) رهم.

فلسيد علي سغروشني):)163.333 
 رهم.

فلسيد فمربوزيو فوتلاندي فزكيبي):)
43.333) رهم.

فملجلوع):)833.333) رهم.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
تحت رقم) (2323 33) يسلرب) بتاريخ)

.6678
730 P

 ABROMED TRANS
SARL AU

تأسيس فلشركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 للشريك فلوحيد 

فيجيت ش.م.م فلسجل فلتجاري : 
7361

أبروميد طرفنس ش.م.م للشريك 
فلوحيد

محل فلكائن بدفر فلخياط  فر بن 
قريش – تطوفن

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري
28431

في) مؤرخ  موثق  عقــد  بلقتضــــى 
فلقانون) فعدف   تم  (،23/12/2020
فملحدو 0) للشركة  فألساســــي 
فملسؤولية للشريك فلوحيد باملليزفت)

فلتالية):)
:)شركة محدو 0) -)شكل فلشركة)

فملسؤولية للشريك فلوحيد.)
أبروميد) (: فلشركة) تسلية  (-

طرفنس
-)غرض فلشركة):)نقل فالشخاص)

لحساب فلغيب    
محل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن  (-
قريش) بن  بلزفرع  فربن  فلكائن 
آلاعة) فلقصيعة  يسمى  بلوضع 

 فربن بن قريش)-)تطوفن.
-)فملد0):)حد ت في)99)سنة فبتدفء)

من تاريخ تأ سيســــها.
في مائة فلف) حد   (: فلرأسلال) (-
مائة) فلى  133)) رهم مقسلة   333(
 1333 حصة مرقلة من فئة) ((133(
(: فلسيد) في  د  كلها  للوفحد0   رهم 

أشرفف أبرون.

*)فلحصص فلنقد ة):)133)حصة.

يسيب فلشركة ملد0 غيب) (: فإل فر0) (-

محدو 0 فلسيد فسامه فلهيشو.)

من) تبتدأ  (: فالآتلاعية) فلسنة  (-

فاتح  نا ر و تنتهي في)31) يسلرب.

توزع فألرباح فلصافية) (: فألرباح) (-

حصصهم) حسب  فملشاركين  على 

بعد جصم فملبالـغ فملخصصة لتكوين)

فالحتياطات فملنصوص عليها قانونا).

لــدى) فلقانونـــي  فإل ـــدفع  تـــم 

كتابــة فلضبــط باملحكلــة فالبتدفئــية)

لتطــوفن بتاريــخ):)13/01/2021. 

وتقييــد فلشركـة) (47 (: تحــت رقــــم)

(: رقــم) تحــت  فلتجــاري  بالسجــل 

.28431

1 C

 * GOLSIM TRAVAUX *
SARL AU

رأسلالها : 133.333  رهم

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 بشريك وحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  (08/01/2021

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية):)

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد

 GOLSIM TRAVAUX(*(:(فلتسلية

غرض فلشركة):)أشغال مختلفة فو)

فنشاءفت-أشغال شبكة مياه فلشرب)

-أشغال فلصرف فلصحي
رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بوآنيبة،) (1 تجزئة حي فلسالم) (473

جريبكة

مد0 فلشركة):)99)سنة.

 133333 (: مبلغ رأسلال فلشركة)

 رهم)

مقسلة) (: فلنقد ة) فلحصص 

133) رهم) حصة من فئة) إلى1333)

للحصة موزعة على):)

(: فلرحيم) عبد  سري 

133333) رهلا.)
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فلحصص فلعينية):)
فلشخصية) فلشركاء) فسلاء)

وفلعائلية وعناوينهم):)
فلساكن) فلرحيم  عبد  سري 
فلدفجلة) حي  ب  بلوك  رقم118)

بوآنيبة،)جريبكة)
توزيع فالنصبة على فلشركاء):)

فلتسييب) حق  أعطي  (: فلتسييب)
مسيب) فلرحيم  عبد  سري  للسيد 

ومساهم ملد0 غيب محدو 0.
ب) فلقانوني  فال دفع  تم 

15/01/2021)تحت رقم)6797.
2 C

 * KHOURIBTRAV *
SARL AU

تأسيس »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 بشريك وحيد»

رأسلالها : 133.333  رهم
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  (14/12/2020
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية):)
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد
(*(KHOURIBTRAV(*(:(فلتسلية

غرض فلشركة):)أشغال مختلفة فو)
فنشاءفت

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)325 
زنقة تابت بنو عامر فلهناء)2،)جريبكة

مد0 فلشركة):)99)سنة.
 133333 (: مبلغ رأسلال فلشركة)

 رهم)
مقسلة) (: فلنقد ة) فلحصص 
133) رهم) حصة من فئة) إلى1333)

للحصة موزعة على):)
(: فملصطفى) -فلهبطي 

133333) رهلا.)
فلحصص فلعينية):)فسلاء)فلشركاء)

فلشخصية وفلعائلية وعناوينهم):)
فلساكن  وفر) فملصطفى  فلهبطي 
بن) فلفقيه  طريق  منصور  شعبة 

صالح،)جريبكة)
توزيع فالنصبة على فلشركاء):)

فلتسييب) حق  أعطي  (: فلتسييب)
مسيب) فملصطفى  فلهبطي  للسيد 

ومساهم ملد0 غيب محدو 0.
ب) فلقانوني  فال دفع  تم 

13/01/2021)تحت رقم)6787.
3 C

 STE ASMAA DES
PRODUCTIONS DE LA MER

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها)8.100.000,00) رهم

مقرها فالآتلاعي تجزئة A 35 فلحي 
فلصناعي فلعيون

توثيقي) عقد  بلقت�سى  (- (1
فملسجل) (20/11/2020 في) مؤرخ 
فإل دفع) وصل  (25/11/2020 بتاريخ)

 2323333382812367
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)20/11/2020
 43533 تفويت) على  فملصا قة 

حصة)
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  تحيين 
فملسؤولية) شركة  فت  (ASPAM

فملحدو 0)
بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ) (- (2
بتاريخ) فملسجل  (20/11/2020 في)

 26/11/2020
باستخالص) فمر 
فملدفجيل) سجل  (30079/2020
وصل) (2323333383812367

فإل دفع)23231972212373.
ملك) حصة  (43533 تفويت) (-
على) لفائد0  (MISAY SARL شركة)

رزمة.)
-)تعيين فلسيد محلد رزمة كلسيب)
كل) يسيب  بالتالي  و  للشركة  مشارك 
من فلسيد بن محلد سفيان عيوش)
بتوقيعهلا) فلشركة  رزمة  محلد  و 

فملشتبك.
-)فعتلا  نظام آد د للشركة.

بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ) (- (3
بتاريخ) فملسجل  (20/11/2020 في)
باستخالص) فمر  (26/11/2020
فملدفجيل) سجل  (30088/2020
وصل) (2323333384512367
تلت) (23231972112373 فإل دفع)
فألسا�سي) فلقانون  على  فملوففقة 
فلجد د فملحين بتاريخ)20/11/2020.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) (11/12/2020 بالعيون بتاريخ)

رقم)29572.
فالستا  حسن فملنصوري

4 C

 YO BATIMENT
شركـة محدو 0 فملسؤولية  فت 

شريك وحيد
رأسلالها 13.333.33  رهم

 ،II فملقر فالآتلاعي : تجزئة فلنجد
رقم 17 فلجد د0.

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
17447

تأسيس شركـة
طرف) من  محرر  عقد  بلقت�سى 
موثقة) جشعان  نوفل  فالستا 0 
(،2323 39) يسلرب) بالجد د0 بتاريخ)
(،2323 15) يسلرب) بتاريخ) مسجل 
لشركة) فألسا�سي  فلقانون  إعدف   تم 
محدو 0 فملسؤولية باملليزفت فلتالية):)
محدو 0) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية  فت شريك وحيد.
 YO« (: فلشركة) تسلية 

» BATIMENT
غـرض فلشركة):)فالنعاش فلعقاري.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلنجد)II،)رقم)17)فلجد د0.
فملبلغ محد  في) (: رأسلال فلشركة)
 133 إلى) مقسم  13.333.33) رهم 
 133.33 بقيلة) فآتلاعية  حصة 
فسم) في  فلوفحد0  للحصة   رهم 

فلشريك فلوحيد):)
 133 (: بنشرفي) محلد  فلسيد  (-

حصة فآتلاعية.
ويسيبها) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)
محلد) فلسيد  محدو 0  غيب  ملد0 
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  بنشرفي 

.M44269(للتعريف رقم
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)

34) نا ر)2321)تحت رقم)25814.
جالصة وبيان

5 C

 M K ARCHITECTURE ET 

  * DESIGN * MKAD
شركـة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

شريك وحيد

رأسلالها 133.333.33  رهم

فملقر فالآتلاعي : بالطو رقم 1، 

فقامة رياض، علارC 0، شارع محلد 

فلخامس، فلجد د0.

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

17445

تأسيس شركـة
من) محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مسجل) (،2323 15) يسلرب) بتاريخ)

تم إعدف ) (،2323 17) يسلرب) بتاريخ)

محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فملسؤولية باملليزفت فلتالية):)

محدو 0) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية  فت شريك وحيد.

 M K (« (: فلشركة) تسلية 

 ARCHITECTURE( ET( DESIGN( *

«(*(MKAD

غـرض فلشركة):)فشغال فلهندسة)

فملعلارية.

بالطو) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

رقم)1،)فقامة رياض،)علارC(0،)شارع)

محلد فلخامس،)فلجد د0.

فملبلغ محد  في) (: رأسلال فلشركة)

133.333.33) رهم مقسم إلى)1333 

 133.33 بقيلة) فآتلاعية  حصة 

فسم) في  فلوفحد0  للحصة   رهم 

فلشريك فلوحيد):

 1333 (: قاف) فملهدي  فلسيد  (-

حصة فآتلاعية.

ويسيبها) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)

فلسيد فملهدي قاف فلحامل للبطاقة)

.M527757(فلوطنية للتعريف رقم

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)

34) نا ر)2321)تحت رقم)25813.
جالصة وبيان

6 C
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«  EL MORJI TRAVAUX «
شركـة محدو 0 فملسؤولية  فت 

شريك وحيد
رأسلالها 13.333.33  رهم

فملقر فالآتلاعي : أوال  ففرج،  وفر 
فلشعبيات ، آلاعة فلشعبيات، 

فقليم فلجد د0
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

17463
تأسيس شركـة

من) محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
مسجل) (،2323 14) يسلرب) بتاريخ)
تم إعدف ) (،2323 31) يسلرب) بتاريخ)
محدو 0) لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فملسؤولية باملليزفت فلتالية):
محدو 0) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية  فت شريك وحيد.
 EL MORJI«: فلشركة) تسلية 

» TRAVAUX
لنقل) مقاولة  (: فلشركة) غـرض 
فلبضائع بوفسطة عربات  فت حلولة)
مقننة في وزن يساوي فو  زيد عن)15 

طن.
بيع موف  فلبناء)بالتقسيط.

مقاولة لألشغال فملختلفة وفشغال)
فلبناء.

أوال ) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
آلاعة) (، فلشعبيات) ففرج،) وفر 

فلشعبيات،)فقليم فلجد د0.
فملبلغ محد  في) (: رأسلال فلشركة)
13.333) رهم مقسم إلى)133)حصة)
133.33) رهم) بقيلة) فآتلاعية 
فلشريك) فسم  في  فلوفحد0  للحصة 

فلوحيد):)
-)فلسيد عبد فلرحيم فملرجي):)133 

حصة فآتلاعية.
ويسيبها) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)
فلحامل) فملرجي  فلرحيم  عبد  فلسيد 
رقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

.M451282
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)

37) نا ر)2321)تحت رقم)25835.
جالصة وبيان

7 C

« SOFTAD «
شركـة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

شريك وحيد

رأسلالها 133.333.33  رهم

فملقر فالآتلاعي : 135، تجزئة 

شلس، فلشقة رقم 1، فلجد د0. 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6923

تعد الت
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

33) يسلرب) بتاريخ) فالستثنائي 

2323،)قرر فلشريك فلوحيد للشركة)

فملذكور0 فعاله ما  لي):)

فآتلاعية) حصة  (533 تفويت)

في ملكية فلسيد آوف  زكاري لفائد0)

فلسيد عبد فلرحيم رزيق.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 

مسؤولية) ذفت  شركة  لتصبح 

محدو 0.

تسلية فلسيد عبد فلرحيم رزيق)

كلسيب فصافي مشتبك للشركة.
تعد ل فملوف )7-1)و)15)من فلقانون)

للتعد الت) تبعا  للشركة  فالسا�سي 

فملدكور0 فعاله.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)

37) نا ر)2321)تحت رقم)25824.
جالصة وبيان
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 STE GET AROUND MAROC
فلعنوفن  : 25 تجزئة فليلن فلطابق 1 

قصبة تا لة

رقم فلسجل فلتجاري 1931

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) إنشاء) تم  (03/12/2020

تحلل) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلخصائص فلتالية):)

 STE GET AROUND (: فلتسلية)

 MAROC

فلعنوفن):)25)تجزئة فليلن فلطابق)

1)قصبة تا لة.

فلغــرض):))كرفء)فلسيارفت.

533333) رهم) (: فملــال) رأس 

فآتلاعية) حصة  إلى5333) مقسلة 

قيلتها)133) رهم للحصة

لسين محلد)2533)حصة

حلز0 قسوى)2533)حصة

فلسنة فملـالية):)فلسنة فمليال  ة

مد0 فلشركة):)99)سنة

فملسيب)):)حلز0 قسوى)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية قصبة تا لة.

9 C

ALU POK
SARL AU

تأسيس شركة
فلعنوفن : حي فلقدس أوال  عيا   

فلفقيه بن صالح بني مالل.

رقم فلتقييد بالسجل فلتجاري : 

- 1381-

بتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) إعدف   تم  (28/9/2020

فملسؤولية) ( ذفت) لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ) فت  فملحدو 0)

تحلل))فلخصائص فلتالية):

 ALU POK (: فلشركة) تسلية 

SARL AU

حي فلقدس أوال  عيا )) (: فلعنوفن)

فلفقيه بن صالح))بني مالل

 فلغرض):)فالشغال فلعامة و فلبناء)-

فلتجار0)

رأس فملــال)133.333) رهم

مقسم إلى)1333)حصة فآتلاعية)

قيلتها)133) رهم.

فلسنة فملـالية):)فلسنة فمليال  ة.

مد0 فلشركة):)99)سنة.

عبد) فلهبطي  (: فلسيد) فملسيب  (-

فلعزيز.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 فالبتدفئية سوق فلسبت تحت رقم)121

بتاريخ)20/10/2020.

10 C

CARDIO GYM
 SARL AU

تأسيس شركة
فلعنوفن : تجزئة نزفر شارع محلد 

فلخامس رقم 7/1 بني مالل.
رقم فلتقييد بالسجل فلتجاري

13875

بتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  (14/12/2020

فملسؤولية) ( ذفت) لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ) فت  فملحدو 0)

تحلل فلخصائص فلتالية):

  CARDOI GYM(:(تسلية فلشركة

SARL AU

:)تجزئة نزفر شارع محلد) فلعنوفن)

فلخامس رقم)1/7)بني مالل.)

فلغرض)):)مستغل قاعة للرياضة.

)رأس فملــال)133.333) رهم

مقسم إلى)1333)حصة فآتلاعية)

قيلتها)133) رهم.

فلسنة فملـالية):)فلسنة فمليال  ة

مد0 فلشركة):)99)سنة)

-)فملسيب فلسيد بندومة حليد.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 24 رقم) تحت  ببني مالل  فالبتدفئية 

بتاريخ)7/01/2021.

11 C

 STE IMGOUN

 DISTRIBUTION ET

 LOGISTIQUE
رقم فلسجل فلتجاري 

 4199

حي تكانت ففورفر وفويزغت 

بتاريخ)))) عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة)) إنشاء) تم  (19/8/2020

تحلل) ( فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت 

فلخصائص فلتالية:

 STE IMGOUN فلتسلية:)

DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

ففورفر) تكانت  حي  (: فلعنوفن)

وفويزغت.)



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1924

فلجللة) فلبيع بنصف  (: فلغــرض) (

فملوف ) توزيع  (- فلغدفئية) لللوف  

فلغدفئية.)
رأس فملــال)133.333) رهم مقسم)

قيلته) فآتلاعية  حصة  (1333 إلى)

ف133) رهم.

فلسنة فملـالية):)فلسنة فمليال  ة.

مد0 فلشركة):)99)سنة.
فمكون) (: فملسيب و فلشريك فلوحيد)

علر

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

رقم)) تحت  تا لة  بقصبة  فالبتدفئية 

234)تاريخ)07/09/2020.

12 C

STE SCOTEX 
 SARL

تفويت حصص
فملقر فالآتلاعي : 233 شارع فلجيش 

فمللكي بني مالل
رقم فلتقييد بالسجل فلتجاري : 339 

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

من نوفلرب) (23 فالستثنائي فملؤرخ في)

2323)تقرر ما  لي:

جنوفا) برفهيم  فلسيد  تفويت 

 13333 فلبالغة) حصصه  مجلوع 

حصة فآتلاعية فلتي  للكها لفائد0)

حصة) (5333 جنوفا) عثلان  فلسيد 

 5333 وفلسيد محلد  ونس جنوفا)

حصة..

فستقالة فلسيد محلد جنوفا من)

فلسا 0) بدله  وتعيين  فلتسييب  مهام 

جنوفا) وعثلان  جنوفا  هللا  عبد 

ومحلد  ونس جنوفا.

عثلان) للسيد  فلقانوني  فالمضاء)

جنوفا) ومحلد  ونس  جنوفا 

جنوفا) هللا  عبد  وفلسيد  مجلوعين 

منفر ف.))

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 24 بتاريخ) مالل  ببني  فالبتدفئية 

عد ) تحت  (2323 من  يسلرب)

.920/2020

13 C

RANCHO ACADEMY PRIVE   
  SARL AU

فلعنوفن : 77 شارع فلزرقطوني ط 3 
فلفقيه بن صالح 

رقم فلسجل فلتجاري : 4535
بتاريخ)))) عرفي  عقد  بلقت�سى 
26/10/2020)تم إنشاء)شركة))ذفت)
) فت فلشريك) ( فملسؤولية فملحدو 0)

فلوحيد تحلل فلخصائص فلتالية:
  RANCHO ACADEMY(:فلتسلية

  PRIVE SARLAU
عنوفن):)77)شارع فلزرقطوني ط)3  

فلفقيه بن صالح.)
فلغــرض):)فلتكوين فلخاص))تطوير)

فملعلوميات)
رأس فملــال):)13.333) رهم مقسلة)
إلى133)حصة فآتلاعية قيلتها)133 

 رهم للحصة.)
فلسنة فملـالية):)فلسنة فمليال  ة.

مد0 فلشركة):)99)سنة.
فملسيب):)صالح فلد ن منصور.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية فلفقيه بن صالح تحت رقم))

327)تاريخ)12/11/2020.
14 C

STE SOURNE ACHGHAL
 SARL AU

 SIEGE : DOUAR(AIT(HIDA(SIDI
YACOUB -DEMNATE

CAPITAL / 6.000.000 DHS
تعد ل

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 2319 أكتوبر) (15 بتاريخ) فالستثنائي 
ذفت) (SOURNE ACHGHAL لشركة)
فلشريك) ذفت  فملحدو 0  فملسؤولية 
فلوحيد تدفول فلشريك فلوحيد لهذه)

فلشركة آدول فالعلال فلتالي):
بلقدفر) فلشركة  رأسلال  زيا 0 
فلى) ليصل  2.333.333) رهم  من)
أصبح) وبذلك  6.333.333) رهم 
رأسلال هذه فلشركة هو)6.333.333 
فلف) (43.333 فلزيا 0) وبهذه   رهم.)
وفلتحرير) لالكتتاب  آد د  سهم 

بالتعويض عن   ن سائل.

وعقب هذه فلزيا 0 تم فالكتتاب)
وتخصيص فلسهم على فلنحو فلتالي):

(: فلغفور) عبد  فحررف   فلسيد 
6.333.333) رهم) (: سهم) (63.333
لهذه) فلوحيد  فلشريك  وهو  (%133
فلتعريف) لبطاقة  وفلحامل  فلشركة 

.I538233(فلوطنية رقم
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فال دفع 
فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية بأزيالل)
رقم) تحت  (2319 نوفلرب) (4 بتاريخ)
رقم) فلتجاري  فلسجل  ( (2019/589

.649
15 C

« FUZA «
تأسيس شركـة

شركـة محدو 0 فملسؤولية  فت 
شريك وحيد

رأسلالها 133.333  رهم
فملقر فالآتلاعي : متجر رقم 2، فقامة 
سللان، بقعة N، علار0 6، تجزئة 

ف ة، فلجد د0. 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري:

17483
بتاريخ محرر  عقد   بلقت�سى 
4) نا ر)2321،)مسجل بتاريخ)4) نا ر)
فألسا�سي) فلقانون  إعدف   تم  (،2321
لشركة محدو 0 فملسؤولية باملليزفت)

فلتالية):
محدو 0) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية  فت شريك وحيد.
.» FUZA(«(:(تسلية فلشركة

تسويق فالآهز0) (: غـرض فلشركة)
فملنزلية وموف  فلبناء.

فستيبف )–)تصد ر.
عنوفن فملقر فالآتلاعي:)متجر رقم)
2،)فقامة سللان)،بقعة)N،)علار0)6،)

تجزئة ف ة)،)فلجد د0.)
محد ) فملبلغ  (: فلشركة) رأسلال 
  1333 133.333) رهم مقسم إلى) في)
 133.33 بقيلة) فآتلاعية  حصة 
فسم) في  فلوفحد0  للحصة   رهم 

فلشريكة فلوحيد0):)
 1333 (: فلسيد0 فا ز0 تخسيتي) (-

حصة فآتلاعية.

وتسيبها)) فلشركة  تد ر  (: فلتسييب)

فا ز0) فلسيد0  محدو 0  غيب  ملد0 

تخسيتي).)

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)

14) نا ر)2321)تحت رقم)25852.
جالصة وبيان

16 C

 STE ZIYAD NEGOCE ET «

»TRAVAUX
تأسيس شركـة

شركـة محدو 0 فملسؤولية  فت 

شريك وحيد
رأسلالها 133.333 رهم

فملقر فالآتلاعي :  وفر لفريلات، 

فلجلاعة فلقروية ملتوح، فقليم 

فلجد د0.
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

17451

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ مسجل  (،2323  13 يسلرب)
15) يسلرب)2323،)تم إعدف  فلقانون)

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

باملليزفت فلتالية):

محدو 0) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية  فت شريك وحيد.

 STE ZIYAD« (: فلشركة) تسلية 

»NEGOCE ET TRAVAUX

فلبضائع) نقل  (: فلشركة) غـرض 

لفائد0 فلغيب.

فشغال) وفالت  فلنقل  فالت  كرفء)

فلبناء)و فلهندسة فملدنية.

فنتاج و فلتجار0 في موف  فلبناء.

فلتجار0 في فلعقاقيب.

عنوفن فملقر فالآتلاعي:

فلجلاعة فلقروية)  وفر لفريلات،)

ملتوح،)فقليم فلجد د0..
محد ) فملبلغ  (: فلشركة) رأسلال 

  1333 133.333) رهم مقسم إلى) في)

133) رهم) بقيلة) فآتلاعية  حصة 

فلشريك) فسم  في  ( فلوفحد0) للحصة 

فلوحيد):)



1925 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

(: فلعضرفوي) فلعلمي  فلسيد  (-

1333)حصة فآتلاعية.

ويسيبها))) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)

فلحامل) فلعضرفوي  فلعلمي  فلسيد 

رقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

 .M366124

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)

34) نا ر)2321)تحت رقم)25816.
جالصة وبيان

17 C

»BEN OMAR AGRI«
شركـة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

شريك وحيد رأسلالها 133.333  

 رهم

فملقر فالآتلاعي: رقم 1 محل تجاري، 

تجزئة فلسبيل، فلجد د0.

 رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

17473

تأسيس شركـة
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ مسجل  (،2323  2) يسلرب)
17) يسلرب)2323،)تم إعدف  فلقانون)

فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية)

باملليزفت فلتالية):

محدو 0) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية  فت شريك وحيد.

 BEN OMAR« (: تسلية فلشركة)

»AGRI

فملوف ) تجار0  (: فلشركة) غـرض 

فلفالحية و فلغذفئية.

نقل فلدوفآن.

فستيبف  و تصد ر.

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلسبيل،) تجزئة  تجاري،) محل  (1

فلجد د0.

محد ) فملبلغ  (: فلشركة) رأسلال 

  1333 133.333) رهم مقسم إلى) في)

133) رهم) بقيلة) فآتلاعية  حصة 

فلشريك) فسم  في  فلوفحد0  للحصة 

فلوحيد):)

 1333 (: فر فن) فمحلد  فلسيد  (-

حصة فآتلاعية.

ويسيبها))) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)

فلحامل) فر فن  فمحلد  فلسيد 

رقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

 .MD5213

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)

13) نا ر)2321)تحت رقم)25845.
جالصة وبيان

18 C

« BINAA AL MAHABBA« 

شركـة محدو 0 فملسؤولية 

رأسلالها 233.333   رهم

فملقر فالآتلاعي: فلجد د0، كلم 4، 

طريق مرفكش،  فئر0 فلجد د0، 

فقليم فلجد د0. 

 رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري:

12529

تحويل فملقر فالآتلاعي لشركة
فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

17) آنرب) بتاريخ) ( فالستثنائي)

33) آنرب) بتاريخ) مسجل  (،2323

تقرر تحويل فملقر فالآتلاعي)) (،2323

 » BINAA AL MAHABBA«لشركة

من) فملسؤولية  محدو 0  شركـة 

فلعنوفن) فلى  ( فملذكور فعاله) فلعنوفن 

(،A بلوك) فلكائن بالجد د0،) فلجد د 

وليلي)A-M3)،)سانية فملرفقب)،)طريق)

(،III سيكتور) (،13 رقم) زنقة  فملطار،)

فلطابق فلسفلي.

فإل دفع) تم  فلقانوني:) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)

37) نا ر)2321)تحت رقم)25828.
جالصة وبيان

19 C

فستدرفك جطإ وقع بالجريد0 
فلرسلية عد  5638 بتاريخ

2 ربيع فمجر 1442 )18 نوفلرب 
 439P 2323)  باالعالن رقم
فلصفحتين 15551 و15552 

STE TRANS IZEMR 
SARL AU

عوضا عن):
 13.333 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

 رهم.
وعوضا عن):

محد )) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
13.333) رهم.
 قرأ ما  لي):

 133.333 (: فالآتلاعي) فلرأسلال 
 رهم.

ويقرأ):
محد )) (: فالآتلاعي) فلرأسلال 

133.333) رهم.
)فلباقي ال تغييب فيه.)

sj(business(center

ENEMA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

sj(business(center
 BD LARESISTANCE 81
 4EME(ETAGE(N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME(ETAGE
 N8، 20000، CASABLANCA

maroc
ENEMA شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 61 شارع 
اللة  اقوت زفوية مصطفى فملعاني 

رقم 16 رقم 4 مركز رياض   - 23333 
فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تغييب نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.429155

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2319 29) وليوز) في) فملؤرخ 
فألعلال) (« فلشركة من) تغييب نشاط 
فإلنشائية أعلال فلتبكيب فلعامة»)إلى)

»مكتب فلدرفسات و فالبحاث».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)2319)تحت رقم)723599.

1I

COMPTAFFAIRES

L›AIGLE D›OR

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

L›AIGLE D›OR شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فملقاومة فلحسنية 1 زنقة 17 رقم 

271 فلعالية - 23833 فملحلد ة 

فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23297

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) (2323 31) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 L’AIGLE فلوحيد) فلشريك  ذفت 

 133.333 رأسلالها) مبلغ  ( (D’OR

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

 17 زنقة) (1 شارع فملقاومة فلحسنية)

رقم)271)فلعالية)-)23833)فملحلد ة)

:)صعوبة في تحقيق) فملغرب نتيجة ل)

هدف فلشركة.

شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

رقم) (17 زنقة) (1 فلحسنية) فملقاومة 

فملحلد ة) (28833 (- فلعالية) (271

فملغرب.)
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و عين:

و) فرآاني  ( ( أشرف) فلسيد)0))

 144 تجزئة  اسلينة رقم) عنوفنه)ف))

كلصفي) فملغرب  فملحلد ة  (28833

)0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)33.

3I

JUDISCAL

MABTY INVESTEMENT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

JUDISCAL

 LOT(HAJ(FATEH(RUE 4 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA

MAROC

MABTY INVESTEMENT شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فألزهاري 2 

زنقة 78 رقم 8 حي فأللفة - 23263 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

483139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (12

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MABTY INVESTEMENT

صاحب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مطعم

فستيبف  و تصد ر.
فألزهاري) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
2)زنقة)78)رقم)8)حي فأللفة)-)23263 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فملبطي علر):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

حي) فلسيد فملبطي علر عنوفنه)ف))

 173 علار0) (87 فلسالم فلفرح م س)

فلبيضاء) فلدفر  (23263  15 شقة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حي) فلسيد فملبطي علر عنوفنه)ف))

 173 علار0) (87 فلسالم فلفرح م س)

فلبيضاء) فلدفر  (23263  15 شقة)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)2323)تحت رقم)754369.

5I

CAFIGEC

SKL FOOD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

SKL FOOD شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 29 زنقة 

فلفرفت معاريف  - 23133 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.423187

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم رفع) (2323 24) وليوز) في) فملؤرخ 

رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)»93.333 

إلى) »13.333) رهم») أي من)  رهم»)

«133.333) رهم»)عن طريق):))تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

غشت)2323)تحت رقم)741687.

6I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

TEAM LAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd(abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

TEAM LAB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 217, 

شارع إبرفهيم فلرو فني, إقامة 

فلفتح, فلطابق فألول فلشقة رقم 

3, فلدفرفلبيضاء,  - - فلدفرفلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

484541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 14) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 TEAM(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.LAB
فملعدفت) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلطبية
(,217 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
إقامة) فلرو فني,) إبرفهيم  شارع 
رقم) فلشقة  فألول  فلطابق  فلفتح,)
فلدفرفلبيضاء) (- (- ( فلدفرفلبيضاء,) (,3

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 HEALTH(INVEST(:((550(فلشركة

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
153)حصة) ( (: فلسيد ملزوق جالد)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد حسين أحلد شريف):))153 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
((: فلسيد أ ت رحال عبد فللطيف)
153)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
 HEALTH INVEST فلشركة)
أنوفل,) شارع  (132-133 عنوفنه)ف))
فلدفرفلبيضاء)-)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) جالد  ملزوق  فلسيد 
إقامة)14,)شقة)9)فلطابق)1)فملجلوعة)
عزوز,) أوال   فملحيط,) فضاء) (,7
فلدفرفلبيضاء)-)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

شريف) أحلد  حسين  فلسيد 
عنوفنه)ف))8,)زنقة أبو فلفرج فمسبهاني,)
فملعارف,) (,7 فلشقة) (,4 فلطابق)
فلدفرفلبيضاء)-)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

عبد) رحال  أ ت  فلسيد 
عالل) زنقة  (,23 عنوفنه)ف)) فللطيف 
(- فلدفرفلبيضاء) (,1 فلطابق) فلفا�سي,)

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) جالد  ملزوق  فلسيد 
إقامة)14,)شقة)9)فلطابق)1)فملجلوعة)
عزوز,) أوال   فملحيط,) فضاء) (,7

فلدفرفلبيضاء)-)فلدفرفلبيضاء)فملغرب
فلوفحد) عبد  صابر  فلسيد 
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محلد) فملالزم  زنقة  ( عنوفنه)ف))

(،24 شقة) (13 فلطابق) محرو  

(- فلدفرفلبيضاء) فملنصورية,) إقامة 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759665.

7I

CAFIGEC

HELLO SHOPPING

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

HELLO SHOPPING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 26 زنقة 

مرس فلسلطان فلشقة 3 فلطابق 

1 26 زنقة مرس فلسلطان فلشقة 

3 فلطابق 1 23133 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.481249

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))سامية))لسالمي)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (533

مربم)) ((0( فلسيد) ( 133)حصة لفائد0)

لسالمي بتاريخ)22) آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759272.

8I

FIDUBAC SARL

ALHAYTAM INSPIRATION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع  وسف فبن تاشفين 

 NADOR، فلشقة رقم 11 فلناضور

62000، nador(maroc

 ALHAYTAM INSPIRATION

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

5 رقم 11  فلريكواليس فلناظور - 

62333 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (23

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ALHAYTAM INSPIRATION

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

-مستحضرفت فلتجليل

-فلطباعة على فألشياء

فملنتجات) وتصد ر  -فستيبف  

فالستهالكية فلكبيب0.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فلناظور) فلريكواليس  ( (11 رقم) (5

62333)فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 23.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 233 ( (: فلسيد0 بوشرى فلعبدفوي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلعبدفوي) بوشرى  فلسيد0 
فلزنقة) فلريكوالريس  حي  عنوفنه)ف))
فلناظور) (62333 فلناظور) (11 رقم) (5

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعبدفوي) بوشرى  فلسيد0 
فلزنقة) فلريكوالريس  حي  عنوفنه)ف))
فلناظور) (62333 فلناظور) (11 رقم) (5

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3849.
9I

MOGA CONSEIL

 ENTREPRISE ASMA
SMIMOU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT(AU 1ER(ETGAE(LOTIS(LA
 LAGUNE(N 468 ESSAOUIRA ،

44333، فلصوير0 فملغرب
 ENTREPRISE ASMA SMIMOU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 1 و 
2 تجزئة بوآاها مركز سليلو علالة 

فلصوير0 تلانار سليلو - 44353 
فلصوير0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5327
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 24) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 ENTREPRISE فلوحيد) فلشريك 
رأسلالها) مبلغ  ( (ASMA SMIMOU
مقرها) وعنوفن  93.333) رهم 
فإلآتلاعي علار0)1)و)2)تجزئة بوآاها)
مركز سليلو علالة فلصوير0 تلانار)
فملغرب) فلصوير0  (44353 (- سليلو)

نتيجة ل):)فلشركة لم تحقق في رقم)

معامالت مهم مند نشأتها.

و حد  مقر فلتصفية ب علار0)1)و)

2)تجزئة بوآاها مركز سليلو علالة)

 44353 (- سليلو) تلانار  فلصوير0 

فلصوير0 فملغرب.)

و عين:
و) ( رضوفن) ( رشيد) فلسيد)0))

سليلو) وآلاعة  مركز  عنوفنه)ف))

فلصوير0) (44353 فلصوير0) فقليم 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)31) نا ر)

2321)تحت رقم)31.

13I

aaf

YANASTAR DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

aaf

 AV OMAR IBN KHATTAB RES

 MAS(PALOMAS 2 3eme(etg

n°75، 90000، TANGER(MAROC

  YANASTAR DISTRIBUTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع رقية 

 1- بني مكا 0  طنجة - 93333 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 33) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. YANASTAR DISTRIBUTION

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع),)شرفء)

موف ) (، فستيبف  و تصد ر موف  فلبناء)

فالحية)،)كهربائية وعقاقيب مختلفة)

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقية  1-)بني مكا 0))طنجة)-)93333 

طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عدنان فلسفياني)):))5.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 5.333 ( (: فلسيد نوفل فلسفياني)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد  اسين))فلسفياني):))5.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد عا ل))فلسفياني)):))5.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عدنان فلسفياني))عنوفنه)ف))

شارع سيدي محلد بن عبد هللا رقم)

14)فلطابق)1)فلشقة)1)طنجة)93333 

طنجة فملغرب.

فلسيد نوفل فلسفياني عنوفنه)ف))

شارع وف  فليان فقامة قرطبة)8)طابق)

طنجة) (93333 طنجة) (6 شقة) (2

فملغرب.

فلسيد  اسين))فلسفياني عنوفنه)ف))

 93333 ( فنجتبف) ( كيلينكدن) (68

أوكسفور  فنجتبف.

فلسيد عا ل))فلسفياني عنوفنه)ف))

 93333 فنجتبف) هيد نكدن  (5

أوكسفور  فنجتبف.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عدنان فلسفياني عنوفنه)ف))

شارع سيدي محلد بن عبد هللا رقم)

14)فلطابق)1)فلشقة)1)طنجة)93333 

طنجة فملغرب

فلسيد  اسين))فلسفياني عنوفنه)ف))

 93333 فنجتبف) ( كيلينكدن) (68

أوكسفور  فنجتبف

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238158.

11I

fidu(ika(consulting

STE DEROUA FER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

fidu(ika(consulting

 hay(sadri(gr 1 rue 72 n°64 etg 2

 casablanca ، 20700، casablanca

maroc

STE DEROUA FER شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 14  زنقة 

فلقصر فملعاريف فلدفرفلبيضاء - 

23333 فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6631

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 13) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

 STE DEROUA فلوحيد) فلشريك 

133.333) رهم) )مبلغ رأسلالها) (FER

زنقة) ( (14 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)

(- فلدفرفلبيضاء) فملعاريف  فلقصر 

فملغرب نتيجة) فلدفرفلبيضاء) (23333

ل):)فلفسخ فملسبق للشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب)14))زنقة)

(- فلدفرفلبيضاء) فملعاريف  فلقصر 

23333)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

فلسيد)AHMED  LYOUSFI(((0)و)

زنقة فلقصر فملعاريف) ( (14 عنوفنه)ف))

فلدفرفلبيضاء) (23333 فلدفرفلبيضاء)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

)وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)14))زنقة)

فلقصر فملعاريف فلدفرفلبيضاء

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

31) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بربشيد)

2323)تحت رقم)1674.

12I

CAF MAROC

DAR RATI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

DAR RATI شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بني توزين 

مجلع فلنور فلطابق فلسفلي رقم 1 - 

93333 طنجة فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.132389

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)32) آنرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلطابق) فلنور  مجلع  توزين  »بني 

طنجة) (93333  -  1 رقم) فلسفلي 

فلرياض) تجزئة  (57« إلى) فملغرب»)

فلطابق)1  - 93333)طنجة))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)233.

13I

HELP ENTREPRISE

BEECREA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

BEECREA شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحسنية 2 
زنقة 3 رقم 111 بن مسيك - 23553 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.333573

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 14) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

مبلغ) ( (BEECREA فلوحيد) فلشريك 
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
زنقة) (2 فلحسنية) فإلآتلاعي  مقرها 
 23553 (- مسيك) بن  (111 رقم) (3

فلدفرفلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)عدم)

بلوغ فملرفم.

و حد  مقر فلتصفية ب فلحسنية)
2)زنقة)3)رقم)111)بن مسيك فملغرب)

23553)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))فاطلة فلزهرفء))فملنوزي)

مجلوعة) فالمان  فقامة  عنوفنه)ف)) و 

 13 شقة) (32 طابق) (179 علار0) (22

فملغرب) فلدفرفلبيضاء) (23523 ( ع س)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 35 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763286.

15I
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FICODEF

SOMINEX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

فملغرب
SOMINEX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 43 
تجزئة فملالحي فلرفا ف  - 31333 

صفرو فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1689

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 نونرب) (19 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.433.333) رهم»)
 1.533.333« إلى) «133.333) رهم»)
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
33) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

2323)تحت رقم)631.
16I

HELP ENTREPRISE

ALEA FOOD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
ALEA FOOD شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كلم 9 
زنقة فلجد د0 فملنطقة فلصناعية 
ليساسفة فلدفرفلبيضاء رفع رفس 

مال فلشركة باآرفء مقاصة مع   ون 
فلشركة فملحد 0 فملقدفروفملستحقة 

23733 فلدفرفلبيصاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.159489

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) (2323 39) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «4.753.333) رهم»)

«1.253.333) رهم»)إلى)»6.333.333 

 رهم»)عن طريق):))إ ماج فحتياطي أو)

أرباح أو عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 35 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763285.

17I

)فشرف مكتب):)فملحاسبة و  رفسة فملشاريع))لالستاذ)

 call(Management(technologie(et(فسليلاني

services

 STE SOIL INJECTION SARL

AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فشرف مكتب : فملحاسبة و  رفسة 

 call فملشاريع  لالستاذ فسليلاني

 Management(technologie(et

services

رقم 18 فلطابق فالول و فلثاني  زنقة 

موريتانيا فلوف  فالحلر فلرشيد ة ص 

- ب : 83، 52333، فلرشيد ة فملغرب  

- عــــــلـــــى فآـــــــرفءفت

 STE SOIL INJECTION SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مزرعة 

فغجيد بويبال ن آلاعة سيدي  حيا 

فلريش - 52433 فلريش فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2335

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 أكتوبر) (31 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))كاميليا بن زفك)

 133 حصة فآتلاعية من أصل) (53

)0))عبد فلعالي)) )فلسيد) حصة لفائد0)

فوشيشة بتاريخ)31)أكتوبر)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بليدلت)

2321)تحت رقم)8/2021.

18I

FICASUD

REMPARTS BAB JDID

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إنشاء)فرع تابع للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

REMPARTS BAB JDID شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 RUE ,4 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

DES TEMPLES - فلحي ففشتوي 

مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13911

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) (2315 أكتوبر) (23 في) فملؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

 RIAD MARRAKECH BY فلتسلية)

بالعنوفن) فلكائن  و  (HIVERNAGE

زفوية زنقة فلدكتور ليناريس و زنقة)

 43333 (- مرفكش) فملعاش  عرصة 

طرف) من  فملسيب  و  فملغرب  مرفكش 

فلسيد)0))بناني أحلد).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

23) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2316)تحت رقم)77853.

19I

MON COMPTABLE SARL

SUTRAPUB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SUTRAPUB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلنصر 

زنقة أحد رقم 33 - 63333 وآد0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

36369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 33) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SUTRAPUB

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)وفالشغال فملختلفة.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فلنصر)

وآد0) (63333  -  33 رقم) أحد  زنقة 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد بوزيان فحلد):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد زف دي طارق):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فحلد  بوزيان  فلسيد 

قصر زناكة)61334)فكيك فملغرب.
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فلسيد طارق زف دي عنوفنه)ف)) وتر)

 63333 فنجر0) فانس  بحرفوين  منار 

وآد0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد زف دي طارق عنوفنه)ف)) وتر)

 93363 فنجر0) فانس  بحرفوين  منار 

طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)133.

23I

FICASUD

REMPARTS BAB JDID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

REMPARTS BAB JDID شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 RUE ,4 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

DES TEMPLES - فلحي ففشتوي 

مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13911

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 

34) وليوز) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة) رأسلال  رفع  تم  (2316

»9.333.333) رهم») قدره) بلبلغ 

إلى) »15.333.333) رهم») من) أي 

طريق) عن  «24.333.333) رهم»)

فلشركة) مع   ون  مقاصة  إآرفء) ( (:

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

11)غشت) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2316)تحت رقم)81972.

22I

KBH CONSULTING

MEZZFEZ
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
MEZZFEZ شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 17 قصبة 
فلشلس فاس آد د فاس - 33333 

فاس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.62155

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
رفع) تم  (2323 نونرب) (16 في) فملؤرخ 
رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)»26.433 
إلى)  رهم»)أي من)»663.333) رهم»)
«686.433) رهم»)عن طريق):))تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
29) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3842.

24I

FICASUD

REMPARTS BAB JDID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إضافة تسلية تجارية أو شعار)

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
REMPARTS BAB JDID »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
 RUE ,4 :وعنوفن مقرها فالآتلاعي
DES TEMPLES - فلحي ففشتوي 
مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.13911

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)21) نا ر)2319)تقرر)

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 O’BARBIER - SKY

KOUTOUBIA
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
مارس) (27 بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2319)تحت رقم)133941.
25I

KBH CONSULTING

MEZZFEZ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
MEZZFEZ شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
و عنوفن مقرها فالآتلاعي 17 قصبة 
فلشلس فاس آد د فاس - 33333 

فاس .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.62155

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2323 نونرب) (19 فملؤرخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0»)إلى)»شركة)

فملساهلة».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
36) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)58/020.
26I

MARO FIDUS

Société DOUKKALA METAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc

 Société DOUKKALA METAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 12, بلوك 
»أ» علار0 4 رياض فلسالم فلجد د0 - 

24333 فلجد د0 فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.13899

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 نونرب) (25 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«933.333) رهم»)أي من)»133.333 
عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالجد د0))بتاريخ)35) نا ر)

2321)تحت رقم)13.
28I

MARO FIDUS

INITIAL BATIMENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc

INITIAL BATIMENT شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  224, 

فلحرية 1 فلطابق 3 فلرقم 9 فلعالية- 
فملحلد ة - 28823 فملحلد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
26467

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 أكتوبر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:



1931 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.INITIAL BATIMENT

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفلخدمات) فملقا ضة  فلبناء,)

فإلنشائية) فألعلال  مختلف  فلعامة,)

وفألعلال) فلخضرفء) وفملساحات 

وفلتكييف) وفلسباكة  فلكهربائية 

,)فلتصليم) ,نجار0 فألملنيوم وفلخشب)

وفلد كور.

(,224 ( (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

9)فلعالية-) 3)فلرقم) 1)فلطابق) فلحرية)

فملحلد ة)-)28823)فملحلد ة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( حنان) فلسيد0 حالب 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 حالب حنان))عنوفنه)ف))1 

زفوية شارع أميل زوال))وزنقة روكروى)

 22 شقة) (6 طابق) ب  بالص  فقامة 

فلبيضاء) (23382 ( فلبيضاء) بلفد ر 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 حالب حنان))عنوفنه)ف))1 

زفوية شارع أميل زوال))وزنقة روكروى)

 22 شقة) (6 طابق) ب  بالص  فقامة 

فلبيضاء) (23382 ( فلبيضاء) بلفد ر 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)33)نونرب)

2323)تحت رقم)1441.

29I

FIMAG

PERFORME DESIGN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIMAG

67 زنقة 15 رياض فلعالي 

فلدفرفلبيضاء ، 23553، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

PERFORME DESIGN  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رقم 2 

علار0 س 339 مجلوعة فلضحى 

2 سيدي مومن - 23433 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

. 443427

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( ( (PERFORME DESIGN
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
علار0 س) (2 رقم) ( مقرها فإلآتلاعي)

سيدي) (2 فلضحى) مجلوعة  (339

مومن)-)23433)فلدفر فلبيضاء)فملغرب)

نتيجة ل):)توقيف فلنشاط.
 2 رقم) ( و حد  مقر فلتصفية ب)

 2 فلضحى) مجلوعة  (339 علار0 س)

سيدي مومن)-)23433)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.)

و عين:

و) فلخطاب  ( سعيد) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))بلوك فو رقم)253)حي فلهدى)

((0( أكا  ر فملغرب كلصفي) ( (83373

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758585.

31I

COFISCOM

BERKACIM
إعالن متعد  فلقرفرفت

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

BERKACIM »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 95 

طريق آد0 حي فلدفجلة - 63333 

بركان فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.3625

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)34) نا ر)2321

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
رفع رأسلال فلشركة:من)1.333.333 

وذلك) 1.383.333) رهم  فلى)  رهم 

فآتلاعية) حصة  (3.833 بانشاء)

آد د0 بقيلة)133) رهم للحصة))))))))))))))))))))

على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 

فلشركة:من) رأسلال  جفض  ما لي:)

 1.333.333 فلى) 1.383.333) رهم 

 رهم وذلك بهدف فمتصاص فلعجز)

فملبين في فلقوفئم فلتبكيبية للشركة في)

31) آنرب)2319                 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:6 رقم) بند 

فملساهلات:فلسيد: فو ي) ما لي:)

حصة) محلد:2.533)

ي) و  ف  : لسيد ف ، عية آتلا ف

بكاي:2.533)حصة فآتلاعية،فلسيد:)

حصة) رشيد:2.533)  فو ي 

ي) و  ف  : لسيد ف ، عية آتلا ف

حسام:2.533)حصة فآتلاعية)))))))))))

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
فلشركة) فلشركة:رأسلال  رأسلال 

1.333.333) رهم مقسلة) مثبت في)

حصة فآتلاعية بقيلة) (13.333 فلى)

133) رهم للحصة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
34) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)03/2021.

34I

IBTI DOM

 INGENIERIE IMPORT
EXPORT L’ORIENTAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

IBTI DOM
 BD BEKKAY LAHBIL HAY
 HASSANI(BERKAN(N39 ،

63333، بركان فملغرب
 INGENIERIE IMPORT EXPORT

L’ORIENTAL شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : :76 زنقة 
بيب فنزرفن شقة 4 حي فلحسني بركان  

- 63333 بركان فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.5351

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 33)شتنرب) فملؤرخ في)
 INGENIERIE IMPORT EXPORT
L’ORIENTAL)شركة ذفت فملسؤولية)
 133.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
 76:  رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)
حي فلحسني) (4 زنقة بيب فنزرفن شقة)
فملغرب) بركان  (63333 (- ( بركان)
من) فلشركة  على  لتشطيب  نتيجة 
لللحكلة) فلتجاري  فلسجل  قائلة 
فالبتدفئية بربكان نتيجة فلتوقف عن)
فلعلل و فلتصفية فلنهائية للشركة و)
عنوفنها) فلغالي  فاتن  فلسيد0  عينت 
 PLAZA(PAVIA(N°27(2(DRACHA
كلصفية) (ALMERIA ESPAGNE
 INGENIERIE فملسلا0) للشركة 

.IMPORT EXPORT L’ORIENTAL
و عين:

فلسيد)0))فاتن))فلغالي و عنوفنه)ف))
 plazia(pavia(n27(2(drcha(almeria
 espagne(04005(almeria(espagne

كلصفي))0))للشركة.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1932

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
76)زنقة) 2323)وفي) 33)شتنرب) بتاريخ)
4)حي فلحسني بركان)) بيب فنزرفن شقة)

- 63333)بركان فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) آنرب) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)535.

36I

FIMAG

THURAYA TRAVEL SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض فلعالي 
فلدفرفلبيضاء ، 23553، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
  THURAYA TRAVEL SERVICE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 49 زنقة 
روما  - 23493 فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.  431181
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
   THURAYA TRAVEL SERVICE
1.333.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 
زنقة) (49 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 
23493)فلدفرفلبيضاء)فملغرب) (- ( روما)

نتيجة ل):)توقيف فلنشاط.
زنقة) (49 و حد  مقر فلتصفية ب)
روما))-)23493)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)

و عين:
أوشان) ( ( طارق) ( فلسيد)0))
إقامة) مكة  طريق  عنوفنه)ف)) و 
كاليفورنيا) (13 فيال) كاليفورنيا 
فملغرب) فلدفرفلبيضاء) (23153

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758586.

37I

CRI MEKNES

STE SOZMA TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

STE SOZMA TRAVAUX شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مجلوعة 

5 رقم 17 قرطبة - 53333 مكناس 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.44679

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

 STE(0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو

SOZMA TRAVAUX))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

فإلآتلاعي مجلوعة)5)رقم)17)قرطبة)

(: مكناس فملغرب نتيجة ل) (53333  -

آائحة كورونا..

و حد  مقر فلتصفية ب مجلوعة)

مكناس) (53333 (- قرطبة) (17 رقم) (5

فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))صالح فلد ن)))بوسحابة)

 17 رقم) (5 مجلوعة) عنوفنه)ف)) و 

فملغرب) مكناس  (53333 قرطبة)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)6.

39I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك فلوحيد

 LES - لي تغوا سور ش م م :

TROIS SOEURS SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 

فلوحيد

45، شارع فلعقبة، ، 44333، 

فلصوير0 فملغرب

 LES - لي تغوف سور ش م م :

TROIS SOEURS SARL  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 75 

زنقة فملالح،  - 44333 فلصوير0 

فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2549

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 21) آنرب) فملؤرخ في)

(: فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

 LES TROIS (- لي تغوف سور ش م م)

رأسلالها) مبلغ  ( ( (SOEURS SARL

مقرها) وعنوفن  533.333) رهم 

(- ( فملالح،) زنقة  (75 رقم) فإلآتلاعي 

(: فلصوير0 فملغرب نتيجة ل) (44333

هذف فلشركة لم  تحقق.

رقم) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فلصوير0) (44333 (- ( زنقة فملالح،) (75

فملغرب.)

و عين:

بوهدفل) ( عبد فلصا ق) فلسيد)0))

أزلف) تجزئة  (382 رقم) عنوفنه)ف)) و 

44333)فلصوير0 فملغرب كلصفي))0))

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

:)آرذ ما) فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

تبقى من ملتلكات فلشركة و بيعها و)

كدف تصفية فلد ون.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)33.

43I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

YASSINE DAK
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

YASSINE DAK شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلوحد0 3 رقم 3264 - 73333 

فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

17365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 24) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.YASSINE DAK

غرض فلشركة بإ جاز):)-بيع وشرفء)

فلسلك بالجللة.
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حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 73333  -  3264 رقم) (3 فلوحد0)

فلدفجلة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلهوني) فحلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فلهوني  فحلد  فلسيد 
 73333  3264 رقم) (3 فلوحد0) حي 

فلدفجلة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلهوني  فحلد  فلسيد 
 73333  3264 رقم) (3 فلوحد0) حي 

فلدفجلة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 35 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)11.
41I

TRACEMA MAROC

تورجومان
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

TRACEMA MAROC
 RUE AL KHOUZAM ,51

 HAY(ERRAHA   – 51, RUE(AL
 KHOUZAM(HAY(ERRAHA   –،

20200، Casablanca(MAROC
تورآومان شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلزرقتوني فقامة فلورو  59 فلطابق 
9 شقة 26 فلبيضاء فلبيضاء 23233 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.245695

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (16 فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

مبلغ) ( تورآومان) فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

فلزرقتوني) شارع  فإلآتلاعي  مقرها 

 26 9)شقة) 59)فلطابق) فقامة فلورو )

فلبيضاء) (23233 فلبيضاء) فلبيضاء)

فلشريك) قرر  (: ل) نتيجة  فملغرب 

نظرف) للشركة  فملسبق  فلحل  فلوحيد 

ووآو ) فلشركة  نشاط  لتوقف 

صعوبات أمام فستلرفر فالستغالل.

شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فلطابق) (59 فلزرقتوني فقامة فلورو )

9)شقة)26)فلبيضاء)فلبيضاء)23233 

فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) ( ( فلزويتني) ( ( ( فميلة) فلسيد)0))

 Rue Anatole France 14 عنوفنه)ف))

 1ER( Etage( El( Jadida( 24000

((0( كلصفي) فملغرب  فلجد د0 

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق)

فلشريك) عين  (: بالتصفية) فملتعلقة 

فلوحيد فلسيد0 فميلة فلزويتني

كل) وأعطاها  للشركة،) كلصفية 

عللية) إتلام  أآل  من  فلصالحيات 

حل فلشركة،)

مقر) فلوحيد  فلشريك  حد   كلا 

فلتصفية باملقر فالآتلاعي للشركة.)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763949.

42I

CRI MEKNES

 TRANSPORT EL AKKIOUI
SARL AU

إعالن متعد  فلقرفرفت

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 TRANSPORT EL AKKIOUI
SARL AU   »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فملتجر 

رقم 13 تجزئة فملنصور  - - مكناس 
فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.37315
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)23) آنرب)2323
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلبضائع لحساب) نقل  نشاط  وقف 
فلهدف) وتوسعة  ((-3.5T(فلغيب
نشاط) بإضافة  للشركة  فالآتلاعي 
نقل فألمتعة غيب فملصحوبة لحساب)

فلغيب))3.5T-))كنشاط رئي�سي.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
لحساب) فلبضائع  نقل  نشاط  وقف 
فلهدف) وتوسعة  ((-3.5T(فلغيب
نشاط) بإضافة  للشركة  فالآتلاعي 
نقل فألمتعة غيب فملصحوبة لحساب)

فلغيب))3.5T-))كنشاط رئي�سي.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)138.

43I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE  IMVM
إعالن متعد  فلقرفرفت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
STE  IMVM  »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شقة رقم 
6 علار0 9 مركب موالي إسلاعيل 

م.ج  - 53333 مكناس فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.46415

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)37)أكتوبر)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

بيع) و  شرفء) (: آد د) نشاط  فضافة 

فملوف  فلبيطرية وفملستهلكات

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تحويل فملقر فالآتلاعي فلحالي للشركة)

من شقة رقم)6)علار0)9)مركب موالي)

 2 رقم) إلى  مكناس  م.ج  إسلاعيل 

علار0)9)مركب موالي إسلاعيل م.ج)

مكناس

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فلنظام فألسا�سي لشركة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:3 رقم) بند 

فلبيطرية) فملوف   بيع  و  شرفء) ما لي:)

وفملستهلكات

على) فلذي  نص  (:4 رقم) بند 
9)مركب موالي) 2)علار0) )رقم) ما لي:)

إسلاعيل م.ج مكناس

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

33) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

2323)تحت رقم)4362.

44I

فالتقان للحسابات

 FATNI ET HAMMOUTI
TRANSPORT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فالتقان للحسابات

142 شارع مرفكش فلطابق فلثاني 
رقم 5 ، 62333، فلناظور فملغرب

 FATNI ET HAMMOUTI

TRANSPORT  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملعلل 
زف و - 62933 فلناظور فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 38) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 FATNI(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. ET HAMMOUTI TRANSPORT

نقل) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألمتعة غيب فملصحوبة لحساب فلغيب

فلنقل فلدولي وفلوطني للبضائع) (-

لحساب فلغيب

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

فملعلل زف و)-)62933)فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: حلوتي) مروفن  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) حلوتي  مروفن  فلسيد 

 وفر فوال  منصور فوال  ستوت زف و)

62933)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) حلوتي  مروفن  فلسيد 

 وفر فوال  منصور فوال  ستوت زف و)

62933)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3744.

45I

ف كو كونسيل

NY POWER

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ف كو كونسيل

26 حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة 2 

حي فلرفحة. ، 23553، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

NY POWER شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 197 

شارع فملقاومة طابق 6 - 23353 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

484793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 37) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 NY (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.POWER

أعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء.

 197 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 23353  -  6 طابق) فملقاومة  شارع 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.533.333) رهم،)مقسم كالتالي:

 15.333 ( (: ناجي  ونس) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ناجي  ونس  فلسيد 

تاشفين) إبن  شارع  فلسالم  إقامة 

G317)شقة)26  23343)فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ناجي  ونس  فلسيد 

تاشفين) إبن  شارع  فلسالم  إقامة 

G317)شقة)26  23343)فلدفرفلبيضاء)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)-.

46I

yami(distribution

VERRE CONTINENTAL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

verre(continental

 rue 28 n° 79 bis(hay(oued(fes ،

30000، FES(MAROC

VERRE CONTINENTAL شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

 RUE 28 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 N°79 BIS(HEY(OUED(FES(FES -

30000 FES(MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

64589

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (17

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 VERRE(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.CONTINENTAL

بإ جاز) فلشركة  غرض 

 FABRICATION ET (:

.TRANSFORMATION DE VERRE

 RUE 28 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 N°79(BIS(HEY(OUED( FES( FES( -

.33333 FES MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 CHHITI YASSINE فلسيد)

133) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 CHHITI YASSINE فلسيد)

 PARTIE BASSE  133 عنوفنه)ف))

 AIN KADOUS FES 33333 FES

.MAROC

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 CHHITI YASSINE فلسيد)

 PARTIE BASSE  133 عنوفنه)ف))

 AIN KADOUS FES 33333 FES

MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (35 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)2967.

47I

ف كو كونسيل

PETROMIOS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ف كو كونسيل

26 حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة 2 

حي فلرفحة. ، 23553، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

PETROMIOS شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 197 

شارع فملقاومة طابق 6 - 23353 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

484633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 17) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PETROMIOS

غرض فلشركة بإ جاز):)تاآر.

 197 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 23353  -  6 طابق) فملقاومة  شارع 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد شهركان حكيم)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد شهركان حكيم عنوفنه)ف))

74)شارع بطلي محلدبن فملكي ص س)

23243)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد شهركان حكيم عنوفنه)ف))

74)شارع بطلي محلدبن فملكي ص س)

23243)فلدفرفلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)-.

48I

ف كو كونسيل

MUSIC INSIDE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ف كو كونسيل

26 حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة 2 

حي فلرفحة. ، 23553، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

MUSIC INSIDE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 197 

شارع فملقاومة طابق 6 - 23353 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

482685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 MUSIC(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.INSIDE

بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملوسيقى عرب فإلنتبنت.

 197 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 23353  -  6 طابق) فملقاومة  شارع 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 43.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: فلسيد ماكسيم باتريس مونتويا)

233)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

فلسيد ماكسيم  فنيال ميشال روسو)

133) رهم) بقيلة) حصة  (233 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

مونتويا) باتريس  ماكسيم  فلسيد 
 43993 طوكيو) زنقة  (9 عنوفنه)ف))

بور و فرنسا.
ميشال) ماكسيم  فنيال  فلسيد 
بارك) زنقة    (21 عنوفنه)ف)) روسو 

45333)أورلين فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
مونتويا) باتريس  ماكسيم  فلسيد 
 43993 طوكيو) زنقة  (9 عنوفنه)ف))

بور و فرنسا
ميشال) ماكسيم  فنيال  فلسيد 
بارك) زنقة    (21 عنوفنه)ف)) روسو 

45333)أورلين فرنسا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)-.

49I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

HAMMOUDI FISH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 
صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب
HAMMOUDI FISH شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلنهضة 
رقم 2497 - 73333 فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
17357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HAMMOUDI FISH

غرض فلشركة بإ جاز):)-بيع وشرفء)

فلسلك بالجللة.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلنهضة رقم)2497 - 73333)فلدفجلة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: بنز نا) ف ريس  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بنز نا  ف ريس  فلسيد 

 73333 بوفريكو) فلصناعي  فلحي 

فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بنز نا  ف ريس  فلسيد 

 73333 بوفريكو) فلصناعي  فلحي 

فلدفجلة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)26.

53I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك فلوحيد

اليزي اموبيليي ش م م 

 ALIZES - للشريك الوحيد

IMMOBILIER SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 

فلوحيد

45، شارع فلعقبة، ، 44333، 

فلصوير0 فملغرب
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فليزي فموبيليي ش م م للشريك 
 ALIZES IMMOBILIER - فلوحيد
SARL AU  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 3، 
زنقة حاحا فلتجزئة فلخامسة، - 

44333 فلصوير0 فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.965

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)26)نونرب)2323)تم))تحويل))
للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلتجزئة) حاحا  زنقة  (،3 »رقم) من)
فلصوير0) (44333 (- فلخامسة،)
سوق) (133 رقم) » كان  إلى) فملغرب»)
 44333 (- فلصوير0) فقليم  أكرض،)

تلنار-أكرض))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)12) نا ر)

2321)تحت رقم)39.
51I

IB PARTNERS

TRAVAST MAROC ترافاست 
ماروك

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC
TRAVAST MAROC ترففاست 
ماروك شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 12 زنقة 
صربي بوآلعة -  - 23343 فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.236277

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 شتنرب) (39 في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
 TRAVAST فلوحيد) فلشريك  ذفت 

مبلغ) ( ماروك) ترففاست  (MAROC
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
صربي) زنقة  (12 فإلآتلاعي) مقرها 
فلدفر فلبيضاء)) (23343 (- ( (- بوآلعة)
حبية) تصفية  ( (: ل) نتيجة  فملغرب 
لعدم نجاح فملشروع بسبب فملنافسة)

فلحا 0.
و حد  مقر فلتصفية ب))آليلة)3 
فلزنقة)13)فلرقم)44 - 23353))فلدفر)

فلبيضاء))فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))محلد)))رفيع و عنوفنه)ف))
آليلة)3)فلزنقة)13)فلرقم)44 23453   
((0( فملغرب كلصفي) ( فلبيضاء) فلدفر 

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)749173.
53I

SARTECVELECTRIQUE

سارت إلكتريك
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SARTECVELECTRIQUE
 BD(DE(LA(LIBERTE 3EME

 N°10 ETG(APPT(N°5، 20120،
CASABLANCA MAROC

سارت إلكتب ك شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 شــارع  
فلحــريـــة  فلطــابـق فلثــالث  شـقــــــة  
رقـــــــم  5  -   فلـــــــــدفر  فلبـيـضــــــاء .   - 
23123 فلـــــــــدفر  فلـبـيـضاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
. 461.381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 مارس) (16
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

سارت) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

إلكتب ك.

غرض فلشركة بإ جاز):)

)فلــتــــــجــــــــــــار0).)

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)13)شــارع))

فلحــريـــة))فلطــابـق فلثــالث))شـقــــــة))رقـــــــم))

 23123 (- ( ( (. فلبـيـضــــــاء) ( فلـــــــــدفر) ( ( (- ( (5

فلـــــــــدفر))فلـبـيـضاء))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد حسن بو الح):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بو الح  حسن  فلسيد 

عزوز  فربوعز0))) أوال   محفوظ   وفر 

27223)فلدفر فلـبـيـضاء))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بو الح  حسن  فلسيد 

عزوز  فربوعز0)) أوال   محفوظ   وفر 

27223)فلدفر فلـبـيـضاء))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 ونيو)2323)تحت رقم)))735.154.

54I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE GSM EL MADINA
إعالن متعد  فلقرفرفت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

                        STE GSM EL MADINA

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: مجلوعة 

4 رقم 143 برج موالي علر - 53333 

مكناس فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.44317

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)24)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تفويت آليع حصص فلسيد حسن)

حصة فلى) ((1333( حدو�سي فلتي هي)

فلسيد علي علاري)

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

حدو�سي) حسن  فلسيد  فستقالة 

مسيب) علاري  علي  فلسيد  تعيين  و 

للشركة

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فلنظام فألسا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:7-6 رقم) بند 

تفويت آليع حصص فلسيد) ما لي:)

فلى) ( ((1333( حسن حدو�سي فلتي هي)

فلسيد علي علاري لتصبح فلحصص)

133) رهم) بقيلة) حصة  (1333

للحصة)))

فلذي  نص على) (:14-42 بند رقم)

ما لي:)تعيين فلسيد علي علاري مسيب)

وحيد للشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)126.

55I
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STE AGEFICO SARL

DATA MIRAKL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع علر فلخيام فلطابق فلثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة فملغرب

DATA MIRAKL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي بوبانة 

فقامة ف كاليبتوس رقم 67 تحت 

فر�سي - 93333 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (19

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 DATA (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.MIRAKL

غرض فلشركة بإ جاز):)فلربمجة و)

تجار0 فألآهز0 فملعلوماتية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي بوبانة)

تحت) (67 رقم) ف كاليبتوس  فقامة 

فر�سي)-)93333)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 53 ( (: فلجزفر) جد جة  فلسيد0 

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

فلسيد فملو ن محلد فملهدي):))53 

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 جد جة فلجزفر عنوفنه)ف))

مدشر وال  فلفتوح قيا 0 حد فلغربية)

93353)أصيلة فملغرب.

فملهدي) محلد  فملو ن  فلسيد 

إ فيب)) هنبي  ونون  شارع  عنوفنه)ف))

1333)بروكسيل بلجيكا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 جد جة فلجزفر عنوفنه)ف))

مدشر وال  فلفتوح قيا 0 حد فلغربية)

93353)أصيلة فملغرب

فملهدي) محلد  فملو ن  فلسيد 

إ فيب)) هنبي  ونون  شارع  عنوفنه)ف))

1333)بروكسيل بلجيكا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)237928.

57I

FIDUCIAIRE 2336

 LAAYATTI INTERNATIONAL

CONSULTNG
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc

 LAAYATTI INTERNATIONAL

CONSULTNG شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 52 تجزئة 

أمين سيدي معروف - 23283 

فف فرفلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.273877

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 نونرب) (19 فملؤرخ في)

 LAAYATTI INTERNATIONAL

ذفت) شركة  (CONSULTNG

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

سيدي) أمين  تجزئة  (52 فإلآتلاعي)

فف فرفلبيضاء) (23283 (- معروف)

فملغرب نتيجة لصعوبات تجارية.

و عين:
و) فلعياطي  ( بسام) فلسيد)0))
مسلم) فمام  زنقة  (58 عنوفنه)ف))
فلوفزيس)23333)فف فرفلبيضاء)فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)19)نونرب)2323)وفي)52)تجزئة)
 23283 (- معروف) سيدي  أمين 

فف فرفلبيضاء)فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 35 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763399.
58I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

DIGITAL MOVE
إعالن متعد  فلقرفرفت

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
DIGITAL MOVE  »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فقامة 
كلال بارك سنتب ، مبنى أ ، مكتب 
رقم 17 ، طابق 3 في فملحلد ة - 

28813 فملحلد ة فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.26885

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)37)أكتوبر)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1- رقم) قرفر 
ما لي:)تفويت فلحصص):)وففق فلجلع)
فلسيد حلز0) فلعام غيب فلعا ي على:)
في) ولد  (، فلجنسية) مغربي  (، عزوني)
 09/10/1994 بتاريخ) فاس  أكدفل 
(، (CD484561 رقم) (CIN حامل) (،
 IMM( D4( N( °( 1( HAY في) مقيم 
 333( 333)سهًلا) ببيع) (، (ZAZA-FES
133) رهم لكل سهم)) سهًلا بسعر)
للسيد محلد) فملذكور0  فلشركة  من 

فإل ري�سي سيدي عي�سى من فلجنسية)
بتاريخ) فاس  في  فملولو   (، فملغربية)
16/4/1996)،)صاحب رقم)CIN)رقم)
 RCE AMINE CD554413)فملقيم في)
 APPT 14 AV ROI HOUCINE
قيلة فألسهم) (.RTE IMOUZER-FES
فالآتلاعية فملتنازل عنها)33.333.33 
 رهم))ثالثة وثالثون ألف  رهم).)تم)
بيع) بسعر  سهم)) (333( فألسهم) بيع 
محلد) فلسيد  و  للسهم.) 133) رهم 
في) ولد  (، مغربي فلجنسية) (، رحلاني)
حامل) (، (12/19/1995 وآد0 بتاريخ)
رقم)CIN)رقم)F543144)ويقيم في حي)
وآد0) (9- رقم) (، ،)شارع  افا) فلقدس)
333)سهًلا))333)سهًلا بسعر) ،)ببيع)
فلشركة) من  سهم)) لكل  133) رهم 
فإل ري�سي) محلد  للسيد  فملذكور0 
سيدي عي�سى من فلجنسية فملغربية)
،)فملولو  في فاس بتاريخ)16/4/1996 
 CD554413(رقم(CIN(صاحب رقم(،
 RCE AMINE APPT 14 AV(فملقيم في
ROI HOUCINE RTE IMOUZER-
فالآتلاعية) فألسهم  قيلة  (.FES
فملتنازل عنها)33.333.33) رهم))ثالثة)
تم بيع فألسهم) وثالثون ألف  رهم).)
133) رهم) بيع) بسعر  سهم)) (333(
للسهم.)بعد عللية بيع فألسهم)،)تقرر)
فلجلع فلعام غيب فلعا ي وتوففق على)
فلسيد) تخصيص فألسهم فملباعة إلى:)

محلد فإل ري�سي سيدي عي�سى
قرفر رقم)-2:)فلذي  نص على ما لي:)
فلغرض من) (: توسيع غرض فلشركة)
فلشركة هو:)مقدمو فلخدمات فلرقلية)
 لكنها تنفيذ أي علليات متوففقة أو)
على) (، تتعلق بهذف فلغرض فملؤس�سي)
فلغرض فلحصري) ( وآه فلخصوص:)
للشركة هو تنفيذ فألنشطة فإلعالنية)
فإلعالن) لشبكات  بها  فلخاصة 
ومقدمي) ووكاالت فإلعالن وفلوسطاء)
نشاط) أي  فلرقمي.) فإلعالن  جدمات 
عقد) أي  بتوقيع  قم  (، معاملة) وأي 
إآرفء) أي  فعتلا   (، عام) وبشكل  (،
بشكل مباشر أو غيب مباشر) (، يهدف)
لتحقيق هدف) (، أو يعترب ذف صلة) (،
في) بأنشطة  فلقيام  أعاله.) فلشركة 
وتلثيل) (، تقد م فلخدمات فإلعالنية)
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وفإلعالن) (، وفستغاللها) فإلعالنات 
ومبيعات) (، فإلنتبنت) شبكة  على 
فإلعالنات)،)وفلتسويق عرب فإلنتبنت)،)
وتسويق فأل فء)،)وفلتسويق بالعلولة)
(، وفلتسويق عرب فلرب د فإللكتبوني) (،
وفلتجار0 فإللكتبونية)،)بلا في ذلك أي)
بعد) نشاط إعالني على وسيط عن 
تطويرها.) أو  لها  للتبويج  تقنية  وأي 
شبكات) جالل  من  فلبيانات  بيع 
فالتصاالت) شبكات  على  فلبيانات 
وغيبها) فملحلولة  فلكلبيوتر  وأآهز0 
فلوسائط) محتوى  أآهز0  من 
إ فر0 فلخا م) ؛) فملتعد 0 فإللكتبونية)
فلربمجيات) وتسويق  وتطوير  إ فر0 
وفالتصاالت) فملعلومات  وتكنولوآيا 
إ فر0 فألنشطة فلتجارية وفإلعالنية) ؛)

وفلتسويقية على فإلنتبنت)؛
على) فلذي  نص  (:3- رقم) قرفر 
ما لي:)تحويل فملرقر فلرئي�سي للشركة)
تحويل فملرقر فلرئي�سي للشركة قرر) (:
فملسجل) فملكتب  نقل  فلعام  فلجلع 
فلزرقطوني) شارع  (59 من:) للشركة:)
فلطابق فلثالث رقم)8)ء)فلدفر فلبيضاء)
(، بارك) كامل  ريزيد نس  مركز  فلى:)
(، (3 طابق) (، (17 مكتب رقم) (، مبنى أ)

فملحلد ة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
مقدمو) هو:) فلشركة  من  فلغرض 
تنفيذ) فلرقلية  لكنها  فلخدمات 
فلتي) أو  فملتوففقة  فلعلليات  آليع 
تتعلق بهذف فلغرض فملؤس�سي)،)وعلى)
فلتسويق فلرقمي) (- ( وآه فلخصوص:)
عرب) فلبيع  موفقع  وتشغيل  وإ فر0 
فإلنتبنت وفلربمجة وفلتحليل وتصليم)
فلخصوص:)) وآه  ؛على  فلكلبيوتر)
فلغرض فلحصري للشركة هو تنفيذ)
بها) فلخاصة  فإلعالنية  فألنشطة 
فإلعالن) ووكاالت  فإلعالن  لشبكات 
ومقدمي جدمات فإلعالن) وفلوسطاء)
(، معاملة) وأي  نشاط  أي  فلرقمي.)
عام) وبشكل  (، عقد) أي  بتوقيع  قم 
بشكل) (، يهدف) إآرفء) أي  فعتلا   (،
مباشر أو غيب مباشر)،)أو يعترب ذف صلة)
،)لتحقيق هدف فلشركة أعاله.)فلقيام)

بأنشطة في تقد م فلخدمات فإلعالنية)

وفستغاللها) فإلعالنات  وتلثيل  (،

(، فإلنتبنت) شبكة  على  وفإلعالن  (،

وفلتسويق عرب) (، ومبيعات فإلعالنات)

فإلنتبنت)،)وتسويق فأل فء)،)وفلتسويق)

فلرب د) عرب  وفلتسويق  (، بالعلولة)

فإللكتبونية) وفلتجار0  (، فإللكتبوني)

بلا في ذلك أي نشاط إعالني على) (،

للتبويج) وسيط عن بعد وأي تقنية 

من) فلبيانات  بيع  تطويرها.) أو  لها 

جالل شبكات فلبيانات على شبكات)

فلكلبيوتر) وأآهز0  فالتصاالت 
فملحلولة وغيبها من أآهز0 محتوى)

؛) فإللكتبونية) فملتعد 0  فلوسائط 

إ فر0 وتطوير وتسويق) فلخا م  إ فر0 

فملعلومات) وتكنولوآيا  فلربمجيات 

وفالتصاالت)؛)إ فر0 فألنشطة فلتجارية)

وفإلعالنية وفلتسويقية على فإلنتبنت)؛

بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

(: )فملقر فلرئي�سي للشركة في) تم إنشاء)

مركز ريزيد نس كامل بارك)،)مبنى أ)،)

مكتب رقم)17)،)طابق)3)،)فملحلد ة

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

ساهم فلشريك فلوحيد للشركة وهو:))

فلسيد محلد إ ري�سي سيدي عي�سى)

،)بلعدل)1333)سهم)،)أو بلبلغ مائة)

ألف  رهم)133333.33) رهم

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

بلبلغ) فلشركة  مال  رأس  تحد د  تم 

133333.33) رهم))مائة ألف  رهم))

سهم) )ألف)) (1333 إلى) مقسلة  (،

مائة) )وفحد  133.33) رهم) بقيلة)

بالكامل) مدفوعة  (، لكل منها)  رهم))

 1333 إلى) (1 من) فألرقام  تحلل  (،

على) فلوحيد  لللساهم  وتخصص 

فلسيد محلد إ ري�سي) (- فلنحو فلتالي:)

((، 1333سهم) بنسبة) عي�سى  سيدي 

منها مرقلة) لكل  133.33) رهم  من)

من)1)إلى)1333

على) فلذي  نص  (:35 رقم) بند 

ما لي:)تم تعيين فلسيد محلد إ ري�سي)
رقم) (CIN حامل) (، عي�سى) سيدي 

CD554413)،)فملسيب فلوحيد للشركة)

لفتب0 غيب محد 0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)51.

59I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

SIMLESS INTERNATIONAL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT

ET CONSEIL

 RES(MIMOUZA(IMM(D 3EME

 ETAGE(APP 10, CITE(FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

 SIMLESS INTERNATIONAL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 7 

علار0 24 إقامة بيتي سكن فلحي 

فملحلدي  - 83333  فكا  ر فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

45641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 34) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SIMLESS INTERNATIONAL

تجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتصد ر فلسلك.
 7 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلحي) سكن  بيتي  إقامة  (24 علار0)

فملحلدي))-)83333))فكا  ر فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

شيخ) رفيق  محلد  عارف  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

شيخ) رفيق  محلد  عارف  فلسيد 

(- وفي) كرين  22) وبييب  عنوفنه)ف))

تينكلي)-)ويكفيلد فملللكة فملتحد0.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

شيخ) رفيق  محلد  عارف  فلسيد 

(- وفي) كرين  22) وبييب  عنوفنه)ف))

تينكلي)-)ويكفيلد فملللكة فملتحد0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

36) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97824.

63I

Etude Notariale Maître Nadia EL GAOUZI

PRIMAPRO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

 Etude Notariale Maître Nadia

EL GAOUZI

 Angle(rues(Mamoun(Mohamed

 & Abou(Hassan(Sghir(Maârif،

20360، Casablanca(Maroc

PRIMAPRO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلدفر 

فلبيضاء، شارع بوركون، زنقة آعفر 

فبن حبيب، فقامة فملشرق 2،فلطابق 

فالول، شقة   - 23353 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 فربف ر) (27 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
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ناصر كرتومي) ((0( فلسيد) تفويت 
 83 أصل) من  فآتلاعية  حصة  (13
فحلد) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 
فربف ر) (27 بتاريخ) فلحافظ  فملهدي 

.2323
ناصر كرتومي) ((0( فلسيد) تفويت 
 83 أصل) من  فآتلاعية  حصة  (35
شاكيب) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

كوش بتاريخ)27)فربف ر)2323.
ناصر كرتومي) ((0( فلسيد) تفويت 
 83 أصل) من  فآتلاعية  حصة  (35
)0)) وسف) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

قالب بتاريخ)27)فربف ر)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 34 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)2323)تحت رقم)752738.

61I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

OD TECHNIQUE
شركة فلتضامن
تفويت حصص

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 
صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب
OD TECHNIQUE شركة فلتضامن
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي وف  

فلشياف رقم 82 - 73333 فلدفجلة 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13431
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 شتنرب) (18 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلهاشمي رفقي) ((0( تفويت فلسيد)
475)حصة فآتلاعية من أصل)475 
فلحسين) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

عرفي بتاريخ)18)شتنرب)2323.
تفويت فلسيد))0))محلد زوبيب)25 
حصة فآتلاعية من أصل)25)حصة)
عرفي) ( فلحسين) ((0( فلسيد) ( لفائد0)

بتاريخ)18)شتنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 13 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

أكتوبر)2323)تحت رقم)933.

62I

MANAGEX

SIFOCASH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة فلشهدفء حي فلحسني 

بركان ، 63333، بركان فملغرب
SIFOCASH  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

219 شارع محلد فلخامس سيدي 
سليلان شرفعة  - 63333 بركان  

فملغرب 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7521
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2319 13) وليوز)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SIFOCASH
فلتبا ل) ( (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلنقدي;)فلتحويل فلوطني وفلدولي;زفئد))

ف فء)فلضرفئب).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)219 
شارع محلد فلخامس سيدي سليلان)

شرفعة))-)63333)بركان))فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 933 ( (: ( فلسيد فلفشتالي  وسف)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 133 ( (: ( فلسيد0 فلفشتالي فا  ة)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلفشتالي  وسف)) فلسيد 
عنوفنه)ف))رقم)4)زنقة)546)حي سيدي)
علي بن  خلف فلسفلي))63333)بركان))

فملغرب).
فلسيد0 فلفشتالي فا  ة))عنوفنه)ف))
546)حي سيدي علي بن) زنقة) (4 رقم)
 خلف فلسفلي))63333)بركان))فملغرب)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلفشتالي  وسف))عنوفنه)ف))
546)حي سيدي علي بن) زنقة) (4 رقم)
 خلف فلسفلي))63333)بركان فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
35) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)07/2021.

64I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

PRIMA FISH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين ملثل قانوني للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 
صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب
PRIMA FISH »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي 

فلوكالة رقم 2733 - 73333 فلدفجلة 
فملغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.11181
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
وتبعا) (2323 13) آنرب) في) فملؤرخ 
تعيين) تقرر  فلحالي  فملسيب  الستقالة 

فمللثل) ن))فلقانوني) ن):)
-)فلزيتوني محلد

-)-)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)
فلكائن مقرها فإلآتلاعي ب:)-)-)-)-

عند) فلتجاري  فلسجل  رقم 
فالقتضاء:)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 آنرب)2323)تحت رقم)1295.

65I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

DIPROMER III

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين ملثل قانوني للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

DIPROMER III »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي فملناء 

فلجد د بقعة رقم 62 و 64 - 73333 

فلدفجلة فملغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.1471

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

وتبعا) (2323 غشت) (25 في) فملؤرخ 

تعيين) تقرر  فلحالي  فملسيب  الستقالة 

فمللثل) ن))فلقانوني) ن):)

-)لحسن ملجيد

-)لحسن))بوشنة)

-)-)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

فلكائن مقرها فإلآتلاعي ب:)-)-)-)-

عند) فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالقتضاء:)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 24 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

شتنرب)2323)تحت رقم)833.

66I



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1940

fidaga

 SOCIETE BLANCHISSERIE

 MODERNE ENNOUR  SARL

D’A.U
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

fidaga

 n°11 imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir ،

80000، agadir(maroc

 SOCIETE BLANCHISSERIE

 MODERNE(ENNOUR  SARL

D’A.U شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 72 

زنقة موالي ف ريس فلحي فلصناعي 

فكا  ر - 83323 أكا  ر فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.43467

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 SOCIETE فلوحيد) فلشريك  ذفت 

 BLANCHISSERIE MODERNE

مبلغ) ( (ENNOUR  SARL D’A.U

وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

زنقة) (72 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 

موالي ف ريس فلحي فلصناعي فكا  ر)-)

83323)أكا  ر فملغرب نتيجة ل):)فسخ)

فلشركة))))

 72 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)

فلصناعي) فلحي  ف ريس  موالي  زنقة 

فكا  ر)-)83323)فكا  ر فملغرب.)

و عين:

و) ( وفتق) ( فلطيب) فلسيد)0))

 32 علار0) (33 فلشقة) عنوفنه)ف))

فلرحيم) عبد  شارع  فألول  فلطابق 

بوعبيد أكا  ر)83323)أكا  ر فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
33) آنرب) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)97714.
67I

FO CONSULTUNG SARL AU

LE MOULINET
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC
LE MOULINET شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلرباط حي 
أكدفل إقامة قيس رقم 23 فلرباط 
أكدفل فلرياض - 13393 فلرباط 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
148827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 13) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MOULINET
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مقهى،حانة.
فلرباط) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
حي أكدفل إقامة قيس رقم)23)فلرباط)
فلرباط) (13393 (- فلرياض) أكدفل 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلتازي) إ ريس  موالي  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلتازي) إ ريس  موالي  فلسيد 
155)زنقة زوبيب بن فلعوفم) عنوفنه)ف))
  13333 فلرباط) فلسوي�سي  ع  س  م 

فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلتازي) إ ريس  موالي  فلسيد 
155)زنقة زوبيب بن فلعوفم) عنوفنه)ف))
 13333 فلرباط) فلسوي�سي  ع  س  م 

فلرباط فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)245.
68I

CANOCAF SARL

 PROFESSIONNELS
EXPERTISES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

CANOCAF SARL
شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 

رقم 7 فلطابق فلثاني رقم 33 
 NADOR ،62333 ،فلناظور

MAROC
 PROFESSIONNELS EXPERTISES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

أكدفل زنقة رقم 17 سيدي  حيى  -                                                            
63343 فلناظور  فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23723
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 26) ونيو) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
 43.333« أي من) «563.333) رهم»)
عن) »633.333) رهم») إلى)  رهم»)

طريق):))-.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) آنرب) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3333.
69I

CANOCAF SARL

 MED SHIPPING AGENCY
MSA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 

رقم 7 فلطابق فلثاني رقم 33 
 NADOR ،62333 ،فلناظور

MAROC
 MED SHIPPING AGENCY MSA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع فوال  
فبرفهيم زنقة 62 رقم 22 - 62333 

فلناظور فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.23651

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 MED SHIPPING فلوحيد) فلشريك 
رأسلالها) مبلغ  ( (AGENCY MSA
مقرها) وعنوفن  533.333) رهم 
زنقة) فبرفهيم  فوال   فإلآتلاعي شارع 
62)رقم)22 - 62333)فلناظور فملغرب)

نتيجة ل):)نها ة نشاط فلشركة.
شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 -  22 رقم) (62 زنقة) فبرفهيم  فوال  

62333)فلناظور فملغرب.)
و عين:

بورحا ل) ( فلقا ر) عبد  فلسيد)0))
زنقة) فبرفهيم  أوال   حي  عنوفنه)ف)) و 
فلناظور فملغرب) (62333  22 رقم) (62

كلصفي))0))للشركة.



1941 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)53.
73I

PF EXPERTS

zinoo optic
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة فبن عطية, علار0 بنعبد 
فلرفزق , كليز مرفكش ، 43333، 

مرفكش فملغرب
zinoo optic شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 66 زفوية 
شارع  وغوسالفيا وشارع موالي 

علي آليز مرفكش - 43333 مرفكش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
113391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 24) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 zinoo (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.optic
:)-فجصائي) غرض فلشركة بإ جاز)

نظارفت,)بيع فلنظارفت
.عنوفن فملقر فالآتلاعي):)66)زفوية)
موالي) وشارع  شارع  وغوسالفيا 
مرفكش) (43333 (- علي آليز مرفكش)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلسيد فملصطفى بن كيبفن)
:))533)حصة بقيلة)13) رهم للحصة)
فلعابد ن) زين  فلسيد  فلسيد 
فلحبيب):))533)حصة بقيلة)13) رهم)

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلسيد فملصطفى بن كيبفن)
عنوفنه)ف))إقامة فبن عبد فلرفزق شارع)
 43333 مرفكش) (32 فبن عطية رقم)

مرفكش فملغرب.
فلعابد ن) زين  ( فلسيد) فلسيد 
 2 تالوآت) م  ح  عنوفنه)ف)) فلحبيب 
مرفكش) (43333 مرفكش) (172 رقم)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعابد ن) زين  ( فلسيد) فلسيد 
 2 تالوآت) م  ح  عنوفنه)ف)) فلحبيب 
مرفكش) (43333 مرفكش) (172 رقم)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119312.
71I

fidaga

UNIVERSAL PESCA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fidaga
 n°11 imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir ،
80000، agadir(maroc

UNIVERSAL PESCA    شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

 اسلين آناح أ فلطابق رقم فلثالث 
رقم 49 ح.ص أكا  ر - 83323 أكا  ر 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
45683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 31) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.   UNIVERSAL PESCA

تاآر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أسلاك طازآة ومجلد0.

علار0) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 اسلين آناح أ فلطابق رقم فلثالث)

رقم)49)ح.ص أكا  ر)-)83323)أكا  ر)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.533.333) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد جيار عبد فلرزفق):))25.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد جيار عبد فلرزفق عنوفنه)ف))

فلرو فني) فبرفهيم  شارع  (24 رقم)

فملسيب0))83353)أكا  ر فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد جيار عبد فلرزفق عنوفنه)ف))

فلرو فني) فبرفهيم  شارع  (24 رقم)

فملسيب0))83353)أكا  ر فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97881.

72I

BT CONSEIL

التجارة العاملية والخدمات 

»GTLS« اللوجستية
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni(angle(bd(roudanie(etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

فلتجار0 فلعاملية وفلخدمات 

فللوآستية »GTLS» شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

سومية إقامة 82 فلطابق 4 فلشقة 
رقم 16 بالمي فلدفر فلبيضاء  - 

23343 فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

482393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (19

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)فلتجار0)

فللوآستية) وفلخدمات  فلعاملية 

.»GTLS»

فلنقل) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفلسريع) وفلدولي  فلوطني  فلربي 

للبضائع)؛

-)نقل فألفرف  وفلنقل فلسياحي.

-)فالستيبف )/)فلتصد ر)؛

-)بيع وشرفء)وتوزيع وتسويق آليع)

فملنتجات.

(، فلكلبيوتر) أعلال  آليع  (-

وفألعلال) (، وفالتصاالت) (، وفلشبكات)

فملتنوعة.

وإصالح) وصيانة  وشرفء) بيع  (-

أنوفع) آليع  وتسويق  وتركيب 

فملعدفت.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1942

-)تأآيب آليع أنوفع فملعدفت.
وفملخازن) فملستو عات  إ فر0  (-

وفملخزون

-)فنفوآرففيك

فلرئيسية:) فلتنظيف  أعلال  (-

وفلفنا ق) لللكاتب  فملنهي  فلتنظيف 

وورش فلعلل وآليع أنوفع فملباني)؛

-)تنظيف نها ة فلعلل
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

فلشقة) (4 فلطابق) (82 إقامة) سومية 
رقم)16)بالمي فلدفر فلبيضاء))-)23343 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: بوعالمي) سعيد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

533)حصة) ( (: فلسيد مختار مركو)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد سعيد بوعالمي عنوفنه)ف))

 113 فلرقم) (54 فلزنقة) فلفرح  حي 

فلدفرفلبيضاء) (23533 فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.
فلسيد مختار مركو عنوفنه)ف))زنقة)

نصرهللا) إقامة  فلخطاب  بن  علر 

 23333 برشيد) (3 فلشقة) (2 فلطابق)

برشيد فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد سعيد بوعالمي عنوفنه)ف))

 113 فلرقم) (54 فلزنقة) فلفرح  حي 

فلدفرفلبيضاء) (23533 فلدفرفلبيضاء)

فملغرب
فلسيد مختار مركو عنوفنه)ف))زنقة)

نصرهللا) إقامة  فلخطاب  بن  علر 

 23333 برشيد) (3 فلشقة) (2 فلطابق)

برشيد فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 39 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)756883.

73I

AMDE

REBELZ

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

REBELZ شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة سلية 

فقامة شهرزف  3 فلطابق 5 فلنخيل 

فلبيضاء زنقة سلية فقامة شهرزف  

3 فلطابق 5 فلنخيل فلبيضاء 23343 

فلدفر فلبيصاء فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.429383

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 17) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

مبلغ) ( (REBELZ فلوحيد) فلشريك 

وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

فقامة) مقرها فإلآتلاعي زنقة سلية 

شهرزف )3)فلطابق)5)فلنخيل فلبيضاء)

فلطابق) (3 زنقة سلية فقامة شهرزف )

فلدفر) (23343 فلبيضاء) فلنخيل  (5

قفل) (- (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيصاء)

فلشركة.

زنقة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 5 فلطابق) (3 شهرزف ) فقامة  سلية 

 23343 فملغرب) فلبيضاء) فلنخيل 

CASABLANCA)فملغرب.)

و عين:

و) مجيدي  ( فلسيد)0)) اسين)

منطقة) فلشباب  فقامة  عنوفنه)ف))

5)عيت فلسبع) رقم) (21  2)ب علار0)

23333)فلدفر فلبيصاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761374.

74I

PF EXPERTS

SMD INGENIEURIE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

PF EXPERTS

32 زنقة فبن عطية, علار0 بنعبد 

فلرفزق , كليز مرفكش ، 43333، 

مرفكش فملغرب

SMD INGENIEURIE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة فبن 

عبد فلرفزق 32 شارع فبن عطية 

شقة 13 آليز مرفكش - 43333  

مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.131393

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)25)نونرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

شارع) (32 فلرفزق) عبد  فبن  »إقامة 

(- آليز مرفكش) (13 فبن عطية شقة)

إلى)»إقامة) )مرفكش فملغرب») (43333

فلخطابي) فلكريم  عبد  شارع  زيتونة 

رقم)182)شقة)13)فلطابق فلرفبع آليز)

مرفكش)-)43333))مرفكش))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119363.

75I

MORGHACOM SARL

مـــورغـــاكــــوم
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

MORGHACOM SARL

 BD MOHAMED VI COMPLEXE

 IMMOBILIER(FATH(ZHAR 1075

 ،IMMEUBLE 11 N° 85 --، 20430

فلبيضــاء فملـــغـــرب

مـــورغـــاكــــوم  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
محلــد فلســا س  فملركـب فلعـقــاري 

فتــح فلـزهــر1375  علــار0 11  رقــــم 

85   -- 23433 فلبيضــاء  فلـلــغــــــرب   .

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.171.749

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)33)نونرب)2323)تقرر إنشاء)

فلتسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

محلــد) شارع  بالعنوفن  فلكائن  و  (--

 1 علــار0) (2 حـكـــم) حــي  فلســا س 

 23433 --   5 1131)متجــر رقـــم) رقــــم)

من) فملسيب  و  ( ( فلـلــغــــــرب) ( فلبيضــاء)

طرف فلسيد)0))مـــرغــاتـــي))عــــزيــــز).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763.932.

76I

STE DAY FINANCE

 FADLAOUI TEXTILE SARL

AU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE

ساحة فلحرية فلرقم 13 فلطابق 

فلثاني فلفقيه بن صالح ، 23233، 

فلفقيه بن صالح فملغرب

 FADLAOUI TEXTILE SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلرقم 9 

فلزنقة 38 بلوك 4 حي فلسالم فلفقيه 

بن صالح - 23233 فلفقيه بن صالح 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

4567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (23

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FADLAOUI TEXTILE SARL AU

:)جياطة و) غرض فلشركة بإ جاز)

تجار0))فملالبس فلجاهز0.

 9 فلرقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلزنقة)38)بلوك)4)حي فلسالم فلفقيه)

بن صالح)-)23233)فلفقيه بن صالح)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد فضالوي آلال)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فضالوي آلال عنوفنه)ف))

 23233 حي فلسالم فلفقيه بن صالح)

فلفقيه بن صالح فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فضالوي آلال عنوفنه)ف))

 23233 حي فلسالم فلفقيه بن صالح)

فلفقيه بن صالح فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)

37) آنرب)2323)تحت رقم)358.

77I

فالتقان للحسابات

SOLUTRANS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

فالتقان للحسابات

142 شارع مرفكش فلطابق فلثاني 

رقم 5 ، 62333، فلناظور فملغرب

SOLUTRANS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملدجل 

فلرئي�سي مليناء فلناظور بني أنصار - 

62353 فلناظور فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.4247

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)13)أكتوبر)2323)تم تعيين)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0))فلغول)

عصام كلسيب آجر

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)3462.

78I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

DAKHLA HYDROPROTEINE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

 DAKHLA HYDROPROTEINE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلعركوب رقم 7724-31 - 73333 

فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

16797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (16

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DAKHLA HYDROPROTEINE

و) -بيع  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

شرفء)فلسلك بالجللة.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 73333  -  31-7724 رقم) فلعركوب 

فلدفجلة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 DANIEL GIMENO فلسيد)

BRIAS(:((20)حصة بقيلة)133) رهم)

للحصة).

 STE PHF 2317 فلشركة)

HOLDING(SARL(:((80)حصة بقيلة)

133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 DANIEL GIMENO فلسيد)

 ESPAGNE - - عنوفنه)ف)) (BRIAS

.ESPAGNE

 STE PHF 2317 فلشركة)

 CL عنوفنه)ف)) (HOLDING SARL

 PAU CLARIS 157 PPAL 2 -

.BARCELONA ESPAGNE

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 DANIEL GIMENO فلسيد)

 ESPAGNE - - عنوفنه)ف)) (BRIAS

ESPAGNE

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

نونرب)2323)تحت رقم)1364.

83I

CANOCAF SARL

 MED SHIPPING AGENCY

MSA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

CANOCAF SARL

شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 

رقم 7 فلطابق فلثاني رقم 33 

 NADOR ،62333 ،فلناظور

MAROC

 MED SHIPPING AGENCY MSA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : شارع 

فوال  فبرفهيم زنقة 62 رقم 22 - 

62333 فلناظور فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.23651

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) (2323 31) آنرب) في) فملؤرخ 

 MED SHIPPING AGENCY حل)

MSA)شركة ذفت مسؤولية محدو 0)

ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوفن  533.333) رهم 

زنقة) فبرفهيم  فوال   فإلآتلاعي شارع 

62)رقم)22 - 62333)فلناظور فملغرب)

نتيجة ل-)نها ة نشاط فلشركة.

و عين:

بورحا ل) ( ( عبد فلقا ر) فلسيد)0))

زنقة) فبرفهيم  أوال   حي  عنوفنه)ف)) و 

22 62333)فلناظور))فملغرب) 62)رقم)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

شارع) وفي  (2323 39) آنرب) بتاريخ)

 -  22 رقم) (62 زنقة) فبرفهيم  فوال  

62333)فلناظور فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)56.
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فالتقان للحسابات

MOSALAH TRANSPORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

فالتقان للحسابات

142 شارع مرفكش فلطابق فلثاني 

رقم 5 ، 62333، فلناظور فملغرب

MOSALAH TRANSPORT شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي تجزئة 

فلعلرفن رقم 2873 سلوفن - 62732 

فلناظور فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23699

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)36) نا ر)2321)تلت إضافة)

إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):

-)مقاول في فالشغال فملتنوعة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)38) نا ر)

2321)تحت رقم)63.
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HIGH EDGE CONSULTING

MML CALL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN فملغرب

MML CALL شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع عسو 

بسالم فقامة  نيا زنقة 2 فلطابق 4 - 

93333 تطوفن  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

28389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 MML (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.CALL

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالتصال,)وكالة فلتسويق فلهاتفي

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

عسو بسالم فقامة  نيا زنقة)2)فلطابق)

4 - 93333)تطوفن))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 53.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: ( فلسيد منيب مروفن)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( مروفن) منيب  فلسيد 

شارع  آلة زنقة)1)رقم)9)ط)1)تطوفن)

93333)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( مروفن) منيب  فلسيد 

شارع  آلة زنقة)1)رقم)9)ط)1)تطوفن)

93333)تطوفن فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)32.
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mohammed(boumzebra

ADNANE LUXURY CARS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

ADNANE LUXURY CARS  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مرفب 53 

تجزئة آوهر0  - 23233 فقيه بن 

صالح فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

4599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ADNANE LUXURY CARS

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

automobiles-loueur

.de(véhicules 

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)مرفب)53 

بن) فقيه  (23233 (- ( آوهر0) تجزئة 

صالح فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد قد م زمان عدنان):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عدنان) زمان  قد م  فلسيد 

 23233 فلفقيه بن صالح) عنوفنه)ف))

فلفقيه بن صالح فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد قد م زمان عبد فللطيف)

 23233 صالح) بن  فقيه  عنوفنه)ف))

فلفقيه بن صالح فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)

13) نا ر)2321)تحت رقم)18/2021.
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ACO CONSULTING

ILHAM PLASTIQUE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,73

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

ILHAM PLASTIQUE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

و عنوفن مقرها فالآتلاعي 193، 

فملنطقة فلصناعية آنوب غرب  - 

28833 فملحلد ة  .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.15273

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)12)أكتوبر)2323)تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

»شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد»)

فملحدو 0».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)32.
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HIGH EDGE CONSULTING

EL AJAJ CAR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN فملغرب

EL AJAJ CAR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : شارع 

آبل بوغافر رقم 32  - 93333 

تطوفن  فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.24869

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 21)شتنرب) فملؤرخ في)

EL AJAJ CAR)شركة ذفت فملسؤولية)

 133.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

شارع آبل بوغافر رقم)32  - 93333 

فملغرب نتيجة لعدم تحقيق) ( تطوفن)

فلهدف فالآتلاعي)

.و عين:

و) ( فلعجعاج) ( ( بالل) فلسيد)0))

شارع فالطلس فلصحرفوي) عنوفنه)ف))

تطوفن)) (93333   28 رقم) (2 زنقة)

فملغرب))كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

شارع) وفي  (2323 شتنرب) (21 بتاريخ)

 93333  -   32 رقم) بوغافر  آبل 

تطوفن فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بتطوفن))بتاريخ)36)أكتوبر)

2323)تحت رقم)4676.
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فملحلد ة لإلستشار0 و فلخرب0

اير سينيغال

شركة فملساهلة

إنشاء)فرع تابع للشركة

فملحلد ة لإلستشار0 و فلخرب0

شارع فملقاومة رقم 1 حي فلوحد0  

فلطابق 2 مكتب رقم 3 ، 28833، 

فملحلد ة فملغرب

ف ر سينيغال شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 رقم 

2 طريق قصر فمللك فهد سند ملكية 

 BAT 2 DU فألرض 13773   فلعلدفء

 KING(FAHD(PALACE(TF 13770

 ALMADIES(BP 15247 DAKAR

SENEGAL 15247  فكار فلسنيغال.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.34163

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)22) آنرب)2323)تقرر إنشاء)

فلتسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

 26 بالعنوفن) فلكائن  و  ف ر سينيغال 

فلطابق) (3 شارع مرس سلطان شقة)

فملغرب و) فلدفر فلبيضاء) (23333  -  1

 MODY فلسيد)0)) من طرف  فملسيب 

.  DIAGNE

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)484345.
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ACO CONSULTING

MAISON BURGER

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,73

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

MAISON BURGER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 12، 

فملد نة فلخضرفء- بوسكور0 - كازف 

آرين تاون - 27182 فلدفرفلبيضاء  

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.422925

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم)) (2323 نونرب) (16 في) فملؤرخ 

فلحالي) فالآتلاعي  فملقر  ( تحويل)

فملد نة فلخضرفء-) (،12« للشركة من)

بوسكور0)-)كازف آرين تاون)-)27182 

زنقة) (،3« إلى) فملغرب») ( فلدفرفلبيضاء)

(-( ( فبو علر فلحارث)-)مرس فلسلطان)

23133)فلدفرفلبيضاء)))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763659.
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CANOCAF SARL

AMESTERDAM TOUR
إعالن متعد  فلقرفرفت

CANOCAF SARL

شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 

رقم 7 فلطابق فلثاني رقم 33 

 NADOR ،62333 ،فلناظور

MAROC

AMESTERDAM TOUR »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 

فملسيب0 رقم 531 - 62333 فلناظور 

فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.5357

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)15) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلحـصص) تفـويت  على  فملصا قة 

 15 بتاريخ) فملقرر0  فالآتلـاعـية 

فلعبوري) فلسيد  بين  (2323  يسلرب)
و فلسيد كامح علرو) علي،)من آهة،)

من آهة أجرى.

على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 

ما لي:)تـغـييب فلشكل فلقـانوني للشركة)

مسـؤولية) ذفت  شركة  لتصبح 

لشريك وحيد و فملصا قة) ( محدو 0)

فلجد د) فألسـا�سي  فلقانون  على 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

فلذي  نص على) (:7 و) (6 بند رقم)

حصة) (1333( علرو) كامح  ما لي:)

فآتلاعية)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)49.
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ACO CONSULTING

MAISON BURGER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,73

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

MAISON BURGER  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 12، 

فملد نة فلخضرفء -  بوسكور0 - كازف 

آرين تاون  - 27182 فلدفر فلبيضاء   

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.422925

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2323 نونرب) (16 فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))برنون)

حسن كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763659.
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ACO CONSULTING

ILHAM PLASTIQUE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,73

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

ILHAM PLASTIQUE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 193، 

فملنطقة فلصناعية آنوب غرب  - 

28833 فملحلد ة  فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.15273

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 أكتوبر) (12 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))فملصطفى آالل)

حصة فآتلاعية من أصل) (25.333

((0( فلسيد) ( حصة لفائد0) (125.333

فلهام آالل بتاريخ)12)أكتوبر)2323.

تفويت فلسيد))0))فملصطفى آالل)

حصة فآتلاعية من أصل) (25.333

((0( فلسيد) ( حصة لفائد0) (125.333

علا  آالل بتاريخ)12)أكتوبر)2323.

تفويت فلسيد))0))فملصطفى آالل)

حصة فآتلاعية من أصل) (25.333

((0( فلسيد) ( حصة لفائد0) (125.333

 اسين آالل بتاريخ)12)أكتوبر)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)32.
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فالتقان للحسابات

BF EXIM

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

فالتقان للحسابات

142 شارع مرفكش فلطابق فلثاني 

رقم 5 ، 62333، فلناظور فملغرب

BF EXIM  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : زنقة 

65 رقم 7 فوال  لحسن - 62323 

فلناظور فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.14919

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 28) آنرب) فملؤرخ في)

فملسؤولية) ذفت  شركة  ( (BF EXIM

 133.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة)

 62323 (- لحسن) فوال   (7 رقم) (65

ل-مشاكل) نتيجة  فملغرب  فلناظور 

متنوعة.

و عين:

و) بويلغلان  ( علي) فلسيد)0))

بويفرور)) بني  ففرف  عنوفنه)ف)) وفر 

62333)فلناظور فملغرب كلصفي))0))

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 65 2323)وفي زنقة) 28) آنرب) بتاريخ)

رقم)7)فوال  لحسن)-)62323)فلناظور)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)13.

93I

AMDE

 GLOBAL PREVENTION

SERVICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GLOBAL PREVENTION SERVICE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

سلية فقامة شهرزف  3 فلطابق 5 

فلنخيل فلبيضاء فملغرب 23343 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.384483

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 14) نا ر) فملؤرخ في)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

 GLOBAL فلوحيد) فلشريك  ذفت 

مبلغ) ( (PREVENTION SERVICE

وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

فقامة) مقرها فإلآتلاعي زنقة سلية 

شهرزف )3)فلطابق)5)فلنخيل فلبيضاء)

فملغرب)23343)فلدفر فلبيضاء)فملغرب)

نتيجة ل):)-)قفل فلشركة.

زنقة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 5 فلطابق) (3 شهرزف ) فقامة  سلية 

فللبيضاء) (23343 (- فلنخيل فلبيضاء)

فملغرب.)

و عين:

فلفشتالي) ( ( فلد ن) نور  فلسيد)0))

بلجيكا) (13333 بلجيكا) عنوفنه)ف)) و 

بلجيكا كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761375.

94I

DARAA AUDIT

LRS CONCEPT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

DARAA AUDIT
826 شارع فلقدس عين فلشق ، 
23333، فلدفر فلبيضاء فملغرب
LRS CONCEPT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فالآتلاعي تجزئة 
فملسر0 تجزئة رقم  98فلطابق 

فالر�سي - 23333 فلدفر فلبيضاء  
فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.393695
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) (2323 26)غشت) فملؤرخ في)
أعلال) »مقاول  من) فلشركة  نشاط 
فألقلشة) ملعالجة  بالتصنيع  متعلقة 
أو فألقلشة أو فلخيوط»)إلى)»تسويق)
وفملعدفت) فلطبية  فألآهز0  وتوزيع 
فملخترب ة) وفلكوفشف  فلطبية 
فلتشخيصية) لالستخدفمات 

وفلعللية».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)2323)تحت رقم)745264.

96I

ACO CONSULTING

MAISON BURGER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,73
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
MAISON BURGER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0



1947 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

و عنوفن مقرها فالآتلاعي 12، 

فملد نة فلخضرفء -  بوسكور0 - كازف 

آرين تاون - 27182 فلدفر فلبيضاء  .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.422925

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2323 نونرب) (16 فملؤرخ في)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»)إلى)»شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763659.

97I

ACO CONSULTING

 TECHNOCONSULT

IMMOBILIERE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,73

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

 TECHNOCONSULT

IMMOBILIERE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 81، زنقة 

فر ي- شارع باحلا  - بلفد ر - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.215451

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2319 24) ونيو) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

إ ريس) موالي  ((0( فلسيد) تفويت 

فملريني  نيا)453)حصة فآتلاعية من)

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)

)0))سيلحلد فركيك بتاريخ)24) ونيو)

.2319

سيلحلد) ((0( فلسيد) تفويت 

1)حصة فآتلاعية من أصل) فركيك)

1.333)حصة لفائد0))فلسيد))0))جالد)

فركيك بتاريخ)24) ونيو)2319.

فملصطفى))) ((0( فلسيد) تفويت 

من) فآتلاعية  حصة  (253 أبوزيد)

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)

)0))سيلحلد فركيك بتاريخ)24) ونيو)

.2319

تفويت فلسيد))0))إبرفهيم))صالحي)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (233

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333

24) ونيو) بتاريخ) فركيك  سيلحلد 

.2319

)0))موالي حفيض) تفويت فلسيد)

فملريني  نيا)133)حصة فآتلاعية من)

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)

)0))سيلحلد فركيك بتاريخ)24) ونيو)

.2319

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763663.

99I

 MAINTENANCE ELECTRIQUE ET

CHAUDRONNERIE

 MAINTENANCE

 ELECTRIQUE ET

CHAUDRONNERIE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 MAINTENANCE ELECTRIQUE

ET CHAUDRONNERIE

 DOUAR TOUKHRIBINE

 QIYADAT ET COMMUNE

 MY BRAHIM MARRAKECH

 TAHANAOUT(MARRAKECH،

MAROC 43333، مرفكش

 MAINTENANCE ELECTRIQUE

ET CHAUDRONNERIE شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
تخربين آلاعة وقيا 0 موالي 

فبرفهيم مرفكش - 42332 مرفكش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
113173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 MAINTENANCE ELECTRIQUE

.ET CHAUDRONNERIE
غرض فلشركة بإ جاز):)فلتبكيبات)
وفلخدمات) فلكهربائية وفعلال فلبناء)

فملتنوعة.
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تخربين آلاعة وقيا 0 موالي فبرفهيم)

مرفكش)-)42332)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: فلسيد هشام ف ت لذ ب)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد هشام ف ت لذ ب عنوفنه)ف))
فبرفهيم) موالي  كيك  تخربين   وفر 

مرفكش)42174)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هشام ف ت لذ ب عنوفنه)ف))
فبرفهيم) موالي  كيك  تخربين   وفر 

مرفكش)42174)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)331.
133I

idaraty

زد ت انطغ طرنس

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

idaraty

 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،

tanger(maroc

ز  ت فنطغ طرنس شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلنهضة 

264 زنقة 91 رقم 2 فلطابق 2 رقم 

3 - 93333 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 17) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

ز  ت) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

فنطغ طرنس.

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع.

فلنهضة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
264)زنقة)91)رقم)2)فلطابق)2)رقم)3 

- 93333)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فقلعي) زكرياء) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فقلعي  زكرياء) فلسيد 

كزنا ة طنجة)93333)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فقلعي  زكرياء) فلسيد 

كزنا ة طنجة)93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

36) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)237968.

131I

JML BUSINESS CONSEIL

HAFSSA BEAUTY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL

 BD ZERKTOUNI ET MED

 BEQQAL RESIDENCE

 KOUTOUBIA(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°09 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HAFSSA BEAUTY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

مربوكة رقم 6 فقامة تلسغاني 

مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

136789

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 فربف ر) (17

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HAFSSA BEAUTY

حالقة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلنساء)و فلرآال و فلتجليل.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تلسغاني) فقامة  (6 رقم) مربوكة 

مرفكش)-)43333)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد0 حفصة فلعسري):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعسري) حفصة  فلسيد0 
علار0 ب) فلسينكو  مجلع  عنوفنه)ف))
مرفكش) (43333 ( فملز لفة) شارع  (4

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعسري) حفصة  فلسيد0 
علار0 ب) فلسينكو  مجلع  عنوفنه)ف))
مرفكش) (43333 ( فملز لفة) شارع  (4

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
شتنرب) (29 بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)115878.
133I

ACO CONSULTING

 TECHNOCONSULT
IMMOBILIERE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تعيين مسيب آد د للشركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,73
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
 TECHNOCONSULT

IMMOBILIERE  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 81، زنقة 
فر ي- شارع باحلا  - بلفد ر - 
23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.215451
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2319 24) ونيو) فملؤرخ في)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0)))فركيك)

سيلحلد كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763663.

134I

PF EXPERTS

LOLA GIRLY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

PF EXPERTS

32 زنقة فبن عطية, علار0 بنعبد 

فلرفزق , كليز مرفكش ، 43333، 

مرفكش فملغرب

LOLA GIRLY شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : عند بف 

فكسبيب 32 شارع فبن عطية آليز 

مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.82731

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 34) آنرب) فملؤرخ في)

LOLA GIRLY)شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)

وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

فكسبيب) بف  عند  فإلآتلاعي  مقرها 

(- شارع فبن عطية آليز مرفكش) (32

43333)مرفكش فملغرب نتيجة لقرفر)

فلشريك فلوحيد.

و عين:

و) فلغنضور  ( ( سكينة) فلسيد)0))

تلصلوحت) لعطاونة  عنوفنه)ف)) وفر 

فملغرب) مرفكش  (43333 ( تحناوت)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)34) آنرب)2323)وفي عند بف)

آليز) عطية  فبن  شارع  (32 فكسبيب)

مرفكش)-)43333)مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119186.

135I

STE CECONA SARL

 STE D›EXPLOITATION DES
CONCASSAGES SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

شارع آيش فمللكي رقم 74 فلناظور ، 

62333، فلناظور فملغرب

 STE D›EXPLOITATION DES

CONCASSAGES SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 74 

شارع فلجيش فمللكي فلطابق فلثاني 

-  فلناظور 74 شارع فلجيش فمللكي 

فلطابق فلثاني -  فلناظور 62333 

فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (24

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 STE D’EXPLOITATION DES

.CONCASSAGES SARL
مقاول) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

نقل فلبضائع نيابة عن فلغيب.

-)فستغالل فملحجر

 74 (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

فلثاني) فلطابق  فمللكي  فلجيش  شارع 

فمللكي) فلجيش  شارع  (74 فلناظور) ( (-

 62333 فلناظور) ( (- فلثاني) فلطابق 

فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
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 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 134 ( (: فلسيد عجاجي فملصطفى)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 133 ( (: محلد) عجاجي  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 133 ( (: فلحسين) عجاجي  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 133 ( (: سعيد) عجاجي  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 133 ( (: فلحسن) عجاجي  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد عجاجي عبد فملجيد):))133 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 67 ( (: فاطلة) عجاجي  فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد0 عجاجي)ءفمنة):))67)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

 67 ( (: تليلونت) فلسيد0 عجاجي 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 134 (: فلسيد عجاجي فملصطفى) (
بقيلة)133) رهم.

 133 (: محلد) عجاجي  فلسيد 
بقيلة)133) رهم.

 133 (: فلحسين) عجاجي  فلسيد 
بقيلة)133) رهم.

فلسيد عجاجي سعيد):)133)بقيلة)
133) رهم.

 133 (: فلحسن) عجاجي  فلسيد 
بقيلة)133) رهم.

 133 (: فلسيد عجاجي عبد فملجيد)
بقيلة)133) رهم.

 67 (: فاطلة) عجاجي  فلسيد0 
بقيلة)133) رهم.

فلسيد0 عجاجي)ءفمنة):)67)بقيلة)
133) رهم.

 67 (: تليلونت) عجاجي  فلسيد0 
بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فملصطفى) عجاجي  فلسيد 
24)رقم) عنوفنه)ف))حي فلخطابي زنقة)
33)فلناظور)62333)فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) محلد  عجاجي  فلسيد 
حي فلخطابي زنقة)24)رقم)33)فلناظور)

62333)فلناظور فملغرب.

فلسيد عجاجي فلحسين عنوفنه)ف))
حي فلخطابي زنقة)24)رقم)33)فلناظور)

62333)فلناظور فملغرب.
عنوفنه)ف)) سعيد  عجاجي  فلسيد 
حي فلخطابي زنقة)24)رقم)33)فلناظور)

62333)فلناظور فملغرب.
فلسيد عجاجي فلحسن عنوفنه)ف))
24)زنقة فالهرفم ط)1)شقة)2)بلفيد ر)
فلناظور) (62333 فلبيضاء) فلدفر 

فملغرب.
فملجيد) عبد  عجاجي  فلسيد 
24)رقم) عنوفنه)ف))حي فلخطابي زنقة)
33)فلناظور)62333)فلناظور فملغرب.

فلسيد0 عجاجي فاطلة))عنوفنه)ف))
33)رقم) شارع فلساقية فلحلرفء)زنقة)
24)فلناظور)62333)فلناظور فملغرب.

ءفمنة عنوفنه)ف)) فلسيد0 عجاجي)
حي فلخطابي زنقة)24)رقم)33)فلناظور)

62333)فلناظور فملغرب.
تاميلونت) عجاجي  فلسيد0 
بلجيكا) (33333 بلجيكا) عنوفنه)ف))

بلجيكا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فملصطفى) عجاجي  فلسيد 
24)رقم) عنوفنه)ف))حي فلخطابي زنقة)

33)فلناظور)62333)فلناظور فملغرب
عنوفنه)ف)) محلد  عجاجي  فلسيد 
حي فلخطابي زنقة)24)رقم)33)فلناظور)

62333)فلناظور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)55.
137I

YAMARI TRANS SARL AU

YAMARI TRANS SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

YAMARI TRANS SARL AU
حي نجيبة زنقة 88 رقم 11 طنجة ، 

93333، طنجة فملغرب
                                           YAMARI TRANS SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي نجيبة 
زنقة88 رقم11 طنجة - 93333 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 24) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

                                          YAMARI TRANS SARL AU

فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلربي فملحلي وفلدولي للبضائع.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي نجيبة)
 93333 (- طنجة) رقم11) زنقة88)

طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( بولرن) زكرياء) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد زكرياء)بولرن))عنوفنه)ف))حي)
35)طنجة) 93)رقم) فبن جلدون شارع)

93333)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد زكرياء)بولرن))عنوفنه)ف))حي)
35)طنجة) 93)رقم) فبن جلدون شارع)

93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

36) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)114.

138I

ACO CONSULTING

MAISON BURGER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب تسلية فلشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,73

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

MAISON BURGER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 12، 

فملد نة فلخضرفء- بوسكور0 - كازف 

آرين تاون - 27182 فلدفر فلبيضاء   

فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

422925

فلعام) فلجلع  بلقت�سى  (

نونرب) (16 في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

تم تغييب تسلية فلشركة من) (2323

 HABER«(إلى(«MAISON BURGER»

 ADVISORY

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763659.

139I

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

TRANSPLATA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع فلحسن فألول، إقامة باب 

فلعقلة  ، فلطابق فألر�سي، تطوفن 

تطوفن، 93333، تطوفن فملغرب

TRANSPLATA SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 15 شارع 

فملختار فلسو�سى 31 تطوفن تطوفن 

93333 تطوفن فملغرب.

حل شركة
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.21745

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 23) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

TRANSPLATA SARL))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

15)شارع فملختار فلسو�سى) فإلآتلاعي)

تطوفن) (93333 تطوفن) تطوفن  (31

فملغرب نتيجة ل):)فلخسار0 فلدفئلة.

و حد  مقر فلتصفية ب)15)شارع)

تطوفن) تطوفن  (31 فلسو�سى) فملختار 

93333)تطوفن فملغرب.)

و عين:

و) سونيد  ( فملنعم) عبد  فلسيد)0))

شارع فملختار فلسو�سى) (15 عنوفنه)ف))

فملغرب) تطوفن  (93333 تطوفن) (31

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

34) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3335.

113I

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

TETOUAN MEDIA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع فلحسن فألول، إقامة باب 

فلعقلة  ، فلطابق فألر�سي، تطوفن 

تطوفن، 93333، تطوفن فملغرب

TETOUAN MEDIA SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

سبتة فقامة سبتة فملحنش 2 رقم 

121 تطوفن تطوفن 93333 تطوفن 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13371

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 24) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) ( (TETOUAN MEDIA SARL
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي شارع سبتة فقامة)
تطوفن) (121 رقم) (2 فملحنش) سبتة 
تطوفن)93333)تطوفن فملغرب نتيجة)

ل):)فلخسار0 فلدفئلة.
شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
رقم) (2 فملحنش) سبتة  فقامة  سبتة 
تطوفن) (93333 تطوفن تطوفن) (121

فملغرب.)
و عين:

و) فلجوهري  ( فلسيد)0)) وسف)
عنوفنه)ف))شارع سبتة))فملحنش)2)رقم)
تطوفن فملغرب) (93333 تطوفن) (121

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
34) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3334.

112I

ACO CONSULTING

MAISON BURGER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,73
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
MAISON BURGER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 12، 

فملد نة فلخضرفء -  بوسكور0 - كازف 
آرين تاون  - 27182 فلدفر فلبيضاء   

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.422925

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 نونرب) (16 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))فنيسة))مستغفر)

 133 حصة فآتلاعية من أصل) (43

حسن)) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

برنون بتاريخ)16)نونرب)2323.

يسر) محلد  ((0( فلسيد) تفويت 

برنون)33)حصة فآتلاعية من أصل)

133)حصة لفائد0))فلسيد))0))حسن))

برنون بتاريخ)16)نونرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763659.

113I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك فلوحيد

NIKITA- - نيكيتا ليون ش م م
LEON SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 

فلوحيد

45، شارع فلعقبة، ، 44333، 

فلصوير0 فملغرب

NIKITA- - نيكيتا ليون ش م م

LEON SARL  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عند رياض 

فألوكاليبتوس ش م م ،  وفر فلغزو0 - 

44333 فلصوير0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 29) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

نيكيتا) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

 NIKITA-LEON SARL(-(ليون ش م م

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

تدبيب فالستغالل فلتجاري أو فلخدمات)

)ف فر0  فر للضيافة)..

عند) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

،) وفر) رياض فألوكاليبتوس ش م م)

فلغزو0)-)44333)فلصوير0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 Maryse,( Mauricette فلسيد0)

 GERMA(épouse(GINESTE(:( (500

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 François,( Henri( Louis فلسيد)

 133 ):)GINESTE)حصة بقيلة) (500

 رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 Maryse,( Mauricette فلسيد0)

 GERMA épouse GINESTE

 Route de Sepx  31423 عنوفنه)ف))

.Aulon France

 François,( Henri( Louis فلسيد)

 Route de عنوفنه)ف)) (GINESTE

.Sepx  31423 Aulon France

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 Maryse,( Mauricette فلسيد0)

 GERMA épouse GINESTE

 Route de Sepx 31423 عنوفنه)ف))

Aulon France

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)17.

114I
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ACO CONSULTING

MAISON BURGER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,73

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

MAISON BURGER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 12، 

فملد نة فلخضرفء- بوسكور0 - كازف 

آرين تاون  - 27182 فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.422925

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 نونرب) (16 في) فملؤرخ 

و) »إ فر0  من) فلشركة  نشاط  تغييب 

فستغالل فملقاهي،)فملطاعم و سناك»)

جدمة) و  ( مساعد0) »إرشا ،) إلى)

فلشركات».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763659.

115I

STE FURAMIC SARL

 STE  KAY TRAVAUX SARL

A/U
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 

علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

3 ، 63333، وآد0 فملغرب

  STE  KAY(TRAVAUX(SARL(A/U

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 133 

تجزئة طلحاوي ظهر ملحلة  - 63333 

وآد0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

36335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 32) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

  STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. KAY(TRAVAUX(SARL(A/U

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)بصفة عامة).

 133 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 63333 تجزئة طلحاوي ظهر ملحلة))-)

وآد0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: محلد) فعرفب  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد  فعرفب  فلسيد 

تجزئة طلحاوي زنقة فلوفاء)1)رقم)33 

63333)وآد0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد  فعرفب  فلسيد 

تجزئة طلحاوي زنقة فلوفاء)1)رقم)33 

63333)وآد0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

34) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)13.

117I

فلعيون فستشارفت

FER VERTS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فلعيون فستشارفت

رقم 31 شارع فالميب موالي عبد هللا ، 

73333، فلعيون فملغرب

FER VERTS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فلبحر رقم 37 فملر�سى - 73333 

فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 14) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 FER (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.VERTS

جلق) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملساحات فلخضرفء،)فعلال فلترب د،)

فملركبات) فنوفع  آليع  وكرفء) بيع 

وفلسلع،) فالشخاص  بنقل  فلخاصة 

فالشغال فلعامة....

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 73333 (- فملر�سى) (37 رقم) فلبحر 

فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد زين فلعابد ن محلد):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: فلسيد زين فلعابد ن بدر)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

محلد) فلعابد ن  زين  فلسيد 

فلعيون) (73333 فلوف ) فم  عنوفنه)ف))

فملغرب.

فلسيد زين فلعابد ن بدر عنوفنه)ف))

فم فلوف )73333)فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

محلد) فلعابد ن  زين  فلسيد 

فلعيون) (73333 فلوف ) فم  عنوفنه)ف))

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)82.

118I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI LOUNGE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إضافة تسلية تجارية أو شعار)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 

2639 ، 43333، مرفكش فملغرب

BILLION AJI LOUNGE »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فميني 1 

فلطابق تحت أر�سي فلحي فلشتوي 

آيليز - 43333 مرفكش فملغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.138395

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تقرر) (2323 18) آنرب) في) فملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

KISS KO

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119442.

119I
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فلحبيب فلهيبة

ASANEG SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

فلحبيب فلهيبة

3، شارع 9 بريزفش تقاطع شارع 

رحال فملسكيني ، 23143، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

ASANEG SARL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

 RUE 3 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 NEUF(BRISACH, BD(RAHAL

 EL(MESKINI - CASABLANCA -

CASABLANCA 2000 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.333767

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) (2323 نونرب) (24 فملؤرخ في)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

 ASANEG فلوحيد) فلشريك  ذفت 

13.333) رهم) SARL))مبلغ رأسلالها)

 RUE  3 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 

 NEUF( BRISACH,( BD( RAHAL( EL

 MESKINI - CASABLANCA - 2333

نتيجة) فملغرب  (CASABLANCA

بسبب) فلشركة  نشاط  توقف  (: ل)

فملنافسة و فالزمة فالقتصا  ة.

 Hay ب) فلتصفية  مقر  حد   و 

 inara II rue 5 numéro 34 Ain

Chok(-(20000(Casablanca)فملغرب.)

و عين:

 samir  mohammed فلسيد)0))

 Hay inara II rue 5 عنوفنه)ف)) و 

 numéro 34 Ain Chok 2333

CASABLANCA)فملغرب كلصفي))0))

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763926.

123I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI COFFE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إضافة تسلية تجارية أو شعار)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 

2639 ، 43333، مرفكش فملغرب

BILLION AJI COFFE »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فميني 2 

فلطابق فلسفلي فلحي فلشتوي آيليز  

- 43333 مرفكش فملغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.138399

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تقرر) (2323 18) آنرب) في) فملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

KISS KOFFE

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119443.

122I

PME CONSULTING GROUP

FH 13
إعالن متعد  فلقرفرفت

PME CONSULTING GROUP

13 إقامة فملوحد ن شارع مصر م ج 

فاس ، 33333، فاس فملغرب

FH 13 »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فلطابق 

5، رقم 5، فلزنقة 5، عين بوفاوز، 

سيدي بوآيد0 - 33333 فاس 

فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.52671

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)15) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلعنوفن) إلى  فلشركة  مقر  تحويل 
رقم) فلسفلي،) بالطابق  متجر  فلتالي:)
64،)زنققة فلسكينة،)تجزئة فلسالم،)

فلزهور)2،)فاس

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

حصة) (333 تفويت) على  فملصا قة 
فلزهري) فآتلاعية من طرف فلسيد 

جالد لفائد0 فلسيد مفتاحي ف ريس)

شركة) إلى  فلشركة  تحويل  وبالتالي 

من شريك) ( ذفت مسؤولية محدو 0)

وحيد.

على) فلذي  نص  (:3 رقم) قرفر 

فالآتلاعي) فلهدف  توسيع  تم  ما لي:)

إلى) باإلضافة  ليشلل  للشركة 

فلتصد ر وفالستيبف  فملتجر بالتفصيل)

وتوفبعها) فملستعللة  فلسيارفت  في 

وقطعها فملفصولة

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

من) جالد  فلزهري  فلسيد  فستقالة 

مهامه كلسيب للشركة

قرفر رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

في) ف ريس  مفتاحي  فلسيد  فستلرفر 

مهامه كلسيب للشركة

قرفر رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

تم تبني) على فلقرفرفت فلسابقة،) بناء)

قانون أسا�سي آد د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:2 رقم) بند 

فلتصد ر) هو  فلشركة  هدف  ما لي:)

في) بالتفصيل  وفملتجر  وفالستيبف  

وتوفبعها) فملستعللة  فلسيارفت 

وقطعها فملفصولة

بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

متجر) هو  للشركة  فالآتلاعي  فملقر 
زنققة) (،64 رقم) فلسفلي،) بالطابق 

(،2 فلزهور) تجزئة فلسالم،) فلسكينة،)

فاس

بند رقم)6):)فلذي  نص على ما لي:)

 فع فلسيد مفتاحي ف ريس ما قدره)

133333) رهم نقدف لفائد0 فلشركة

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

في) فلشركة  مال  رأس  تحد د  تم 

 1333 على) موزعة  133333) رهم 

حصة فآتلاعية قيلتها فالسلية)133 

 رهم للحصة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)021/161.

123I

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 ALILOU CHERRADI
IMPORT EXPORT SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع فلحسن فألول، إقامة باب 

فلعقلة  ، فلطابق فألر�سي، تطوفن 

تطوفن، 93333، تطوفن فملغرب

 ALILOU CHERRADI IMPORT

EXPORT SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 14 شارع 

تارو فنت تطوفن تطوفن 93333 

تطوفن فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.2829

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 21) آنرب) فملؤرخ في)

 ALILOU CHERRADI IMPORT

ذفت) شركة  (EXPORT SARL

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

فإلآتلاعي)14)شارع تارو فنت تطوفن)

تطوفن)93333)تطوفن فملغرب نتيجة)

الزمة مالية.

و عين:

فلشرف ي) ( فلسيد)0))محلد عا ل)

تطوفن) (93333 تطوفن) عنوفنه)ف)) و 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.



1953 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)21) آنرب)2323)وفي)14)شارع)

 93333 تطوفن) تطوفن  تارو فنت 

تطوفن فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3313.

125I

SAGASUD

TRANSPORT XSARA
إعالن متعد  فلقرفرفت

SAGASUD

شارع فالميب موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب

TRANSPORT XSARA »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 
737 رقم 434 - 73333 فلعيون 

فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.34389

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)18) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تفويت حصص

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة مسيب

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) بند 

343)حصة من فلسيد) ما لي:)تفويت)
بالتساوي) فلحيان مقسلة  مصطفى 

فلى فلسيدفن علر بازي وفبرفهيم ويجا

بند رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة مصطفى فلحيان من فلتسييب)

بالشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)123.

126I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

OD TECHNIQUE

شركة فلتضامن

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

OD TECHNIQUE شركة فلتضامن

و عنوفن مقرها فالآتلاعي حي وف  

فلشياف رقم 82 - 73333 فلدفجلة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13431

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)18)شتنرب)2323)تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

فلتضامن»)إلى)»شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

أكتوبر)2323)تحت رقم)933.

129I

SAGASUD

THOURYA SECURITE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

SAGASUD

شارع فالميب موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب

THOURYA SECURITE  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فلوكالة حي فلوحد0 رقم 797 - 

73333 فلعيون فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.18841

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تم تعيين) 33) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلها ي فلهام كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)124.

133I

STE TIB COMPT SARL AU

IPETI PRIVE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 

35 ، 63333، وآد0 فملغرب

IPETI PRIVE شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

رياض فيسلي طريق فحفيب - 63333 

وآد0 فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23263

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 23) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

)مبلغ) (IPETI PRIVE فلشريك فلوحيد)

وعنوفن) 473.333) رهم  رأسلالها)

مقرها فإلآتلاعي تجزئة رياض فيسلي)

63333)وآد0 فملغرب) (- طريق فحفيب)

نتيجة ل):)توقف نشاط فلشركة.

تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 63333 (- رياض فيسلي طريق فحفيب)

وآد0 فملغرب.)

و عين:

و) فلعيا�سي  ( هشام) فلسيد)0))

تجزئة رياض فيسلي طريق) عنوفنه)ف))

فحفيب)63333)وآد0 فملغرب كلصفي)

)0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)34.

131I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

OD TECHNIQUE

شركة فلتضامن

تعيين مسيب آد د للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

OD TECHNIQUE  شركة فلتضامن

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي وف  

فلشياف رقم 82 - 73333 فلدفجلة 

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13431

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 18)شتنرب) فملؤرخ في)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0))عرفي)

فلحسين كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

أكتوبر)2323)تحت رقم)933.

133I



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1954

STE TIB COMPT SARL AU

 NOUVELLE GENERATION

EVENEMENTIEL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 

35 ، 63333، وآد0 فملغرب

 NOUVELLE GENERATION

EVENEMENTIEL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

زرقطوني علار0 فلشرق 1  فلطابق 

فلثالث شقة رقم 21 63333 وآد0 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.33771

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) (2323 أكتوبر) (11 في) فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

 NOUVELLE GENERATION

رأسلالها) مبلغ  ( (EVENEMENTIEL

مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 

علار0) زرقطوني  شارع  فإلآتلاعي 

فلطابق فلثالث شقة رقم) ( (1 فلشرق)

(: 21 63333)وآد0 فملغرب نتيجة ل)

توقف نشاط فلشركة.

شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فلطابق) ( (1 فلشرق) علار0  زرقطوني 

وآد0) (63333  21 فلثالث شقة رقم)

فملغرب.)

و عين:

و) فملاموني  ( محلد) فلسيد)0))

 68 رقم) فلسعيد ة  طريق  عنوفنه)ف))

((0( كلصفي) فملغرب  فحفيب  (63333

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

34) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)21.

134I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 STE EL HACHIMI UNITE

 DE FABRICATION

 DE MATERAIX DE

COSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

 STE EL HACHIMI UNITE DE

 FABRICATION DE MATERAIX

DE COSTRUCTION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملسيب0 

II رقم 23 - 73333 فلدفجلة فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2127

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 24) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

)0))عثلان فعبيدو) تفويت فلسيد)

 53 أصل) من  فآتلاعية  حصة  (53

ميلو ) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فللطفة بتاريخ)24) آنرب)2323.

تفويت فلسيد))0))جدوج وفحا�سي)

 53 أصل) من  فآتلاعية  حصة  (53

ميلو ) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فللطفة بتاريخ)24) آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 34 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)37.

136I

STE TIB COMPT SARL AU

 GROUPE SCOLAIRE BAYT

AL ILM PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 

35 ، 63333، وآد0 فملغرب

 GROUPE SCOLAIRE BAYT AL

ILM PRIVE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

قدور فلورطا�سي تجزئة فلكوثر فنجاز 
زنقة فملنرب 4 رقم 17 63333 وآد0 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.33357

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 23) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«933.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)86.

137I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 STE EL HACHIMI UNITE

 DE FABRICATION

 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

 STE EL HACHIMI UNITE DE

 FABRICATION DE MATERIAUX

DE CONSTRUCTION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي حي فملسيب0 

II رقم 23 - 73333 فلدفجلة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2127

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)24) آنرب)2323)تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»)إلى)»شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 34 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)37.

138I

STE TIB COMPT SARL AU

ORINOX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 

35 ، 63333، وآد0 فملغرب

ORINOX شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

بنعلر رقم 36 - 63333 وآد0 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.25355

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

طلحي) فاطلة  ((0( فلسيد) تفويت 

133)حصة فآتلاعية من أصل)133 

حصة لفائد0))فلسيد))0))صالح فلد ن)

فملومني بتاريخ)22) آنرب)2323.



1955 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
38) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)92.

139I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 STE EL HACHIMI UNITE
 DE FABRICATION

 DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تعيين مسيب آد د للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 
صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب
 STE EL HACHIMI UNITE DE

 FABRICATION DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملسيب0 
II رقم 23 - 73333 فلدفجلة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2127
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تم تعيين) 24) آنرب) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فللطفة ميلو  كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 34 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)37.

143I

STE TIB COMPT SARL AU

 AMAR ABOU JOUMANA
IMOX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 
35 ، 63333، وآد0 فملغرب

 AMAR ABOU JOUMANA IMOX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رب 

فمباصو فلطريق فلرئيسية  رقم 31 
رقم 65 63333 وآد0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.24417
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 16) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
  AMAR ABOU JOUMANA IMOX
مبلغ رأسلالها)93.333) رهم وعنوفن)
فمباصو) فإلآتلاعي  رب  مقرها 
 65 رقم) (31 رقم) ( فلرئيسية) فلطريق 
(: ل) نتيجة  فملغرب  وآد0  (63333

توقف نشاط فلشركة.
ب  رب) فلتصفية  مقر  حد   و 
 31 رقم) ( فلرئيسية) فلطريق  فمباصو 

رقم)65 63333)وآد0 فملغرب.)
و عين:

و) ) جي�سي  علار) فلسيد)0))
فلحسني تجزئة قهوي) حي  عنوفنه)ف))
فملغرب) وآد0  (63333  66 رقم)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
34) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)17.

141I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

AYOUBI ATLANTIC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 
صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

AYOUBI ATLANTIC شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلوحد0 رقم 3357 - 73333 

فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

17361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 13) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AYOUBI ATLANTIC

-نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع لحساب فلغيب.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلوحد0 رقم)3357 - 73333)فلدفجلة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

تاكوشت) فملصطفى  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

تاكوشت) فملصطفى  فلسيد 

 3357 رقم) فلوحد0  حي  عنوفنه)ف))

73333)فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

تاكوشت) فملصطفى  فلسيد 

 3357 رقم) فلوحد0  حي  عنوفنه)ف))

73333)فلدفجلة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 37 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)27.

142I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

MIDO DAK SECURITE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 
صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب
MIDO DAK SECURITE شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع ف رفر 
رقم 31 - 73333 فلدفجلة فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري)

.9927
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) (2323 31) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلشيخ مشنان) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (533
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333
31) آنرب) بتاريخ) مشنان  فلسالم 

.2323
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 38 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)38.

143I

KAMAR BENOUNA

BC PROPERTIES ش م م
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
BC PROPERTIES ش م م  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 7 

فقامة رفمي زنقة سبتة - 23133 

فلدفرفلبيضاء فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 BC (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

PROPERTIES)ش م م).

فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

والسيلا) فشكاله  بجليع  فلعقاري 

فنشاء) و  فالرف�سي  تقسيم  علليات 

فلتجاري) فملباني لالستخدفم فلسكني 

فملنهي فو فال فري)

-)فقتناء)بناء)تجد د تاآيب و فعا 0)

بيع آليع حقوق فمللكية 0 فمللتلكات)

آزئيا فو كليا)

-آليع فالعلال فملتعلقة بالبناء)

فملنقولة) فلغيب  فمللتلكات  -بيع 

ف فرتها فو تشغيلها عن طريق فال جار)

فو غيب  لك)

(- فلزرفعية) فالرف�سي  فستغالل  (-

فالستحوف  عاى حصة فو مصلحة في)

في شركة تجارية و زرفعية).

 7 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 23133 (- سبتة) زنقة  رفمي  فقامة 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 IB( PARTICIPATION( : فلشركة)

533)بقيلة)133) رهم.

(: ( فلشريبي) كلال  محلد  فلسيد 

533)بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

كلال) محلد  فلسيد  فلسيد 
سندبا ) تجزئة  عنوفنه)ف)) ( فلشريبي)
عين) (C2 رقم) علار0  فقامة  ونزفك 
فلدفرفلبيضاء) (23183 ( فلدئاب)

فملغرب.
 IB PARTICIPATION فلشركة)
 75316 ( لوفيني) 22زنقة  عنوفنه)ف))

لكسلبورغ لكسلبورغ.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
كلال) محلد  فلسيد  فلسيد 
سندبا ) تجزئة  عنوفنه)ف)) ( فلشريبي)
عين) (C2 رقم) علار0  فقامة  ونزفك 
فلدفرفلبيضاء) (23183 ( فلدئاب)

فملغرب
فيشوف) ف الن  هيلا  بن  فلسيد 
 75316 ( فلبوني) زنقة  (5 عنوفنه)ف))

باريس فرنسا)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( فلتجارية بالدفر فلبيضاء)

 نا ر)2321)تحت رقم)763878.
144I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

MIDO DAK SECURITE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 
صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب
MIDO DAK SECURITE شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

و عنوفن مقرها فالآتلاعي شارع 
ف رفر رقم 31 - 73333 فلدفجلة .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.9927

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 31) آنرب) في) فملؤرخ 
للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

من)»شركة ذفت مسؤولية محدو 0)
»شركة) إلى) فلوحيد») فلشريك  ذفت 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 38 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)38.
145I

INFOPLUME

MONDOLINE
إعالن متعد  فلقرفرفت

INFOPLUME
149 شارع محلد فلخامس فقامة 

ميلوزف 1 رقم 17 ، 93333، طنجة 
فملغرب

MONDOLINE »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: زفوية زنقة 
فملحلد ة و سعيد ة رقم4 - 93333 

طنجة فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)16) آنرب)2323
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
من) إآتلاعية  حصة  (4333 تفويت)
فلسيد) إلى  هللا  غرس  سامي  فلسيد 

سفيان فملريني
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
غرس) سامي  فلسيد  إستقالة  قبول 

هللا كلسيب للشركة)
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد سفيان فملريني كلسيب)

للشركة ملد0 غيب محدو 0
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
رأس فملال ثابت بلبلغ أربعلائة ألف)
مقسلة) وهي  )433.333.33)) رهم.)
سهم بقيلة) ((4333( إلى أربعة آالف)
(، للسهم) )133.33)) رهم  مائة)
مكتتب) (، (4333 إلى) (331 مرقلة من)
)٪25)من) بها بالكامل ومدفوع آزئًيا)
فلسيد)) (• فإلآلالي))من قبل فلشريك.)

4333)سهم) سفيان فملريني  صل إلى)

 4333 LAMRINI(Sufiane) صل إلى)

سهم

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:))

 LAMRINI آلب فلسيدآلب فلسيد)

إلى فلشركة مبلغ أربعلائة) (Soufiane

ألف  رهم)433.333.33) 

على) فلذي  نص  (:15 رقم) بند 

 MONDOLINE« تدفر شركة) ما لي:)

المريني) فلسيد  قبل:) من  («Sarl au

من موفليد) (، مد ر شركة) (، سفيان)

مغربي) (، بالناظور) (17/05/1984

جليج) (، بطنجة) مقيم  (، فلجنسية)

S552683(رقم(CIN(طنجة)،)حامل

على) فلذي  نص  (:16 رقم) بند 

ما لي:)ستكون فلشركة ملزمة قانوًنا)،)

لجليع فألعلال فملتعلقة بها)،)بالتوقيع)

فلسيد) فلوحيد:) لللساهم  فلفريد 

المريني سفيان

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)281.

146I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

RIO HEALTH EQUIPEMENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

 RIO HEALTH EQUIPEMENT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فحلد بن شقرون زنقة وف  نفيس 

علار0 بن �سي II - 73000 فلدفجلة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

17353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 RIO (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HEALTH EQUIPEMENT

غرض فلشركة بإ جاز):)-)بيع فملوف )

شبه طبية و فلتجليلية.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

نفيس) وف   زنقة  شقرون  بن  فحلد 

فلدفجلة) (II - 73333 علار0 بن �سي)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد فلحسن بن �سي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسن بن �سي عنوفنه)ف))

 73333  91 تجزئة فلخليج فيال رقم)

فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحسن بن �سي عنوفنه)ف))

 73333  91 تجزئة فلخليج فيال رقم)

فلدفجلة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 35 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)14.

147I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

STE AMAL BOISSONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

STE AMAL BOISSONS  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي وآد0، 

فلحي فلصناعي فلبستان II تجزئة رقم 

133 - 63333 وآد0 فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 24) آنرب) فملؤرخ في)

بن) فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

صالح محلد كلسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113.

149I

INFOPLUME

GARAGE TURBO LINE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع محلد فلخامس فقامة 

ميلوزف 1 رقم 17 ، 93333، طنجة 

فملغرب

GARAGE TURBO LINE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

مولي علي فلشريف، غقامة 68، 

 TANGER  ،طبق فلسفلي، محل ب

TANGER 90000 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111733

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 14) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GARAGE TURBO LINE

فإلصالح) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت) أنوفع  لجليع  فمليكانيكي 

وقطع) فلسيارفت  وتصد ر  وفستيبف  

فلغيار.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(،68 غقامة) فلشريف،) علي  مولي 

 TANGER ( محل ب،) طبق فلسفلي،)

TANGER 93333)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: فلسيد بن سو 0 ف ريس)

حصة بقيلة)533) رهم للحصة).

 533 ( (: حفيظ) بنلهد ة  فلسيد 

حصة بقيلة)533) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بنسو 0 ف ريس عنوفنه)ف))

فلسو ي) آنان  فلرميالت  نابو 

93333)طنجة فملغرب.

فلسيد بنلهد ة حفيظ عنوفنه)ف))
حي فملصلى،)زنقة فلحاج علي رقم)27 

93333)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بنسو 0 ف ريس عنوفنه)ف))

فلسو ي) آنان  فلرميالت  نابو 

93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)-.

153I

CORPORATE AUDIT GROUP

DELTA SUD EVENTS
إعالن متعد  فلقرفرفت

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد فملومن، فلطابق 
فلخامس، رقم 22 ، 23333، 

casablanca(maroc
DELTA SUD EVENTS »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  131، 

شارع عبد فملومن، ط 3، رقم 17، - 
23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.173633
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)37)شتنرب)2323
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1.:)فلذي  نص على ما لي:)
 DELTA فملصا قة على تفويت شركة)
فآتلاعية) حصة  (REFLEX  433
 ARC ET TYP SAS شركة) لفائد0 

وقبول هذف فألجيب كشريك آد د
قرفر رقم)2.:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6.:)فلذي  نص على ما لي:)

فملقدمات
بند رقم)7.:)فلذي  نص على ما لي:)

فلرأسلال
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)76313.
151I

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

 DAR AL-ASALA AL-FASSIA
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 ETUDE APPLICATION
COMPTABLE ET FISCALE

AV(FAR(N 4 ، 30000، FES(maroc
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 DAR AL-ASALA AL-FASSIA SARL
AU شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  13 تجزئة 

سار0 زنقة ضا ة ففرفح فلزهور 2 
فاس. - 33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 31) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 DAR (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AL-ASALA AL-FASSIA SARL AU
تنظيم) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلحفالت وتقد م فلطعام.
-)تهيئة فملساحات فلخضرفء.

،أآهز0) فملكاتب) أثاث  تجار0  ( (-
فلكلبيوتر..

عنوفن فملقر فالآتلاعي):))13)تجزئة)
 2 فلزهور) ففرفح  ضا ة  زنقة  سار0 

فاس.)-)33333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فسلار) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فسلار  محلد  فلسيد 
رقم)294)فلطريق فملقدسة ظهر فملهرفز)

فاس)33333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فسلار  محلد  فلسيد 
رقم)294)فلطريق فملقدسة ظهر فملهرفز)

فاس)33333)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم))81.

152I

FIDUBAC SARL

DALYA FRECH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع  وسف فبن تاشفين 

 NADOR، فلشقة رقم 11 فلناضور

62000، nador(maroc

DALYA FRECH شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ح.ص.س 

11 آلاعة سلوفن فلناظور - 62333 

فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (22

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 DALYA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.FRECH

-فستيبف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وتصد ر فلفوفكه وفلخضروفت

للبضائع) وفلدولي  فلوطني  -فلنقل 

لآلجرين.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)ح.ص.س)

11)آلاعة سلوفن فلناظور)-)62333 

فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 343 ( (: ( بلكاسم) ميلو   فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: ( بلكاسم) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد محلد حاجي):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلسيد ميلو  بلكاسم)

 62333 حي فملطار بوعرورو فلناظور)

فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( فلسيد محلد بلكاسم)

 62333 حي فملطار بوعرورو فلناظور)

فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) حاجي  محلد  فلسيد 

فلناظور) شيكر  بني  فآللام   وفر 

62333)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلسيد ميلو  بلكاسم)

 62333 حي فملطار بوعرورو فلناظور)

فلناظور فملغرب

عنوفنه)ف)) ( فلسيد محلد بلكاسم)

 62333 حي فملطار بوعرورو فلناظور)

فلناظور فملغرب

عنوفنه)ف)) حاجي  محلد  فلسيد 

فلناظور) شيكر  بني  فآللام   وفر 

62333)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)43.

153I

فمغار عبد فلغافور

5TH AVENUE BURGER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فمغار عبد فلغافور

شارع فلجيش فمللكي فقامة فلنور رقم 

1 فلطابق فالول تطوفن ، 93333، 

تطوفن فملغرب

5TH AVENUE BURGER شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
محلد فلسا س رقم 33 تطوفن - 

93333 تطوفن فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.21761

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) (2323 17) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0)) ونس فلخليفي)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (53
((0( فلسيد) ( حصة لفائد0) (133.333
17) آنرب) بتاريخ) فلخليفي  محلد 

.2323
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
35) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3339.
154I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE MSSEIKA TRANSPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي فلفتح زنقة  نبع رقم 32 فلعيون ، 
73333، فلعيون فملغرب

  STE MSSEIKA TRANSPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 

134 زنقة تافياللت حي فلوحد0 2 - 
73333 فلعيون فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.16565
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) (2321 14) نا ر) فملؤرخ في)
  STE MSSEIKA TRANSPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
رأسلالها) مبلغ  فلوحيد  فلشريك 
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
تافياللت) زنقة  (134 رقم) فإلآتلاعي 
حي فلوحد0)2 - 73333)فلعيون فملغرب)

نتيجة النهاء)فالنشطة فلتجارية).



1959 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

و عين:

و) فمسيك  ( محلد) فلسيد)0))
 132 فلرقم) تيفلت  زنقة  عنوفنه)ف))
فلعيون)) (2 فلطابق فالول حي فلوحد0)

73333)فلعيون فملغرب))كلصفي))0))

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 134 وفي رقم) (2321 14) نا ر) بتاريخ)
زنقة تافياللت حي فلوحد0)2 - 73333 

فلعيون فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)128/2021.

155I

STE FURAMIC SARL

 STE ORIENTAL MINUM
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 

علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

3 ، 63333، وآد0 فملغرب

  STE ORIENTAL MINUM SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 28 زنقة 

فبن جلقان  فلطابق فالول  - 63333 

وآد0 فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.14577

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 37) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

برمضان عبد) ((0( فلسيد) تفويت 

فلكريم))43.843)حصة فآتلاعية من)

فلسيد) ( 53.333)حصة لفائد0) أصل)

 37 بتاريخ) ( برمضان) ( فبرفهيم) ((0(

 آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

12) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)123.

156I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

 STE JINAN GOUT (PAIN

BRIOCHE(

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT(N° 1  RDC   IMM(G58

  RES(AL(IHSSANE  RTE(DE

 SAFI(MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

 STE(JINAN(GOUT (PAIN

BRIOCHE) شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي متجر 

بالطابق فلسفلي شطر1, 238ج 

تامنصورت  - 43333 مرفكش 

فملللكة فملغربية

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.(JINAN GOUT (PAIN BRIOCHE

-تصنيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلخرز وفملعجنات

-ملون فلحفالت

-فستيبف  و تصد ر.

متجر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

238ج) شطر1,) فلسفلي  بالطابق 

مرفكش) (43333 (- ( تامنصورت)

فملللكة فملغربية.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبدفلكريم فبوفريك):))513 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 493 ( (: ملحين) فسلاء) فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فبوفريك) عبدفلكريم  فلسيد 
2فيال) فلشطر) ريفربالم  عنوفنه)ف))

فلويدفن)) فبرفهيم  وفحة سيدي  (173

43333)مرفكش))فملغرب.

عنوفنه)ف)) ملحين  فسلاء) فلسيد0 

تجزئة))صوفيا فلور 0 رقم)188)تاركة)

43333)مرفكش))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فبوفريك) عبدفلكريم  فلسيد 
2فيال) فلشطر) ريفربالم  عنوفنه)ف))

فلويدفن)) فبرفهيم  وفحة سيدي  (173

43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119447.

157I

CORPORATE AUDIT GROUP

SORA FISHERIES
إعالن متعد  فلقرفرفت

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد فملومن، فلطابق 

فلخامس، رقم 22 ، 23333، 

casablanca(maroc

SORA FISHERIES  »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع بن 

شقرون ، فندق فلرفحة ، فلطابق 

فألر�سي ، فلدفجلة ،  - 73333 وف ي 

فلذهب فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.14391

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)13) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1.:)فلذي  نص على ما لي:)
حصص) (999 بيع) على  فملصا قة 
فآتلاعية)HINDY’S)لفائد0 فلشركة)
قرفر رقم)2.:)فلذي  نص على ما لي:)
كشريك) (HINDY’S شركة) ( قبول)

آد د
قرفر رقم)3.:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلصفة فالآتلاعية للشركة)
قرفر رقم)4.:)فلذي  نص على ما لي:)
فألسا�سي) فلقانون  صياغة  إعا 0 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

فملقدمات
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فلرأسلال
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 35 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

 نا ر)2321)تحت رقم)9/2021.

158I

STE FURAMIC SARL

 STE NORI K.M.F.I TRANS
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 
علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

3 ، 63333، وآد0 فملغرب
  STE NORI K.M.F.I TRANS SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 9 تجزئة 

قلعي شارع يعقوب فملنصور  - 
63333 وآد0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
36299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (34
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1960

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. NORI K.M.F.I TRANS SARL

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع للغيب))وطنية و ولية

نقل فألمتعة غيب فملصحوبة

فالستيبف  وفلتصد ر).

تجزئة) (9 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

قلعي شارع يعقوب فملنصور))-)63333 

وآد0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (43 ( (: مرف ) نوري  فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة).

 33 ( (: ( فلسيد نوري علا  فلد ن)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 33 ( (: ( كريلة) كرفندي  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 128 فلسيد نوري مرف  عنوفنه)ف))

3)شارع فلحسن) ( تجزئة قلعي زنقة م)

فلثاني))63333)وآد0 فملغرب.

فلد ن)) علا   نوري  فلسيد 

طريق طا رت تجزئة قلعي) عنوفنه)ف))

زنقة م)3  63333)وآد0 فملغرب.

فلسيد0 كرفندي كريلة))عنوفنه)ف))

شارع) (3 م) زنقة  قلعي  تجزئة  (128

فلحسن فلثاني))63333)وآد0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 128 فلسيد نوري مرف  عنوفنه)ف))

3)شارع فلحسن) ( تجزئة قلعي زنقة م)

فلثاني))63333)وآد0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

33) آنرب) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3193.

163I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

APPLINUM
إعالن متعد  فلقرفرفت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
2639 ، 43333، مرفكش فملغرب

APPLINUM »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 18  
علار0   بيب زنقة جالد فبن فلوليد 

كليز  - 43333 مرفكش فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.75717

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)22) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
عبد) بن  فحلد  كريم  فلسيد  تعيين 
مسيبفن) لون  هناء) فلسيد0  و  فلقا ر 

ملد0 غيب محد 0
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
منح توقيع فلشركات فملصرفية بشكل)
فر ي ومنفصل وبدون أي قيو  لكل)
من فلسيد كريم فحلد بن عبد فلقا ر)

و فلسيد0 هناء)لون.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
من) (13 فملا 0) تعد ل  على  فملوففقة 

فلقانون فألسا�سي للشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119429.
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AFA PARTNERS

ONAA FISH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

AFA PARTNERS
 LOT(B(N° 305 AGADIR(BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
ONAA FISH شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 8 

إقامة إبن طفيلل مركز فملد نة فكا  ر 

- 83333 فكا  ر ففملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

45299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (24

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ONAA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.FISH

صناعة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مصانع) تشغيل  ؛) فملعلبة) فألغذ ة 

؛) فلبحرية) فملعلبات  وحفظ  معالجة 

فلتلليح،)تدجين ومعالجة فألنشوآة)

معالجة) ؛) فألسلاك) أنوفع  وآليع 

؛)تصنيع وتسويق) مخلفات فألسلاك)

وصناعة) تصنيع  ؛) فملعلبات) شبه 

وفلفوفكه) فملعلبات  آليع  وبيع 

وفملنتجات) فلبوفكر  و  وفلخضروفت 

آليع) وتصد ر  فستيبف   ؛) فلغذفئية)

فملوف ) وآليع  فلبحرية  فملنتوآات 

وفملعدفت فلالزمة لنشاط فلشركة..

 8 :)مكتب) عنوفن فملقر فالآتلاعي)

إقامة إبن طفيلل مركز فملد نة فكا  ر)

- 83333)فكا  ر ففملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

5.633.333) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد علر فولهينت):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: فلسيد0 نا  ة فلهريستتت)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد عبد هللا ف ت فوشن):))233 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

233)حصة) ( (: فلسيد عبدو ملسيح)
بقيلة)133) رهم للحصة).

 16533 (: فولهينت) علر  فلسيد  (
بقيلة)133) رهم.

 16533 (: فلسيد0 نا  ة لهريست)
بقيلة)133) رهم.

(: فوشن) ف ت  هللا  عبد  فلسيد 
11333)بقيلة)133) رهم.

 11333 (: ملسيح) عبدو  فلسيد 
بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فولهينت  علر  فلسيد 
سيدي) (7 رقم) فلحدففوية  فقامة 
23523)فلدفر) معروف فلدفر فلبيضاء)

فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه)ف)) لهريست  نا  ة  فلسيد 
فلحي) فسالن  (44 رقم) (132 علار0)

فملحلدي)83383)فكا  ر))فملغرب.
فوشن)) ف ت  هلل  عبد  فلسيد 
رقم) (8 تجزئة توفيق زنقة) عنوفنه)ف))
فلدفر فلبيضاء) (23473 عين فلشق) (5

فملغرب.
عنوفنه)ف)) ( ملسيح) عبدو  فلسيد 
فقامة فبن طفيل رقم)8)فكا  ر فملد نة))

83335)فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فولهينت  علر  فلسيد 
سيدي) (7 رقم) فلحدففوية  فقامة 
23523)فلدفر) معروف فلدفر فلبيضاء)

فلبيضاء)فملغرب
فلسيد0 نا  ة لهريست عنوفنه)ف))
فلحي) فسالن  (44 رقم) (132 علار0)

فملحلدي)83383)فكا  ر))فملغرب
فوشن)) ف ت  هلل  عبد  فلسيد 
رقم) (8 تجزئة توفيق زنقة) عنوفنه)ف))
فلدفر فلبيضاء) (23473 عين فلشق) (5

فملغرب
عنوفنه)ف)) ( ملسيح) عبدو  فلسيد 
فقامة فبن طفيل رقم)8)فكا  ر فملد نة))

83335)فكا  ر))فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
34) آنرب) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)97372.
162I
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فالتقان للحسابات

 MOROCCO ENERGY AND

 MARITIME WORKS     Sigle :

(M.E.M.W(
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فالتقان للحسابات

142 شارع مرفكش فلطابق فلثاني 
رقم 5 ، 62333، فلناظور فملغرب

 MOROCCO ENERGY AND

 MARITIME(WORKS     Sigle :

M.E.M.W))  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع فالميب 

سيدي محلد رقم 295 - 62333 

فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري):)21275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 36) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 MOROCCO ENERGY AND

 MARITIME( WORKS( ( ( ( ( Sigle( :

. ((M.E.M.W

فلطاقة) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملتجد 0 وفألعلال فملتنوعة

وفألعلال) فلبحرية  فإلشارفت  (-

فملتنوعة

فملعدفت) وتركيب  توريد  (-

وفملكتبية) وفلطاقية  فلكهربائية 

وفألعلال فملتنوعة

-)فلبناء)وفلتهيئة وفألعلال فملتنوعة.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 -  295 رقم) محلد  سيدي  فالميب 

62333)فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:

 13.333 ( (: ملعلمي) منيب  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ملعلمي  منيب  فلسيد 
 34 رقم) (46 حي لعري فلشيخ فلزنقة)

فلناظور)62333)فلناظور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ملعلمي  منيب  فلسيد 
 34 رقم) (46 حي لعري فلشيخ فلزنقة)

فلناظور)62333)فلناظور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)25)نونرب)

2323)تحت رقم)3632.
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FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

STE RAZGUI TRAVAUX
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT(N° 1  RDC   IMM(G58
  RES(AL(IHSSANE  RTE(DE

 SAFI(MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

STE RAZGUI TRAVAUX »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  وفر 
جليفة بريك آنانات  - 43333 

مرفكش فملللكة فملغربية.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.47947

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)31) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
 STE من) فلشركة  فسم  تغييب  ما لي:)
إلى (RAZGUI TRAVAUX SARL AU
STE COMPTOIR INOV SARL AU

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:))

توسيع فلنشاط فلتجاري للشركة على)

فلنحو فلتالي:-آليع فألشغال فلعامة و)

أشغال فلبناء-تاآر موف  فلبناء

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:))

توسيع فلنشاط فلتجاري للشركة على)

فلنحو فلتالي:-آليع فألشغال فلعامة و)

أشغال فلبناء-تاآر موف  فلبناء

بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

 STE RAZGUI(تغييب فسم فلشركة من

 STEإلى (TRAVAUX SARL AU

COMPTOIR INOV SARL AU

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119393.
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STE FURAMIC SARL

 STE WINNING
DISTRIBUTION

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 

علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

3 ، 63333، وآد0 فملغرب

  STE WINNING DISTRIBUTION

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملنطقة 

فلصناعية فلبستان 3 قطعة في 119 

- 63333 وآد0 فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.34191

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) (2323 14) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«933.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)

إ ماج فحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)98.

165I

STE FURAMIC SARL

STE VIAJES YASMINE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 
علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

3 ، 63333، وآد0 فملغرب
  STE VIAJES YASMINE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي تجزئة 
فلوحد0 طريق فحفيب قطعة 698 - 

63333 وآد0 فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.33523

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 12) ونيو) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
فلبضائع) ..نقل  فالشخاص) نقل 

فلغيب مصحوبة للغيب).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
12) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)122.

166I

.MESTALLA  CAFE A A.U

 MESTALLA   مستاية كفي
CAFE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

.MESTALLA-SAELA A.U
Deroua - GH.BAB(SAAD- Imm.
 B3- Lotiss.Rabha ، 26202،

BERRECHID MAROC
  MESTALLA CAFE   مستا ة كفي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
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GH(BAB(SAAD - Imm.B3 - Lotiss.
 Rabha - 26202 BERRECHID

.Maroc
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1131

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) (2323 31) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلد ن)) نور  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (433 فلدوكي)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (833 أصل)
نونرب) (27 بتاريخ) ( )0)) وسف فلدوكي)

.2323
فاللي) ( محسن) ((0( تفويت فلسيد)
من) فآتلاعية  حصة  (433 فنصاري)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (833 أصل)
نونرب) (27 بتاريخ) فلدوكي  )0)) وسف 

.2323
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
39) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بربشيد)

2323)تحت رقم)1564.
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STE FURAMIC SARL

 STE EURO AZUR PIECES
 POIDS LOURDS ET

INDUSTRIE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 
علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

3 ، 63333، وآد0 فملغرب
 STE EURO AZUR PIECES POIDS
   LOURDS ET INDUSTRIE SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : زنقة   6 
شارع فلدفو ي  طريق تاز0 - 63333 

وآد0 فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.17557

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (25 فملؤرخ في)
 STE EURO AZUR PIECES POIDS

   LOURDS ET INDUSTRIE SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

شارع) (6 زنقة  ) فإلآتلاعي  مقرها 

63333)وآد0) (- فلدفو ي))طريق تاز0)

قلة) فملنافسة  لكثب0  نتيجة  فملغرب 

فرص فلشغل وقلة فملوفر  فملالية)..

و عين:

و) ( فلحسن) ( ( علرفوي) فلسيد)0))

أوليوليه) (83193 فرنسا) عنوفنه)ف))

فرنسا))كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 6 وفي زنقة  ) (2323 نونرب) (25 بتاريخ)

 63333 (- )طريق تاز0) شارع فلدفو ي)

وآد0 فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

34) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)16.

168I

SWEET CHEF

 CHRONOTACHYGRAPHE
DETROIT SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

تأسيس شركة

SWEET CHEF

قسم  23 تقسيم 11 فملنطقة فلحر0 

لطنجة 93393 طنجة فملغرب

 CHRONOTACHYGRAPHE

DETROIT SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فإلآتلاعي :  وفر 

فلشريعة 2 قطعة رقم 815 فلجلاعة 

فلقروية للعوفمة  وفر فلد لوس 

طنجة

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111815

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  (2321 31) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

 CHRONOTACHYGRAPHE  

فلشركة) DETROIT SARLتسلية 

بلختصر) فإلقتضاء) عند  متبوعة 

تسليتها))

فلفحص) (: غرض فلشركة بإ جاز)

تحقق بعد فلتثبيت وفحص) (، فألول)

 وري للتاكوآرففات.

:) وفر) فإلآتلاعي) مقرها  عنوفن 

فلشريعة)2)قطعة رقم)815)فلجلاعة)

فلد لوس) للعوفمة  وفر  فلقروية 

طنجة

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 2.433 فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي)

حصة) (6 فلغوش) مرف   فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة-

 6 فلسيد محلد سعيد فلكنفاوي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة-

حصة) (6 فورفغ) محلد  فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة-

حصة) (6 سكور) فلسيد  وسف 

بقيلة)133) رهم للحصة-

 6 عزيزي) فلفتاح  عبد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة-

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (:

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مرف  فلغوش عنوفنه فرنسا

فلكنفاوي) سعيد  محلد  فلسيد 

 93 عنوفنه شارع فلحسن فألول رقم)

طنجة

 85 عنوفنه) فورفغ  محلد  فلسيد 

زنقة مهاتلا غاندي تجزئة)27)فلطابق)

2)رقم)8)طنجة

عنوفنه) سكور  فلسيد  وسف 

فرنسا

فلسيد عبد فلفتاح عزيزي عنوفنه)

فرنسا

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة))

فلسيد مرف  فلغوش عنوفنه فرنسا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) بطنجة  فلتجارية 

2321)تحت رقم)238224.

169I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ARANEM 8

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 

2639 ، 43333، مرفكش فملغرب

ARANEM 8 شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فيال 

رقم 33 باب فغلي - 43333 مرفكش 

فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.37581

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 نونرب) (23 فملؤرخ في)

شركة ذفت فملسؤولية) (ARANEM 8

 133.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فيال)

مرفكش) (43333 (- باب فغلي) (33 رقم)

فملغرب نتيجة لعدم فستلرفر نشاط)

فلشركة.

و عين:

و) رويمي  ( ميشال) ف لي  فلسيد)0))

بريطانيا) (733 بريطانيا) عنوفنه)ف))

بريطانيا كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

وفي فيال رقم) (2323 نونرب) (23 بتاريخ)

مرفكش) (43333 (- ( فغلي) باب  (33

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119453.

173I



1963 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

STE FURAMIC SARL

STE GREENDEN SARL A/U
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

STE FURAMIC SARL

زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 

علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

3 ، 63333، وآد0 فملغرب

  STE(GREENDEN(SARL(A/U

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 234 زنقة 

فم فلفهم حي فلقدس  - 63333 

وآد0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.34325

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)24)نونرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

(- ( زنقة فم فلفهم حي فلقدس) (234»

إلى)»277)حي) 63333)وآد0 فملغرب»)

فلرفزي))-)64553)آرف 0))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)65.

171I

STE DAY FINANCE

STE SATIA FRERES SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE

ساحة فلحرية فلرقم 13 فلطابق 

فلثاني فلفقيه بن صالح ، 23233، 

فلفقيه بن صالح فملغرب

STE SATIA FRERES SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر أوال  

 حيى فلكريفات فلفقيه بن صالح - 

23233 فلفقيه بن صالح فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

4559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 13) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SATIA FRERES SARL

معصر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لزيت فلزيتون و فالستبف  و فلتصد ر.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر أوال )

(- بن صالح) فلفقيه  فلكريفات   حيى 

23233)فلفقيه بن صالح فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد ساطع محلد):))253)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 253 ( (: فلسيد ساطع عبد فلرزفق)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 253 ( (: فلسيد ساطع فلشرقاوي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 253 ( (: فلسيد ساطع عبد فلفتاح)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلفتاح) عبد  ساطع  فلسيد 

كريفات) أوال   حيى  عنوفنه)ف)) وفر 

فلفقيه بن) (23233 فلفقيه بن صالح)

صالح فملغرب.

عنوفنه)ف)) محلد  ساطع  فلسيد 

بن) فلفقيه   وفر أوال   حيى كريفات 

صالح) بن  فلفقيه  (23233 صالح)

فملغرب.

فلرزفق) عبد  ساطع  فلسيد 

شنان) سيدي  أوال   عنوفنه)ف)) وفر 

فلشرقيين فلكريفات فلفقيه بن صالح)

23233)فلفقيه بن صالح فملغرب.

فلسيد ساطع فلشرقاوي عنوفنه)ف))
فلشرقيين) شنان  سيدي  أوال    وفر 
 23233 فلكريفات فلفقيه بن صالح)

فلفقيه بن صالح فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) محلد  ساطع  فلسيد 
بن) فلفقيه   وفر أوال   حيى كريفات 
صالح) بن  فلفقيه  (23233 صالح)

فملغرب
فلسيد ساطع فلشرقاوي عنوفنه)ف)))
فلكريفات) فلشرقيين  شنان  سيدي 
فلفقيه بن) (23233 فلفقيه بن صالح)

صالح فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)

31) آنرب)2323)تحت رقم)349.

172I

ETS COMPTA HOUSE

SOMARTRA
إعالن متعد  فلقرفرفت

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

SOMARTRA »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: سبت ف ت 

رحو جنيفر0 - - جنيفر0 فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.2433

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)39)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:31 رقم) قرفر 

ما لي:)فستقالة فملسيبعلري بوعز0)))
على) فلذي  نص  (:32 رقم) قرفر 
فلسيد) آد د  مسيب  تعيين  ما لي:)
فلحلو�سي مو�سى و فلسيد فلحفضاوي)

محلد)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:12 رقم) بند 

ما لي:)تعيين مسيب آد د

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (24 بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2323)تحت رقم)316.

173I

مكتب فلحسابات مالكي

 BRITAL ET MOUATASSEM

IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب فلحسابات مالكي

291 شارع فلكرفمة منفلوري فاس ، 

33333، فاس فملغرب

 BRITAL ET MOUATASSEM

IMMOBILIER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 1 زنقة 

برفزيل شارع فسلاعيلية منفلوري 

1  - 33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 BRITAL ET MOUATASSEM

.IMMOBILIER

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري.

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فسلاعيلية) شارع  برفزيل  زنقة  (1

منفلوري)1  - 33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1964

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فحلد فبريطل):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: معتصم) سعيد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فبريطل  فحلد  فلسيد 

 3 شارع غز0 مة تقي فلد ن فلطابق)

حي فلوفاء)طريق صفرو)33333)فاس)

فملغرب.

فلسيد سعيد معتصم عنوفنه)ف))

 24 ع) (13 رقم) فلربيع  فم  وف   زنقة 

فلنبآس س)33333)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فبريطل  فحلد  فلسيد 

 3 شارع غز0 مة تقي فلد ن فلطابق)

حي فلوفاء)طريق صفرو)33333)فاس)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)199/2021.

174I

فئتلانية  وسف فلبشاري مرتين

LIXA TRANSPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

فئتلانية  وسف فلبشاي

شارع فلحسن فلثاني علار0 لتوليب 

فلطبق فألول رقم 3 فلعرفئش ، 

92333، فلعرفئش فملغرب

LIXA TRANSPORT شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فملغرب فلجد د 2 رقم 231 - 92333 

فلعرفئش فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2863

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 نونرب) (25 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))محلد فلعثلاني)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.333

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333

محلد موش بتاريخ)12)أكتوبر)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)19.

175I

sofoget

 societe hammou de

construction
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 societe hammou de

construction شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  فلقنيطر0 

59 شارع موالي عبد فلعزيز إقامة 

موالي عبد فلعزيزرقم 4 - 14333  

فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

58163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 13) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 societe(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.hammou de construction

فشغال) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)

بيع أ وفت و لوفزم فملكتب.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):))فلقنيطر0)

إقامة) فلعزيز  عبد  موالي  شارع  (59

  14333  -  4 فلعزيزرقم) عبد  موالي 

فلقنيطر0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: فلسيد حلو بن فلعنزول)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: فلعلاري) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 (: فلسيد حلو بن فلعنزول) (

بقيلة)133) رهم.

 533 (: فلعلاري) محلد  فلسيد 

بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد حلو بن فلعنزول عنوفنه)ف))

فملغرب)14333)فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حلو بن فلعنزول عنوفنه)ف))

فملغرب)14333)فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( فالبتدفئية بسيدي قاسم)

 نا ر)2321)تحت رقم)83853.

176I

Ste(Abdoune(Conseil

STE MAYA FASHION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Ste(Abdoune(Conseil

رقم 4 إقامة فاطلة شارع موالي 

رشيد فألطلس طريق صفرو فاس ، 

33333، فاس فملغرب

STE MAYA FASHION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي متجر 

فلطابق فلسفلي تجزئة فلرياض 

فلقطعة 121 طريق صفرو فاس  - 

33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 14) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAYA FASHION

و) بيع  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالستيبف  و) (- فملالبس فلجاهز0) شرفء)

فلتصد ر.

متجر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلرياض) تجزئة  فلسفلي  فلطابق 

(- ( طريق صفرو فاس) (121 فلقطعة)

33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: مسعو ي) فلسيد0 وفاء)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 وفاء)مسعو ي عنوفنه)ف))

هولندف)1333)هولندف هولندف.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 وفاء)مسعو ي عنوفنه)ف))

هولندف)1333)هولندف هولندف

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)12.

177I



1965 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

STE DAY FINANCE

 BUREAU DES ETUDES

 TOPOGRAPHIQUES

FOUITEH ALI SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE

ساحة فلحرية فلرقم 13 فلطابق 

فلثاني فلفقيه بن صالح ، 23233، 

فلفقيه بن صالح فملغرب

 BUREAU DES ETUDES

 TOPOGRAPHIQUES FOUITEH

ALI SARL AU  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلرقم 58 

فلشقة رقم 37 فلطابق فألول شارع 

عالل بن عبد هللا فلفقيه بن صالح - 

23233 فلفقيه بن صالح فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

4553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 23) وليوز)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 BUREAU DES ETUDES (:

 TOPOGRAPHIQUES FOUITEH

. ALI SARL AU

فلهندسة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلطبوغرففية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)فلرقم)58 

فلطابق فألول شارع) (37 فلشقة رقم)

عالل بن عبد هللا فلفقيه بن صالح)-)

23233)فلفقيه بن صالح فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فويتح علي):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فويتح علي عنوفنه)ف))فلحي)

 11 رقم) موريطانيا  زنقة  فال فري 

23233)فلفقيه بن صالح فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فويتح علي عنوفنه)ف))فلحي)

 11 رقم) موريطانيا  زنقة  فال فري 

23233)فلفقيه بن صالح فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)

23)نونرب)2323)تحت رقم)341.

178I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE SAKIACERAME
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي فلفتح زنقة  نبع رقم 32 فلعيون ، 

73333، فلعيون فملغرب

STE SAKIACERAME شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 53 

تجزئة فلوحد0 بلوك أ رقم 871 - 

73333 فلعيون فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.33267

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2321 14) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«533.333) رهم»)أي من)»533.333 

عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)3206/2020.

179I

مكتب معيشة للحسابات و فألستشارفت فلجبائية

MAISON 79 CARS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

فألستشارفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 14233، سيدي سليلان 

فملغرب

MAISON 79 CARS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فكدفل رقم 434 مكرر - 14233 

سيدي سليلان فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. MAISON 79 CARS

كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 14233 (- مكرر) (434 رقم) فكدفل 

سيدي سليلان فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد منيب فلفقيبي)):))733)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: فلرفيق) عائشة  فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلفقيبي) منيب  فلسيد 
حي فلسالم بلوك)43)رقم)36  14233 

سيدي سليلان فملغرب.
فلسيد0 عائشة فلرفيق عنوفنه)ف))
 14233  77 رقم) (16 بلوك) بام  حي 

سيدي سليلان فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلفقيبي) منيب  فلسيد 
حي فلسالم بلوك)43)رقم)36  14233 

سيدي سليلان فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  فالبتدفئية 
14) نا ر)2321)تحت رقم)05/2021.
181I

SOFIDACE

 SOCIETE AFRICAINE DES
 SERVICES DE LA SANTE -

METIERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

 SOCIETE AFRICAINE DES
 SERVICES(DE(LA(SANTE -

METIERS شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 4 زنقة 
نوباليا ، تجزئة 4، سكتور 17 ، 

بلوك 1  ، حي فلرياض -  - 13313 
فلرباط      فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
148835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 17) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 SOCIETE AFRICAINE DES

 SERVICES DE LA SANTE -

.METIERS

فلشركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

ذفت نشاط في فملغرب):

فلخدمات فملتعلقة ب):)فالستقبال)

وآليع) فلبستنة  (، فلتنظيف) (،

لها) فلتي  لكن  فألجرى  فألنشطة 

فالستعانة بلصا ر جارآية في مجال)

فلصحة.

فملهن) تقدمها  فلتي  فلخدمات  (-

عالج) (، )عيا 0) فملساعد0) فلطبية 

طبيعي)،)جدمات سكرتارية)،)مساعد0)

طبية)،)وكيل إ فري)،)إلخ.....)

مختلف) في  فلخدمات  تقد م  (- (

بلجال) فملتعلق  فلنشاط  مجاالت 

فلصحة)،

)-)تقد م جدمات مختلفة

فلخدمات) أو  فملهن  آليع  (- (

فملتعلقة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

شأنها) من  فلتي  أو  فلشركة  بنشاط 

تسهيل فمتدف ه أو تطويره.

سوفء) وكاالت  أو  فروع  إنشاء) (-

في فلخارج أو في فملغرب وفملشاركة في)

آليع فلشركات
زنقة) (4 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

نوباليا)،)تجزئة)4،)سكتور)17)،)بلوك)

فلرباط)))))) (13313 (- ( (- ،)حي فلرياض) ( (1

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 SOCIETE AFRICAINE فلشركة)

 DES SERVICES DE LA SANTE

133) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 990

 AFRIC-MED فلشركة) للحصة 

DISTRIBUTION(:((10)حصة بقيلة)

133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

 SOCIETE AFRICAINE فلشركة)
 DES SERVICES DE LA SANTE
عنوفنه)ف))شارع عالل فلفا�سي)،)مد نة)
 13333 ( ( ( فلرياض) حي  (، فلعرفان)

فلرباط))فملغرب.
 AFRIC-MED فلشركة)
شارع) عنوفنه)ف)) (DISTRIBUTION
عالل فلفا�سي)،)مد نة فلعرفان)،)حي)

فلرياض))13333)فلرباط))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( سليب) آلال  فلسيد 
مستشفى فلشيخ زف د فلرباط)13333 

فلرباط فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113247.
182I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

LINATOP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
LINATOP شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق فبن 
رشد  فلرقم 26 حي برمضان زنقة 
ف4 رقم 72 مكرر 63333 وآد0 

فملللكة فملغربية.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.32357

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 16) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 133.333 LINATOP))مبلغ رأسلالها)
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق)
فبن رشد))فلرقم)26)حي برمضان زنقة)
وآد0) (63333 مكرر) (72 رقم) ف4)

:)لم تحقق) فملللكة فملغربية نتيجة ل)
في عللية تجارية.

طريق) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
- 63333)وآد0)  26 فلرقم) ( فبن رشد)

فملللكة فملغربية.)
و عين:

و) ) وزي  محلد) فلسيد)0))
فلرقم) ( رشد) فبن  طريق  عنوفنه)ف))
فملغربية) فملللكة  وآد0  (63333  26

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
طريق) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

فبن رشد))فلرقم)26
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)82.

184I

FIDUCIAIRE FIMECOF

BOUALLAL TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

BOUALLAL TRANS شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 GH 23 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
فلشقة 21 فلطابق فلثالث آوهر0 

فلبساتين فلبساتين - 53333 مكناس 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
51931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 38) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BOUALLAL TRANS
غرض فلشركة بإ جاز):)نقل فلسلع)

لحساب فلغيب.
 GH  23 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
آوهر0) فلثالث  فلطابق  (21 فلشقة)
فلبساتين فلبساتين)-)53333)مكناس)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: بوعيا ) عالل  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عالل بوعيا  عنوفنه)ف))23 
GH)فلشقة)21)فلطابق فلثالث آوهر0)
مكناس) (53333 فلبساتين) فلبساتين 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عالل بوعيا  عنوفنه)ف))23 
GH)فلشقة)21)فلطابق فلثالث آوهر0)
مكناس) (53333 فلبساتين) فلبساتين 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)175.

185I

AFA PARTNERS

ONAA FISH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

AFA PARTNERS
 LOT(B(N° 305 AGADIR(BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
ONAA FISH شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 
رقم 8 إقامة إبن طفيل مركز فملد نة 

فكا  ر - 83335 فكا  ر  فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.45299

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 37) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

ِفولهينت)) ِعلِر) ((0( فلسيد) تفويت 

حصة فآتلاعية من أصل) (16.833

(((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (16.833

عبد هللا ف ت فوشن بتاريخ)37) آنرب)

.2323

لهريس) ( نا  ة) ((0( تفويت فلسيد)

حصة فآتلاعية من أصل) (16.833

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (16.833

عبد هللا ف ت فوشن بتاريخ)37) آنرب)

.2323

ملسيح) عبدو  ((0( فلسيد) تفويت 

حصة فآتلاعية من أصل) (11.233

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (11.233

عبد هللا ف ت فوشن بتاريخ)37) آنرب)

.2323

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

31) آنرب) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3435.

186I

FIDUCIAIRE FIMECOF

TRANS EXPRESS AIT ALLA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF

 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES

maroc

 TRANS EXPRESS AIT ALLA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 52 حي 

فملدرسة برج موالي علر  - 53333 

مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

51955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 TRANS(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.EXPRESS AIT ALLA

غرض فلشركة بإ جاز):)نقل فلسلع)

لحساب فلغيب.

 52 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

حي فملدرسة برج موالي علر))-)53333 

مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: بنليلو  محلد) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد  بنليلو   فلسيد 

52)حي فملدرسة برج موالي علر)) رقم)

53333)مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد  بنليلو   فلسيد 

52)حي فملدرسة برج موالي علر)) رقم)

53333)مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)243.

188I

SOFIDACE

شركة النقل الجماني غيثي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

شركة فلنقل فلجلاني غيثي شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 16 زنقة 

سبو , شقة 4, أكدفل  - 13393 

فلرباط فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.122193

فلشريك) قرفر  بلقت�سى 

31) آنرب) في) فملؤرخ  فلوحيد 

فلشركة) رأسلال  رفع  تم  (2323

»5.975.333) رهم») قدره) بلبلغ 

إلى) »4.325.333) رهم») من) أي 

((: طريق) عن  «13.333.333) رهم»)

أرباح أو عالوفت) أو  إ ماج فحتياطي 

إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113248.

193I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

BRAZ TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt

N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

BRAZ TRAVAUX شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فلنجد 2، طريق مرحلة 6 فلرقم 19 

سدي  حي - وآد0 - 63333 وآد0 

فملللكة فملغربية.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.21871

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) (2323 31) آنرب) في) فملؤرخ 
بلبلغ) فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »533.333) رهم») قدره)

«2.333.333) رهم»)إلى)»2.533.333 

 رهم»)عن طريق):))إ ماج فحتياطي أو)

أرباح أو عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)36.

193I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كويمكو سيرفيس ماروك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فستلرفر نشاط فلشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زفوية شارع محلد فلخامس و شارع 

فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة فملغرب

كويلكو سيبفيس ماروك »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 

موالي ف ريس فألول إقامة طنجي 

أوفيس سينتب فلطابق 7 مكتب رقم 

76 - 93333 طنجة فملغرب.

»فستلرفر نشاط فلشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.74313

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تقرر ما) (2323 37) آنرب) فملؤرخ في)

 لي:

عدم حل فلشركة رغم أن رؤوس)

ربع) تقل عن  للشركة  ذفتية  فألموفل 
رأسلالها و ذلك آرفء)فلخسائر فملثبتة)

في فلقوفئم فلتبكيبية.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) بطنجة  فلتجارية 

2321)تحت رقم)238117.
194I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ADEN DESIGN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
ADEN DESIGN شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 354 
حي رياض، طريق صفرو، فاس - 

33333 فاس فملللكة فملغربية.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3499

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)34) وليوز)2319)تم))تحويل))
للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
طريق) رياض،) حي  (354 »رقم) من)
صفرو،)فاس)-)33333)فاس فملللكة)
وئام) تجزئة  (21 »رقم) إلى) فملغربية»)
فاس)) (33333 (- طريق ف لوزفر فاس)

فملللكة فملغربية».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)74/2021.
195I

LEADER FINANCE

VIVO PRO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

VIVO PRO شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشرف 

فلطابق فألول فلعلار0 523 فملنار 3 

مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.113113

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2321 38) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

ف ت) سعيد  ((0( فلسيد) تفويت 

من) فآتلاعية  حصة  (1.333 حلو)

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)

38) نا ر) )0))صالح بوجريص بتاريخ)

.2321

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119523.

197I

N2M CONSEIL-SARL

CAFÉ BELGHANOU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

CAFÉ BELGHANOU شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلحسن فلثاني فلعروي - 62333 

فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (31

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CAFÉ (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.BELGHANOU

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فستغالل)

مقهى.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 62333 (- فلعروي) فلثاني  فلحسن 

فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

343)حصة) ( (: فلسيد بلغنو رشيد)

بقيلة)133) رهم للحصة).

333)حصة) ( (: فلسيد بلغنو بشيب)

بقيلة)133) رهم للحصة).

333)حصة) ( (: فلسيد بلغنو نجيم)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) رشيد  بلغنو  فلسيد 

 62333 فلعروي) فلعرفق  شارع 

فلناظور فملغرب.

فلسيد بلغنو بشيب عنوفنه)ف))شارع)

فلناظور) (62333 فلعروي) موريطانيا 

فملغرب.

عنوفنه)ف)) نجيم  بلغنو  فلسيد 

 62333 فلعروي) فلعرفق  شارع 

فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) رشيد  بلغنو  فلسيد 

 62333 فلعروي) فلعرفق  شارع 

فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)3369.

198I

LEADER FINANCE

ARA EXPERT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،
40000، MARRAKECH(MAROC

ARA EXPERT شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشرف 
فلطابق فألول فلعلار0 523 فملنار 
3 مرفكش فلشرف فلطابق فألول 

فلعلار0 523 فملنار 3 مرفكش 43333 
مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.113171

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2321 38) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
ف ت) سعيد  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (1.333 حلو)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)
38) نا ر) )0))صالح بوجريص بتاريخ)

.2321
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119521.
199I

بالم فيديس ش م م

EUROPERSIA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

بالم فيديس ش م م
169 شارع محلد بوزيان , فرحتين 

9 فلطابق فلرفبع رقم 15 سيدي 
عثلان، 23733، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
EUROPERSIA شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 
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43 زنقة محلد سالم فملجلوعة 4 
سيدي مومن - 23453 فلدفر فلبضاء 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.225917

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.333.333) رهم»)
 1.133.333« إلى) «133.333) رهم»)
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761382.
233I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

CAFE LE GRAND ESPACE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

CAFE LE GRAND ESPACE شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي شلاعو 

شارع فلعرصة رقم 225/سال - 
11163 سال فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23757
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)19)أكتوبر)2323)تقرر حل)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 CAFE LE GRAND فلشريك فلوحيد)
 133.333 رأسلالها) مبلغ  ( (ESPACE
فإلآتلاعي حي)  رهم وعنوفن مقرها 
شلاعو شارع فلعرصة رقم)225/سال)
- 11163)سال فملغرب نتيجة ل):)فالزمة)

فالقتصا  ة.

حي) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

شلاعو شارع فلعرصة رقم)225/سال)

- 11163)سال فملغرب.)

و عين:
علوي))) ( ( فحلد) ( فلسيد)0)))
29)حي) زنقة فملسيد رقم) و عنوفنه)ف))

فلنهضة)11393)سال فملغرب كلصفي)

)0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بسال) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)35692.

231I

مكتب فلحسابات ح ل

KANZA ALHMINI PROMO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فلحسابات ح ل

23 شارع فلدفجلة فلطابق فالول قرية 

فلجلاعة ، 23433، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

 KANZA ALHMINI PROMO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 61 محج 

اللة  اقوت فلرقم 39 فلطابق فالول - 

23333 فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.KANZA ALHMINI PROMO

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري و تجزئة فالرف�سي و فالشغال)

فلعامة.

61)محج) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

اللة  اقوت فلرقم)39)فلطابق فالول)-)

23333)فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: ( فلرحيم) عبد  فلحليني  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلرحيم)) عبد  فلحليني  فلسيد 

عنوفنه)ف)) وفر فوال  سيدي مسعو )

مد ونة)) حصار  وف   حجاج  سيدي 

23513)فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلرحيم)) عبد  فلحليني  فلسيد 

عنوفنه)ف)) وفر فوال  سيدي مسعو )

مد ونة)) حصار  وف   حجاج  سيدي 

23513)فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761152   .

232I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

AHLA CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY(AL(AMAL(AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

AHLA CONSTRUCTION شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عرصة 
سال رقم 737 - 11193 سال فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.9443
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 أكتوبر) (19 في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
 AHLA فلوحيد) فلشريك  ذفت 
مبلغ رأسلالها) ( (CONSTRUCTION
مقرها) وعنوفن  1.233.333) رهم 
 -  737 رقم) سال  عرصة  فإلآتلاعي 
11193)سال فملغرب نتيجة ل):)فالزمة)

فالقتصا  ة.
فلتصفية ب عرصة) مقر  و حد  

سال رقم)737 - 1193)سال فملغرب.)
و عين:

و) ( ( علوي) ( ( فحلد) فلسيد)0))
حي) (29 رقم) فملسيد  زنقة  عنوفنه)ف))
سال فملغرب كلصفي) (1193 فلنهضة)

)0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بسال) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)35736.

233I

COMPTAFFAIRES

 SOCIETE DE MARBRE
 GRANITE ET

 CONSTRUCTION «
« SOMAGRACO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

 SOCIETE DE MARBRE GRANITE
 ET(CONSTRUCTION «

SOMAGRACO



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1970

 KM 17 AIN(HARROUDA

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 SOCIETE DE MARBRE

 GRANITE ET CONSTRUCTION

SOMAGRACO » »  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كلم 17 

عين حرو 0 - 28833 فملحلد ة 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.4673

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) (2323 38) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «2.333.333) رهم»)

«5.533.333) رهم»)إلى)»7.533.333 

مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)63.

234I

FUTURE CONSEIL

ABOUINAN TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

53 زنقة  وسف بن تاشفين فلطابق 

فألول ، 26133، برشيد فملغرب

ABOUINAN TRANS  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 84 شارع 

حلان فلفطوفكي حي فلرفحة فلطابق 

2 برشيد - 21633 برشيد فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

14533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ABOUINAN TRANS

مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تزيد) فلتي  بالسيارفت  فلبضائع  لنقل 

أو) (
ً
طنا (15 بها عن) حلولتها فملصرح 

تزيد عنها.

فلنقل بين فملدن..

84)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

حلان فلفطوفكي حي فلرفحة فلطابق)2 

برشيد)-)21633)برشيد فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( فلسيد فحلد فبوعنان)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلسيد فحلد فبوعنان)

 وفر فوال  فلزياني رياح)26232)برشيد)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلسيد فحلد فبوعنان)

 وفر فوال  فلزياني رياح)26232)برشيد)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)39.

235I

مكتب معيشة للحسابات و فألستشارفت فلجبائية

TRANS ALWAJIHATAYNE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

فألستشارفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 14233، سيدي سليلان 

فملغرب

TRANS ALWAJIHATAYNE  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي توطين: 

مكتب رقم 3 إقامة فلياسلين 25 

بولفار يعقوب فملنصور  - 14333 

فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

58181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 TRANS(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. ALWAJIHATAYNE

نقل) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعلال

-)نقل فلسلع.

توطين:) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 25 فلياسلين) إقامة  (3 رقم) مكتب 

 14333 (- ( فملنصور) يعقوب  بولفار 

فلقنيطر0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد  ونس فرآفاف هللا):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

هللا) فرآفاف  فلسيد  ونس 
رقم) (41 عنوفنه)ف)) وفر فلجد د زنقة)

34  14233)سيدي سليلان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

هللا) فرآفاف  فلسيد  ونس 
رقم) (41 عنوفنه)ف)) وفر فلجد د زنقة)

34  14233)سيدي سليلان فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)-.

236I

SBBL TRAVAUX

SBBL TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SBBL TRAVAUX

فملسيب0 ١بلوك ب  فلرقم 331 

فملسيب0 ١بلوك ب  فلرقم 331، 

43333، مرفكش فملغرب

SBBL TRAVAUX شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع عبد 

فلكريم فلخطابي ، فقامة آوف  علار0 

139 ، شقة رقم 43 ، فلطابق فلثالث  

- 43333  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SBBL (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.TRAVAUX



1971 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

أعلال) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفلشبكات) فلطرق  وفشغال  فلبناء)

(، ،)صرف صحي) )فتصاالت) فملختلفة)

مياه شرب)،)كهرباء)).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع عبد)

فلكريم فلخطابي)،)فقامة آوف  علار0)

139)،)شقة رقم)43)،)فلطابق فلثالث))

- 43333))مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: محلد) بعزيزي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 253 ( (: فلسيد نورفلد ن بوهدي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 253 ( (: فلحليدي) سناء) فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد  بعزيزي  فلسيد 

أسكجور تجزئة فلحسنة)2)رقم)656 

فملحاميد)43333)مرفكش فملغرب.

بوهدي) نورفلد ن  فلسيد 

عنوفنه)ف))فملسيب0)1)بلوك ب رقم)331 

43333)مرفكش فملغرب.

فلسيد0 سناء)فلحليدي عنوفنه)ف))

فملسيب0)1)بلوك ب فلرقم)331 43333 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد  بعزيزي  فلسيد 

أسكجور تجزئة فلحسنة)2)رقم)656 

فملحاميد)43333)مرفكش فملغرب

بوهدي) نورفلد ن  فلسيد 

فلرقم) بلوك ب  (1 فملسيب0) عنوفنه)ف))

331 43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119433.

237I

LEADER FINANCE

FRITEBAS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

FRITEBAS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشرف 

فلطابق فألول فلعلار0 523 فملنار 3 

مرفكش مرفكش 43333 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 15) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FRITEBAS

بيع موف ) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلتغد ة)

فستيبف  وتصد ر موف  فلتغد ة.

فلشرف) (: فملقر فالآتلاعي) عنوفن 

 3 فملنار) (523 فلعلار0) فألول  فلطابق 

مرفكش) (43333 مرفكش) مرفكش 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلها ي طخيس):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: فملكاوي  اسين) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

طخيس) فلها ي  عبد  فلسيد 
 45833 تنغيب) أفانور  حي  عنوفنه)ف))

تنغيب فملغرب.
عنوفنه)ف)) فملكاوي  اسين  فلسيد 
1833)ألكلار هولندف. ألكلار هولندف)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
طخيس) فلها ي  عبد  فلسيد 
 45833 تنغيب) أفانور  حي  عنوفنه)ف))

تنغيب فملغرب
عنوفنه)ف)) فملكاوي  اسين  فلسيد 
1833)ألكلار هولندف ألكلار هولندف)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2321)تحت رقم)119534.
238I

FICODEF

 SOCIETE KAZZAZ
ABDALLAH

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

فملغرب
 SOCIETE KAZZAZ ABDALLAH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 
صوفيا 2 زنقة اللة نزهة  شقة 4 

شارع فلجيش فمللكي  - 33333 فاس 
فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.62295
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)26)نونرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
نزهة)) اللة  زنقة  (2 صوفيا) »إقامة 
(- ( فمللكي) فلجيش  شارع  (4 شقة)
»مكاتب) إلى) فملغرب») فاس  (33333
 5 فلطابق) أصيلة  زنقة  (3 فملد نة)

 33333 (- فألطلس) (73 رقم) مكتب 
فاس))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)201/021.

239I

FUTURE CONSEIL

NOBLE SITE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
53 زنقة  وسف بن تاشفين فلطابق 

فألول ، 26133، برشيد فملغرب
NOBLE SITE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 
فالر�سي تجزئة فلدرو0 فلرقم 614 

فلدرو0 - 26232 برشيد فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

14531
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. NOBLE SITE
كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق).
فلطابق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 614 فلرقم) فلدرو0  تجزئة  فالر�سي 

فلدرو0)-)26232)برشيد فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد حسن زروفل)):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
533)حصة) ( (: ( فلسيد ف وب عاتق)

بقيلة)133) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( زروفل) حسن  فلسيد 

برشيد)) زيان  فوال   فلوشاشنة   وفر 

26232)برشيد فملغرب.

فلسيد ف وب عاتق))عنوفنه)ف)) وفر)

فلوشاشنة فوال  زيان برشيد))26232 

برشيد فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلزيتوني لوز عنوفنه)ف))حي)

فلنخيل فملجلع ب)3)علار0)15)فلشقة)

  27182 ( ( فلبيضاء) فلنوفصر  ( (12

فلبيضاء))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)38.

213I

N2M CONSEIL-SARL

CRISTAL SALHI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

CRISTAL SALHI شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

عاريض سكتور 3 زنقة فملحيط رقم 

28 - 62333 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (23

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CRISTAL SALHI

نجار0) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالملنيوم و فال نوكس.

-)بيع و تركيب))فلزآاج و لوفزمه.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

زنقة فملحيط رقم) (3 عاريض سكتور)

28 - 62333)فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فالله) عبد  فلصالحي  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فالله) عبد  فلصالحي  فلسيد 

 4 رقم) (2 عاريض) حي  عنوفنه)ف))

62333)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فالله) عبد  فلصالحي  فلسيد 

 4 رقم) (2 عاريض) حي  عنوفنه)ف))

62333)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)26)نونرب)

2323)تحت رقم)3645.

211I

BTP CONSULTANTS

BEYOND ENGENEERING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS

تجزئة فلوحد0 بلوك D رقم 578 

فلعيون ، 73333، فلعيون فملغرب

BEYOND ENGENEERING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فلوحد0 بلوك D رقم 578 فلعيون 

فلعيون 73333 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BEYOND ENGENEERING

مكتب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدرفسات ومختلف أعلال فلهندسة)

فملدنية.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلعيون) (578 رقم) (D بلوك) فلوحد0 

فلعيون)73333)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فملعلوم)) فلحي  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))زنقة آبل بوغافر رقم)162 

فلسلار0))72333)فلسلار0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فملعلوم  فحلد  فلسيد 

شارع فحلد حلا ي رقم)13)فلسلار0)

72333)فلسلار0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

36) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)40/2021.

212I

Atlantic Morocco Hospitality

 JASMIN MOROCCO

HOSPITALITY
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

Jasmin Morocco Hospitality

 angle(rue(de(Molière(et(bd ,162

 d›Anfa ، 20100، Casablanca

Maroc

 Jasmin Morocco Hospitality

شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 162, 

 angle(rue(Molière(et(bd(d›Anfa -

.20100 Casablanca(Maroc

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.183837

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)29) ونيو)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

 angle( rue( Molière( et( bd (,162»

 d’Anfa( -( 20100( Casablanca

 rue Normandie -(,39«(إلى(«Maroc

.»20100(Casablanca((Maroc

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)759993.

213I

Atlantic Morocco Hospitality

 ATLANTIC MOROCCO

HOSPITALITY
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

Atlantic Morocco Hospitality

 angle(rue(de(Molière(et(bd ,162

 d›Anfa ، 20100، Casablanca

Maroc

 Atlantic Morocco Hospitality

شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 162, 

 angle(rue(Molière(et(bd(d›Anfa -

.20100 Casablanca(Maroc



1973 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.181441

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)29) ونيو)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

 angle( rue( Molière( et( bd (,162»

 d’Anfa( -( 20100( Casablanca

 rue Normandie -(,39«(إلى(«Maroc

.»20100(Casablanca((Maroc

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759989.

214I

فيستي سيبفيس

festi services
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فيستي سيبفيس

حي فلسالم   بلوك   17   رقم 3 

فلطابق فالول، 14233، سيدي 

سليلان فملغرب

festi(services شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلسالم 

بلوك 17 رقم 3 فلطابق فالول - 

14233 سيدي سليلان فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2999

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2321 34) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

عا ل شنتوف) ((0( تفويت فلسيد)

133)حصة فآتلاعية من أصل)133 

سفيان) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

بليو0 بتاريخ)34) نا ر)2321.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  فالبتدفئية 

14) نا ر)2321)تحت رقم)12-2321.

215I

Ste(Abdoune(Conseil

BRANDLY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Ste(Abdoune(Conseil
رقم 4 إقامة فاطلة شارع موالي 

رشيد فألطلس طريق صفرو فاس ، 

33333، فاس فملغرب

BRANDLY شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 337 شارع 

موالي رشيد طريق صفرو   فاس - 

33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (29

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BRANDLY

غرض فلشركة بإ جاز):)فلتصد ر و)

فالستيبف )،)فلتدفول.

 337 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
صفرو))) طريق  رشيد  موالي  شارع 

فاس)-)33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد زعدو  رشيد):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد زعدو  عالل):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد زعدو  عالل عنوفنه)ف))83 
طريق صفرو) شارع أريحا حي فلوفاء)

فاس)33333)فاس فملغرب.

فلسيد زعدو  رشيد عنوفنه)ف))25 
 3 فلطابق) فملومن  عبد  أبرفج  إقامة 
فلشقة)13)شارع عبد فملومن))23333 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد زعدو  عالل عنوفنه)ف))83 
طريق صفرو) شارع أريحا حي فلوفاء)

فاس)33333)فاس فملغرب
فلسيد زعدو  رشيد عنوفنه)ف))25 
 3 فلطابق) فملومن  عبد  أبرفج  إقامة 
فلشقة)13)شارع عبد فملومن))23333 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
24) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3746.

216I

LOYAL MANAGEMENT

CGA LOGISTIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

LOYAL MANAGEMENT
 RES(DOS(MARES 3EME(ETAGE

 N°37 AV(MED(V(TANGER ،
90000، TANGER(MAROC

CGA LOGISTIQUE  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ساحة 
فلرو فني شارع سينا إقامة بتهوفن 
2 طابق 3 رقم 82 طنجة - 9333 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

135533
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 35) ونيو)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CGA (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. LOGISTIQUE

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع.

ساحة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 2 فلرو فني شارع سينا إقامة بتهوفن)

طابق)3)رقم)82)طنجة)-)9333)طنجة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99))سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد أنس متال�سي)):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: ( فلسيد أحلد فبن فلخليل)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( متال�سي) أنس  فلسيد 

طابق) (2 ملياء) إقامة  مليلية  زنقة 

طنجة) (93333 طنجة) (87 شقة) (8

فملغرب.

فلخليل)) فبن  أحلد  فلسيد 

زنقة محلد فلحرفق إقامة) عنوفنه)ف))

 31 شقة) (6 طابق) ب  تجزئة  (123

تطوفن)93333)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( متال�سي) أنس  فلسيد 

طابق) (2 ملياء) إقامة  مليلية  زنقة 

طنجة) (93333 طنجة) (87 شقة) (8

فملغرب

فلخليل)) فبن  أحلد  فلسيد 

زنقة محلد فلحرفق إقامة) عنوفنه)ف))

 31 شقة) (6 طابق) ب  تجزئة  (123

تطوفن)93333)تطوفن فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) ونيو) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)2748.

217I
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فيستي سيبفيس

فيستي سيرفيس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

فيستي سيبفيس
حي فلسالم   بلوك   17   رقم 3 
فلطابق فالول، 14233، سيدي 

سليلان فملغرب
فيستي سيبفيس  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلسالم 
بلوك 17 رقم 3 فلطابق فالول - 
14233 سيدي سليلان فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2999
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين) (2321 34) نا ر) فملؤرخ في)
بليو0) مسيب آد د للشركة فلسيد)0))

سفيان كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  فالبتدفئية 
14) نا ر)2321)تحت رقم)12/2021.
218I

AUDEC EXPERTISE

BLINK OPTIC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc
BLINK OPTIC شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي آلعية 
فإلز هار فلتعاونية ، بال  حليلة 

للوفلد0 أوال  عليان ، مبنى رقم 33 
، محل رقم 5 ، فوفرفت ، تلار0 - 

12333 تلار0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
131677

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 شتنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BLINK(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.OPTIC
تجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وتجليع) بيع  فلبصرية:) فلتجزئة 
وبيع) فلتصحيحية  فلعدسات 
موف ) بيع  و  وفلعدسات  فلنظارفت 

متنوعة.
آلعية) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
حليلة) بال   (، فلتعاونية) فإلز هار 
 33 مبنى رقم) (، للوفلد0 أوال  عليان)
(- تلار0) (، فوفرفت) (، (5 رقم) محل  (،

12333)تلار0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد  اسر ملتوني):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ملتوني  فلسيد  اسر 
ثكنات فلدرك فمللكية))83333)فكا  ر)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ملتوني  فلسيد  اسر 
ثكنات فلدرك فمللكية))83333)فكا  ر)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بتلار0))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

219I

مكتب فلحسابات ح ل

ISKANE SOUSS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

مكتب فلحسابات ح ل

23 شارع فلدفجلة فلطابق فالول قرية 

فلجلاعة ، 23433، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

ISKANE SOUSS  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 841 

فلطابق فالول قرية فلجلاعة  - 

23433 فلبيضاء   فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.188367

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2319 22) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

 43.333« من) أي  «63.333) رهم»)

عن) »133.333) رهم») إلى)  رهم»)

إ ماج فحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2319)تحت رقم)693737.

223I

BUCOGEST

TANTMED    SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BUCOGEST

حي أموكاي شارع محلد 

فلخامس126 فلدشيب0 فنزكان 

 INEZGANE، 86360، INEZGANE

فملغرب

TANTMED    SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلقائد فلناآم قرب مسجد الحوهم 

فلعيون - 73333 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 16) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TANTMED    SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع فالالت)

و فالآهز0 فملتعلقة بالقطاع فلطبي.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلقائد فلناآم قرب مسجد الحوهم)

فلعيون)-)73333)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد طنطاوي عبد فلغني):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد فمرونة فحلد):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلغني) عبد  طنطاوي  فلسيد 

 1 تجزئة برماط) (313 رقم) عنوفنه)ف))

حي تلزفرت ف ت ملول)86153)فنزكان)

ف ت ملول فملغرب.

عنوفنه)ف)) فحلد  فمرونة  فلسيد 

فاللهام) حي  (1315 رقم) (253 فلزنقة)

 86363 فنزكان) فلجها  ة  فلدشيب0 

فلدشيب0 فلجها  ة فنزكان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلغني) عبد  طنطاوي  فلسيد 

 1 تجزئة برماط) (313 رقم) عنوفنه)ف))

حي تلزفرت ف ت ملول)86153)فنزكان)

ف ت ملول فملغرب
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عنوفنه)ف)) فحلد  فمرونة  فلسيد 

فاللهام) حي  (1315 رقم) (253 فلزنقة)

 86363 فنزكان) فلجها  ة  فلدشيب0 

فلدشيب0 فلجها  ة فنزكان فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)121/2021.

221I

 Groupe(Management(de(                        

Compétence S.A.R.L (A-U

صيد اكسبوركونسولتينك
إعالن متعد  فلقرفرفت

 Groupe(Management(de(

Compétence(S.A.R.L (A-U

5، شارع فلحريري، فلطابق فلثالت، 

رقم 32 ، 93333، طنجة فملغرب

صيد فكسبوركونسولتينك »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فملنطقة 

فلحر0 للتصد ر، تجزئة 26 أ 3 - - 

طنجة فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.43911

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)22) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

عن) فلصا ر  فلقضائي  فلقرفر  بعد 

فالبتدفئية) لللحكلة  فلعرب ة  فلغرفة 

بالدفر فلبيضاء)بتاريخ)24/11/2020،)

فلوحيد0) ( فلوريثة) بأن  وفلقا�سي 

هي)) لولو  بن  حا يم  فلسيد  لللتوفى 

فلحاملة) سويسة  رفشيل  فلسيد0 

.14AK23889( لجوفز فلسفر عد

على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 

رفشيل) فلسيد0  تصريح  ما لي:)

في) ( باستلرفرفلشركة) سويسة 

نشاطها،)وفمتالكها لجليع فلحصص)

فالآتلاعية.

على) فلذي  نص  (:3 رقم) قرفر 
فألسا�سي) فلقانون  ( تعد ل) ما لي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فملوففقة على فلسيد0 رفشيل سويسة)
لشركة)) فلوحيد0  فلشريكة  بصفتها 
 CED EXPORT CONSULTING

(S.A.R.L (A-U
على) فلذي  نص  (:2 رقم) بند 
رفشيل) فلسيـــــد0  تعييــــــن  ما لي:)
سويسة فلحاملة لجوفز فلسفر عد )
14AK23889)كلسيب0 للشركـــة ملد0)

غيــر محدو 0.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)276.
222I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE DE CONFECTION
KHLIFA ET LOURADI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret

، 60000، Oujda(Maroc
 STE DE CONFECTION

KHLIFA ET LOURADI شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ك ن 38 
حي بلخضر تجزئة فلطلحاوي وآد0 

- 63333 وآد0 فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.15371

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)25) آنرب)2323)تقرر حل)
 STE(0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو
 DE CONFECTION KHLIFA ET
 53.333 )مبلغ رأسلالها) (LOURADI
ك) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
حي بلخضر تجزئة فلطلحاوي) (38 ن)
وآد0)-)63333)وآد0 فملغرب نتيجة)

عدم تحقيق فلهدف فالآتلاعي) (: ل)
للشركة.

 38 و حد  مقر فلتصفية ب ك ن)
حي بلخضر تجزئة فلطلحاوي وآد0)-)

63333)وآد0 فملغرب.)
و عين:

و) جليفة  ( مصطفى) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))ك ن)38)حي بلخضر تجزئة)
وآد0) (63333 وآد0) فلطلحاوي 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)125.
223I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE I.H TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
STE I.H TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فلرفحة 33 سيدي فلها ي زوفغة 

فاس - 33333 فاس فملللكة 
فملغربية.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.57331
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)32) آنرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلها ي) سيدي  (33 فلرفحة) »تجزئة 
فاس فملللكة) (33333 (- زوفغة فاس)
رقم) فإلز هار  »تعاونية  إلى) فملغربية»)
 33333 (- فاس) فملا  رفس  طريق  (35

فاس))فملللكة فملغربية».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)166.

224I

COFIJUCE

 SOCIETE SADEFAM

TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COFIJUCE

 RUE ALLAL BENABDELLAH 136

 CASABLANCA ، 25000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE SADEFAM TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 46، شارع 

فلزرقطوني فلطابق فلثاني رقم 

6، فلدفر فلبيضاء  - 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE SADEFAM TRAVAUX

فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.

(،46 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

شارع فلزرقطوني فلطابق فلثاني رقم)

فلدفر) (23333 (- ( فلبيضاء) فلدفر  (،6

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
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 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلفا ي رشيد):))343)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

محلد) فلشريف  ف ت  فلسيد 
 133 بقيلة) حصة  (333 ( (: فلصغيب)

 رهم للحصة).
فلسيد صا ق هشام):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) رشيد  فلفا ي  فلسيد 
 25333 جريبكة) لويز0  تجزئة  (35

جريبكة فملغرب.
محلد) فلشريف  ف ت  فلسيد 
  31 69) اسلينة) عنوفنه)ف)) فلصغيب 

25333)جريبكة فملغرب.
فلسيد صا ق هشام عنوفنه)ف))12 
 25333 ( 31) وفر عالل فلنهضة) زنقة)

جريبكة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) رشيد  فلفا ي  فلسيد 
 25333 جريبكة) لويز0  تجزئة  (35

جريبكة فملغرب
فلسيد صا ق هشام عنوفنه)ف))12 
 25333 ( 31) وفر عالل فلنهضة) زنقة)

جريبكة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761273.
225I

مارس مطال

مارس ميطال
إعالن متعد  فلقرفرفت

مارس مطال
رقم 5 فلطابق 4 تجزئة مد نة باب 

فاس بنسو 0 فاس ، 33333، فاس 
فملغرب

مارس ميطال »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 5 
فلطابق 4 تجزئة مد نة باب فاس 

بنسو 0 فاس - - فاس فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.59715

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)13)أكتوبر)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
 5 رقم) من  فالآتلاعي  فملقر  تحويل 
فاس) باب  مد نة  تجزئة  (4 فلطابق)
تجزئة) (173 رقم) فلى  فاس  بنسو 0 

غيثة فاس بنسو 0)
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
أو) متنوعة  أعلال  فلنشاط  إضافة 

إنشاأت))إلى أنشطة فلشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

غرض فلشركة
بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

فملقر فإلآتلاعي للشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)143.
226I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE I.H TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
STE I.H TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فالآتلاعي تجزئة 

فلرفحة 33 سيدي فلها ي زوفغة - 
33333 فاس فملللكة فملغربية.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.57331
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 32) آنرب) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

فلتجار0 في موف  فلبناء.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)166.

227I

مكتب فلحسابات فلعبا 

MILKHAZ
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فلحسابات فلعبا 

23 بلوك 3 بئبفنزرفن بنصفار، 

31333، صفرو فملغرب

MILKHAZ شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 44 شارع 

مكة شقة رقم 13فلطابق فلثالث 

طريق صفرو فاس - 33333 فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 17) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MILKHAZ

غرض فلشركة بإ جاز):)-حفر فالبار)

بلحرك ميكانيكي

-مقاول فشغال متنوعة فو بناء.

44)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

فلثالث) 13فلطابق  رقم) شقة  مكة 

فاس) (33333 (- فاس) طريق صفرو 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: جليل) صالح  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) جليل  صالح  فلسيد 
طريق) فالمل  تجزئة  فلجد د0  زنقة 

صفرو فاس)33333)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) جليل  صالح  فلسيد 
طريق) فالمل  تجزئة  فلجد د0  زنقة 

صفرو فاس)33333)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)234.

228I

فلنللي عبد فلعزيز

TANNERIE LAKHLIFI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

فلنللي عبد فلعزيز

مكاتب رياض فلسالم تجزئة فملطاحن 

فال ريسية شارع فلجيش فمللكي 

فلطابق 4 مكتب 16 ، 33333، فاس 

فملغرب

TANNERIE LAKHLIFI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع عبد 

فلكريم فلخطابي علار0 بنلو�سى 

فلكوفش فلطابق فلثاني م.ج  - 33333 

فاس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.64619

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 نونرب) (25 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«466.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »566.333) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.



1977 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

22) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3720/2020.

229I

KERMEL GESTION

ARCHI NEW CONCEPT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

KERMEL GESTION

 BD. OUED(SEBOU(RUE 40 N° 2

 1ER(ETAGE(ALIA 2 EL(OULFA ،

20202، CASABLANCA(MAROC

ARCHI NEW CONCEPT شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 59, شارع 

فلزرقطوني فلطابق 3 فلرقم 8 - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.394819

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 12) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 ARCHI NEW ذفت فلشريك فلوحيد)

CONCEPT))مبلغ رأسلالها)133.333 

(,59  رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)

شارع فلزرقطوني فلطابق)3)فلرقم)8 - 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23333

ل):)فلحل فملبكر للشركة.

(,59 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 

شارع فلزرقطوني فلطابق)3)فلرقم)8 - 

23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) صابر  ( فطيلة) فلسيد)0))

 4 طابق) (3 إقامة وفاء) (22 عنوفنه)ف))
رقم)15)فأللفة))23223)فلدفر فلبيضاء))

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761377.

233I

AMJ MANAGEMENT

ENTOMOROCCO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  فالر ن  فقامة  امنة   2 فلطابق 

فالول رقم 33   طنجة ، 93333، 

طنجة فملغرب

ENTOMOROCCO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فالر ن فقامة  امنة 2 طابق 1رقم 

33 طنجة  طنجة  93333 طنجة  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ENTOMOROCCO

فنتاج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالعالف فلحيوفنية))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)و فلفالحة).

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فالر ن فقامة  امنة)2)طابق)1رقم)33 

طنجة))طنجة))93333)طنجة))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد جالد كسكسو)):))43)حصة)

بقيلة)1.333) رهم للحصة).

فلسيد فحلد فلقا�سي)):))33)حصة)

بقيلة)1.333) رهم للحصة).

فيبفن)) فنطوفن  ستيفان  فلسيد 

1.333) رهم) بقيلة) حصة  (33 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

)عنوفنه)ف)) فلسيد جالد كسكسو)
طنجة)) (3 رقم) (22 زنقة) بوحوت 

93333)طنجة))فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( فلسيد فحلد فلقا�سي)

حي فلحبوس زنقة ففغانستان رقم)33 

طنجة))93333)طنجة))فملغرب).

فيبفن)) فنطوفن  ستيفان  فلسيد 
عنوفنه)ف))زفوية شارع محلد فلخامس)

فقامة  امنة) تاشفين  فبن  و  وسف 
93333)طنجة)) ( ( 8)رقم92)طنجة) ط)

فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

)عنوفنه)ف)) فلسيد جالد كسكسو)
طنجة)) (3 رقم) (22 زنقة) بوحوت 

93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238128.

231I

مكتب فلصرف موزون

مكتب الصرف موزون
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب فلصرف موزون

شارع محلد فلخامس رقم 23 ، 

93333، تطوفن فملغرب

مكتب فلصرف موزون شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

محلد فلخامس رقم 23 - 93333 

تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2338 14) وليوز)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

مكتب) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

فلصرف موزون.

صرف) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعللة.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 93333  -  23 رقم) فلخامس  محلد 

تطوفن فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 833 ( (: فلعالء) فبو  فلسيد محلد 

حصة بقيلة)83.333) رهم للحصة).

 733 ( (: فلعالء) فبو  فلسيد محلد 

حصة بقيلة)73.333) رهم للحصة).

فلعالء) فبو  فلحكيم  عبد  فلسيد 

73.333) رهم) حصة بقيلة) (733 ( (:

للحصة).

فلعالء) فبو  فلصبور  عبد  فلسيد 

73.333) رهم) حصة بقيلة) (733 ( (:

للحصة).

فلعالء) فبو  فلناصر  عبد  فلسيد 

73.333) رهم) حصة بقيلة) (733 ( (:

للحصة).

فلسيد مصطفى فبو فلعالء):))733 

حصة بقيلة)73.333) رهم للحصة).

فلعالء) فبو  فلخالق  عبد  فلسيد 

73.333) رهم) حصة بقيلة) (733 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد فبو فلعالء)عنوفنه)ف))

شارع بغدف  رقم)134 93333)تطوفن)

فملغرب.
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فلسيد محلد فبو فلعالء)عنوفنه)ف))
شارع محلد فلخامس رقم)23 93333 

تطوفن فملغرب.
فلعالء) فبو  فلحكيم  عبد  فلسيد 
 2 عنوفنه)ف))ملر معركة فلرفي علار0)

رقم)2 93333)تطوفن فملغرب.
فلعالء) فبو  فلصبور  عبد  فلسيد 
تطوفن) (93333 تطوفن) عنوفنه)ف))

فملغرب.
فلعالء) فبو  فلناصر  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع محلد فلخامس رقم)

23 93333)تطوفن فملغرب.
فلعالء) فبو  مصطفى  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع محلد فلخامس رقم)

23 93333)تطوفن فملغرب.
فلعالء) فبو  فلخالق  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع محلد فلخامس رقم)

23 93333)تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد فبو فلعالء)عنوفنه)ف))
شارع محلد فلخامس رقم)23 93333 

تطوفن فملغرب
فلعالء) فبو  فلحكيم  عبد  فلسيد 
 2 عنوفنه)ف))ملر معركة فلرفي علار0)

رقم)2 93333)تطوفن فملغرب
فلعالء) فبو  فلناصر  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع محلد فلخامس رقم)

23 93333)تطوفن فملغرب
فلعالء) فبو  فلخالق  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع محلد فلخامس رقم)

23 93333)تطوفن فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) وليوز) فالبتدفئية بتطوفن))بتاريخ)

2338)تحت رقم)1519.
232I

FIDALIC CONSEIL

JANUS 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
فالز هار فمتدف  علار0 رقم 118 ، 

43333، مرفكش فملغرب
 JANUS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

محلد مروفن 51/49 شارع فلسطين 

تجزئة رتلة رقم 13 فلطابق فلرفبع  - 

43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.JANUS

غرض فلشركة بإ جاز):)1/)مصلم)

ومحلل تكنولوآيا فملعلومات

2/فنفوآرففيك

3/)فلتسويق فلرقمي.

فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

محلد مروفن)49/51)شارع فلسطين)

(-( 13)فلطابق فلرفبع) تجزئة رتلة رقم)

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: ( )عبد فلرحلان بنحطوم) فلسيد)

533)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

حصة) (533 ( (: كلال  كا ر) فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

بنحطوم)) فلرحلان  عبد  ( فلسيد)

فليلاني) طريق سيدي  (57 عنوفنه)ف))

فملوفسين))43333)مرفكش فملغرب.

عنوفنه)ف)) كلال  كا ر  فلسيد 

فملوفسين)) فليلاني  سيدي  طريق  (57

43333)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بنحطوم)) فلرحلان  عبد  ( فلسيد)

فليلاني) طريق سيدي  (57 عنوفنه)ف))

فملوفسين))43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)394.

233I

STE FACILITY.CASH 

 STE BEN EST TRANS SARL
“ AU  “ B E T

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF(MAROC

  STE BEN EST TRANS SARL AU

B(E(T “ “  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فملسعو  ة رقم 294 -  تاز0 - 35333 

تاز0  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (24

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 BEN(EST(TRANS(SARL(AU((“(B(E

. “ T

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
(– و وليا) وطنيا  للغيب  ( فلبضائع)

فلتفاوض)–فالشغال فملختلفة).
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فملسعو  ة رقم)294)-))تاز0)-)35333 

تاز0))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 13.333 ( (: ( فلسيد رشيد بنشيخ)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( بنشيخ) رشيد  فلسيد 
فوال  فلطاهر صاكة آرسيف) (  وفر)

35133)آرسيف فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( بنشيخ) رشيد  فلسيد 
فوال  فلطاهر صاكة آرسيف) (  وفر)

35133)آرسيف فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)24.

234I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 FKIHBENSALH.COM
MEDIA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 FKIHBENSALH.COM MEDIA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فلرقم 
33 فلطابق 5 فقامة بال ي  شارع 

عالل بن عبد هللا فلفقيه بن صالح  - 
23233 فلفقيه بن صالح  فملغرب .

قفل فلتصفية
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.3275

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) (2321 36) نا ر) فملؤرخ في)
 FKIHBENSALH.COM MEDIA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
رأسلالها) مبلغ  فلوحيد  فلشريك 
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
5)فقامة) 33)فلطابق) فإلآتلاعي فلرقم)
بال ي))شارع عالل بن عبد هللا فلفقيه)
بن) فلفقيه  (23233 (- ( صالح) بن 
نتيجة لعدم فستالم) ( فملغرب) ( صالح)

فلتبجيص من فلنيابة فلعامة).
و عين:

و) آدي  ( عثلان) فلسيد)0))
 33 رقم) فلليلون  زنقة  عنوفنه)ف))
فلفقيه بن) (23233 فلفقيه بن صالح)

صالح فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 33 2321)وفي فلرقم) 36) نا ر) بتاريخ)
فلطابق)5)فقامة بال ي))شارع عالل بن)
 23233 (- ( عبد هللا فلفقيه بن صالح)

فلفقيه بن صالح فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)
13) نا ر)2321)تحت رقم)19/2021.

235I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

AMAZOK IMMOB SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

 AMAZOK IMMOB SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

باب سبتة شارع بن قريش رقم 19  - 
93133 فلفنيدق فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

28379

 28 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AMAZOK IMMOB SARL AU

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 MARCHAND DE BIENS

.IMMOBILIERS

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

باب سبتة شارع بن قريش رقم)19  - 

93133)فلفنيدق فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

3.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:

 3.333 ( (: فلهيشو) حسن  فلسيد 

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلهيشو  حسن  فلسيد 

تجزئة باب سبتة شارع)32)شفشاون)

رقم)33 93133)فلفنيدق فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلهيشو  محلد  فلسيد 

فلكوب رقم32  حي فلشبار شارع وف  

93133)فلفنيدق فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3314.

236I

EUROWORLD CARGO 1 AIR FREIGHT

EUROWORLD CARGO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 EUROWORLD(CARGO 1 AIR

FREIGHT

 rue(melouia -quartier(du .2

 parc- ، 20300، CASABLANCA

MAROC

EUROWORLD CARGO  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 2.زنقة 

ملؤية - حي فلحد قة  فلدفر فلبيضاء 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

476335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (31

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. EUROWORLD CARGO

فلتوصيل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلدولي))آوي و بحري)

فلنقل فلعاآل للرب د و فلطرو )

وبشكل فعم في فنشطة متعلقة فو)

مساعد0 للغرض فملدكور للشركة.

2.زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلدفر فلبيضاء) ( حي فلحد قة) (- ملؤية)

23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد آاي))  باك):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) )  باك  آاي) فلسيد 

57.ونقة آان آوغيس-)فقامة فتح)-)-)
رقم)6 23373)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) )  باك  آاي) فلسيد 

57.ونقة آان آوغيس-)فقامة فتح)-)
-)رقم)6 23373)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)753612.

237I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

MAJDA TOWERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

MAJDA TOWERS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 

فلسفلي رقم  795فلقرويين طريق 

عين فلشقف فاس - 33333  فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (15

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. MAJDA TOWERS
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري.
فلطابق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
طريق) 795فلقرويين  ( رقم) فلسفلي 
فاس) ( (33333 (- عين فلشقف فاس)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد بقالي عبد فهللا):))53)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (53 ( (: فني) رشيد  فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
بقالي عبد فهللا عنوفنه)ف)) فلسيد 
عين) طريق  795فلقرويين  ( رقم)

فلشقف فاس)33333)فاس فملغرب.
رقم)) فني عنوفنه)ف)) فلسيد رشيد 
فلشقف) عين  طريق  233فلقرويين 

فاس)33333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بقالي عبد فهللا عنوفنه)ف)) فلسيد 
عين) طريق  795فلقرويين  ( رقم)

فلشقف فاس)33333)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
35) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)12.
238I

3C-AUDIT

 TECHNIQUES SCIENCE
 SANTE  Par abréviation «

T2S «  SA
شركة فملساهلة

توسيع نشاط فلشركة)

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

  TECHNIQUES SCIENCE SANTE

 Par(abréviation « T2S «  SA

شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 59 

،  شارع عبد فلرحيم بوعبيد و 28 

زنقة بليكن لوفزيس فلدفرفلبيضاء 

- 23413   فلدفرفلبيضاء فملللكة 

فملغربية.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1197

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 37) آنرب) في) فملؤرخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

فستيبف  وتركيب وتصد ر وجدمة)

ما بعد فلبيع لألآهز0 فلطبية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 35 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761439.

239I

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورزفزفت

 SOCIÉTÉ «ASSIMAIL

TRAVAUX « SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة  رعة 

تافياللت ملحقة ورزفزفت

شارع موالي رشيد علار0  ف س 

فلطابق فالول ورزفزفت، 45333، 

ورزفزفت فملغرب

 SOCIÉTÉ «ASSIMAIL(TRAVAUX

SARL(AU » شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تيكمي 

لجد د0 ترميكت  - 45333 ورزفزفت 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

11199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ »ASSIMAIL TRAVAUX

.» SARL AU

*فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفالشغال فملختلفة)

*)فملساومة).

تيكمي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

ورزفزفت) (45333 (- ( لجد د0 ترميكت)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 153.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.533 ( (: ( بدو فسلاعيل) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فسلاعيل) بدو  فلسيد 

 45333 ( ترميكت) لجد د0  تيكمي 

ورزفزفت فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فسلاعيل) بدو  فلسيد 

 45333 ( ترميكت) لجد د0  تيكمي 

ورزفزفت فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

2321)تحت رقم)-.

243I

conseils sarl

SAFWAN CENTER

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

conseils sarl

شارع لبنان فقامة  امنة 1 مكتب 

رقم 19 طنجة، 93333، طنجة 

فملغرب

SAFWAN CENTER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

لبنان فقامة  امنة 1 فلطابق فألول 

رقم 24 طنجة 93333 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

139771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (15

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SAFWAN CENTER

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألعلال.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فألول) فلطابق  (1 فقامة  امنة) لبنان 

رقم)24)طنجة)93333)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)فملغرب سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 53 ( (: فلزوين) حفيضة  فلسيد0 

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

فلعيساوي) فلكلال  عبد  فلسيد 

1.333) رهم) بقيلة) حصة  (53 ( (:

للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلزوين) حفيضة  فلسيد0 

عنوفنه)ف))تجزئة سفيب رقم)46)فعزيب)

فلحاج قدور)93333)طنجة فملغرب.

فلعيساوي) فلكلال  عبد  فلسيد 

فسبانيا) (11331 فسبانيا) عنوفنه)ف))

فسبانيا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 حفيضة فلزوين عنوفنه)ف))

فلحاج) فعزيب  (46 رقم) تجزئة سفيب 

قدور)93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (16 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)235695.

241I

omnium(management

BIV TRANS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

BIV TRANS  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي   شارع 

5  بنزفرت منفلوري 2 طابق أر�سي 

فلشقة 2  - فاس. - 33333 فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (23

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BIV (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. TRANS
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع).
شارع) ( ( (: فملقر فالآتلاعي) عنوفن 
أر�سي) طابق  (2 منفلوري) بنزفرت  ( (5
فاس) (33333 (- فاس.) (- ( (2 فلشقة)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 93.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد رشيد شامي)):))933)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) شامي  رشيد  فلسيد 
25)تجزئة زهر0 فملدفئن) بلوك ب رقم)
33333)فاس) ( 2)طريق عين فلشقف)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) شامي  رشيد  فلسيد 
25)تجزئة زهر0 فملدفئن) بلوك ب رقم)
33333)فاس) ( 2)طريق عين فلشقف)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
35) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)13/2021.

242I

FIDUCIAIRE MOUANI

STE SAND-YOU SARL-AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE
 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA(MAROC
 STE SAND-YOU SARL-AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملسيب0 
فلعليا بلوك 33 - 54333 جنيفر0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SAND-YOU SARL-AU
غرض فلشركة بإ جاز):)مفاوضة)،)

أشغال مختلفة.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 54333  -  33 بلوك) فلعليا  فملسيب0 

جنيفر0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد  ونس بن سعيد)):))5.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد  ونس بن سعيد))عنوفنه)ف))
 54333  33 حي فملسيب0 فلعليا بلوك)

جنيفر0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد  ونس بن سعيد))عنوفنه)ف))
 54333  33 حي فملسيب0 فلعليا بلوك)

جنيفر0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)14/2021.

243I

trans lachaal

STE LCH CAR SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

trans lachaal

 hay(rachad(bloc 1 nu 273 ،

35000، taza(maroc

STE LCH CAR SARL AU شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

 RDC وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 N°237 BLOC 1 HAY(RACHAD

TAZA - 35000 تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LCH CAR SARL AU

كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.

 RDC (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 N°237( BLOC( 1( HAY( RACHAD

TAZA - 35333)تاز0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: لشعل) آلال  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) لشعل  آلال  فلسيد 
تاز0) فلرشا   حي  (1 مجلوعة) (237

35333)تاز0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) لشعل  آلال  فلسيد 
تاز0) فلرشا   حي  (1 مجلوعة) (237

35333)تاز0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)39.
244I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

 STE CAFE SPORT KECHLA
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

 STE CAFE SPORT KECHLA 
SARL AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي : 653 

زنقة فالميب موالي عبد هللا فلقشلة 
أزرو 653 زنقة فالميب موالي عبد هللا 

فلقشلة أزرو 53133 أزرو فملغرب.
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

535
قفل فلتصفية

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) (2321 35) نا ر) فملؤرخ في)
 STE CAFE SPORT KECHLA(شركة

 SARL AU
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 
ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 
موالي) فالميب  زنقة  (653 فالآتلاعي)
عبد هللا فلقشلة أزرو)653)زنقة فالميب)
موالي عبد هللا فلقشلة أزرو)53133 
تكاليف) لكثب0  نتيجة  فملغرب  أزرو 

على) قا ر0  تعد  لم  فلتي  فلضريبة 

تسد دها).

ف ريس غسال و) و عين فلسيد)0))

فلقشلة) موريطانيا  زنقة  عنوفنه)ف))

كلصفي) فملغرب  فزرو  (53133 أزرو)

)0))للشرك))))

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

زنقة) (653 في) (2321 35) نا ر) بتاريخ)

(- فالميب موالي عبد هللا فلقشلة أزرو)

53133)أزرو فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) بازرو  فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)535.

245I

SAMIG CONSULTING

WAHAT DUBAI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SAMIG CONSULTING

 Hay(el(baraka(II(Lot 765 Rue

 106 N° 3 Hay(el(baraka(II(Lot

 765 Rue 106 N° 3، 20250،

Casablanca فملغرب

WAHAT DUBAI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 RUE 18  وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 N°16 JILALI(AL(ORAIBI , 8ème

 Etage(N  CASABLANCA 20250

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485379

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.WAHAT DUBAI

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 RESTAURANT(EXPLOITANT (

 DE

 SALON DE THE (TENANT(

. UN

 RUE 18((:(عنوفن فملقر فالآتلاعي

 N°16( JILALI( AL( ORAIBI( ,( 8ème

 Etage( N( ( CASABLANCA( 20250

.CASABLANCA MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.000.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

 2.533 ( (: هشام) فلكوط  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 2.533 ( (: محلد) فلتزفني  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلعزيز) عبد  بللنصر  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (2.533 ( (:

للحصة).

فلوفحد) عبد  بللنصر  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (2.533 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) هشام  فلكوط  فلسيد 

ج)) ق  (12 رقم) (12 زنقة) فلهدى  حي 

23333)فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) محلد  فلتزفني  فلسيد 

حي فلربكة زنقة)37)رقم)551 23253 

فلبيضاء)فملغرب.

فلعزيز) عبد  بللنصر  فلسيد 

لهرفويين) فهرفو  فوال   عنوفنه)ف)) وفر 

23253)فلبيضاء)فملغرب.

فلوفحد) عبد  بللنصر  فلسيد 

لهرفويين) فهرفو  فوال   عنوفنه)ف)) وفر 

23253)فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) هشام  فلكوط  فلسيد 

ج)) ق  (12 رقم) (12 زنقة) فلهدى  حي 

23333)فلبيضاء)فملغرب

عنوفنه)ف)) محلد  فلتزفني  فلسيد 
حي فلربكة زنقة)37)رقم)551 23253 

فلبيضاء)فملغرب
فلوفحد) عبد  بللنصر  فلسيد 
لهرفويين) فهرفو  فوال   عنوفنه)ف)) وفر 

23253)فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761329.

246I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

FLG FOR LIFE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE(MOHAMED(V(N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
FLG FOR LIFE  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فوال  
عالل سيدي فملكي - 26133 برشيد 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
14511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 22) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 FLG (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. FOR LIFE
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 CONDITIONNEMENT ET

. EMBALLAGE
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عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر فوال )

برشيد) (26133 (- عالل سيدي فملكي)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( فلسيد0 سار0 صغيبي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 سار0 صغيبي)

57)شارع فالميب0 اللة عائشة)26333 

سطات فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 سار0 صغيبي)

57))شارع فالميب0 اللة عائشة)26333 

سطات فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)46.

247I

cabinet(jdaini

YOUM WARA YOUM AUTO
إعالن متعد  فلقرفرفت

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

 YOUM WARA YOUM AUTO

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 

موالي عبد هللا رقم 88 حي فلحسني 

بركان - 63333 بركان فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.6623

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)21) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:31 رقم) قرفر 
ما لي:)-)فوت فلسيد)))بلقاسم  رفوف))
بالشركة) فلتي  للكها  حصة  ( (533

لفائد0 فلسيد صهيب بلوطي.
على) فلذي  نص  (:32 رقم) قرفر 
فلقانوني) فلشكل  -تحويل  ما لي:)
مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 
محدو 0 بشريك وحيد إلى شركة ذفت)

مسؤولية محدو 0
على) فلذي  نص  (:33 رقم) قرفر 
ما لي:)-تحويل مقر فلشركة من شارع)
حي فلحسني) (88 موالي عبد هللا رقم)
حي) ( زنقة بني  زناسن) (76 بركان فلى)

فالندلس بركان)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
فلذي  نص على) (:7 و) (6 بند رقم)
ما لي:)-)فوت فلسيد)))بلقاسم  رفوف))
بالشركة) فلتي  للكها  حصة  ( (533

لفائد0 فلسيد صهيب بلوطي.
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
للشركة) فلقانوني  فلشكل  -تحويل 
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  من 
ذفت) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدو 0
بند رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)
-تحويل مقر فلشركة من شارع موالي)
حي فلحسني بركان) (88 عبد هللا رقم)
فلى)76)زنقة بني  زناسن))حي فالندلس)

بركان)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)21/2021.

248I

cabinet(jdaini

SRZ ISKANE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

SRZ ISKANE شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

 85E فلسنو�سي نزهة فلقطعة

فلسعيد ة - 63633 فلسعيد ة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SRZ (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ISKANE

*منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 85E فلقطعة) نزهة  فلسنو�سي 

فلسعيد ة) (63633 (- فلسعيد ة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلزهرفء) فاطلة  نهاري  فلسيد0 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلزهرفء) فاطلة  نهاري  فلسيد0 

فلسنو�سي) نزهة  تجزئة  عنوفنه)ف))

فلسعيد ة)63633)فلسعيد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلزهرفء) فاطلة  نهاري  فلسيد0 

فلسنو�سي) نزهة  تجزئة  عنوفنه)ف))

فلسعيد ة)63633)فلسعيد ة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)23/2021.

249I

BMH EXPERTS

BMH EXPERTS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

BMH EXPERTS
 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
BMH EXPERTS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 6 شارع 
فان زيالند حي فملستشفى 23363 

فلدفر فلبيضاء فملللكة فملغربية.
تغييب نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.33598628

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تغييب) (2316 12) نا ر) في) فملؤرخ 
»فالستشارفت) من) فلشركة  نشاط 

فإل فرية»)إلى)»جبيبمحاسب)».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

مارس)2316)تحت رقم)5963.

253I

CABINET COMPTABLE SAKHI

الشركة العقارية رياض األنس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
فلشركة فلعقارية رياض فألنس 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 
طور فلتصفية)



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1984

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 32 زنقة 
158 حي فإلنار0 عين فلشق - 23483 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.147667

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2318)تقرر حل) 17) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
فلشركة فلعقارية رياض فألنس))مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
حي) (158 زنقة) (32 مقرها فإلآتلاعي)
فلدفر) (23483 (- فلشق) عين  فإلنار0 
عدم) (: ل) نتيجة  فملغرب  ( فلبيضاء)
تحقيق) فالستلرفرفي  من  فلتلكن 

فلغرض فإلآتلاعي.
تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلسعا 0)2)رقم)14)سيدي معروف)-)

23283)فلدفر فلبيضاء))فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))أحلد)))قوفم))و عنوفنه)ف))
سيدي) (14 رقم) (2 فلسعا 0) تجزئة 
فلبيضاء) فلدفر  (23283 معروف)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
سيدي) (14 رقم) (2 تجزئة فلسعا 0) (:

معروف فلدفر فلبيضاء)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2319)تحت رقم)693274.
251I

FUDICAIRE ISMAILI

STE CSGC SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك 2 رقم 37 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،
STE CSGC SARL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

 LOT وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 EL(FATH 3 RUE(D(N° 19 ES

SEMARA - 72000 فلسلار0 فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1939

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 شتنرب) (18 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))محلد فلعيا�سي)

حصة فآتلاعية من أصل) (23.333

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (23.333

علي فلطالبي بتاريخ)18)شتنرب)2323.

تفويت فلسيد))0))محلد فلعيا�سي)

حصة فآتلاعية من أصل) (23.333

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (23.333

شتنرب) (18 بتاريخ) فكوآكال  هشام 

.2323

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 35 بتاريخ) ( بالسلار0) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)147/20.

252I

FUDICAIRE ISMAILI

STE CSGC SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي فلتقدم بلوك 2 رقم 37 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،

STE CSGC SARL AU  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

 LOT وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 EL(FATH 3 RUE(D(N° 19 ES

SEMARA - 72000 فلسلار0 فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1939

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تم تعيين) 18)شتنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلطالبي))علي))كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 35 بتاريخ) ( بالسلار0) فالبتدفئية 
أكتوبر)2323)تحت رقم)147/2020.

253I

FUDICAIRE ISMAILI

STE CSGC  SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك 2 رقم 37 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،
STE(CSGC  SARL  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 LOT EL و عنوفن مقرها فالآتلاعي

 FATH 3 RUE(D(N 19 ES(SEMARA
72000 - فلسلار0 .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1939
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)18)شتنرب)2323)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)
»شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد»)

فملحدو 0».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 35 بتاريخ) ( بالسلار0) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)147/20.

254I

FIDUGEC

NOAMER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
NOAMER شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية شارع 

يعقوب فملنصور رقم 3 زنقة فسحاق 

بن حنين فلطابق فالول فلشقة رقم 1 

- 23373 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.437185

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 23) وليوز) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 34 بهابي) )0))سناء) تفويت فلسيد)

حصة فآتلاعية من أصل)133)حصة)

لفائد0))فلسيد))0))عبد فللطيف عربي)

بتاريخ)23) وليوز)2323.

تفويت فلسيد))0))عا ل فطنا�سي)

 133 حصة فآتلاعية من أصل) (33

حصة لفائد0))فلسيد))0))عبد فللطيف)

عربي بتاريخ)23) وليوز)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)2323)تحت رقم)746229.

255I

INNOVATION(SERVICE(&(CONSEIL

كونسرفاطوار ابن بطوطة 
للموسيقى و الكوريغرافيا

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

 INNOVATION(SERVICE &

CONSEIL

شارع موالي عبد فلعزيز رقم 125 

فقامة فلزهر0 فلطابق فألول رقم 23 ، 

93333، طنجة فملغرب

كونسرفاطوفر فبن بطوطة 

لللوسيقى و فلكوريغرففيا شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 38 علار0 

الغونكونطغ بلوك ج رقم 545 شارع 

فلحسن فلشاذلي - 93333 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

139325



1985 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (25
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
كونسرفاطوفر فبن بطوطة لللوسيقى)

و فلكوريغرففيا.
تعليم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملوسيقى وفلكوريغرففيا
تسويق فالالت فملوسيقية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)38)علار0)
545)شارع) الغونكونطغ بلوك ج رقم)
طنجة) (93333 (- فلشاذلي) فلحسن 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: فملروجي) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
((: بوهرفس) فلد ن  صالح  فلسيد 
533)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فملروجي  محلد  فلسيد 
زنقة عين  فلية رقم)4  93333)طنجة)

فملغرب.
بوهرفس) فلد ن  صالح  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع فلسجناء)فلسياسيين)

2/ب314 1153)بروكسيل بلجيكا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فملروجي  محلد  فلسيد 
زنقة عين  فلية رقم)4  93333)طنجة)

فملغرب
بوهرفس) فلد ن  صالح  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع فلسجناء)فلسياسيين)

2/ب314 1153)بروكسيل بلجيكا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (32 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)5949.

256I

MOGADOR GESTION

KAOUKI BEACH PARADISE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 KAOUKI BEACH PARADISE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر بوزمة 

آلاعة ف ف فوكرض فقليم فلصوير0 

44333 فلصوير0 فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5343

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2319 13) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 RAPHAEL ((0( فلسيد) تفويت 

 MICHEL GERARD HAURY 133

حصة فآتلاعية من أصل)433)حصة)

 CLEMENCE ((0( فلسيد) ( لفائد0)

بتاريخ) (MARIE LAETITIA RETIERE

13) آنرب)2319.

 RAPHAEL ((0( فلسيد) تفويت 

 MICHEL GERARD HAURY 133

 433 أصل) من  فآتلاعية  حصة 

 MICHEL ((0( فلسيد) ( حصة لفائد0)

JEAN JACQUES MAILLE)بتاريخ)13 

 آنرب)2319.

 RAPHAEL ((0( فلسيد) تفويت 

 MICHEL GERARD HAURY 233

 433 أصل) من  فآتلاعية  حصة 

 STE  DELTA((0((حصة لفائد0))فلسيد

TECH SARL)بتاريخ)37) نا ر)2323.

 THIERRY ((0( فلسيد) تفويت 

 PIERRE GABRIEL RETIERE 133

حصة فآتلاعية من أصل)133)حصة)

 STE R-3 CONSULTING ( ( لفائد0)

SARL (AU)))بتاريخ)13) آنرب)2319.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 24 بتاريخ) ( بالصوير0) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)347/2020.

257I

FIDUORGA

 ZAZIA   شركة قابضة

HOLDING
تأسيس شركة فملساهلة

FIDUORGA

 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca

MAROC

 ZAZIA HOLDING   شركة قابضة

»شركة فملساهلة» 

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: قيال رقم 

27 محج فوال  سعيد فلسوي�سي   -، - 

فلرباط  فملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

فملساهلة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.148637

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)

فألسا�سي لشركة فملساهلة باملليزفت)

فلتالية:

شكل فلشركة):)شركة فملساهلة).

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.ZAZIA HOLDING(((قابضة

فلغرض) ( (: غرض فلشركة بإ جاز)

من فلشركة هو:

.)فالستحوفذ على حصص وأسهم)

فلشركات) أو  فلشركات  رأسلال  في 

فملؤسسة أو فلتي سيتم تشكيلها بأي)

شكل من فألشكال،)صناعية أو تجارية)

أو مالية أو زرفعية أو عقارية أو غيبها.

وفلنصائح) فلخدمات  آليع  (.

أو) فلشركات  لصالح  وفلدرفسات 

أو) إ فرية  كانت  سوفء) فألعلال 

محاسبية أو فنية أو تجارية أو مالية)

أو غيبها.

فلعلليات) آليع  في  فملشاركة  (.

فملتعلقة باألنشطة فملذكور0 أعاله أو)

فلتي من شأنها تعزيز تنلية فلشركة.

فملتعلقة) فلعلليات  آليع  (•

آليع) وتنفيذ  وفملساعد0  باملشور0 

فلخدمات من أي نوع كان)،)إلى آليع)

فألعلال) أو  فلشركات  أو  فملقتنيات 

أي) أو  فلتجارية  فألصول  أو  فلتجارية 

(، كيانات أو هياكل أجرى إما أعاله)

أو في أي مجال أو قطاع نشاط على)

فإلطالق)؛

آليع علليات فلتلويل وفالستثلار)

فملتعلقة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

وفي هذف) بالعلليات فملذكور0 أعاله،)

أو) فملساعدفت  آليع  منح  فلسياق،)

فلقروض أو فلسلف أو فلضلانات من)

أي نوع كانت؛

فملعامالت) آليع  وبصفة عامة،) (

فملالية) أو  فلصناعية  أو  فلتجارية 

فملتعلقة بشكل) فلعقارية  أو  فملنقولة 

مباشر أو غيب مباشر بهذف فلغرض أو)

فلتي من فملحتلل أن تسهل تحقيقه.

تتلثل مهلة فلشركة في فلعلل) (. (

وتنفيذ) مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 

لحسابها) فلعلليات  هذه  آليع 

ثالثة،) أطرفف  لحساب  أو  فلخاص 

أو) باملشاركة  أو  بلفر ها  سوفء)

فالرتباط أو فملجلوعة أو فلشركة،)مع)

أي شخص أو شركة أجرى،)وتنفيذها)

وأ فء)بأي شكل

.عنوفن فملقر فالآتلاعي):)قيال رقم)

(- (- ( ( 27)محج فوال  سعيد فلسوي�سي)

فلرباط))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة:)99)سنة.

فلشركة) رأسلال  ويبلغ 

510.559.700,00) رهم،

مقسم كالتالي:

فلسيد0 سهام أبو فالح):))33.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

((: فلبدرفوي) فاطلة  ( فلسيد0)

133) رهم) بقيلة) حصة  (13.333

للحصة).
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فلبشرفوي) فلكريم  عبد  فلسيد 

133) رهم) حصة بقيلة) (13.333 ( (:

للحصة).

فلسيد آلال فلبدرفوي):))13.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

(: عزيز) فلبدرفوي  ( فلسيد) (

5.345.597)سهم بقيلة)133) رهم.

مجلس) أعضاء) أو  فملتصرفون 

فلرقابة:)

))فلبدرفوي عزيز بصفته)ف))) فلسيد)

زنقة وال  آرفر) (34 مسيب عنوفنه)ف))

(- محج وال  سعيد فلسوي�سي فلرباط)

فلرباط فملغرب

فلسيد0 بنعلرو حنان بصفته)ف)))

مسيب0 عنوفنه)ف)))زنقة أرومان فلرقم)

3)حي فلرياض)-)فلرباط فملغرب

محلد بنيس بصفته)ف)) ( ( فلسيد)

كولف) بوسكور0  عنوفنه)ف)) مسيب 

فملد نة) (1 ( شقة) (43B علار0) سيثي 

فلخضرفء)-))بوسكور0 فملغرب

فملهدي بصفته)ف)) ( فلسيد فلعفيب)

إقامة) (23 ( قطاع) عنوفنه)ف)) مسيب 

حي) (1 شقة) (9 فلرياض علار0) نخيل 

فلرياض)-)فلرباط فملغرب

مرفقب أو مرفقبي فلحسابات):

)ف)بصفته) بشرقي) أسية  فلسيد0 

شارع) عنوفنه)ف)) جبيب  محاسب 

فلزرقطوني.)ال توريت.)مكتب رقم)19  

-)فلدفر فلبيضاء))فملغرب

فألسا�سي) فلنظام  مقتضيات 

توزيع) و  فالحتياطي  بتكوين  فملتعلقة 

فألرباح):

مالية) لكل سنة  فلربح  من صافي 

عند) سابقة  جسائر  أي  ناقًصا  (،

)لتكوين)
ً
فالقتضاء)،) تم جصم)٪5)أوال

هذف) ؛) توقف  فلقانوني) فالحتياطي 

فلخصم عن أن  كون إلزفمًيا عندما)

فلقانوني) فالحتياطي  مبلغ   تجاوز 

مساره) يستأنف  ؛) فملال) رأس  ُعشر 

فالحتياطي فلقانوني) عندما  نخفض)))

إلى ما  ون هذف فلكسر ألي سبب من)

فألسباب..

فملنصوص) فلخاصة  فإلمتيازفت 
عليها لكل شخص):

بشكل) فلعامة  فلجلعية  تقرر 
على) فألرباح.) تخصيص  سيا ي 
كلًيا أو آزئًيا) (، ،) لكنها) هذف فلنحو)
أي) لتخصيص  تخصيصها  (،
فحتياطيات عامة أو جاصة)،)وتأآيلها)
مر0 أجرى وتحد د فلجزء)فملخصص)

لللساهلين في شكل أرباح..
بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  فملخول  فألشخاص 
فألسهم وتعيين آهاز فلشركة فملخول)

له فلبث في طلبات فلقبول):
 22 بتاريخ) فإل فر0  مجلس  عين 
فلسيد عزيز فلبدروي) (2323  يسلرب)
ورئيسا مد رف) ( ملجلس فإل فر0) (

ً
رئيسا

عاما ومن ثم ستتولى فلسيد0 بنعلرو)
حنان منصب نائبة فملد ر فلعام.).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
29) آنرب) بتاريخ) بالرباط  فلتجارية 

2323)تحت رقم)139786.
258I

فئتلانية كينزو

اليف ديستربيسيون
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

فئتلانية كينزو
34 ، حسن فلصغيب - فلدفر فلبيضاء ، 

23633، فلدفر فلبيضاء أملغرب
ال ف  يستببيسيون  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 علر 
فلسالوي  - 23633 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.132847

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
)مبلغ رأسلالها) ( ال ف  يستببيسيون)
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
(- ( فلسالوي) علر  (39 فإلآتلاعي)
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23633

:)عدم ملارسة فلشركة أي نشاط) ل)
منذ سنوفت.

39)علر) و حد  مقر فلتصفية ب)
فلبيضاء) فلدفر  (23633 (- ( فلسالوي)

فملغرب.)
و عين:

و) علور  ( سعيد) فلسيد)0))
فلطابق) بور و  شارع  (228 عنوفنه)ف))
فلرفبع فلشقة)8 23633)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

39)علر فلسالوي فلدفر فلبيضاء
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759522.
259I

CCC INVEST

CCC INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

CCC INVEST
  N 208 QUARTIER(INDUSTRIEL
 SIDI(GHANEM(BUREAU(N° 13 ،
40000، MARRAKECH(MAROC

CCC INVEST شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

 KM  وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 21.5 ROUTE(D›OURIKA,

 DRAA AIT KADOUR VILLA
 AHMED(BOUJLIFA - 40000

.MARRAKECH MAROC
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
23557.بلقت�سى فلجلع فلعام)

فإلستثنائي فملؤرخ في)31)نونرب)2319 
تم))تحويل))فملقر فالآتلاعي فلحالي)
 KM 21.5 ROUTE(«(للشركة من

 D’OURIKA,(DRAA(AIT(KADOUR
 VILLA AHMED BOUJLIFA -

 »43333 MARRAKECH MAROC
 QUARTIER INDUSTRIEL«(إلى

 SIDI GHANEM N 238 BUREAU

 RDC N 13   ROUTE DE SAFI

.»43333 MARRAKECH  MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (32 بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2323)تحت رقم)116796.

263I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ڭلوبال ڭالس اوطو أونجان
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL  44

 AOUAM( ROCHES( NOIRES( ،

20290،(CASABLANCA(MAROC

ڭلوبال ڭالس فوطو أونجان شركة)

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد

حي) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 

21)سيدي) تجزئة) فلجوهر0،فألمان3،)

 24343 (- ( فلدفرفلبيضاء) مومن 

فلدفرفلبيضاء))فملغرب

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري):)

484827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 39) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ڭلوبال)

ڭالس فوطو أونجان.

فلتجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتركيب زآاج فلسيارفت.
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حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

21)سيدي) تجزئة) فلجوهر0،فألمان3،)

 24343 (- ( فلدفرفلبيضاء) مومن 

فلدفرفلبيضاء))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فؤف  أكريم):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) أكريم  فؤف   فلسيد 

زنقة حسن بريك فقامة  فر رزق) (65

طابق)4)شقة)15)ع س فلدفرفلبيضاء)

23253)فلدفرفلبيضاء))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) أكريم  فؤف   فلسيد 

زنقة حسن بريك فقامة  فر رزق) (65

طابق)4)شقة)15)ع س فلدفرفلبيضاء)

23253)فلدفرفلبيضاء))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759737.

261I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

BOUCHABEL TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

BOUCHABEL TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 

فلثاني رقم 41 حي فلوحد0 بنسو 0  - 

33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (33

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BOUCHABEL TRANS

نقل) (• (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع نيابة عن فمجرين

•)تاآر معدفت فلبناء

•)أعلال مختلفة.

فلطابق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلثاني رقم)41)حي فلوحد0 بنسو 0))-)

33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: زعيبو) ( فلسيد عبد فلعالي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد توفيق مومن):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
زعيبو) ( فلعالي) عبد  فلسيد 
 28 زنقة) (59 بام رقم) حي  عنوفنه)ف))

بنسو 0)33333)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)) مومن  توفيق  فلسيد 
بنسو 0)) فلجد د  فلحي  (22 رقم)

33333)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
زعيبو) ( فلعالي) عبد  فلسيد 
 28 زنقة) (59 بام رقم) حي  عنوفنه)ف))

بنسو 0)33333)فاس فملغرب

عنوفنه)ف)) مومن  توفيق  فلسيد 

بنسو 0)) فلجد د  فلحي  (22 رقم)

33333)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3624.

262I

societe(de(promotion(touristique(du(dir

  STE DE PROMOTION

TOURISTIQUE DU DIR -SA

شركة فملساهلة

تفويت حصص

 societe de promotion

touristique(du(dir

 hotel(henri(iv  ,quartier

 ،administratif  el(ksiba ، 23150

فلقصيبة فملغرب

  STE DE PROMOTION

 TOURISTIQUE(DU(DIR -SA

شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فندق 

هنبي فلرفبع فلحي فال فري فلقصيبة 

فندق هنبي فلرفبع فلحي فال فري 

فلقصيبة 23153 فلقصيبة فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.167

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2318 23) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

تفويت فلسيد))0))فلحسين قر�سي)

533)حصة فآتلاعية من أصل)533 

حصة لفائد0))فلسيد))0))رفبحة فمين)

بتاريخ)37)نونرب)2318.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 34 بتاريخ) ( فالبتدفئية بقصبة تا لة)

أبريل)2319)تحت رقم)54/2019.

263I

 رعة فرشا فت ش.م.م

AQUASYS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وفا0 شريك

 رعة فرشا فت ش.م.م
15 شارع بئب أنزرفن صندوق بريد 
13 تصومعت 15 شارع بئب أنزرفن 

صندوق بريد 13 تصومعت، 
45333، ورزفزفت فملغرب

AQUASYS  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 66 
شقة 6 تجزئة فلحزفم - 45333 

ورزفزفت فملغرب.
وفا0 شريك

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.5837

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)38) آنرب)2323)تم فإلعالم)
و) فملفضل  ( محلد) فلشريك  بوفا0 
(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع 
38) ونيو) في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

2323)بالشكل فألتي):
 36 ( (، ( رشيد0 شكري) فلسيد)0))

حصة).
 93 ( (، ( فملفضل) وليد  فلسيد)0))

حصة).
 45 ( (، ( فملفضل) هند  فلسيد)0))

حصة).
 45 ( (، ( فملفضل) فلسيد)0)) عاء)

حصة).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بورزفزفت))بتاريخ)23) آنرب)

2323)تحت رقم)671.
264I

fiduciaire(capital(orient

BERGAM KHADAMAT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1988

BERGAM KHADAMAT شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي وال  
حلا ي فلطريق فلرئيسية رقم 17 - 

64133 عين بني مطهر فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.28385

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 38) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
 BERGAM فلوحيد) فلشريك  ذفت 
رأسلالها) مبلغ  ( (KHADAMAT
مقرها) وعنوفن  53.333) رهم 
فلطريق) حلا ي  وال   حي  فإلآتلاعي 
64133)عين بني)  -  17 فلرئيسية رقم)
مطهر فملغرب نتيجة ل):))))عدم تحقق)

هدف فلشركة)).
و حد  مقر فلتصفية ب حي وال )
 -   17 حلا ي فلطريق فلرئيسية رقم)

64133))عين بني مطهر فملغرب.)
و عين:

و) ( )منصوري) ( ( ميلونة) فلسيد)0))
رقم) (9 حي فلفيضان زنقة) عنوفنه)ف))
عين بني مطهر فملغرب) ( (64133  261

كلصفي))0))للشركة.
فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

:)حي فلفيضان زنقة)9)رقم)261
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)91.
265I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SAHARA GLOBAL
PRODUCTION SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك 2 رقم 37 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،
 STE SAHARA GLOBAL

PRODUCTION SARL  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلفتح 
زنقة آرف 0 رقم 63 مكرر فلسلار0  - 

72333 فلسلار0  فملغرب 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2135
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (27
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 STE SAHARA GLOBAL (:

. PRODUCTION SARL
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فلفتح)
زنقة آرف 0 رقم)63)مكرر فلسلار0))-)

72333)فلسلار0))فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( مومني) لحبيب  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 533 ( (: ( جد ر) سفيان  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( لحبيب مومني) ( فلسيد)
زنقة آرف 0 رقم)63)فلسلار0))72333 

فلسلار0))فملغرب.
عنوفنه)ف)) ( فلسيد سفيان جد ر)
زنقة فلدفر فلبيضاء)حي فلتقدم بلوك)
31)رقم)34   72333)فلسلار0))فملغرب)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (.

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( لحبيب مومني) ( فلسيد)
زنقة آرف 0 رقم)63)فلسلار0))72333 

فلسلار0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالسلار0))بتاريخ)17) آنرب)

2323)تحت رقم)199/2020.

266I

MOGADOR GESTION

KAOUKI BEACH PARADISE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 KAOUKI BEACH PARADISE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر بوزمة 

آلاعة ف ف فوكر  فقليم فلصوير0 

44333 فلصوير0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5343

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)33) وليوز)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

» وفر بوزمة آلاعة ف ف فوكر  فقليم)

فملغرب») فلصوير0  (44333 فلصوير0)

1)سوق ثالت فلرف دي) إلى)»محل رقم)

فلصوير0) فقليم  فمكرف   آلاعة 

44333)فلصوير0))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)24)نونرب)

2323)تحت رقم)283/2020.

267I

FOUZMEDIA

PROMIT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

PROMIT شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 

رقم 3 شارع فملنصور فلدهبي فلرقم 

14 علار0 فكيك - 14333 فلقنيطر0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

57667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 32) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PROMIT

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فلبناء)فملعدني.

مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

شارع فملنصور فلدهبي فلرقم) (3 رقم)

فلقنيطر0) (14333 (- 14)علار0 فكيك)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) سار0  شنا كة  فلسيد0 

فلحدف 0) (2124 فلرقم) (177 فلزنقة)

14333)فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) سار0  شنا كة  فلسيد0 

فلحدف 0) (2124 فلرقم) (177 فلزنقة)

14333)فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقنيطر0)

رقم)-.

268I



1989 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

fiduciairelaperformance

CSC 3 كون�سي

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

fiduciairelaperformance

 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc

CSC 3 كون�سي شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 88 

فلسعا 0 بوفكرفن مكناس - 53333 

meknes فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.39371

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 نونرب) (17 فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد)CSC 3)كون�سي))مبلغ)

وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

فلسعا 0) (88 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 

 meknes 53333 (- بوفكرفن مكناس)

فملغرب نتيجة ل):)صعوبة في فلتسيب.

 88 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)

 53333 (- فلسعا 0 بوفكرفن مكناس)

meknes)فملغرب.)

و عين:

و) ( غوباش) ( سليم) فلسيد)0))

ف) شطر  (2 ويسالن) رياض  عنوفنه)ف))

 meknes  53333 ويسالن) (149 رقم)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

2323)تحت رقم)647.

269I

OTHMANE

 BEAU COIN IMMOBILIER

SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

OTHMANE

تجزئة تسلطانت رقم 215 سيبع 

مرفكش ، 43333، مرفكش فملغرب

 BEAU COIN IMMOBILIER SARL

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: مرفكش 

شقة 7 بلوك ب فلطابق فألول فقامة 

رقية علار0 183 شارع عبد فلكريم 

فلخطابي  - - مرفكش فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)25)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

بيع حصص فلشركة)

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

إستقالة فملسيب)

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين مسيب آد د

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

من) للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

ذفت فلشريك فلوحيد إلى شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0)

على) فلذي  نص  (:17 رقم) بند 

ما لي:)تعيين محلد بنشرينة ومحلد)

ف  وفحلان كلسييب ن للشركة

على) فلذي  نص  (:17 رقم) بند 

من) حسن  بورفس  فستقالة  ما لي:)

تسييب فلشركة)

بند رقم)7):)فلذي  نص على ما لي:)

بيع حصص فلسيد بورفس حسن فلى)

وفحلان) ف   ومحلد  بنشرينة  محلد 

بنسبة)533)حصة لكل وفحد منهم)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

33) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)8678.

273I

efg(expert

MARINA TOP

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

efg(expert

  Av(lalla(Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca(maroc

MARINA TOP شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

 كتور فلفرج رقم 84 - 93333 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

139397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MARINA TOP

فلتسييب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفالنعاش فلعقاري.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 كتور فلفرج رقم)84 - 93333)طنجة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

53)حصة) ( (: فلسيد نجيم أزوكاغ)

بقيلة)1.333) رهم للحصة).

 53 ( (: فلسيد عبد فلرزفق أزوكاغ)

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) أزوكاغ  نجيم  فلسيد 

3) فر) نورماندي) إقامة  لبنان  زنقة 

فلحارس)93333)طنجة فملغرب.

أزوكاغ) فلرزفق  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))زنقة لبنان إقامة نورماندي)

3)رقم)29 93333)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) أزوكاغ  نجيم  فلسيد 

3) فر) نورماندي) إقامة  لبنان  زنقة 

فلحارس)93333)طنجة فملغرب

أزوكاغ) فلرزفق  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))زنقة لبنان إقامة نورماندي)

3)رقم)29 93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (34 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)235297.

271I

FUDICAIRE ISMAILI

TIHFOUZ
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي فلتقدم بلوك 2 رقم 37 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،

TIHFOUZ شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

 LOT LA وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 MARCHE(VERTE(NR 29 BIS(ES

SEMARA  - 72000 فلسلار0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1990

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 25) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TIHFOUZ

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة).

 LOT LA (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 MARCHE VERTE NR 29 BIS ES

SEMARA  - 72333)فلسلار0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

4.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلد فسلاعيلي):))43.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد فسلاعيلي عنوفنه)ف))

شارع حوز0 رقم))83)فلسلار0)))72333 

فلسلار0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فسلاعيلي عنوفنه)ف))

شارع حوز0 رقم))83)فلسلار0)))72333 

فلسلار0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالسلار0))بتاريخ)31) آنرب)

2323)تحت رقم)210/2020.

272I

فئتلانية فلجوهر0

YAHYASAAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

فئتلانية فلجوهر0

فلرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

آليلة فلطابق فلثاني ، 25333، 

جريبكة فملللكة فملغربية

YAHYASAAD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 

فملختار فلسو�سي فلطابق 2 حي 

فلنهضة - 25333 جريبكة فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3339

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فملصطفى) ((0( فلسيد) تفويت 

حصة فآتلاعية من) (1.253 نظيف)

أصل)1.253)حصة لفائد0))فلسيد))0))

22) آنرب) بتاريخ) عبد فلحق رفئيس 

.2323

تفويت فلسيد))0))علر زهر)1.253 

 1.253 أصل) من  فآتلاعية  حصة 

)0))عبد فلحق) فلسيد) ( حصة لفائد0)
رفئيس بتاريخ)22) آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

36) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)13.

273I

FUDICAIRE ISMAILI

STE BELJA AUTO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي فلتقدم بلوك 2 رقم 37 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،

STE BELJA AUTO   شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملد نة 
فلقد لة حي آور فنكاال رقم 35 

مكرر فلسلار0  - 72333 فلسلار0 
فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2351
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تم تعيين) 37)شتنرب) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

بالقائد رشيد0))كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالسلار0))بتاريخ)22) آنرب)

2323)تحت رقم)203/2020.

274I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE IMP EL MAJED SARL
AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك 2 رقم 37 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،
 STE IMP EL MAJED SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

 DB وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 ALLAL(BEN(ABDELLAH(N° 15
BIS(ES(SEMRA - 72000 فلسلار0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
2149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 29) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.IMP EL MAJED SARL AU

غرض فلشركة بإ جاز):)طباعة.

 DB (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 ALLAL( BEN( ABDELLAH( N°( 15

فلسلار0) (BIS ES SEMRA - 72333

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: كروش) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) كروش  محلد  فلسيد 

 35 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

فلسلار0)72333)فلسلار0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) كروش  محلد  فلسيد 

 35 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

فلسلار0)72333)فلسلار0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالسلار0))بتاريخ)31) آنرب)

2323)تحت رقم)209/2020.

275I

أسلاء)ميد ا

SNACK NISSRINE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

أسلاء ميد ا

شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 

فلبيضاء فملغرب

SNACK NISSRINE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 14 زنقة 

53 حي طارق سيدي فلربنو�سي 14 
زنقة 53 حي طارق سيدي فلربنو�سي 

2333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية



1991 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.226383

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (23 فملؤرخ في)
ذفت) شركة  (SNACK NISSRINE
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
طارق) حي  (53 زنقة) (14 فإلآتلاعي)
حي) (53 زنقة) (14 فلربنو�سي) سيدي 
 2333 فلربنو�سي) سيدي  طارق 
لعدم) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

فالشتغال.
و عين:

و) حسان  ( فملصفى) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))كتافة شارع معا  بن آبل)
فلدفر) (23333 فلربنو�سي) (113 فلرقم)
فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
زنقة) (14 وفي) (2323 نونرب) (23 بتاريخ)
(- فلربنو�سي) سيدي  طارق  حي  (53

23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)756996.
276I

فئتلانية فلجوهر0

YAHYASAAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

فئتلانية فلجوهر0
فلرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

آليلة فلطابق فلثاني ، 25333، 
جريبكة فملللكة فملغربية

YAHYASAAD شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 
فملختار فلسو�سي فلطابق 2 حي 

فلنهضة - 25333 جريبكة فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3339

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)22) آنرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلطابق) فلسو�سي  فملختار  زنقة  (13»

جريبكة) (25333 (- فلنهضة) حي  (2
فلسوق) ف  ( بلوك) (11« إلى) فملغرب»)

فلقد م)-)25333)جريبكة))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
36) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)13.

277I

أسلاء)ميد ا

K›RARE 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

أسلاء ميد ا
شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 
فلبيضاء فملغرب

 K›RARE شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : تجزئة 
رياض فالندلس فقامة غرناطة 

رقم 31 كاليفورنيا - 23333 فلدفر 
فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.377129

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 أكتوبر) (35 في) فملؤرخ 
K’RARE)شركة ذفت فملسؤولية) ( حل)
 13.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
تجزئة رياض فالندلس فقامة غرناطة)
فلدفر) (23333 (- كاليفورنيا) (31 رقم)
لعدم) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

فالشتغال.
و عين:

و) معالل  ( سلية) فلسيد)0))
فالندلس) رياض  تجزئة  عنوفنه)ف))
كاليفورنيا) (31 رقم) غرناطة  فقامة 
فملغرب) فلبيضاء) فلدفر  (23333

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
وفي تجزئة) (2323 أكتوبر) (35 بتاريخ)
غرناطة) فقامة  فالندلس  رياض 
فلدفر) (23333 (- كاليفورنيا) (31 رقم)

فلبيضاء)فملغرب.

)باملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء))

رقم) تحت  (2323 14) آنرب) بتاريخ)

.757363

278I

STE DOMICILE CONSEIL

STE IMMO DISTRIB SARLU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، آرسيف 

فملغرب

 STE IMMO DISTRIB SARLU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي  وفر 

حرشة كامبيب هوفر0 فوال  رحو 

آرسيف - 35133 آرسيف فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1749

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) (2323 22) آنرب) فملؤرخ في)

»فلتفاوض) من) فلشركة  نشاط 

إلى) فلتجاريي و توزيع فملوف  و فلسلع»)
» رفسة و فشغال و تركيب نظام فلري)

بالتنقيط».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بجرسيف))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)967/2021.

279I

فئتلانية فلجوهر0

 ETABLISSEMENT SAAD EL

IMANNI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

فئتلانية فلجوهر0

فلرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

آليلة فلطابق فلثاني ، 25333، 

جريبكة فملللكة فملغربية

 ETABLISSEMENT SAAD EL
IMANNI شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 124 فلحي 
فلصناعي فملرفب  - 25333 جريبكة 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1691

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)23) آنرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
«124)فلحي فلصناعي فملرفب))-)25333 
فلحي) (124« إلى) فملغرب») جريبكة 
 25333 (- فالول) فلطابق  فلصناعي 

جريبكة))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)13.
283I

فلفا�سي حسناء

GLOBAL SOLUTION S-M
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

فلفا�سي حسناء
27 زنقة فنفا فلحسيلة ، 32333، 

فلحسيلة فملغرب
GLOBAL SOLUTION S-M شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 51 شارع 
فالسكندرية - 32333 فلحسيلة 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.2669

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (27 فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
  GLOBAL SOLUTION S-M
133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 
شارع) (51 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 
فلحسيلة) (32333 (- فالسكندرية)
فلنهائي) فلتوقف  (: ل) نتيجة  فملغرب 

للنشاط فلتجاري للشركة.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   1992

شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 32333  -  51 رقم) فالسكندرية 

فلحسيلة فملغرب.)

و عين:

و) أصبان  ( فملهدي) فلسيد)0))
11) نا ر) زنقة) (35 رقم) عنوفنه)ف))

كلصفي) فملغرب  فلحسيلة  (32333

)0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالحسيلة))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)31.

281I

ICOMPTAMIX

STE VELAR SUD
إعالن متعد  فلقرفرفت

ICOMPTAMIX

 BLOC 3 NR 98 RUE(ESSAOUIRA

Q.I ، 80000، AGADIR(maroc

STE VELAR SUD »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 

 LOT(AMAL(N°85 APPT

 02 LAAYOUNE - 70000

.LAAYOUNE MAROC

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.28227

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)13)أكتوبر)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

رفع رأسلال فلشركة

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلنشاط فلشركة

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين متصرفين

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)---------:)فلذي  نص على)

ما لي:)--

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)32) آنرب)

2323)تحت رقم)2924/2020.

282I

مكتب فلجرو ي

TROPICAL PERSEA MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مكتب فلجرو ي

شارع 18 نونرب رقم 24 فلناضور ، 

62333، فلناضور فملغرب

 TROPICAL PERSEA MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي غرفة 

فلتجار0 و فلصناعة و فلخدمات فلحي 

فال فري زنقة فلقا د فحلد فلريفي - 

62333 فلناضور فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.15935

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 21) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

  TROPICAL PERSEA MAROC

133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 

غرفة) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 

فلتجار0 و فلصناعة و فلخدمات فلحي)

(- فلريفي) فلقا د فحلد  فال فري زنقة 

(: فلناضور فملغرب نتيجة ل) (62333

حل فلشركة بتبفض بين فلشركاء.

غرفة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فلتجار0 و فلصناعة و فلخدمات فلحي)

فلريفي)) فحلد  فلقا د  زنقة  فال فري 

فملغرب)62333)فلناضور فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))عبد فلحفيظ))فلجرو ي)

 26 نونرب رقم) (18 شارع) و عنوفنه)ف))

62333)فلناضور فملغرب كلصفي))0))

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

غرفة) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

فلتجار0 و فلصناعة و فلخدمات فلحي)

فلريفي) فحلد  فلقا د  زنقة  فال فري 

فلناضور)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)25.

283I

مكتب فلجرو ي

TROPICAL PERSEA MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

مكتب فلجرو ي

شارع 18 نونرب رقم 24 فلناضور ، 

62333، فلناضور فملغرب

 TROPICAL PERSEA MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : غرفة 

فلتجار0 و فلصناعة و فلخدمات فلحي 

فال فري  زنقة فلقا د فحلد فلريفي 

62333 فلناضور فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.15935

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 21) آنرب) فملؤرخ في)

 TROPICAL PERSEA MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ)

وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

و) فلتجار0  غرفة  فإلآتلاعي  مقرها 
فال فري)) فلحي  فلخدمات  و  فلصناعة 

 62333 فلريفي) فحلد  فلقا د  زنقة 

لتصفية) نتيجة  فملغرب  فلناضور 

فلشركة بتبفض بين فلشركاء.

و عين:

فلسيد)0))عبد فلحفيظ))فلجرو ي)

 26 نونرب رقم) (18 شارع) و عنوفنه)ف))

62333)فلناضور فملغرب كلصفي))0))

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
غرفة) وفي  (2323 21) آنرب) بتاريخ)
فلتجار0 و فلصناعة و فلخدمات فلحي)
فلريفي) فحلد  فلقا د  زنقة  ( فال فري)

62333)فلناضور فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)24.

284I

nabiq(mohammed

 AFRICA RESSOURCES
MINIERES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
 AFRICA RESSOURCES

MINIERES شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 
عثلان فلحي فال فري فلطابق 3 - 

23333 بني مالل فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
13863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AFRICA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.RESSOURCES MINIERES
غرض فلشركة بإ جاز):)فلتعد ن)/)

فلتاآر.
فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 -  3 فلطابق) فال فري  فلحي  عثلان 

23333)بني مالل فملغرب.
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أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلرحلان) عبد  فمكور  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلرحلان) عبد  فمكور  فلسيد 
عنوفنه)ف))تجزئة توفيق بلوك)13)رقم)

77 23333)بني مالل فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرحلان) عبد  فمكور  فلسيد 
عنوفنه)ف))تجزئة توفيق بلوك)13)رقم)

77 23333)بني مالل فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)37.

285I

COMPTABLE

GRK TRAV SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
GRK TRAV SARL  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
و عنوفن مقرها فالآتلاعي 39 شارع 
9   ور عبد فلعزيز 3 توفركة مكناس 

- 53333 مكناس .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.42893

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)37)فربف ر)2323)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0»)إلى)»شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

36) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)87.

286I

سيكلا كومبت

Waelcash
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

سيكلا كومبت

29، شارع محلد فلسا س فملركب 

فلتجاري فرفك، علار0 ف 2، مكتب 

4، فلدفر فلبيضاء ، 23553، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

Waelcash شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 334، 

شارع عبد فملومن، فلطابق فالر�سي - 

23343 فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 34) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.Waelcash

تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالموفل.

(،334 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- فلطابق فالر�سي) شارع عبد فملومن،)

23343)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( بنحلو عثلان) ( فلسيد)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) عثلان  بنحلو  ( فلسيد)

13)تجزئة فالز هار حي فلهدى)26232  

برشيد فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) عثلان  بنحلو  ( فلسيد)

13)تجزئة فالز هار حي فلهدى)26232  

برشيد فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 36 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763544.

287I

فئتلانية))فلخرب0

MANID PROMO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية  فلخرب0

49  زنقة  فملد نة ، 26133، برشيد 

فملغرب

MANID PROMO شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 28 تجزئة 

فلعلجة  - 26133 برشيد فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

14473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MANID PROMO
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)28)تجزئة)

فلعلجة))-)26133)برشيد فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فللطيف) عبد  مدفني  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فللطيف) عبد  مدفني  فلسيد 
فلطابق) (23 فلرقم) (437 ( عنوفنه)ف))
 26133 ( وفيق) حي  قلقيلية  زنقة  (1

برشيد فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فللطيف) عبد  مدفني  فلسيد 
فلطابق) (23 فلرقم) (437 ( عنوفنه)ف))
 26133 ( وفيق) حي  قلقيلية  زنقة  (1

برشيد فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)13.

288I

مكتب فلجرو ي

 EXPO SABLE AL
MOSTAKBAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

مكتب فلجرو ي
شارع 18 نونرب رقم 24 فلناضور ، 

62333، فلناضور فملغرب
 EXPO SABLE AL MOSTAKBAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق 
تاويلة كلم 2 - 62333 فلناضور 

فملغرب.
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حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.4113

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 22) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

  EXPO SABLE AL MOSTAKBAL

133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 

طريق) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 

فلناضور) (62333  -  2 كلم) تاويلة 

فملغرب نتيجة ل):)حل فلشركة بتبفض)

بين فلشركاء.

طريق) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

تاويلة كلم)2)فملغرب)62333)فلناضور)

فملغرب.)

و عين:
فلسيد)0))رشيد))هوشو و عنوفنه)ف))

طريق تاويلة كلم)2 62333)فلناضور)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

طريق) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

تاويلة كلم)2)فلناضور

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)23.

289I

مكتب فلجرو ي

 EXPO SABLE AL

MOSTAKBAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

مكتب فلجرو ي

شارع 18 نونرب رقم 24 فلناضور ، 

62333، فلناضور فملغرب

 EXPO SABLE AL MOSTAKBAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : طريق 

تاويلة كلم 2 طريق تاويلة كلم 2 

62333 فلناضور فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.4113

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 22) آنرب) فملؤرخ في)

 EXPO SABLE AL MOSTAKBAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

مقرها فإلآتلاعي طريق تاويلة كلم)2 

طريق تاويلة كلم)2 62333)فلناضور)

فلشركة) لتصفية  نتيجة  فملغرب 

بتبفض بين فلشركاء.

و عين:
فلسيد)0))رشيد))هوشو و عنوفنه)ف))

طريق تاويلة كلم)2 62333)فلناضور)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

طريق) وفي  (2323 22) آنرب) بتاريخ)

فلناضور) (62333  -  2 كلم) تاويلة 

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)22.

293I

SUD EST CONSEIL

 NOUVELLE GENERATION

ROUTIERE  NGR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,

 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc

 NOUVELLE GENERATION

ROUTIERE  NGR شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 ظهيب 

ب فلشقة رقم 16 شارع فلحسن 

فلثاني فلحي فلحسني , - 43133 

مرفكش فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.99453

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 أكتوبر) (13 في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 NOUVELLE فلوحيد) فلشريك  ذفت 

  GENERATION ROUTIERE  NGR

133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 ظهيب)

فلحسن) شارع  (16 رقم) فلشقة  ب 

 43133 (- (, فلحسني) فلحي  فلثاني 

قرفر) (: ل) نتيجة  فملغرب  مرفكش 

فلشريك فلوحيد لتصفية فلشركة..

علار0) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

ظهيب ب فلشقة رقم)16)شارع فلحسن)

فلثاني فلحي فلحسني),)فملغرب)43133 

مرفكش))فملغرب.)

و عين:

و) أبوقبيس  ( ( صوفيا) فلسيد)0))
فقامة) (14 علار0) (6 رقم) عنوفنه)ف))

فمطاع)) فوال   رياض  تجزئة  سيكويا 

((0( كلصفي) فملغرب  تلار0  (12343

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

23) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)118798.

291I

مكتب فلجرو ي

ABAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مكتب فلجرو ي

شارع 18 نونرب رقم 24 فلناضور ، 

62333، فلناضور فملغرب

ABAB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق 
تاويلة كلم 2 - 62333 فلناضور 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7835
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) (2321 38) نا ر) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 533.333 رأسلالها) مبلغ  ( (ABAB
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق)
فلناضور) (62333  -  2 كلم) تاويلة 
فلشريك) قرفر  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فلوحيد.
طريق) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
تاويلة كلم)2)فملغرب)62333)فلناضور)

فملغرب.)
و عين:

هوشو) ( فلخالق) عبد  فلسيد)0))
 2 كلم) تاويلة  طريق  عنوفنه)ف)) و 
62333)فلناضور فملغرب كلصفي))0))

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
طريق) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

تاويلة كلم)2
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)23.
292I

مكتب فلجرو ي

ABAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

مكتب فلجرو ي
شارع 18 نونرب رقم 24 فلناضور ، 

62333، فلناضور فملغرب
ABAB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : طريق 
تاويلة كلم 2 طريق تاويلة كلم 2 

62333 فلناضور فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.7835

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 
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فملسؤولية) ذفت  شركة  (ABAB حل)
 533.333 مبلغ رأسلالها) فملحدو 0 
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
تاويلة) طريق  (2 كلم) تاويلة  طريق 
فملغرب) فلناضور  (62333  2 كلم)

نتيجة لقرفر فلشريك فلوحيد.
و عين:

هوشو) ( فلخالق) عبد  فلسيد)0))
 2 كلم) تاويلة  طريق  عنوفنه)ف)) و 
كلصفي) فملغرب  فلناضور  (62333

للشركة. ((0(
فلجلعية) فنعقا   تم  قد  و 
 2323 22) آنرب) بتاريخ) فلختامية 
 62333  -  2 وفي طريق تاويلة كلم)

فلناضور فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 34 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

.21 2321)تحت رقم)  نا ر)
293I

CABINET COMPTABLE CHERADI

BOUCHERIE BLADI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU(BLED(EL
JED ، 46000، SAFI(MAROC

BOUCHERIE BLADI شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
 MASQI وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 BLOC(A 4 MAGASIN(N° 2 QU
JERIFAT - 46000 فسفي فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.9981
فلعام) فلجلع  بلقت�سى 
21) آنرب) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 
ذفت) شركة  حل  تقرر  (2323
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 
  BOUCHERIE BLADI فلوحيد)
133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 
 MASQI فإلآتلاعي) وعنوفن مقرها 
 BLOC(A(4(MAGASIN(N°(2(QU

فملغرب) فسفي  (JERIFAT - 46333
نتيجة ل):)-.

 MASQI و حد  مقر فلتصفية ب)
 BLOC(A( 4(MAGASIN(N°( 2(QU

JERIFAT - 46333)فسفي فملغرب.)
و عين:

و) بوهالو  ( محلد) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))34)زنقة)196)تجزئة فلهناء)
1 46333)فسفي فملغرب كلصفي))0))

للشركة.
فلحدو ) فإلقتضاء) وعند 
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بآسفي) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)19/2021.
294I

 رعة فرشا فت ش.م.م

AQUASYS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 رعة فرشا فت ش.م.م
15 شارع بئب أنزرفن صندوق بريد 
13 تصومعت 15 شارع بئب أنزرفن 

صندوق بريد 13 تصومعت، 
45333، ورزفزفت فملغرب

AQUASYS شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 66 
شقة 6 تجزئة فلحزفم - 45333 

ورزفزفت فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.5837

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)38) آنرب)2323)تقرر حل)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
مبلغ) ( (AQUASYS فلوحيد) فلشريك 
وعنوفن) 93.333) رهم  رأسلالها)
 6 شقة) (66 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 
ورزفزفت) (45333 (- فلحزفم) تجزئة 

فلشريك) وفا0  (: ل) نتيجة  فملغرب 
فلوحيد للشركة..

12أ) و حد  مقر فلتصفية ب رقم)
(- فحسا ن) سيدي  حي  سوس  زنقة 

45333)ورزفزفت فملغرب.)
و عين:

و) فملفضل  ( وليد) فلسيد)0))
زنقة سوس حي) 12أ  رقم) عنوفنه)ف))
ورزفزفت) (45333 فحسا ن) سيدي 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بورزفزفت))بتاريخ)23) آنرب)

2323)تحت رقم)671.
295I

EL OUIAZZANI ELHOUCIENE

ANIDA CAR CHEKING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

EL OUIAZZANI ELHOUCIENE
 MASSIRA 2 N° 40 E(Massira
 2 E(N 40 Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
ANIDA CAR CHEKING شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي روفق آكار 
رقم 22 زفوية شارع محلد فلخامس 
و شارع محلد فلبقال كليز  - 43333 

مرفكش فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)17) وليوز)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
شارع) زفوية  (22 رقم) آكار  »روفق 
محلد فلخامس و شارع محلد فلبقال)
إلى) مرفكش فملغرب») (43333 (- ( كليز)
تقسلية) (514 علار0) (1 رقم) »متجر 
مرفكش)) (43333 (- فالز هار) فلشرف 

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
شتنرب) (23 بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)5933.

296I

FLASH ECONOMIE

 MOZKAN FABRICATION
MONTAGE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

 Sté MOZKAN FABRICATION
 MONTAGE SARL

شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 133.333.33  رهم

فملقر فالآتلاعي: حي فلوفاء إقامة 
رقم 98 فلطابق  31 مكتب رقم 32 

فملحلد ة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب 
باملحلد ة بتاريخ)2020/11/19،)قرر)

فلشركاء)لشركة
 FABRICATION MONTAGE
محدو 0) شركة  (، (MOZKAN

فملسؤولية
ما  لي):

-)تصفية فلشركة.
-)قرر فلشركاء)تعيين فلسيد سعيد)

مكان للقيام بالتصفية.
فلوفاء) حي  هو:) فلتصفية  مقر 
إقامة رقم)98)فلطابق))31)مكتب رقم)

32))فملحلد ة
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت) (24/12/2020 في) باملحلد ة 

عد )1767.

297I

BANCASSURANCE CONSEIL

 DIAGNOSTIC AUTO
MULTISERVICE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

BANCASSURANCE CONSEIL
 AV DES FAR RES OUMNIA ETG
 N 3 BUREAU 21 FES، 30000،

FES MAROC
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 DIAGNOSTIC AUTO

MULTISERVICE   شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل رقم 

1 تجزئة فالمان رقم 17 فملسيب0  - 

33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 14) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 DIAGNOSTIC AUTO (:

.  MULTISERVICE

غرض فلشركة بإ جاز):)*تشخيص)

فلسيارفت

*صيانة وإصالح فملركبات

*فستيبف .

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)محل رقم)

(- ( فملسيب0) (17 رقم) فالمان  تجزئة  (1

33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: عبويات) عبدهللا  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد محلد شاكر):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبدهللا عبويات عنوفنه)ف))
بنسو 0)) فلقدس  تجزئة  (216 رقم)

33333)فاس فملغرب.
فلسيد محلد شاكر عنوفنه)ف))رقم)

 33333 بنسو 0) فلوحد0  حي  (915

فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبدهللا عبويات عنوفنه)ف))
بنسو 0)) فلقدس  تجزئة  (216 رقم)

33333)فاس فملغرب
فلسيد محلد شاكر عنوفنه)ف))رقم)
 33333 بنسو 0) فلوحد0  حي  (915

فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)-.
298I

EURODEFI

 ZZM PROJECT
MAMAGEMENT SERVICES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 ZZM PROJECT MAMAGEMENT

SERVICES شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 119 شارع 
عبد فملومن فلطابق فلتاني رقم 15 

فلدفر فلبيضاء 23363 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 24) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ZZM (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)
 PROJECT MAMAGEMENT

.SERVICES

غرض فلشركة بإ جاز):)شرفء)وبيع)

آليع أنوفع مستلزمات معدفت فملوف )

فلتثبيت) في  فملستخدمة  وفمللحقات 

فملحلي ملحطات فلطاقة فملتجد 0.

 119 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلتاني) فلطابق  فملومن  عبد  شارع 

فلدفر) (23363 فلدفر فلبيضاء) (15 رقم)

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) كامل  حلز0  فلسيد 

رقم) فيال  ¨آزء) حضرية) منطقة 

271)فلنوفصر)27182)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) كامل  حلز0  فلسيد 

رقم) فيال  ¨آزء) حضرية) منطقة 

271)فلنوفصر)27182)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763627.

299I

ف رفمو

IDRAMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

ف رفمو

فلشقة رقم1 فقامة فبن فسعيد 

فلعلارG2 0 فملنظر فلجليل 3 ، 

53333، مكناس فملغرب

IDRAMO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملسيب0 

بلوكB/5 فلشقة 4 فملد نة فلجد د0 

- 53333 مكناس فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.32293

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)31) آنرب)2319)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

 4 فلشقة) (B/5بلوك فملسيب0  »حي 

مكناس) (53333 (- فلجد د0) فملد نة 

فبن) 1فقامة  ( »فلشقة) إلى) فملغرب»)

 3 G2)فملنظر فلجليل) فسعيد فلعلار0)

- 53333)مكناس))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)39.

333I

ف رفمو

IDRAMO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

ف رفمو

فلشقة رقم1 فقامة فبن فسعيد 

فلعلارG2 0 فملنظر فلجليل 3 ، 

53333، مكناس فملغرب

IDRAMO  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 

 G2 01 فقامة فبن فسعيد فلعلار

فملنظرفلجليل 3 - 53333 مكناس 

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.32293

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2319)تم تعيين) 31) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

ف رف�سي موالي فلشريف كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)39.

331I
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EURODEFI

 LOYAL APPAREL
CONSULTING

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 LOYAL APPAREL CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 119 شارع 
عبد فملومن فلطابق فلتاني رقم 15 

فلدفر فلبيضاء 23363 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LOYAL(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.APPAREL CONSULTING
صناعة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملنسوآات.منصة) تصنيع  فملالبس.)

صناعية.
 119 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلتاني) فلطابق  فملومن  عبد  شارع 
فلدفر) (23363 فلدفر فلبيضاء) (15 رقم)

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد حسن  للز عنوفنه)ف))تركيا)

23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حسن  للز عنوفنه)ف))تركيا)

23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763628.

332I

STE ZIZ COMPTA

STE IZROFAN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE IZROFAN شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 48 

حي فولتكيب فلرشيد ة - 52333 

فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

14147

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (34

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.IZROFAN

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة فو فلبناء.

فلتصد ر وفالستبف 
)فلوساطة.

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 52333 (- فلرشيد ة) فولتكيب  حي  (48

فلرشيد ة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد صرحو مصطفى)):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد صرحو مصطفى))عنوفنه)ف))
52433)فلريش) قصر تزروفت فلريش)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد صرحو مصطفى))عنوفنه)ف))
52433)فلريش) قصر تزروفت فلريش)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالرشيد ة) فالبتدفئية 

شتنرب)2323)تحت رقم)841.

333I

alfafisc(sarl

LIMON TRANS
إعالن متعد  فلقرفرفت

alfafisc(sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،
83350، OULED(TEIMA(MAROC

LIMON TRANS  »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 
 نيا 2 رقم 445 فوال  تا لة - - فوال  

تا لة فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.5371

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2321 35) نا ر) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

تفويت آليع حصص فلسيد) ما لي:)

)فلبطاقة فلوطنية رقم) معدن بوشتى)
JC32338)للسيد عبد فلرحيم فلهوفزر)

 JC272922(فلبطاقة فلوطنية رقم

على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 

تفويت آليع حصص فلسيد) ما لي:)

معدن فبرفهيم فلبطاقة فلوطنية رقم)
JT42242)للسيد عبد فلرحيم فلهوفزر)

 JC272922(فلبطاقة فلوطنية رقم

على) فلذي  نص  (:3 رقم) قرفر 

عبد) آد د  شريك  تعيين  ما لي:)

فلرحيم فلهوفزر فلبطاقة فلوطنية رقم)

JC272922

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

من) بوشتى  معدن  فلسيد  ( فستقالة)

تسييب فلشركة)

قرفر رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)
فلهوفزر) فلرحيم  عبد  فلسيد  تعيين 

مسيب آد د للشركة

قرفر رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

من) للشركة  فلقانوني  شكل  تغييب 

فلى) »شركة  فت مسؤولية محدو 0»)

»شركة  فت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد»

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:13 رقم) بند 

ما لي:)تفويت فلحصص

على) فلذي  نص  (:13 رقم) بند 

ما لي:)تسييب فلشركة)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بتارو فنت))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)11.

334I

وفزيس غوسيكالج و فالوغيساسيون

وازيس غوسيكالج و 
فالوغيزاسيون

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

وفزيس غوسيكالج و فالوغيساسيون

 وفر فملكاتر0 ترناتة زفكور0 ، 47933، 
زفكور0 فملغرب
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وفزيس غوسيكالج و فالوغيزفسيون 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
فملكاتر0 ترناتة زفكور0 - 47933 

زفكور0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3433
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (33
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
وفزيس) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

غوسيكالج و فالوغيزفسيون.
تدوير) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفملنتجات) فلنخيل  مخلفات  وتثلين 

فلثانوية).
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 47933 (- زفكور0) ترناتة  فملكاتر0 

زفكور0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد هللا فلكريمي عنوفنه)ف))
 47933 زفكور0) ترناتة  فملكاتر0   وفر 

زفكور0 فملغرب.
فلسيد0 سهام فلكريمي عنوفنه)ف))
 47933 زفكور0) ترناتة  فملكاتر0   وفر 

زفكور0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد هللا فلكريمي عنوفنه)ف))
 47933 زفكور0) ترناتة  فملكاتر0   وفر 

زفكور0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بزفكور0)

2321)تحت رقم)3249.

335I

fiduazizi

HAROUFI FISH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

fiduazizi

شارع علر فملختار حي فلقدس شارع 

علر فملختار حي فلقدس، 7333، 

فلعيون فملغرب

HAROUFI FISH شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 23 

غشت رقم 269 فملر�سى فلعيون - 

73333 فلعيون فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.18299

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 33) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 HAROUFI فلوحيد) فلشريك  ذفت 

 133.333.333 )مبلغ رأسلالها) (FISH

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة)
فملر�سى فلعيون) (269 غشت رقم) (23

ل) نتيجة  فملغرب  فلعيون  (73333  -

فلتي) فلصالحيات  آليع  فستنفا   (:

أسست من أآلها فلشركة.

 23 و حد  مقر فلتصفية ب زنقة)

(- فلعيون) فملر�سى  (269 رقم) غشت 

73333)فلعيون فملغرب.)

و عين:

و) حروفي  ( ( زكرياء) فلسيد)0))
حي) (63 رقم) (34 بلوك) عنوفنه)ف))

فكا  ر) (83333 سيدي محلد أكا  ر)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)57/2021.

336I

أسلاء)ميد ا

JILALI CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

أسلاء ميد ا

شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 

فلبيضاء فملغرب

 JILALI CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 67 شارع 

شوفالي بيار  فلطابق 5 رقم 16  - 

23333 فلدفرفلبيضاء فملغرب .

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.443397

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 35) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( (JILALI CONSTRUCTION

وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

شوفالي) شارع  (67 فإلآتلاعي) مقرها 

 23333  -   16 رقم) (5 فلطابق) بيار  

فلدفرفلبيضاء)فملغرب))نتيجة ل):)عدم)

فالشتغال.

و حد  مقر فلتصفية ب)67)شارع)

 -   16 رقم) (5 فلطابق) بيار   شوفالي 

23333)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) محلد  ( ( رياض) فلسيد)0))

رقم) فلخيب  مجلع  ( تجزئة) عنوفنه)ف))

فملغرب) فلدفرفلبيضاء) (23333  133

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759377.

337I

STE ZIZ COMPTA

STE AYOUBI SAHRAOUI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AYOUBI SAHRAOUI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر بني 
محلي مدغر0 فلرشيد ة - 52333 

فلرشيد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
14437

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (26
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AYOUBI SAHRAOUI
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة وفلبناء
فلتصد ر وفالستبف 

فلوساطة.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)قصر بني)
 52333 (- فلرشيد ة) مدغر0  محلي 

فلرشيد ة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلسيد ف ت علي فحلد)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد ف ت علي فحلد عنوفنه)ف))
رقم)93)تجزئة مستقبل زيز فلرشيد ة)

52333)فلرشيد ة))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد ف ت علي فحلد عنوفنه)ف))
رقم)93)تجزئة فملستقبل زيز فلرشيد ة)

52333)فلرشيد ة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالرشيد ة) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)1313.

338I

global(audit(partners

haneila
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

global(audit(partners
 Avenue(Hassan(II(rond(point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
haneila شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  شارع 6 

أكتوبر رقم 6 شقة 3  - 23373 فلدفر 
فلبيظاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.haneila
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلتجليل) ومستحضرفت  فلعطور 

بالجللة وبالتفصيل.
 6 )شارع) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
أكتوبر رقم)6)شقة)3  - 23373)فلدفر)

فلبيظاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 63.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0))مريم علوي):))233)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد0))ركية حد ن):))233)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

 233 ( (: بلحسين) ليلى  ( فلسيد0)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف))) علوي  مريم  ( فلسيد0)
فلسالم) حي  ( أسر ون) عين  زنقة  (7

23133)فلدفر فلبيظاء)فملغرب.
عنوفنه)ف)) حد ن  ركية  ( فلسيد0)
روض) إقامة  ( محلد) مامون  زنقة 
فألزهر علار0)3)رقم)332 23133)فلدفر)

فلبيظاء)فملغرب.
ليلى بلحسين عنوفنه)ف)) ( فلسيد0)
سيال) فملنصور  يعقوب  شارع  (278
فلدفر) (23133 فلسالم) حي  سكوير 

فلبيظاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) حد ن  ركية  ( فلسيد0)
روض) إقامة  ( محلد) مامون  زنقة 
فألزهر علار0)3)رقم)332 23133)فلدفر)

فلبيظاء)فملغرب
ليلى بلحسين عنوفنه)ف)) ( فلسيد0)
سيال) فملنصور  يعقوب  شارع  (278
فلدفر) (23133 فلسالم) حي  سكوير 

فلبيظاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763762.
339I

MUNERIS CONSILIA SARL AU

GAFA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة
MUNERIS CONSILIA SARL AU
 IMM(N 11 RUE(MELOUIYA 2
 EME(ETAGE(APPT(N6  AGDAL

 RABAT ، 10090، RABAT
MAROC

GAFA SARL شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 21، 

ساحة أبو بكر فلصد ق، فلشقة رقم 

8، أكدفل-فلرباط - 13393  فلرباط 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

148831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 31) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 GAFA (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)فملرفآعة و)

فالستشار0 في نظم فملعلوميات.
(،21 :)رقم) عنوفن فملقر فالآتلاعي)

ساحة أبو بكر فلصد ق،)فلشقة رقم)

فلرباط) ( (13393 (- أكدفل-فلرباط) (،8

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 فاطلة فبوزفر):))53)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

53)حصة) ( (: فلسيد ربيع فحليدي)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف))) فبوزفر  فاطلة  فلسيد0 

188)شارع فلجلهورية،))92333)نانتيب)

فرنسا.

عنوفنه)ف)) فحليدي  ربيع  فلسيد 
58)زنقة فرفو  حي فلسطين))63333 

بركان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف))) فبوزفر  فاطلة  فلسيد0 

188)شارع فلجلهورية،))92333)نانتيب)

فرنسا.

عنوفنه)ف)) فحليدي  ربيع  فلسيد 

58)زنقة فرفو  حي فلسطين))63333 

بركان فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)257.

313I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

مازايبالم
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM «Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim(El(Khattabi(et

 Av(Mansour(Eddahbi, 3ème

 étage(Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech Maroc

مازف بالم  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مرفكش، 

فمللك فملسمى ج فش 27، فقليم 

فلحوز،  فئر0 تحناوت، آلاعة 

تلصلوحت  - 43333 مرفكش 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.63359

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 16) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فنطوني،) ((0( فلسيد) تفويت 

أليك�سي ويل)1.333)حصة فآتلاعية)

من أصل)1.333)حصة لفائد0))فلسيد)

)0))سيسيل ماري))مانينك بتاريخ)14 

 آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

28) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)118955.

311I
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STE ZIZ COMPTA

STE 8 SKY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE 8 SKY  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

493 تجزئة موالي علي فلشريف 

فلرشيد ة - 52333 فلرشيد ة  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

14345

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (31

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE 8 (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

. SKY

غرض فلشركة بإ جاز):)مقهى

قاعة فلعاب

فشغال مختلفة).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)493 

تجزئة موالي علي فلشريف فلرشيد ة)

- 52333)فلرشيد ة))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 فميلة فلفرآاني):))1.333 

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 فميلة فلفرآاني عنوفنه)ف))
بوتالمين) 182حي  رقم) (46 بلوك)
فلرشيد ة)52333)فلرشيد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 فميلة فلفرآاني عنوفنه)ف))
بوتالمين) 182حي  رقم) (46 بلوك)

فلرشيد ة)52333)فلرشيد ة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)33)نونرب)

2323)تحت رقم)1157.
312I

PROXY FINANCE

ANDRADE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ANDRADE شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة علي 
رقم 5  علار0 حرف ألف فلشقة رقم 
7 فلطابق فلثالث زفوية شارع محلد 
فلخامس و شارع محلد فلسا س  - 

43333 مرفكش  فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
113155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ANDRADE

فضاء) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فني وآليع فلخدمات في فملجال فلفن.
جاص) (، تنظيم أي حدث عام) (-
أو عن طريق آلعيات مثل فلعروض)

وفلحفالت)،)وفملؤتلرفت وفلندوفت.
مجال) في  فلخدمات  -آليع 

فالتصاالت وفلتجار0 فاللكتبونية.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)فقامة علي)
رقم)5))علار0 حرف ألف فلشقة رقم)
فلطابق فلثالث زفوية شارع محلد) (7
(- ( فلخامس و شارع محلد فلسا س)

43333)مرفكش))فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: أندرف د) إ زفبيل  إميليا  فلسيد0 
133)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
أندرف د) إ زفبيل  إميليا  فلسيد0 
باريس) (63333 فرنسا) عنوفنه)ف))

فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
أندرف د) إ زفبيل  إميليا  فلسيد0 
باريس) (63333 فرنسا) عنوفنه)ف))

فرنسا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119367.
313I

مكتب كوفزيل

الفسحة
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب كوفزيل
85 شارع لال فلياقوت فلطابق فلثاني 
على فليسار 85 شارع لال فلياقوت 

فلطابق فلثاني على فليسار، 23315، 
فلدفر فلبيضاء فملغرب

فلفسحة شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 398/396 
شارع إبرفهيم فلرو فني فملعاريف - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.61837

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فؤف  فلحري�سي) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (433

433)حصة لفائد0))فلسيد))0))محلد)

فلحري�سي بتاريخ)22) آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 36 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763517.

314I

فئتلانية فلجوهر0

BENHAMID LEGUMES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فلجوهر0

فلرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

آليلة فلطابق فلثاني ، 25333، 

جريبكة فملللكة فملغربية

BENHAMID LEGUMES شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 29 تجزئة 

علر فلطابق فلرفبع - 25333 جريبكة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BENHAMID LEGUMES
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع فلخضر)

و فلفوفكه بالتقسيط.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)29)تجزئة)
علر فلطابق فلرفبع)-)25333)جريبكة)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد بوحنشات محلد):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بوحنشات محلد عنوفنه)ف))
14)زنقة فلخطوفت حي فلوفاق بلوك ف)

25333)جريبكة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بوحنشات محلد عنوفنه)ف))
14)زنقة فلخطوفت حي فلوفاق بلوك ف)

25333)جريبكة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)15.
315I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

M.K AUTO S.A.R.L
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

298  شارع فلتهامي فلوزفني فقامة 
أماني  رقم 31 تطوفن ، 93333، 

تظوفن فملغرب
M.K AUTO S.A.R.L شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
محلد فلخرفز رقم 551 تطوفن - 

93333 تطوفن فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.23291

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 16) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
 M.K AUTO فلوحيد) فلشريك  ذفت 
 433.333 رأسلالها) مبلغ  ( (S.A.R.L
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
551)تطوفن) شارع محلد فلخرفز رقم)
(-(: - 93333)تطوفن فملغرب نتيجة ل)

أزمة فلقطاع،
-)عدم فلحصول على صفقات.

شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   .و 
(- تطوفن) (551 رقم) فلخرفز  محلد 

93333)تطوفن فملغرب.)
و عين:

أكزناي و) ( فملنعم) عبد  فلسيد)0))
5)رقم) عنوفنه)ف))شارع فلجوالن زنقة)
فملغرب) تطوفن  (93333 تطوفن) (12

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
شارع) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

محلد فلخرفز رقم)551)تطوفن
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
29) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

2323)تحت رقم)6333.

316I

fiduciairelaperformance

عزوزي كونسيلتينك
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

fiduciairelaperformance
 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc
عزوزي كونسيلتينك شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 131 
تجزئة فلتنلية ويسالن مكناس  - 

meknes 53333 فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.46249

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 21) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد عزوزي كونسيلتينك))

133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 

 131 رقم) فإلآتلاعي  وعنوفن مقرها 

(- ( مكناس) ويسالن  فلتنلية  تجزئة 

(: فملغرب نتيجة ل) (meknes  53333

صعوبة في فلتسييب.

و حد  مقر فلتصفية ب رقم)131 

(- ( مكناس) ويسالن  فلتنلية  تجزئة 

53333)مكناس فملغرب.)

و عين:

و) فلعزوزي  ( ( حنان) فلسيد)0))
فلتنلية) تجزئة  (131 رقم) عنوفنه)ف))

فملغرب) (meknes  53333 ويسالن)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)7.
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AL AGADIR

كابيني داباغياج أخطبديك 
إغييدوكاسيون

إعالن متعد  فلقرفرفت

AL AGADIR

 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9 ،

maroc 83333، أكا  ر

كابيني  فباغياج أجطبد ك 

إغييدوكاسيون »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:   فملحل 
رقم 34 شارع فلعقا  علار0 أفولكي 

فلفضية فلدفجلة فكا  ر - 83333 

أكا  ر فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: --.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)13)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1- رقم) قرفر 

تفويت) (: حصص) تفويت  ما لي:)

فلسيد عدنان لحويري كل فلحصص)

كابيني) شركة  في  فلتي  لتلكها 
 فباغياج أجطبد ك إغييدوكاسيون)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة 

وفلتي) 133.333) رهم  رأسلالها)

مجلوع) من  حصة  (633 في) تتلثل 

حصة لفائد0 فلسيد بنحاس) (1333

لكليتي) فلسيد0  تفويت  فلكريم.) عبد 

في) تلتلكها  فلتي  فلحصص  زينب كل 

أجطبد ك  فباغياج) كابيني  ( شركة)

إغييدوكاسيون شركة))ذفت مسؤولية)

133.333) رهم) رأسلالها) محدو 0 

من) حصة  (433 في) تتلثل  وفلتي 

حصة لفائد0 فلسيد) (1333 مجلوع)

بنحاس عبد فلكريم.

على) فلذي  نص  (: (2- رقم) قرفر 

تــم تعييــن) تعيين مسيب آد د:) ما لي:)

فلســيد0 بنحاس رآاء)مسيب0 ملد0 غيب)

محدو 0.)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:--- رقم) بند 

ما لي:)--)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

34) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97747.

318I

AL AGADIR

الشركة العقارية جود هللا
إعالن متعد  فلقرفرفت

AL AGADIR

 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9 ،

maroc 83333، أكا  ر

فلشركة فلعقارية آو  هللا  »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   2002

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 1، 
فلطابق 1، علار0 رقم 137،شارع 
فلحسن فألول ، فكا  ر   83333 

أكا  ر فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)22)ماي)2317
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1- رقم) قرفر 
(« في) فملساهلون  صا ق  ما لي:)
شركة) فلعقارية آو  هللا») ( فلشركة)
مصفا0،) محدو 0  مسؤولية  ذفت 
مدفولتهم على تقارير وحسابات) أثناء)
طرف) من  لهم  فملقدمة  فلتصفية 
فملصفي مع منح هذف فألجيب إبرفء)تاما)

عنها وإثبات فنتهاء)تصفية فلشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)--):)فلذي  نص على ما لي:)

 --
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) وليوز) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2317)تحت رقم)67570/2017.
319I

FLASH ECONOMIE

TT SUD CARRIERE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

TT SUD CARRIERE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0، 

رأسلالها 95.333.333  رهم
فملقر فلرئيس: آلاعة فلسالليات، 
مدشر مغاربة، قيا 0 تاغلارت، 

إقليم فحص أنجر0 طنجة
فلسجل فلتجاري عد  27.671 – 

فلتعريف فلضريبي رقم  39422641
فلتعريف فملوحد لللقاولة رقم : 

333367152333323
تفويت حصص فلشركة،

محرر) عرفي  عقد  بلوآب  أوال:)
وفملسجل) (2323 38) آنرب) بتاريخ)
بطنجة بتاريخ)29) آنرب)2323)قامت)
 DERHEM ( (- شركة  رهم هولد نغ)
 875333 ( بتفويت) (،HOLDING

تللكها) فلتي  فلحصص  من  حصة 

فلجنوب إلى) »)مقلع ت.ت.) )شركة) في)

-.HOLDER((-(شركة هولدر

فلقانونـي) فإل دفع  تم  ثانيا:)

باملحكلة فلتجارية بطنجة بتاريخ)38 

 آنرب)2323)تحت عد )237944.
للخالصة وفلتذكيب

هيئة فلتسييب)))

323I

FLASH ECONOMIE

 VALERIA HOSPITALITY

MANAGEMENT
إعالن متعد  فلقرفرفت

 MCA CONSULTING

5, شارع عبد فللطيف بن قدور 

-فلدفر فلبيضاء     

 VALERIA HOSPITALITY

MANAGEMENT

9 زنقة فبن كثيب -حي فملعاريف-فلدفر 

فلبيضاء 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

249455

رفع و جفض رأسلال فلشركة))

للشركاء) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

فملؤرخ بتاريخ)26)نونرب)2323)قرر:)

بلبلغ) فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  900.000,00) رهم 

إلى) 1.100.000,00) رهم 

من) وهذف  2.000.000,00) رهم 

حصة) (9333 و إصدفر) جالل إنشاء)

 100,00 بقيلة) آد د0  فآتلاعية 

 رهم لكل منهلا-

بلبلغ) فملال  رأس  تخفيض 

1.433.333) رهم أي من)2.333.333 

633.333) رهم وهذف من) إلى)  رهم 

جالل إلغاء)14.333)حصة فآتلاعية)

بقيلة)100,00) رهم لكل منهلا-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763945

321I

مكتب كوفزيل

ماجيت
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

مكتب كوفزيل
85 شارع لال فلياقوت فلطابق فلثاني 
على فليسار 85 شارع لال فلياقوت 

فلطابق فلثاني على فليسار، 23315، 
فلدفر فلبيضاء فملغرب

ماآيت  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 2 زنقة 
فلقائد فألشطر فملعاريف

 فلدفر فلبيضاء 23333 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.376685
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تم فإلعالم) 19)نونرب) فملؤرخ في)
بوفا0 فلشريك عبد فللطيف محسن)
(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع  و 
شتنرب) (15 في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

2323)بالشكل فألتي):
فلجوطي) ( أمينة) فلسيد)0))

فلطاهري))،))13)حصة).
 15 ( (، ( محسن) نزهة  فلسيد)0))

حصة).
 31 ( (، ( محسن) فملكي  فلسيد)0))

حصة).
 31 ( (، ( محسن) كريم  فلسيد)0))

حصة).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 35 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763349.
322I

fidlix(sarlau

BOURA-FOOD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

fidlix(sarlau
شارع علر بن عبد فلعزيزفقامة 

فبرفج  بي. مكتب رقم 3 بلوك  E ما 
بين فلطابقين ، 92333، فلعرفئش 

فملغرب
BOURA-FOOD شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملجد رقم 56 زنقة فلال قية رقم 

111 فقامة ف م فلطابق فالول رقم 6 
طنجة - 93333 طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.134117
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 15) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
  BOURA-FOOD فلوحيد) فلشريك 
133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 
تجزئة) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
فملجد رقم)56)زنقة فلال قية رقم)111 
فقامة ف م فلطابق فالول رقم)6)طنجة)
(: ل) نتيجة  فملغرب  طنجة  (93333  -

بسبب مشكل فلتلويل.
تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فملجد رقم)56)زنقة فلال قية رقم)111 
فقامة ف م فلطابق فالول رقم)6)طنجة)

- 93333)طنجة فملغرب.)
و عين:

و) بورفس  ( مسعو ) فلسيد)0))
 92333 فلوفاء) تجزئة  عنوفنه)ف))
((0( كلصفي) فملغرب  فلعرفئش 

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238353.

323I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 SALIM ET AZIZ
EQUIPEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص



2003 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

 SALIM ET AZIZ EQUIPEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 2 و 3 
زنقة مضيق )زنقة أحلد بنشقرون 

طريق صفرو ) - 33333 فاس 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23261

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 نونرب) (33 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فليوس) ( )0))سليم) تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.333

2.333)حصة لفائد0))فلسيد))0))عزيز))

بنلو�سى بتاريخ)33)نونرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

38) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)139.

324I

STREET BUSINESS CENTER

CAP PLACE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

علار0 رقم 13، رقم 7، زنقة فلحرية، 

آليز، مرفكش ، 43333، مرفكش 

فملغرب

CAP PLACE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 11 

شارع إبن رشد - 44333 فلصوير0  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (33

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CAP (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PLACE

إ فر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلفنا ق.

 11 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلصوير0)) (44333 (- رشد) إبن  شارع 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

63)حصة) ( (: فلسيد0 سليب0 تابتي)

بقيلة)133) رهم للحصة).

حصة) (43 ( (: فلسيد محلد تابتي)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) تابتي  سليب0  فلسيد0 

رقم)16)زنقة موالي علي فلشريف حي)

فلتالل))44333)فلصوير0))فملغرب.

فلسيد محلد تابتي عنوفنه)ف))رقم)

حي) فلشريف  علي  موالي  زنقة  (16

فلتالل)44333)فلصوير0))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) تابتي  سليب0  فلسيد0 

رقم)16)زنقة موالي علي فلشريف حي)

فلتالل)44333)فلصوير0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)14.

325I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

AFRICA GREEN LINK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسيفت علار0 18 شقة 12 

فكدفل ، 13393، فلرباط فملغرب
AFRICA GREEN LINK شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : مجلوعة 

فتوح زقم 19 حي وف ي فلذهب  - 
12333 تلار0 فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.124773
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 34) آنرب) فملؤرخ في)
AFRICA GREEN LINK)شركة ذفت)
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 
فإلآتلاعي مجلوعة فتوح زقم)19)حي)
وف ي فلذهب))-)12333)تلار0 فملغرب)

نتيجة لحل مبكر للشركة.
و عين:

و) ) اتربي  محلد) فلسيد)0))
حي) هلسنكي  زنقة  (23 عنوفنه)ف))
فملغرب) فلرباط  (13343 فملحيط)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)34) آنرب)2323)وفي مجلوعة)
(- ( فلذهب) وف ي  حي  (19 زقم) فتوح 

12333)تلار0 فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بتلار0) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)4723.
326I

FLASH ECONOMIE

AMG-FECHOZ
شركة فملساهلة

تعيين مسيب آد د للشركة

 AMG-FECHOZ SUCCURSAL
مقرها فإلآتلاعي:51 شارع 
فنفا،فلطابق -7فلدفر فلبيضاء

  RC: N °368437 Casablanca-
I.F:N°20734236

فلعا ي) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
2319)أشار) 19) وليوز) فملؤرخ بتاريخ)

شركاء)شركة)AMG-FECHOZ))إلى)
 Micheline- فلسيد0) فستقالة 
وال تها) من  ( (GAUTHIER-FECHOZ
AMG- لفرع) مفوضة  كللثلة 

 FECHOZ
فلسيد-) محدو 0  غيب  ملد0  تعيين 
 PINAULT( Dominique( Franck
رقم) فلسفر  لجوفز  فلحامل  (André
14AY69974)ذو فلجنسية فلفرنسية

 26Rue ب) فلقاطن  و 
 Guynemer,75006

قانوني) كللثل  فرنسا  باريس-)
 AMG FECHOZ(لفرع

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763959.

327I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

حدائق حي الشريفية
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC
حدفئق حي فلشريفية شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
فلشريفية طريق فسني مرفكش - 

43333 مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.72139

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 37) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
)0))سو�سي ف ريس) تفويت فلسيد)
حصة فآتلاعية من أصل) (11.844
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (11.844
 37 ف ريس بدر فلد ن سو�سي بتاريخ)

 آنرب)2323.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)1135333.

328I

STREET BUSINESS CENTER

HOTEL SOUIRI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

علار0 رقم 13، رقم 7، زنقة فلحرية، 

آليز، مرفكش ، 43333، مرفكش 

فملغرب

HOTEL SOUIRI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 37 

شارع فلعطارين - 44333 فلصوير0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 37) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HOTEL SOUIRI

إ فر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلفنا ق.
 37 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلصوير0) (44333 (- فلعطارين) شارع 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 جد جة تابتي):))34)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

33)حصة) ( (: فلسيد0 كريلة تابتي)

بقيلة)133) رهم للحصة).

حصة) (33 ( (: تابتي) تريا  فلسيد0 
بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) تابتي  جد جة  فلسيد0 
43)شقة) شارع يعقوب فملنصور رقم)
 43333 ( بوكار) علار0  اسلين  (1

مرفكش فملغرب.
فلسيد0 كريلة تابتي عنوفنه)ف))حي)
فليغ رقم)355  83333)فكا  ر فملغرب.
فلسيد0 تريا تابتي عنوفنه)ف))سكن)
بتش شارع محلد)5  44333)فلصوير0)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد سفيان))تابتي عنوفنه)ف))35 
حي فلتالل)44333  44333)فلصوير0)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)15.
329I

فئتلانية فلجوهر0

 ETABLISSEMENT SAAD EL
IMANNI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

فئتلانية فلجوهر0
فلرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

آليلة فلطابق فلثاني ، 25333، 
جريبكة فملللكة فملغربية

 ETABLISSEMENT SAAD EL
IMANNI شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 124 فلحي 
فلصناعي  - 25333 جريبكة فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1691
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 23) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«433.333) رهم»)أي من)»133.333 
عن) »533.333) رهم») إلى)  رهم»)

مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)13.

333I

 رعة فرشا فت ش.م.م

AQUAFILMS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وفا0 شريك

 رعة فرشا فت ش.م.م

15 شارع بئب أنزرفن صندوق بريد 

13 تصومعت 15 شارع بئب أنزرفن 

صندوق بريد 13 تصومعت، 

45333، ورزفزفت فملغرب

AQUAFILMS  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 66 

شقة 6 تجزئة فلحزفم - 45333 

ورزفزفت فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7317

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)38) آنرب)2323)تم فإلعالم)

و) فملفضل  ( محلد) فلشريك  بوفا0 

(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع 

38) ونيو) في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

2323)بالشكل فألتي):
 36 ( (، ( شكري) ( رشيد0) فلسيد)0))

حصة).

 93 ( (، ( فملفضل) وليد  فلسيد)0))

حصة).

 45 ( (، ( فملفضل) هند  فلسيد)0))

حصة).

 45 ( (، ( فملفضل) فلسيد)0)) عاء)

حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بورزفزفت))بتاريخ)23) آنرب)

2323)تحت رقم)672.

331I

أسلاء)ميد ا

 CAFE PATISSERIE
INDOUCHENNE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

أسلاء ميد ا
شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 
فلبيضاء فملغرب

 CAFE PATISSERIE
INDOUCHENNE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 59 شارع 
فلزرقطوني فقامة فلورو  فلطابق 
7 فلشقة 23 فلبيضاء - 23333 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

484619
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 13) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.PATISSERIE INDOUCHENNE
توزيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مقهى.
59)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
فلطابق) فلورو   فقامة  فلزرقطوني 
 23333 (- فلبيضاء) (23 فلشقة) (7

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: فلقدميبي) هشام  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 533 ( (: ف دوشين) بلعيد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد هشام فلقدميبي))عنوفنه)ف))
 وفر رفس فلعالية لحرش فوال  عزوز)
فلبيضاء) فلدفر  (23333 بوعزف)  فر 

فملغرب.
فلسيد بلعيد ف دوشين عنوفنه)ف))
حي شرف سيدي رحال شاطئ برشيد)

23333)برشيد فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هشام فلقدميبي))عنوفنه)ف))
 وفر رفس فلعالية لحرش فوال  عزوز)
فلبيضاء) فلدفر  (23333 بوعزف)  فر 

فملغرب
فلسيد بلعيد ف دوشين عنوفنه)ف))
حي شرف سيدي رحال شاطئ برشيد)

23333)فلبيضاء))فملغرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759631.
332I

 رعة فرشا فت ش.م.م

AQUAFILMS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 رعة فرشا فت ش.م.م
15 شارع بئب أنزرفن صندوق بريد 
13 تصومعت 15 شارع بئب أنزرفن 

صندوق بريد 13 تصومعت، 
45333، ورزفزفت فملغرب

AQUAFILMS شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 66 
شقة 6 تجزئة فلحزفم - 45333 

ورزفزفت فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.7317

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 38) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
فلشريك فلوحيد)AQUAFILMS))مبلغ)
وعنوفن) 93.333) رهم  رأسلالها)
 6 شقة) (66 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 

ورزفزفت) (45333 (- فلحزفم) تجزئة 

فلشريك) وفا0  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فلوحيد للشركة..

12أ) و حد  مقر فلتصفية ب رقم)

(- فحسا ن) سيدي  حي  سوس  زنقة 

45333)ورزفزفت فملغرب.)

و عين:

و) فملفضل  ( وليد) فلسيد)0))

زنقة سوس حي) 12أ  رقم) عنوفنه)ف))

ورزفزفت) (45333 فحسا ن) سيدي 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بورزفزفت))بتاريخ)23) آنرب)

2323)تحت رقم)672.

333I

DERDABI ACCOUNTING(فلدر فبي أكونتينغ

 SOCITE SOUNDAYM

S.A.R.L
إعالن متعد  فلقرفرفت

 DERDABI فلدر فبي أكونتينغ

ACCOUNTING

شارع موالي عبد فلسالم، رقم 34، 

 AV. فلطابق فلثاني، رقم 3، فملضيق

 MLY(ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200

MAROC فملغرب M›DIQ فملضيق

 SOCITE SOUNDAYM S.A.R.L

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي 

فالستقالل، شارع فلسلار0، رقم 

166، فملضيق - - فملضيق فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.21381

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

2323)تم فتخاذ) 21) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

433)حصة فآتلاعية بقيلة) تفويت)

من) فلوفحد0  للحصة  133) رهم 

فلسيد) لفائد0  فلوفرثي  أ لن  فلسيد 

رشيد بنلو�سى

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

و) فلوفرثي  أ لن  فملسيب ن  فستقالة 

رشيد بنلو�سى

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد رشيد بنلو�سى فلحامل)

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

كلسيب وحيد للشركة ملد0) (LG6433

غيب محد 0

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

فملساهلات):)رشيد بنلو�سى):)73.333 

 رهم)-)ليلى فلوفرثي)-)33.333) رهم)/)

فملجلوع).)133.333) رهم.

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

 73.333 (: :)رشيد بنلو�سى) فلرأسلال)

ليلى) (- 733)حصة فآتلاعية) (-  رهم)

فلوفرثي)-)33.333) رهم)-)333)حصة)

 133.333 (: فملجلوع) (/ فآتلاعية)

 رهم)-)1.333)حصة فآتلاعية)

على) فلذي  نص  (:13 رقم) بند 

تعيين فلسيد رشيد) (: فلتسييب) ما لي:)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  بنلو�سى 

LG6433)كلسيب وحيد) فلوطنية رقم)

للشركة ملد0 غيب محد 0.

على) فلذي  نص  (:16 رقم) بند 

في) فلشركة  تلتزم  (: فلتوقيع) ما لي:)

بتوقيع) تعامالتها  و  أعلالها  آليع 

فملسيب فلوحيد فلسيد رشيد بنلو�سى)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

LG6433(رقم

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

34) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3331.

334I

أسلاء)ميد ا

HADJ SAGHIR BINAA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

أسلاء ميد ا

شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 

فلبيضاء فملغرب

HADJ SAGHIR BINAA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 357 بلوك 

47 منصور 1 برنو�سي  - 23333 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.272981

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 17) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( (HADJ SAGHIR BINAA

وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

 47 بلوك) (357 فإلآتلاعي) مقرها 

 23333 (- ( برنو�سي) (1 منصور)

فلدفرفلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)عدم)

فالشتغال.

و حد  مقر فلتصفية ب)357)بلوك)

 23333 (- ( برنو�سي) (1 منصور) (47

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) محلد  ( رياض) فلسيد)0))

فلتجزئة مجلع فلخيب رقم) عنوفنه)ف))

فملغرب) فلدفرفلبيضاء) (23333  133

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763921.

335I
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زوبيب بوتغلاس

 STE LOCATION BENSEGHIR
TAZA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

زوبيب بوتغلاس
فكنول فملركز تاز0 ، 35353، تاز0 

فملغرب
 STE LOCATION BENSEGHIR

TAZA شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 132 حي 
فملنزه تاز0  - 35333 تاز0 فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 فربف ر) (18
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LOCATION BENSEGHIR TAZA
كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق).
حي) (132 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فملنزه تاز0))-)35333)تاز0 فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( فلسيد محلد بنصغيب)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
)عنوفنه)ف)) فلسيد محلد بنصغيب)
تاز0)) (35333 ( تاز0) فملنزه  حي  (133

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

)عنوفنه)ف)) فلسيد محلد بنصغيب)

تاز0)) (35333 ( تاز0) فملنزه  حي  (133

فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

مارس) (12 بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)198.

336I

PROXY FINANCE

OTSIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

PROXY FINANCE

 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

OTSIA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة رقم 

637 باملجا  رقم  11 فملسار مرفكش 

- 43333 مرفكش فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.97645

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) (2323 أكتوبر) (13 في) فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

 133.333 رأسلالها) مبلغ  ( (OTSIA

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

 11 ( رقم) باملجا   (637 رقم) تجزئة 

مرفكش) (43333 (- مرفكش) فملسار 

:)نشاط فلشركة لم) فملغرب نتيجة ل)

يعد  ثبت))في فرصة للبدء)من آد د.

و حد  مقر فلتصفية ب تجزئة رقم)

637)باملجا  رقم))11)فملسار مرفكش)-)

43333)مرفكش فملغرب.)

و عين:

و) جاتم  ( ( محلد زهيب) فلسيد)0))

رقم) ( حرف س) (3 فملسيب0) عنوفنه)ف))

416)مرفكش))43333)مرفكش))فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق)
فملتعلقة بالتصفية):)تجزئة رقم)637 

باملجا  رقم))11)فملسار مرفكش
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
36) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119234.
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شركة ألتيبفيد ش.م.م

 STE STATION  YOMAR
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

شركة ألتيبفيد ش.م.م
زنقة 31 رقم 32 حي فلنجاح 

جنيفر0، 54333، جنيفر0 فملغرب
 STE(STATION  YOMAR(SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملحل  
فلكائن  بكاف  فلنسور  طريق  فبي 
فلجعد،  جنيفر0 - 54333 جنيفر0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3635
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.STATION  YOMAR SARL
محطة)) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلخدمات.
فملحل)) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فبي) ( طريق) ( فلنسور) ( بكاف) ( فلكائن)
جنيفر0) (54333 (- جنيفر0) ( فلجعد،)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلد))فلوففي):))633)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

233)حصة) ( (: فلوففي) ( فلسيد علر)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد  وسف فلوففي):))233)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلوففي  محلد  فلسيد 

كاف) بوعبا   سيدي  هللا  عبد  ف ت 

فلنسور)54333)جنيفر0 فملغرب.

حي) عنوفنه)ف)) فلوففي  علر  فلسيد 
مربوكة)1)فيال رقم)5)زنقة)2  54333 

جنيفر0 فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلوففي  فلسيد  وسف 
  2 زنقة) (5 رقم) فيال  (1 مربوكة) حي 

54333)جنيفر0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلوففي  محلد  فلسيد 

كاف) بوعبا   سيدي  هللا  عبد  ف ت 

فلنسور)54333)جنيفر0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)8.

338I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

 M & R CONSTRUCTIONS

S.A.R.L
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ(ENTRE(SOL(N°03

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

 M & R(CONSTRUCTIONS

S.A.R.L  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي :  وفر فوال  
فلغلاري فلرمل ج و قيا 0 فلعوفمر0  - 

92153 فلقصر فلكبيب فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.1881

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 33) آنرب) في) فملؤرخ 
 M( &( R( CONSTRUCTIONS حل)
فملسؤولية) ذفت  شركة  ( (S.A.R.L
 133.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
 وفر فوال  فلغلاري فلرمل ج و قيا 0)
فلكبيب) فلقصر  (92153 (- ( فلعوفمر0)
فملغرب نتيجة لعدم توفر على فلعلل.

و عين:
و) بنجبور  ( مصطفى) فلسيد)0))
بقباقة عرباو0 سوق) عنوفنه)ف)) وفر 
فربعاء) سوق  (14393 فلغرب) فربعاء)

فلغرب فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)33) آنرب)2323)وفي  وفر فوال )
فلغلاري فلرمل ج و قيا 0 فلعوفمر0))-)

92153)فلقصر فلكبيب فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقصر فلكبيب)

 نا ر)2321)تحت رقم)39.
339I

أسلاء)ميد ا

تولي مليل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

أسلاء ميد ا
شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 
فلبيضاء فملغرب

تولي مليل شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 
فلحرية فلطابق فلثلث فلشقة رقم 5 
فلبيضاء - 23333 فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

تولي) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

مليل.

غرض فلشركة بإ جاز):)صباغة و)

فصالح هياكل فلسيارفت).
زنقة) (13 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 5 فلحرية فلطابق فلثلث فلشقة رقم)

فلبيضاء)-)23333)فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: فلسيد فلحسناوي عبد فلوهاب)

343)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

 333 ( (: فلسيد فلحسناوي محلد)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد   ا مصطفى)):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلوهاب) عبد  فلحسناوي  فلسيد 

 27 فلعلار0) فلصفا  فقامة  عنوفنه)ف))

فلدفر) (23333 طيط مليل) (3 فلطابق)

فلبيضاء)فملغرب.

محلد) فلحسناوي  فلسيد 

عنوفنه)ف)) وفر فوال  بن عليان فوال )
 23333 فضاالت) وف   موفلين  زيان 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( مصطفى) فلسيد   ا 

فلرقم) (22 فلعلار0 ب) فقامة فلبيضاء)

فلدفر) (23333 مومن) سيدي  (18

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف))) ( مصطفى) فلسيد   ا 

 18 فلرقم) (22 ب) فلعلار0  فلبيضاء)

فلبيضاء) (23333 مومن) سيدي 

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763623.
343I

FLASH ECONOMIE

AIT OUSSAKT
إعالن متعد  فلقرفرفت

STE AIT OUSSAKT SARL
فلعام) فلجلع  محضر  جالل  من 
) آنرب) و38) (37 ليوم) فالستثنائي 

2323)تقرر ما  لي:
فملرحوم) وفا0  معا نة  و  تسجيل 

1- فوساكت لحسن مسيب فلشركة.)
على) فلشركة  فسهم  تقسيم  (2-

فلورثة فلشرعيين وفقا لرسم فالرفتة
فوساكت) فلسيد  تعيين  (3-
أ) .ت و رقم:) ب) مصطفى فلحامل ل.)
غيب)) ملد0  فلشركة  مسيب  (44892 ب)

محد 0.
-4)بيع أسهم فلشركة بين):

فلباعة):
)فوساكت فحلد فلحامل ل.)ب).ت.)
وفلساكن بدوفر) ب.23353) (: ( و رقم)

ف ت فبريرن تنغيب.)باع)116))سهم.
)بدوفر) تو 0 جوي علي و فلساكنة)
ف ت فبريرن))تنغيب))فلحاملة))ل.)ب).ت.)

و رقم أ.ب:))46568)باعت)16)سهم.)
ف ت فحلد عدآو وفلساكنة))بدوفر)
ف ت فبريرن تنغيب فلحاملة))))ل.)ب).ت.)
وفلساكنة بدوفر) (75868 أ.ب:) و رقم:)

ف ت فبريرن تنغيب.)باعت)12)سهم.)
38)سهم فوساكت) )فوساكت ليلى)
وهن قاصرفت تحت) 38)سهم)) سار0)

وصا ة فألم.
سهم.)) (38 فاطلة) فوساكت  (

فوساكت  اسين)16)سهم.
فبريرن) ف ت  بدوفر  فلساكنون 

بومالن  ف س تنغيب.)
فملشتب ن):

ب) ل.) فلحامل  ( محلد) -فساكت 
 139 .ت و رقم:)أب:222931))فشتبى)

سهم).
فلحامل ل.)ب) ( -فوساكت  وسف)
 25 فشتبى) (215369 رقم:أب:) و  .ت 

فسهم

ل.) فلحامل  ( فبرفهيم) -فوساكت 
 25 فشتبى) (234876 .ت و رقم:أ:) ب)

فسهم
ل.) فلحامل  مصطفى  -فوساكت 
 25 ( فشتبى) .ت و رقم:أب:44892) ب)

ف سهم).
فبريرن) ف ت  بدوفر  ( *فلساكنون) (

تنغيب
فلتقسيم فلجد د السهم فلشركة)ّ:))
ب) فلحامل ل.) ( -فوساكت محلد)
.ت و رقم:)أب:222931     ------------

--- 125)سهم.
-فوساكت  وسف))))فلحامل ل.)ب)
.ت و رقم:أب:)215369   ------------- 

125)سهم.
-)فوساكت فبرفهيم))))فلحامل ل.)ب)
 ------------      234876 .ت و رقم:أ:)

125))سهم)).))
فلحامل ل.) ( ( )مصطفى) -فوساكت)
ب).ت و رقم:أب:)44892     ----------

-- 125)سهم))).
تحيين فلقانون فالسا�سي).

بلكاتبة) تم  (: فلقانوني) -فال دفع 
فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 
بتاريخ) (2021/04 رقم) تحت  لتنغيب 
فلسجل فلتجاري رقم) (05/01/2021

 .4939

341I

FIDUBAC SARL

EL ROUDINIE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع  وسف فبن تاشفين 
 NADOR، فلشقة رقم 11 فلناضور

62000، nador(maroc
EL ROUDINIE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 
5 فلفورت شارع إ ري�سي فلطابق 

فالول بني فنصار فلناظور -  فلناظور  
فلناظور فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
21295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 EL (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ROUDINIE
تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلصندوق وفلخدمات فملالية فألجرى.

 5 إقامة) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
فلفورت شارع إ ري�سي فلطابق فالول)
بني فنصار فلناظور)-))فلناظور))فلناظور)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد سالم غانم)):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( غانم) سالم  فلسيد 
  62333 فنصار) بني  فملستوصف  حي 

فلناظور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( غانم) سالم  فلسيد 
  62333 فنصار) بني  فملستوصف  حي 

فلناظور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)12) نا ر)

2321)تحت رقم)69.
342I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE H.BETON
TRAVAUX DIVERS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4
 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE H.BETON TRAVAUX
DIVERS  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 27 
تجزئة فملسر0 طريق عين فلسلن  - 

33133 فاس مغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.47251

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 38) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «500.000,00) رهم»)
«200.000,00) رهم»)إلى)»733.333 
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)127/021.
343I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

SPACIM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسيفت علار0 18 شقة 12 

فكدفل ، 13393، فلرباط فملغرب
SPACIM شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عين فعتيق 
ظريق فلدفر فلبيضاء فسلنت تلار0 - 

12333 تلار0 فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.67949

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 فربف ر) (24 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

رف�سي) حسن  ((0( فلسيد) تفويت 
33)حصة فآتلاعية) علرفني ف ري�سي)
)فلسيد) 133)حصة لفائد0) من أصل)
فربف ر) (24 بتاريخ) فبوطيب  هناء) ((0(

.2323
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
36) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113398.
344I

FINANCES.NET

BUSINESS HOLDING AGRI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 BUSINESS HOLDING AGRI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فيال رقم 
9k4 زنقة فلنجد حي فلرياض فلرباط 

- - 13333 فلرباط فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

148535
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 13) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BUSINESS HOLDING AGRI
فإلنتاج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فألرف�سي) وتشغيل  وتطوير  فلفالحي،)
فلزرفعية أو فملزفرع فملللوكة)،)فملؤآر0)
أو باملشاركة)،)وكذلك فلتعبئة وفلبيع)

•)فلتببية فلحيوفنية.
:)فيال رقم) عنوفن فملقر فالآتلاعي)
زنقة فلنجد حي فلرياض فلرباط) (9k4

- - 13333)فلرباط فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: ( فلسيد مروفن رآف هللا)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 BUSINESS HOLDING فلشركة)
 PARTICIPATION(SARL(AU(:((900

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد مروفن رآف هللا))عنوفنه)ف))
فمل5)رقم)266)فملسيب0 ح ي م فلرباط)

13333)فلرباط فملغرب.
 BUSINESS HOLDING فلشركة)
 PARTICIPATION SARL AU
زنقة فلنجد) (9k4 فيال رقم) عنوفنه)ف))
13333)فلرباط) (- حي فلرياض فلرباط)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد مروفن رآف هللا))عنوفنه)ف))
فمل5)رقم)266)فملسيب0 ح ي م فلرباط)

13333)فلرباط فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
24) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بالرباط)

2323)تحت رقم)139733.
345I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE AMAL-AZ
CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رفع رأسلال فلشركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4
 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE AMAL-AZ

CONSTRUCTION  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 73 
تجزئة ال  ر طريق عين فلشقف  - 

33133 فاس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.31943
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بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 14) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«533.333) رهم»)أي من)»333.333 

عن) »833.333) رهم») إلى)  رهم»)

مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)98/021.

346I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BELDI COUNTRY CLUB

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

تعيين مسيب0 ثالثة للشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

فلكريم فلخطابي،علار0 مركز أعلال 

آليز، فلطابق فلثالث، مكتب رقم 21 

، 43333، مرفكش فملغرب

فلـــعـام) فلـــجــلــع  إثــــر  عـــلــى 

 2 بــتــاريــخ) فلــلنعــقــد  فالستـثنــائـــي 

 BELDI (« لـشـــركـــة) (،2321  ــنــا ــر)

(، ش.م.م.) ( («COUNTRY CLUB

طريق) (،6 كلم) فالآـتلاعي  مـقرها 

رأسلالها) فلشريفية مرفكش،) فلربفج،)

133.333) رهم،)تـقرر مـا  لـي:))

حرشاوي) لبنى  فلسيد0  تعيين 

سـنـة) ملد0  للشركة  ثالثة  كلسيب0 

وفحـد0.

تحد د مهامها و مكافأتها.

فلــــقـــانـــونـــي) فإل دفع  تـــم  وقــــد 

فلــــضـــبـــط) بــــكـــتـــابــــة  للـــشــركـــة 

بـلــرفكـــش) فلــتــجــاريــة  ( بـــالــلـــحــكــلـــة)

رقــــم)) تحت  (12/01/2021 (  ــــوم)

.119381

347I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SOCIETE SALIM PRINT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ(ENTRE(SOL(N°03

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

SOCIETE SALIM PRINT شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 

833 تجزئة فملغرب فلجد د فلطابق 

فلسفلي - 92333 فلعرفئش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.2357

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 33) آنرب) فملؤرخ في)

شركة) (SOCIETE SALIM PRINT

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

 73.333 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)

فلطابق) فلجد د  فملغرب  تجزئة  (833

فملغرب) فلعرفئش  (92333 (- فلسفلي)

نتيجة لعدم فلتوفر على فلعلل.

و عين:

فلسيد)0))عزيز))سليم و عنوفنه)ف))

 92333 فلجد د) فملغرب  (833 رقم)

((0( كلصفي) فملغرب  فلعرفئش 

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

رقم) وفي  (2323 33) آنرب) بتاريخ)

فلطابق) فلجد د  فملغرب  تجزئة  (833

فلسفلي)-)92333)فلعرفئش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)11/2021.

348I

FLASH ECONOMIE

 INNOVATIVE GREEN
 MOBILITY SOLUTIONS

شركة فملساهلة
قفل فلتصفية

 INNOVATIVE GREEN MOBILITY
 SOLUTIONS
 شركة فملساهلة

رأسلالها:1.333.333  رهم 
مقرها فإلآتلاعي : رقم 63 إقامة 
فليخت علار0 ب فلطابق 7 شارع 
سيدي محلد بن عبد هللا -فلدفر 

فلبيضاء
  RC: N °427733 Casablanca-

I.F:N°34419007
قفل فلتصفية 

فلغيب) فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
فلعا ي فملؤرخ بتاريخ)25) آنرب)2323 
 INNOVATIVE شركة) شركاء) قرر 
 GREEN MOBILITY SOLUTIONS

ما  لي):
-قفل تصفية فلشركة)

فلسجل) من  فلشركة  -شطب 
فلتجاري)

-مكان حفظ فلوثائق فإلآتلاعية)
إقامة) (63 رقم) فلبيضاء،) فلدفر  هو:)
شارع) (7 فلطابق) ب  علار0  فليخت 

سيدي محلد بن عبد هللا)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763894
349I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

 SOCIETE ABOUCHITA
INTERNATIONAL TRADING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ(ENTRE(SOL(N°03
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
 SOCIETE ABOUCHITA

 INTERNATIONAL TRADING

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي تعاونية 

فلشوففع سوق فلثالثاء  فلغرب 

سيدي بوبكر فلحاج - 14393 سوق 

فربعاء فلغرب فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.26857

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 14) آنرب) في) فملؤرخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

*تجهيز فالرف�سي فلفالحية

وفلبناء) فلري  أعلال  في  *مقاول 

فملتنوعة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فلغرب)) فالربعاء) بسوق  فالبتدفئية 

رقم) تحت  (2323 28) آنرب) بتاريخ)

.632

353I

FIDUCIARE ET BUSINESS CENTER

KAMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

كامو شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فوال  

فلضحاك   ار فلعالية ج ه ف 19 

م 1 فلجد د0 - 24333 فلجد د0 

فلجد د0

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)كامو.
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فلبيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
بالجللة وفلتقسيط ملوف  شبه طبية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر فوال )
 1 19)م) فلضحاك   ار فلعالية ج ه ف)
فلجد د0)-)24333)فلجد د0 فلجد د0.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد0 مونة فلخلفي):)533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
253)حصة) (: فلسيد0 كوثر فرشيع)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد عا ل فلخلفي):)253)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فلخلفي  مونة  فلسيد0 
 24333 زنقة وف ي فملخازن بالطو) (8

فلجد د0 فلجد د0.
عنوفنه)ف)) فرشيع  كوثر  فلسيد0 
تجزئة) حرفزم  سيدي  عين  زنقة  (29
فلنسيم)2 24333)فلجد د0 فلجد د0.

 3 فلسيد عا ل فلخلفي عنوفنه)ف))
 24333 فلقدس) فلعقا  تجزئة  زنقة 

فلجد د0 فلجد د0.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
 3 فلسيد عا ل فلخلفي عنوفنه)ف))
 24333 فلقدس) فلعقا  تجزئة  زنقة 

فلجد د0 فلجد د0
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ)
2321)تحت رقم))25846)رقم فلتقييد)

في فلسجل فلتجاري):)17471.
351I

CASA COMPTES

BOLIVAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

BOLIVAR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فلورو ، 153ب، سيدي معروف - 

33333 فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

465963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 29) ونيو)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BOLIVAR

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فستغالل)

مقهى سناك

بطريقة) وفستغالل  فنشاء) (-

أنوفع) مباشر0 آليع  أو غيب  مباشر0 

فلسناك وفلطعامة فلسريعة.

-)فلطعامة فلسريعة

جدمة) مع  فملأكوالت  تجهيز  (-

فلتوصيل..

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- معروف) سيدي  153ب،) فلورو ،)

33333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد نورفلد ن فلفشتالي):))333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: فلدفي) ميلو  ة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد رضا فلفشتالي):))233)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 233 ( (: فلفشتالي) سلمى  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلفشتالي) نورفلد ن  فلسيد 
حي) فألنباري  فبن  زنقة  (4 عنوفنه)ف))
فلبيضاء) فلدفر  (33333 فلدفجلة)

فملغرب.
فلسيد0 ميلو  ة فلدفي عنوفنه)ف))
فلدفجلة) حي  فألنباري  فبن  زنقة  (4

33333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه)ف)) فلفشتالي  رضا  فلسيد 
فلدفجلة) حي  فألنباري  فبن  زنقة  (4

33333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد0 سلمى فلفشتالي عنوفنه)ف))
فلدفجلة) حي  فألنباري  فبن  زنقة  (4

33333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 ميلو  ة فلدفي عنوفنه)ف))
فلدفجلة) حي  فألنباري  فبن  زنقة  (4

33333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب
عنوفنه)ف)) فلفشتالي  رضا  فلسيد 
فلدفجلة) حي  فألنباري  فبن  زنقة  (4

33333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 وليوز)2323)تحت رقم)739831.

352I

FIDUGEC

OULFA PHONE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
OULFA PHONE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلوفاق 
1 رقم 576 شارع فم فلربيع فاللفة - 

23433 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.136215

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 28) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
  OULFA PHONE فلوحيد) فلشريك 
133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 
فلوفاق) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
(- شارع فم فلربيع فاللفة) (576 رقم) (1
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23433

ل):)فزمة فقتصا  ة.
فلوفاق) فلتصفية ب  و حد  مقر 
(- شارع فم فلربيع فاللفة) (576 رقم) (1

23433)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) ) وسف  ( حلدي) فلسيد)0))
موالي) حي  (153 زنقة) (27 عنوفنه)ف))
فلبيضاء) فلدفر  (23483 هللا) عبد 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)763363.
353I

malartci

 SOCIETE FOOD METAL
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 SOCIETE FOOD METAL SARL
AU  شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 53 فلشقة 

رقم 3 فلطابق فالول فلطيف بني 
مالل  - 23333 بني مالل فملغرب .

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7111
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فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«433.333) رهم»)أي من)»133.333 
عن) »533.333) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)18.
354I

فئتلانية فلرفحة

منازل حمزة
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فئتلانية فلرفحة
48 شارع محلد فلخامس تجزئة 
فلصافي برشيد برشيد، 26133، 

MAROC برشيد
منازل حلز0 شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
ركرفكة رقم 39 فلطابق فلسفلي 

برشيد برشيد 26133 برشيد فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

14489
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
منازل) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

حلز0.
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عقاري)-)بيع وشرفء)فالرف�سي)-)مقاولة)

فشغال))مختلفة).
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلسفلي) فلطابق  (39 رقم) ركرفكة 
برشيد برشيد)26133)برشيد فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 953 ( (: فلسيد فبن فلر�سى جالد)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد0 مليكة مروفن):))53)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

 953 (: فلسيد فبن فلر�سى جالد) (
بقيلة)133) رهم.

فلسيد0 مليكة مروفن):)53)بقيلة)
133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فبن فلر�سى جالد عنوفنه)ف))
 وفر  حامنة ولد بو علي نوفآة فلربوج))

سطات)26133)سطات فملغرب.
عنوفنه)ف)) مروفن  مليكة  فلسيد0 
 وفر  حامنة ولد بو علي نوفآة فلربوج))

سطات)26133)سطات فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فبن فلر�سى جالد عنوفنه)ف))
 وفر  حامنة ولد بو علي نوفآة فلربوج))

سطات)26133)سطات فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)33.

355I

prism conseils

 F.A.A/ إف.أ.أ ميك أنفيست
MEK INVEST SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

prism conseils
 rue(abou(el(hassan(lmarini
 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc
 F.A.A MEK/ إف.أ.أ ميك أنفيست

INVEST SARL AU شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 47 
فليم 6 فلبساتين مكناس - 53333 

مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

51913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 33) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

إف.أ.أ) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

 F.A.A MEK INVEST/(ميك أنفيست

.SARL AU

هندسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مدنية

فإلستشارفت فإل فرية

فإلستغالل فلزرفعي.
 47 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 53333 (- مكناس) فلبساتين  (6 فليم)

مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فمالل) طارق  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد طارق فمالل عنوفنه)ف))رقم)

 53333 6)فلبساتين مكناس) 47)فليم)

مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد طارق فمالل عنوفنه)ف))رقم)

 53333 6)فلبساتين مكناس) 47)فليم)

مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

32) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)148.

356I

ACCUR CONSULTING

SOCIETE MC.LIFE SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

فلعلار0 رقم 1 فلطابق فلتالث مجلع 

فلفر وس ، 25333، جريبكة فملغرب

 SOCIETE MC.LIFE SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي موطن 

بعلار0 رقم 1 شقة رقم 5 فلطابق 

فلثلث مجلع فلفر وس  - 25333 

جريبكة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE MC.LIFE SARL AU

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متنوعة.

موطن) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلطابق) (5 رقم) شقة  (1 رقم) بعلار0 

 25333 (- ( فلفر وس) مجلع  فلثلث 

جريبكة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: سرير) رضوفن  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد رضوفن سسرير عنوفنه)ف))
 25353 ( فلذهب) وف ي  تجزئة  (94

وف ي زم فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد رضوفن سسرير عنوفنه)ف))
 25353 ( فلذهب) وف ي  تجزئة  (94

وف ي زم فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)16.

357I

CAUDIACO SARL AU

لحمومي كومباني
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU
 LOTISSEMENT(AZELF، 231
44000، ESSAOUIRA(MAROC
لحلومي كومباني شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 
تجاري تجزئة 35 رقم 495 شارع 

فلعقبة فلصوير0 - 44333 فلصوير0 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

لحلومي كومباني.
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالآهز0 فملنزلية.

محل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

شارع) (495 رقم) (35 تجزئة) تجاري 

فلصوير0) (44333 (- فلعقبة فلصوير0)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: فلشركة لحلومي كومباني)

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد لحلومي عنوفنه)ف))

حي فلنهضة شيشاو0)44333)فلصوير0)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد لحلومي عنوفنه)ف))

حي فلنهضة شيشاو0)44333)فلصوير0)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)12) نا ر)

2321)تحت رقم)11.

358I

CAUDIACO SARL AU

غيثة موكادور
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT(AZELF، 231

44000، ESSAOUIRA(MAROC

غيثة موكا ور شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كرفج بدوفر 

رويسات فوناغة علالة فلصوير0  - 

44333 فلصوير0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 13) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
غيثة) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

موكا ور.
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالسلاك بالجللة وتسقيط.
كرفج) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بدوفر رويسات فوناغة علالة فلصوير0))

- 44333)فلصوير0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: موكا ور) غيثة  فلشركة 

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) كيلول  سهام  فلسيد0 
69)زنقة فبن جلدون فلصوير0)44333 

فلصوير0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) كيلول  سهام  فلسيد0 
69)زنقة فبن جلدون فلصوير0)44333 

فلصوير0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)12.
359I

COMPTA PLUS

 SOCIETE ATLAS ART SIHA
TRAD A.A.S.T

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

COMPTA PLUS
 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 319
، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

 SOCIETE ATLAS ART SIHA
TRAD A.A.S.T شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : حي 
فلسعا 0 بلوك 1 رقم 12 فلطابق 
فلثانى - 23333 بني مالل فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.7467
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2321 13) نا ر) في) فملؤرخ 
 SOCIETE ATLAS ART SIHA حل)
TRAD A.A.S.T)شركة ذفت مسؤولية)
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي حي فلسعا 0 بلوك)
 23333 (- فلثانى) فلطابق  (12 رقم) (1
بني مالل فملغرب نتيجة لقفل تصفية)

فلشركة.
و عين:

و) آوهاري  ( سهام) ( فلسيد)0))
1)حي فلجبلية) عنوفنه)ف))شارع شوقي)
بني مالل) ( (23333 بني مالل) (16 رقم)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
حي) وفي  (2323 أكتوبر) (14 بتاريخ)
فلطابق) (12 رقم) (1 بلوك) فلسعا 0 

فلثانى)-)23333)بني مالل فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)21.

363I

nabiq(mohammed

INAS TRADIV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
 INAS TRADIV

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي باب فتوح 
فلرقم 84 شارع 2 مارس - 23333 

بني مالل فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.4263

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 24) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
أي) «1.250.000,00) رهم»)
إلى) »1.260.000,00) رهم») من)
((: عن طريق) «1.260.000,00) رهم»)

تقد م حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)22-2321.

361I

FLASH ECONOMIE

RIDKOUB SERVICES
عقد تسييب حر ألصل تجاري))فألشخاص)

فلطبيعيون)

 RIDKOUB SERVICES(شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد 
مقرها فالآتلاعي :حي فلكرم رقم 

-5مرفكش
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

92975:
عقد إ فر0 فإل جار 

بتاريخ) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
شركة) ,أعطت  (2319 31) نا ر)
RIDKOUB SERVICES)إ فر0 فإل جار))
فلحامل) رشيد  حسنين  للسيد 
و) (E413537 رقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلقاطن في فقامة باب مرفكش علار0)
ف فلشقة)32)فلعزوزية مرفكش أصل)
فملوآو ) فإلصالح  مليكانيكي  تجاري 
بحي فلكرم رقم)5)مرفكش من)-2319

31-31)إلى)
2324-12-31)بدون تجد د)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
مارس) (26 بتاريخ) بلرفكش  فلتجارية 

2319)تحت رقم)24223

362I

DINIA MODE

DINIA MODE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

DINIA MODE
 ZONE CENTRE 2

 COMMERCIAL AL HAMD
 RDC(MAG 6 SALA(AL(JADIDA،

11000، SALE(MAROC
DINIA MODE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 2 منطقة 
مركز فلتجاري  فلحلد متجر 6 سال 
فلجد د0 - 11333 سال فلجد د0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
32645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (21
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 DINIA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.MODE
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مستحضرفت فلتجليل بالتفصيل
تجار0

.عنوفن فملقر فالآتلاعي):)2)منطقة)
سال) (6 فلحلد متجر) ( مركز فلتجاري)
فلجد د0) سال  (11333 (- فلجد د0)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: محلد   نية) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد   نية  فلسيد 
-4سال) رقم) (34 معنينو) فحلد  ملر 

فلجد د0)11333)سال))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد   نية  فلسيد 
-4سال) رقم) (34 معنينو) فحلد  ملر 

فلجد د0)11333)سال))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

34) نا ر) بتاريخ) ( بسال) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)35676.

363I

PROXY FINANCE

RHIMINE MUSTAPHA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

RHIMINE MUSTAPHA  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملسيب0 

1 حرف س رقم 237  - 43333 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. RHIMINE MUSTAPHA

شركة) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تصد ر فلخدمات)

)فستيبف  و تصد ر

أو) فلتجارية  فلتعامالت  إ فر0 

فلخدماتية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)فملسيب0)1 

حرف س رقم)237  - 43333)مرفكش)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: فلسيد مصطفى فرحلين)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مصطفى فرحلين عنوفنه)ف))

فرنسا)63133)فرنسا فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مصطفى فرحلين عنوفنه)ف))

فرنسا)63133)فرنسا فرنسا

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119326.

364I

fcdf

شركة ويست صاد
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fcdf

oujda ، 60000، OUJDA(MAROC

شركة ويست صا  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي غار فلبارو  

طريق بشيك رقم 8 وآد0 - 63333 

وآد0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
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محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

36311

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323 شتنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

ويست صا .

مسيب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مقاولة.

غار) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- وآد0) (8 فلبارو  طريق بشيك رقم)

63333)وآد0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 23.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد صدوقي جليل):))233)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

)فلسيد صدوقي جليل):)233)بقيلة)

133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) جليل  صدوقي  فلسيد 

 63333 فعشيبوآد0) بن  زنقة  (13

وآد0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) جليل  صدوقي  فلسيد 

 63333 فعشيبوآد0) بن  زنقة  (13

وآد0))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

34) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)22.

365I

FLASH ECONOMIE

 BAROK ARTISANAT DU
MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Barok Artisanat du Maroc شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 
28 فلطابق 4 مكتب فلصفاء طريق 
صفرو حي موالي رشيد  - 33333 

فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

64685
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (23
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 Barok (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.Artisanat du Maroc
فبتكار) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملنتجات) وتصد ر  وتسويق  وفنتاج 

فلحرفية فملغربية.
مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلصفاء) مكتب  (4 فلطابق) (28 رقم)
(- ( رشيد) موالي  حي  صفرو  طريق 

33333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد نبيل فلسالوي):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 133 ( (: بنزفكور) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلسالوي  نبيل  فلسيد 
فقامة) (3 فلطابق فالول علار0 ف بلوك)
فلسوفلم) فلربفهلة  بيتش  وزيس 

26133))برشيد فملغرب.
عنوفنه)ف)) بنزفكور  محلد  فلسيد 
ج)) م  (3 فلجاي شقة) محلد  زنقة  (4

33333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلسالوي  نبيل  فلسيد 
فقامة) (3 فلطابق فالول علار0 ف بلوك)
فلسوفلم) فلربفهلة  بيتش  وزيس 

26133))برشيد فملغرب
عنوفنه)ف)) بنزفكور  محلد  فلسيد 
ج)) م  (3 فلجاي شقة) محلد  زنقة  (4

33333)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (13 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)64685.
366I

FLASH ECONOMIE

 DELTA MECHANICAL
CONSTRUCTION

إعالن متعد  فلقرفرفت

 DELTA MECHANICAL «
« CONSTRUCTION

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلال 133.333  رهم

13 زنقة فحلد فملجاطي فقامة ليزفلب 
فلطابق 1 رقم 8 فملعاريف - فلدفر 

فلبيضاء
س.ت: 363689 – فلهوية فلجبائية: 
                                                                                         23687222
بلوآب محضر فلجلع))فلعام غيب)
فلعا ي بتاريخ)13)نوفلرب)2323،)قرر)

فلشركاء)ما  لي:
  1.)تفويت فألسهم

سهم من فلسيد منيب) (75 تفويت)
بنجلون للسيد هشام حد دي)،

تفويت)75)سهم من محسن مدوم)
للسيد هشام))حد دي
 -2زيا 0 رأس فملال)

-)قرر فلجلع فلعام زيا 0 رأس فملال)
فلسائلة) فلد ون  تعويض  عن طريق 
وفملستحقة فلدفع على فلشركة فلتي)

تلثل   ون فلحساب فلجاري لشركاء)

فلدفئنين فلسيد منيب بنجلون وفلسيد)

و) مليون  ( بقيلة) (، فملدوم) محسن 

 1.933.333( تسعة مائة ألف  رهم)

ألف  رهم) مائة  من  لتز ف    رهم))

مليوني  رهم) إلى  )133.333) رهم))

)333.333. 2) رهم).

3.)تلد د فلغرض فملؤس�سي

قرر فالآتلاع فلعام تلد د غرض)

فلشركة وإضافة:

فألآزفء) ومرفقبة  وإنتاج  -) رفسة 

وفلتجلعات) وفلتجلعات  فلدقيقة 

فلفرعية في فملجاالت فلتالية:

o)فلطيبفن)،

o)فلسيارفت)،

o)فلطبي)،

o)فلصناعي)،

o)فلطاقات فملتجد 0)،

o)فلسكك فلحد د ة)،)إلخ

 38 بتاريخ) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية) فملحكلة  لدى  (2321  نا ر)

بالدفر فلبيضاء)تحت عد )763816 

367I

STE DIAMONTAINE SARL AU

 STE DIAMONTAINE SARL

AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت شريك وحيد                   

شريك وحيد شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت   

تسلية فلشركة    امونتين 
رأسلال فلشركة 100000,00  رهم 

فلشكل فلقانوني للشركة: شريك 

وحيد شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت

فملقر إالآتلاعي: رياض 2 طريق عين 

فلشقف تجزئة رياض فلياسلين 

فلقطعة رقم 338 فاس  
رقم فلسجل فلتجاري 65635 
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في.) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
31..) نا ر)2321…)تم إعدف  فلقانون)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية

ذفت) شركة  فلشركة:) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد

)غرض فلشركة بإ جاز:))إستيبف  و)

بيع فملصابيح وفملعدفت فلكهربائية

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة.

(: فلشركة) رأسلال  مبلغ 

مقسم) …100000,00….) رهم،)

كالتالي

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (–

موفطن فلشركاء

عنوفنه… فلصيا   محلد  فلسيد:)

طريق) (1 كلم) (7 تجزئة فلجابري رقم)

عين فلشقف فاس)))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة

عنوفنه:) فلصيا .) محلد  فلسيد:)

طريق) (1 كلم) (7 تجزئة فلجابري رقم)

عين فلشقف فاس فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) ( بتاريخ) بفاس  فلتجارية 

2321)تحت رقم)65635

368I

FLASH ECONOMIE

C4Y IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

شركة  C4Y IMMOBILIER ش.م.م

رأسلالها 13.333  رهم سجل 

تجاري 21527 فملحلد ة 

مقرها فالآتلاعي: رقم 122 تجزئة 

فلوفا فملحلد ة 

حل شركة ذفت مسؤولية محدو 0
فلطارئ) فلعام  فلجلع  عقد  تم 

 C4Y IMMOBILIER لشركة)

محدو 0  وم مسؤولية  ذفت  شركة 

 13.333 رأسلالها) (2020/07/07  
تجزئة) فالآتلاعي  مقرها   رهم،)
وقد) فملحلد ة،) (122 فلرقم) فلوفا 
فلتالية: فلقرفرفت  إلى  فلتوصل  تم 
مسؤولية) ذفت  شركة  حل  ( ( (-

C4Y IMMOBILIER((0 محدو
جد جة،) حرفي  فلسيد0  تعيين  (-
 Q(فلحاملة لبطاقة فلتعريف فلوطنية

268953)لتصفية فلشركة.
-)آعل فملقر فالآتلاعي هو عنوفن)

فلتصفية.
للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  بكتابة 
 2323 أكتوبر) (38 باملحلد ة  وم)

تحت رقم).1274
369I

فيكاميد

STE TORRE CONSTRO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع فلوحد0 فلطابق فألول رقم 1 

، 93333، تطوفن فملغرب
STE TORRE CONSTRO شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي أزال 
رقم 1324 فلطابق فألر�سي مركز أزال 

تطوفن - 92322 تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
28397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TORRE CONSTRO

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فإلنعاش)
فلعقاري.

-)فألشغال فلعامة للبناء.
حي أزال) (: .عنوفن فملقر فالآتلاعي)
فلطابق فألر�سي مركز أزال) (1324 رقم)

تطوفن)-)92322)تطوفن فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلعاجي) جالد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فلعاجي  جالد  فلسيد 
شارع فلجيش فمللكي إقامة نور طابق)
 93333 تطوفن) (15 رقم) فلشقة  (4

تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلعاجي  جالد  فلسيد 
شارع فلجيش فمللكي إقامة نور طابق)
 93333 تطوفن) (15 رقم) فلشقة  (4

تطوفن فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)45.
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FLASH ECONOMIE

PLAT D›OR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

شركة  PLAT D’OR ش.م.م
رأسلالها 13.333  رهم سجل 

تجاري 12735
مقرها فالآتلاعي: رقم 37 رياض 2 
شارع فلسطين فلعاليا فملحلد ة 
حل شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فلطارئ) فلعام  فلجلع  عقد  تم 
ذفت) شركة  (PLAT D’OR لشركة)
مسؤولية محدو 0  وم)2017/07/10 
مقرها) 13.333) رهم،) رأسلالها)
شارع) (2 رياض) (37 رقم) فالآتلاعي 
تم) وقد  فملحلد ة،) فلعاليا  فلسطين 

فلتوصل إلى فلقرفرفت فلتالية):

مسؤولية) ذفت  شركة  حل  (-

PLAT D’OR((0 محدو

محلد،) مرآع  فلسيد  تعيين  ( (-

فلوطنية)) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

T 94731)لتصفية فلشركة))

-)آعل فملقر فالآتلاعي هو عنوفن)

فلتصفية.

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

تحت) (2020/11/03 باملحلد ة  وم)

رقم)1448
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FLASH ECONOMIE

PREMIUM COVER

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

Sté PREMIUM COVER SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوفحد

رأسلالها  : 13333.33  رهم

فملقر فالآتلاعي : حي فلوفاء فقامة 98 

فلطابق 1 مكتب 2 فملحلد ة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب 

باملحلد ة بتاريخ)23/12/2020،)قرر)

 PREMIUM فلشريك فلوفحد لشركة)

COVER)،)شركة محدو 0 فملسؤولية)

ذفت فلشريك فلوفحد ما  لي):

-)تصفية فلشركة.

فلسيد0) تعيين  فلشركاء) قرر  (-

صيا  فاطلة للقيام بالتصفية.

فلوفاء) حي  (: فلتصفية هو) مقر  (-

فقامة)98)فلطابق)1)مكتب)2)فملحلد ة

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت) (04/01/2021 في) باملحلد ة 

عد )12

372I
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FOUZMEDIA

ائتمانيــــــة الخبـــــرة الحسابيـــــة 

والتدقيــــــق للغــــــــرب »فيدوغرب»
إعالن متعد  فلقرفرفت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

فئتلانيــــــة فلخبـــــر0 فلحسابيـــــة 

وفلتدقيــــــق للغــــــــرب »فيدوغرب» 

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 7، مكرر 

زنقة غاندي - - فلقنيطر0 فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.24445

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

2323)تم فتخاذ) 15) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

فلعام) فلجلع  قرفر  بلوآب  (- ما لي:)

 15 بتاريخ) فملنعقد  فلعا 0  فوق 

»فئتلانية) ( لشركة) (،2323  آنرب)

للغرب») وفلتدقيق  فلحسابية  فلخرب0 

مسؤولية) ذفت  شركة  »فيدوغرب»)

433.333) رهم،) رأسلالها) محدو 0 

(،7 بالقنيطر0،) فالآتلاعي  ومقرها 

لوفا0) ونتيجة  غاندي،) زنقة  مكرر 

فملرحوم عالل فلعيا ي فلذي توفي  وم)

فلحصص) حولت  (،2323 نونرب) (21

 3.123 وتلثل) كان  لتلكها  فلتي 

ورثته) على  وزعت  فآتلاعية  حصة 

ربيعة) فلسيد0  كلا  لي):)))•)

فلعيا عالل  فملرحوم  )أرملة  فلها ج)

حصة)  ي)............................393)

فآتلاعية بنسبة)7/56)•

فلعيا ي...393  فلسيد0 فلسعد ة 

حصة فآتلاعية بنسبة)7/56)•

 783 فلعيا ي) فلحسين  فلسيد 

حصة فآتلاعية بنسبة)14/56)•

فلسيد سعيد فلعيا ي)783)حصة)

فآتلاعية بنسبة)14/56)•

 783 فلسيد عبد فملجيد فلعيا ي)
            14/56 بنسبة) فآتلاعية  حصة 
ما مجلوعه)))3.123)حصة فآتلاعية))
 7 و) (6 فملا تين) نتيجة لهذف فلتحويل،)

من فلقانون فألسا�سي تم تعد لهلا.
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
بلوآب كذلك عقد تفويت حصص)
لنفس) (2323 16) آنرب) بتاريخ)
فلسيد0 ربيعة فلها ج)أرملة) فلشركة،)
فلسيد0) ( فلعيا ي)،) عالل  فملرحوم 
سعيد) فلسيد  فلعيا ي،) فلسعد ة 
فلعيا ي وفلسيد عبد فملجيد فلعيا ي)
فآتلاعية)) حصة  (3.223 فوتوف) قد 
فلسيد0)) فلتوفلي  على  فلتي  لتلكونها 
ربيعة فلها ج)1.273)حصة فآتلاعية،)
 393 فلعيا ي) فلسعد ة  فلسيد0 
سعيد) فلسيد  فآتلاعية،) حصة 
فآتلاعية،و) حصة  (783 ( فلعيا ي)
 783 فلعيا ي) فملجيد  عبد  فلسيد 
أي كل حصصهم) حصة فآتلاعية،)
»فئتلانية) ( بشركة) فلتي  لتلكونها 
للغرب») وفلتدقيق  فلحسابية  فلخرب0 
مسؤولية) ذفت  شركة  »فيدوغرب»)
433.333) رهم،) رأسلالها) محدو 0 
(،7 بالقنيطر0،) فالآتلاعي  ومقرها 
مكرر زنقة غاندي.)وقد تم هذف فلعقد)
فآتلاعية) حصة  (3.333 ( بتفويت)
 223 لفائد0 فلسيد فحلد سحنون و)
فلسيد) لفائد0  فآتلاعية  حصة 

فلحسين فلعيا ي
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فلعام) فلجلع  قرفر  أ ضا  وبلوآب 
فوق فلعا 0 فملنعقد بتاريخ)16) آنرب)
2323)لنفس فلشركة،)فلشركاء)قرروف)
فلتصد ق على نقل فألسهم) (•(:
للفصلين) فملتبفبط  فلتغييب  (•(،

6)و)7)من فلقانون فألسا�سي.)•)
تعيين فلسيد أحلد سحنون،)كلسيب)

للشركة ملد0 ثالث سنوفت
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:6 رقم) بند 
فلعام) فلجلع  قرفر  بلوآب  (- ما لي:)
 15 بتاريخ) فملنعقد  فلعا 0  فوق 
»فئتلانية) ( لشركة) (،2323  آنرب)
للغرب») وفلتدقيق  فلحسابية  فلخرب0 

مسؤولية) ذفت  شركة  »فيدوغرب»)

433.333) رهم،) رأسلالها) محدو 0 

(،7 بالقنيطر0،) فالآتلاعي  ومقرها 

لوفا0) ونتيجة  غاندي،) زنقة  مكرر 

فملرحوم عالل فلعيا ي فلذي توفي  وم)

فلحصص) حولت  (،2323 نونرب) (21

فلتي كان  لتلكها وتلثل)3.123)حصة)

فآتلاعية وزعت على ورثته كلا  لي)

فلها ج) ربيعة  فلسيد0  (•(((:

فلعيا ي393  عالل  فملرحوم  )أرملة 

(• (7/56 بنسبة) فآتلاعية  حصة 

 393 ( فلعيا ي) فلسعد ة  فلسيد0 

حصة فآتلاعية بنسبة)7/56)•)

فلسيد فلحسين فلعيا ي))783)حصة)

فآتلاعية بنسبة)14/56)•)

حصة) (783 ( فلسيد سعيد فلعيا ي)

فآتلاعية بنسبة)14/56)•)

 783 فلعيا ي) فملجيد  عبد  فلسيد 

ما) (14/56 بنسبة) فآتلاعية  حصة 

مجلوعه))))))3.123)حصة فآتلاعية))

 7 و) (6 فملا تين) نتيجة لهذف فلتحويل،)

من فلقانون فألسا�سي تم تعد لهلا.

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

بلوآب كذلك عقد تفويت حصص)

لنفس) (2323 16) آنرب) بتاريخ)

فلسيد0 ربيعة فلها ج)أرملة) فلشركة،)

فلسيد0) ( فلعيا ي)،) عالل  فملرحوم 

سعيد) فلسيد  فلعيا ي،) فلسعد ة 

فلعيا ي وفلسيد عبد فملجيد فلعيا ي)

فآتلاعية)) حصة  (3.223 فوتوف) قد 

فلسيد0)) فلتوفلي  على  فلتي  لتلكونها 
ربيعة فلها ج)1.273)حصة فآتلاعية،)

 393 فلعيا ي) فلسعد ة  فلسيد0 

سعيد) فلسيد  فآتلاعية،) حصة 

فآتلاعية،و) حصة  (783 ( فلعيا ي)

 783 فلعيا ي) فملجيد  عبد  فلسيد 

أي كل حصصهم) حصة فآتلاعية،)

»فئتلانية) ( بشركة) فلتي  لتلكونها 

للغرب») وفلتدقيق  فلحسابية  فلخرب0 

مسؤولية) ذفت  شركة  »فيدوغرب»)

433.333) رهم،) رأسلالها) محدو 0 

(،7 بالقنيطر0،) فالآتلاعي  ومقرها 

مكرر زنقة غاندي.)وقد تم هذف فلعقد

فآتلاعية) حصة  (3.333 ( بتفويت) (

 223 لفائد0 فلسيد فحلد سحنون و)

فلسيد) لفائد0  فآتلاعية  حصة 

فلحسين فلعيا ي

بند رقم)15:)فلذي  نص على ما لي:)
وبلوآب أ ضا قرفر فلجلع فلعام فوق)

16) آنرب) بتاريخ) فملنعقد  فلعا 0 

2323)لنفس فلشركة،)فلشركاء)قرروف)

فلتصد ق على نقل فألسهم) (•(:

للفصلين) فملتبفبط  فلتغييب  (•(،

6)و)7)من فلقانون فألسا�سي.)•)

تعيين فلسيد أحلد سحنون،)كلسيب)

للشركة ملد0 ثالث سنوفت

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)83837 .
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فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة فلعيون فلساقية)

فلحلرفء

SECURITE ABADOUZ
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة 

فلعيون فلساقية فلحلرفء

صندوق فلرب د 2266 ، 73333، 

فلعيون فملغرب

SECURITE ABADOUZ شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بلوك 35 

مجلوعة  243 رقم 19 مكرر حي 

موالي رشيد فلشطر فلثاني - 73333 

فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

29465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2319 أكتوبر) (11

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SECURITE ABADOUZ
شركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحرفسة.
بلوك) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
35)مجلوعة))243)رقم)19)مكرر حي)
 73333 (- موالي رشيد فلشطر فلثاني)

فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
سيدفتي) فلعينين  ماء) فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
سيدفتي) فلعينين  ماء) فلسيد 
 35 بلوك) (243 مجلوعة) عنوفنه)ف))
 2 حي موالي رشيد فلشطر) (19 رقم)

73333)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
سيدفتي) فلعينين  ماء) فلسيد 
 35 بلوك) (243 مجلوعة) عنوفنه)ف))
 2 حي موالي رشيد فلشطر) (19 رقم)

73333)فلعيون فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)16)أكتوبر)

2319)تحت رقم)2531.
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TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

SMART PB
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL
CONSULTATION SARL

 RCE(MAKKA(MOKARAMA(N°7
 RUE(SIOUL(HAY(OUAFAE 2

ROUTE(SEFROU ، 30000، فاس

 فملغرب

SMART PB شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 

فلسفلي رقم 73 زنقة فلصومال شارع 

فلكرفمة - 33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

64427

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 26) ونيو)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SMART PB

شركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متخصصة في فالشهار.

فلطابق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلسفلي رقم)73)زنقة فلصومال شارع)

فلكرفمة)-)33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلدرقاوي) أكرم  محلد  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلدرقاوي) أكرم  محلد  فلسيد 
زنقة فبن هشام) (1 برفنس) عنوفنه)ف))

رقم)62 93133)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلدرقاوي) أكرم  محلد  فلسيد 
زنقة فبن هشام) (1 برفنس) عنوفنه)ف))

رقم)62 93133)طنجة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) (23 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)2822.
375I

RSM Morocco

لومان و راشر املغرب - 
LOHMANN

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تغييب نشاط فلشركة

RSM Morocco
 Boulevard(de(la(Corniche ,65
 Résidence(le(Yacht, Imm(A ،
20100، Casablanca(Maroc

  LOHMANN - لومان و رفشر فملغرب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 5 ، مسكن 
فلناس ، 15 شارع سارية بن زونيم ، 
حي باملييب  - 23343  فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
تغييب نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.767

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)
من) »فلغرض  من) فلشركة  نشاط 
فلشركة في فملغرب وفي آليع فلبلدفن)
عن) نيابة  أو  فلخاص  لحسابها  إما 

فلغيب:
وفلتجار0) وفلتصد ر  فالستيبف   (-
فملغرب) من  كل  في  وفلبيع  وفلشرفء)
وفلخارج وفلتبا ل وفلشحن وفلعلولة)
(، وفلتسويق) وفلسلسر0  وفلتلثيل 
توزيع وصناعة وتصنيع وتوزيع آليع)
وفلقوزفق) وفملفارش  فألشرطة  أنوفع 
آليع) وفستيبف   تلثيل  ذلك  في  بلا 
فلطبية) وشبه  فلطبية  فملعدفت 
ومستلزماتها ومستلزماتها للصيدلية)

فالجتبفع) برفءفت  آليع  إ دفع  (-
وفلتبفجيص) فلتجارية  وفلعالمات 
وتصنيعها) وحيازتها  وفلعلليات 
وفمتيازها) وتشغيلها  ونقلها  و رفستها 
وحيازتها بشكل مباشر أو غيب مباشر)؛
تشييد وتشييد وتطوير وصيانة) (-
وآليع) فملباني  آليع  وتحويل 

فلعلليات فملنقولة أو فلعقارية)؛

غيب) أو  فملباشر0  فملشاركة  (-

من) فلعلليات  آليع  في  فملباشر0 

جالل فلشركات فلجد د0 أو فلشركات)

فلتابعة أو فالندماآات أو فلتحالفات)؛

فملعامالت) آليع  (، أعم) وبشكل 

وفملالية) وفلصناعية  فلتجارية 

كانت) سوفء) (، وفلعقارية) وفملنقولة 

أم) أعاله  فملذكور0  باألشياء) متعلقة 

تنلية) تعزيز  شأنها  من  فلتي  أو  (، ال)

فلشركة) من  »فلغرض  إلى) فلشركة»)

إما) فلبلدفن  آليع  وفي  فملغرب  في 

لحسابها فلخاص أو نيابة عن فلغيب:

1))لألآهز0 فلطبية:

وتصد ر) وفستيبف   تصنيع  (;gt&-

وتوزيع وصيانة فألآهز0 فلطبية.

فلتجليل) ملستحضرفت  ((2

وفلنظافة فلشخصية:

وتوزيع) وتصد ر  فستيبف   (;gt&---

ومنتجات) فلتجليل  مستحضرفت 

فلنظافة فلشخصية.

فملبيدفت) ملنتجات  بالنسبة  ((3

فلحيوية مثل فلجل وفملحلول فلكحولي)

فملائي:

وتوزيع) وتصد ر  فستيبف   (;gt&---

فملبيدفت فلحيوية.

4))فستيبف  فلخامات فلتجليلية:

فلخام) فملوف   فستيبف   (;gt&---

فلتجليل) مستحضرفت  لصناعة 

ومستحضرفت فلنظافة فلشخصية.

فألآهز0) جامات  فستيبف   ((5  

فلطبية:

أولية) موف   فستيبف   (;gt&--- (

لصناعة فألآهز0 فلطبية.

فلخام) فملوف   فستيبف   (;gt&--- (

لالستخدفم فلصيدالني.

 6))بالنسبة لللكلالت فلغذفئية:

)---&gt;)تصنيع وفستيبف  وتصد ر)

وتوزيع فملكلالت فلغذفئية.

للكوفشف) بالنسبة  ((7  

فلتشخيصية في فملخترب:

)---&gt;)تصنيع وفستيبف  وتصد ر)

لالستخدفم) فلكوفشف  وتوزيع 

فلتشخي�سي فملخترب.
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 8))منتجات رعا ة فألطفال:

)---&gt;)تصنيع وفستيبف  وتصد ر)

وتوزيع منتجات رعا ة فألطفال.

فملعامالت) آليع  أعم  وبصور0 

وفملالية) وفلصناعية  فلتجارية 

كانت) سوفء) (، وفلعقارية) وفملنقولة 

أعاله) فملذكور0  باألشياء) متعلقة 

فلتي من شأنها تعزيز تنلية) أم ال أو 

فلشركة».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763993.

376I

fiduciaire(capital(orient

LE POISSON DU  CHEF

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

LE(POISSON(DU  CHEF  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 34 شارع 

عثلان فبن عفان طريق أحفيب تجزئة 

فلوحد0 - 63333  وآد0 فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.35175

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 33) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

بوعرفة بزكري))كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)158.

377I

STE FIDUCAT

 STE IMMOBILIER
MOTACALLI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وفا0 شريك

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

   STE IMMOBILIER MOTACALLI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي سيدي 

عبا  3 رقم 281  - 43333 مرفكش 

فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7535

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)28) آنرب)2323)تم فإلعالم)

فملتسلي) فلغني  عبد  فلشريك  بوفا0 

(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع  و 

15) آنرب) في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

2323)بالشكل فألتي):

فلسيد)0))عائشة فالمال))،))3.749 

حصة).

((، ( فملتسلي) فلسعيد  فلسيد)0))

2.758)حصة).

((، ( عبد فلجليل فملتسلي) فلسيد)0))

2.758)حصة).

((، ( فملتسلي) عزفلد ن  فلسيد)0))

2.758)حصة).

((، ( فملتسلي) فالله  عبد  فلسيد)0))

2.758)حصة).

((، ( فلسيد)0))عبد فلصلد فملتسلي)

2.758)حصة).

فلسيد)0))فنس فملتسلي))،))2.758 

حصة).

فلسيد)0))فمينة فملتسلي))،))1.379 

حصة).

فلسيد)0))نعيلة فملتسلي))،))1.379 

حصة).

((، ( فملتسلي) حليلة  فلسيد)0))

1.379)حصة).

فلسيد)0))فسلاء)فملتسلي))،))1.379 

حصة).

فلسيد)0))بشرى فملتسلي))،))1.379 

حصة).

فلسيد)0))كريلة فملتسلي))،))1.379 

حصة).

فلسيد)0))فاطنة فملتسلي))،))1.379 

حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119438.

378I

FINCOSA MARRAKECH

SENOTP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد فلكريم فلخطابي فقامة 

رقية علار0 183 بلوك B فلطابق 

فالول فلشقة 7 ، 43333، مرفكش 

فملغرب

SENOTP شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  طريق 

فسفي عللية  اسين تجزئة فالز هار 

رقم 152  - 43333 مرفكش فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.39879

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 24) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «2.533.333) رهم»)

«6.533.333) رهم»)إلى)»9.333.333 

مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119337.

379I

 STE ART TRAVAUX PERFECTIONNES IDRISSI

SARL-AU

 STE ART TRAVAUX

PERFECTIONNES IDRISSI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

 STE ART TRAVAUX

PERFECTIONNES IDRISSI SARL-

AU

 MAG(N°3 RSD(NASSIM(A

 B25&B26 HAY(BADR(RTE

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES

MAROC

 STE ART TRAVAUX

  PERFECTIONNES IDRISSI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

 HAY وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 ARRIYAD(LOT 47 TITRE

 FONCIER(N°21669507 RTE

 AIN(SMEN(FES - 30000 FES

.MAROC

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.53137

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) (2323 نونرب) (23 في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«933.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)158.

383I

STE FIDUCAT

LE REVE DE MARRAKECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وفا0 شريك



2019 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

  LE REVE DE MARRAKECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملحل رقم 
1 علار0 رقم 8 فقامة عين حليد0 
2 شارع عالل فلفا�سي  - 43333 

مرفكش فملغرب.
وفا0 شريك

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.27443

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)28) آنرب)2323)تم فإلعالم)
فملتسلي) ( فلغني) عبد  فلشريك  بوفا0 
(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع  و 
15) آنرب) في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

2323)بالشكل فألتي):
فلسيد)0))عائشة فالمال))،))1.254 

حصة).
فلسيد)0))فلسعيد فملتسلي))،))921 

حصة).
((، ( عبد فلجليل فملتسلي) فلسيد)0))

921)حصة).
((، ( فملتسلي) عزفلد ن  فلسيد)0))

921)حصة).
((، ( فملتسلي) فالله  عبد  فلسيد)0))

921)حصة).
فلسيد)0)))عبد فلصلد فملتسلي))،))

921)حصة).
 921 ( (، ( فنس فملتسلي) فلسيد)0))

حصة).
 463 ( (، ( فمينة فملتسلي) فلسيد)0))

حصة).
 463 ( (، ( نعيلة فملتسلي) فلسيد)0))

حصة).
 463 ( فلسيد)0))حليلة فملتسلي))،)

حصة).
 463 ( (، ( فلسيد)0))فسلاء)فملتسلي)

حصة).
 463 ( (، ( فلسيد)0))بشرى فملتسلي)

حصة).

 463 ( (، ( فلسيد)0))كريلة فملتسلي)

حصة).

 463 ( (، ( فلسيد)0))فاطنة فملتسلي)

حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119413.

381I

LUX IMMO

نيس جستيون
إعالن متعد  فلقرفرفت

نيس آستيون
زفوية شارع فلجزفئر فلطابق 8 رقم 27 

، 23333، فلدفر فلبيضاء فملغرب

نيس آستيون »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: زفوية 

شارع فلجزفئر فلطابق 8 رقم 27 - - 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.437237

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)25) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

فلقانوني) ( ملتلها) شخص  في  ما لي:)

فلسيد أحلد بنشعو فلحامل لبطاقة)

 PH838538 فلوطنية رقم) فلتعريف 

 133 آيستيون) نيس  شركة  فوتت 

حصة لفائد0 فلسيد0 غزالن فلكنوني)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
PH835513(رقم

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

إستقالة))مد ر فلشركة فلسيد أحلد)

غزالن) بالسيد0  وتعويضه  ( بنشعو)

فلكنوني

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

فلنظام) من  (15 و) (7;6 فلبنو ) تغييب 

فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)6:)فلحصص:)فلذي  نص)
فلكنوني) غزالن  فلسيد0  ما لي:) على 
آالف) عشر0  بلبلغ  نقدف  مساهلة 

 رهم
بند رقم)7:)رأس فملال:)فلذي  نص)
على ما لي:))تم تحد د رأس فملال بلبلغ)
 133 13333) رهم.)وهي مقسلة إلى)
مرقلة) (، 133) رهم) سهم كل سهم)
:)فلسيد0) 133)مخصصة لـ) إلى) (1 من)
سهم) (133 مالكة) فلكنوني  غزالن 

مرقلة من)1)إلى)133
فلذي) تعيين فملد ر:) (:15 ( بند رقم)
 نص على ما لي:))مد ر0))فلشركة هي)
فلشركة) و  فلكنوني  غزالن  ( فلسيد0)

ملزمة))فقط بتوقيعها فلفر ي))
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763885.

382I

L EXPERT DE GESTION

ALPHA PROMAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA(IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ALPHA PROMAR  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فسكجور 

فقامة نهى علار0 33 شقة 13 
مجلوعة 13 مرفكش - 43333 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113231
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ALPHA(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. PROMAR
فملرفقبة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

،فالمن فلخاص و فلتنظيف..
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)فسكجور)
 13 شقة) (33 علار0) نهى  فقامة 
 43333 (- مرفكش) (13 مجلوعة)

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد علر سليع)):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( سليع) علر  فلسيد 
شقة) (33 فسكجور فقامة نهى علار0)
 43333 مرفكش) (13 مجلوعة) (13

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( سليع) علر  فلسيد 
شقة) (33 فسكجور فقامة نهى علار0)
 43333 مرفكش) (13 مجلوعة) (13

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119484.

383I

STE FIDUCAT

LA PALMERAIE VERTE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وفا0 شريك

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

LA PALMERAIE VERTE  شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 
رقم 5 علار0 رقم 8 فلطابق فالول 

عين حليد0 2 شارع عالل فلفا�سي - 
43333 مرفكش فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.27935
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)28) آنرب)2323)تم فإلعالم)
فملتسلي) فلغني  عبد  فلشريك  بوفا0 
(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع  و 
15) آنرب) في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

2323)بالشكل فألتي):
فلسيد)0))عائشة فالمال))،))1.254 

حصة).
فلسيد)0))فلسعيد فملتسلي))،))921 

حصة).
((، ( عبد فلجليل فملتسلي) فلسيد)0))

921)حصة).
((، ( فملتسلي) عزفلد ن  فلسيد)0))

921)حصة).
((، ( فملتسلي) فالله  عبد  فلسيد)0))

921)حصة).
((، ( فلسيد)0))عبد فلصلد فملتسلي)

921)حصة).
 921 ( (، ( فنس فملتسلي) فلسيد)0))

حصة).
 463 ( (، ( فمينة فملتسلي) فلسيد)0))

حصة).
 463 ( (، ( نعيلة فملتسلي) فلسيد)0))

حصة).
 463 ( فلسيد)0))حليلة فملتسلي))،)

حصة).
 463 ( (، ( فلسيد)0))فسلاء)فملتسلي)

حصة).
 463 ( (، ( فلسيد)0))بشرى فملتسلي)

حصة).
 463 ( (، ( فلسيد)0))كريلة فملتسلي)

حصة).
 463 ( (، ( فلسيد)0))فاطنة فملتسلي)

حصة).
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119437.

384I

STE FIDUCAT

HASSANITRI MALAK
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وفا0 شريك

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

HASSANITRI MALAK  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فمللك 

فملسمى كاميس علار0 6 محل رقم 4 
طريق فلدفر فلبيضاء كد ة لعبيد - 

43333 مرفكش فملغرب.
وفا0 شريك

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.26135

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)28) آنرب)2323)تم فإلعالم)
فملتسلي) فلغني  عبد  فلشريك  بوفا0 
(
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع  و 
15) آنرب) في) فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

2323)بالشكل فألتي):
 126 ( (، ( عائشة فالمال) فلسيد)0))

حصة).
 92 ( (، ( فلسيد)0))فلسعيد فملتسلي)

حصة).
((، ( عبد فلجليل فملتسلي) فلسيد)0))

92)حصة).
فلسيد)0))عزفلد ن فملتسلي))،))92 

حصة).
((، ( فملتسلي) ( عبد فالله) فلسيد)0))

92)حصة).
((، ( فلسيد)0))عبد فلصلد فملتسلي)

92)حصة).
 92 ( (، ( فملتسلي) فنس  فلسيد)0))

حصة).
 46 ( (، ( فملتسلي) فمينة  فلسيد)0))

حصة).
 46 ( (، ( نعيلة فملتسلي) فلسيد)0))

حصة).
 46 ( (، ( حليلة فملتسلي) فلسيد)0))

حصة).

 46 ( (، ( فملتسلي) فسلاء) فلسيد)0))
حصة).

 46 ( (، ( بشرى فملتسلي) فلسيد)0))
حصة).

 46 ( (، ( كريلة فملتسلي) فلسيد)0))
حصة).

 46 ( (، ( فاطنة فملتسلي) فلسيد)0))
حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119439.
385I

cabinet(bidiagh

SANLUCAR MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

cabinet(bidiagh
تقاطع زنقة روما وزنقة فمستب فم 
فقامة ريم رقم 9 ، 23493، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
SANLUCAR MOROCCO شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

 RUE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 SOUMAYA RÉSIDENCE

 SHÉHÉRAZADE 3, 5 éme(étage
 , n°22 Palmiers(RUE(SOUMAYA

 RÉSIDENCE SHÉHÉRAZADE
 3, 5 éme(étage , n°22 Palmiers
.20340 CASABLANCA(MAROC

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)23)أكتوبر)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 RUE SOUMAYA RÉSIDENCE»
 SHÉHÉRAZADE(3,( 5( éme( étage
 ,(n°22(Palmiers(RUE(SOUMAYA
 RÉSIDENCE SHÉHÉRAZADE
 3,( 5( éme( étage( ,( n°22( Palmiers
 »23343 CASABLANCA MAROC
فلجليل) فملندر  تجزئة  (، (326« إلى)
14332)موالي) (- ( ( ( ( موالي بوسلهام.)

بوسلهام))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)7757118.

386I

FIDEAUREC

JIBLILI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIDEAUREC
 DERB(OMAR ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JIBLILI شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة بابوم 
رقم 27 فلصخور فلسو فء فلطابق 7 
فلعلار0 ب   - 23333 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.763145

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 نونرب) (33 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
 NET ((0( فلسيد) تفويت 
حصة) (ADVANCE ; 3.333
حصة) (4.333 أصل) من  فآتلاعية 
فلها ي)) ( محلد) ((0( فلسيد) ( لفائد0)

بتاريخ)33)نونرب)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)34372.

387I

VUE D’EXPERTS

LABDIAG
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD(BRHIM(ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 LABDIAG



2021 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 55شارع 

فلزرقطوني فضاء فلزرقطوني ، 

فلطابق فالول - 23333 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LABDIAG

غرض فلشركة بإ جاز):))شرفء)وبيع)

فملعدفت) وآليع  فملصنعة  فملنتجات 

في) الستخدفمها  لللختربفت  فملعد0 

فلتشخيص فملخربي وفألآهز0 فلطبية)

،)وفالستيبف  وفلتصد ر.

55شارع) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

(، فلزرقطوني) فضاء) فلزرقطوني 

فلطابق فالول)-)23333)فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

1.333)حصة) ( (: فلسيد علر برف 0)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) برف 0  علر  فلسيد 
فألندلس) رياض  (9 رقم) إقامة  فنية 

فلدفرفلبيضاء) (23423 كاليفورنيا)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) برف 0  علر  فلسيد 
فألندلس) رياض  (9 رقم) إقامة  فنية 
فلدفرفلبيضاء) (23423 كاليفورنيا)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761245.
388I

FIDEAUREC

JIBLILI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

FIDEAUREC
 DERB(OMAR ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JIBLILI  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة بابوم 
رقم 27 فلصخور فلسو فء فلطابق 7 
فلعلار0 ب   - 23333 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.763145

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلها ي محلد))كلسيب آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)34372.
389I

VUE D’EXPERTS

MEDICALSI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD(BRHIM(ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
MEDICALSI شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي   55شارع 

فلزرقطوني فضاء فلزرقطوني ، 
فلطابق فالول - 23333 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MEDICALSI
غرض فلشركة بإ جاز):))شرفء)وبيع)
فملعلومات) ونظم  فلربمجيات  وتطوير 

فلطبية).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)))55شارع)
(، فلزرقطوني) فضاء) فلزرقطوني 
فلطابق فالول)-)23333)فلدفرفلبيضاء)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
1.333)حصة) ( (: فلسيد علر برف 0)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) برف 0  علر  فلسيد 
فألندلس) رياض  (9 رقم) إقامة  فنية 
فلدفرفلبيضاء) (23423 كاليفورنيا)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) برف 0  علر  فلسيد 
فألندلس) رياض  (9 رقم) إقامة  فنية 
فلدفرفلبيضاء) (23423 كاليفورنيا)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761253.
393I

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية

STE SONATRAP SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية
علار0 نوميد ا شارع محلد فلخامس 

فلطابق 2فلشقة3 تاز0 ، 35333، 
تاز0 فملغرب

STE SONATRAP SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فولد 
حدو فكنول  - 35333 تاز0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.3725
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.933.333) رهم»)
 2.333.333« إلى) «133.333) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)14.
391I

FIDUCIAIRE CCFJ MAROC

FIDUCIAIRE CCFJ MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE CCFJ MAROC
فقامة فالمل علار0 1 شقة 4 فاللفة ، 

23223، فلدفر فلبيضاء فملغرب
 FIDUCIAIRE CCFJ MAROC

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 
فالمل علار0 1 شقة 4 فاللفة - 
23233 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
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حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.224137
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) (2323 نونرب) (13 فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 FIDUCIAIRE CCFJ(فلشريك فلوحيد
 13.333 رأسلالها) مبلغ  ( (MAROC
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
فقامة فالمل علار0)1)شقة)4)فاللفة)-)
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23233

ل):)فقدفن رأس فملال.
فقامة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
(- فاللفة) (4 شقة) (1 علار0) فالمل 

23223)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) مزيوني  ( سعيد) فلسيد)0))
1)شقة) عنوفنه)ف))فقامة فالمل علار0)
فلبيضاء) فلدفر  (23223 فاللفة) (4

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758353.
392I

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية

 STE EL ABDELLAOUI
 DE TRAVAUX DE

COMPTABILITE SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية
علار0 نوميد ا شارع محلد فلخامس 

فلطابق 2فلشقة3 تاز0 ، 35333، 
تاز0 فملغرب

 STE EL ABDELLAOUI DE
 TRAVAUX DE COMPTABILITE
SARL AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

67,فلطابق فلثاني علار0 نوميد ا 

شارع محلد فلخامس - 35333 تاز0 
فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1925
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«433.333) رهم»)أي من)»133.333 
عن) »533.333) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)12.
393I

exen(consulting

 SOCIÉTÉ COMPTOIR DES
 VIANDES DU MAROC
ORIENTAL S.C.V.M.O

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

exen(consulting
 angle(bd(istiqlal(et(rue(ibn(rochd

 imb(almohandissine(angle
 bd(istiqlal(et(rue(ibn(rochd

 imb(almohandissine، 60000،
OUJDA maroc

 société(comptoir(des(viandes(du
Maroc oriental S.C.V.M.O شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تقاطع 
شارع فالستقالل و طريق فبن رشد 
علار0 فملهندسين مكتب ج فلطابق 

فلرفبع - 63333 وآد0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

36351
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 société(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

 comptoir(des(viandes(du(Maroc

.oriental S.C.V.M.O

غرض فلشركة بإ جاز):)

فملسالخ) إستغالل  و  تشغيل 

فألبقار،) ( ب)) فلخاصة  فلعصرية 

فملاعز،)فألغنام،)و فإلبل)))باإلضافة إلى)

مركز تسلين،)مسلخ،)و غرفة لتقطيع)

فللحوم و وحد0 لوآيستيكية.)

جاصة) إمتياز  سلسلة  -إحدفث 

باللحوم.)

فملوف�سي،) تصد ر  و  -إستبف  

فللحوم،)فألعالف و فملعدفت.

-تسويق أعالف فملوف�سي،)فملوف�سي،)

لحوم و معدفت.))

تقاطع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

رشد) فبن  طريق  و  فالستقالل  شارع 

فلطابق) ج  مكتب  فملهندسين  علار0 

فلرفبع)-)63333)وآد0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 453 ( (: فلسيد ربقي عبد فللطيف)

حصة بقيلة)45.333) رهم للحصة).

 453 ( (: بلحيوفن) فملهدي  فلسيد 

حصة بقيلة)45.333) رهم للحصة).

 133 ( (: بلحيوفن) فحلد  فلسيد 

حصة بقيلة)13.333) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فللطيف) عبد  ربقي  فلسيد 

 4941539 نتبقاس) عنوفنه)ف))

 4941539 فملانيا) ضرتلجين 

ضرتلجين))فملانيا.

فلسيد فملهدي بلحيوفن عنوفنه)ف))

41)شارع   كوفي ففري فرنسا)91333 

ففري فرنسا.

بلحيوفن عنوفنه)ف)) فحلد  فلسيد 

فمعافة) سيدي  شارع  فالندلس  حي 
رقم)99 63333)وآد0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بلحيوفن عنوفنه)ف)) فحلد  فلسيد 
فمعافة) سيدي  شارع  فالندلس  حي 

رقم)99 63333)وآد0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (26 بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2323)تحت رقم)2731.

394I

STE TRAFISCO

TRADING DOUKKALA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا فبن فلزبيب مويلحا 

فلجد د0 273 ، 24333، فلجد د0 
فملغرب

TRADING DOUKKALA   شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي 39 
شارع لال اقوت فلطابق فلخامس 
شقة   فلدفرفلبيضاء 39 شارع 

لال اقوت فلطابق فلخامس شقة   
فلدفرفلبيضاء 23333 فلدفرفلبيضاء .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.291171
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)24) آنرب)2323)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0»)إلى)»شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763957.

395I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

SOCIETE INOS TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4
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 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES
MAROC

 SOCIETE INOS TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
 N°14 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 IMM(BUREAUX(ATLAS 2
 ANGLE AVENUE JOULANE

 ET(RUE(TANGER - 30100 FES
مغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.32163
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 23) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.233.333) رهم»)
«1.513.333) رهم»)إلى)»2.713.333 
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)162.
396I

FNMCOMPTA

H.M DRISSI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
H.M DRISSI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 

3 إقامة  اسلين 25 ب.  يعقوب 
فملنصور   - 14323 فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
58117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 H.M (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DRISSI

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعلال.

مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم)3)إقامة  اسلين)25)ب.  يعقوب)

فملنصور)))-)14323)فلقنيطر0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد  ري�سي حلز0):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد  ري�سي محلد):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

)فلسيد  ري�سي حلز0):)533)بقيلة)

133) رهم.

فلسيد  ري�سي محلد):)533)بقيلة)

133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) حلز0  فلسيد  ري�سي 

  329 حي فظهر فلقنفو  فلقطعة رقم)

93333)طنجة فملغرب.

عنوفنه)ف)) محلد  فلسيد  ري�سي 

 26 فلرئي�سي رقم) حي ملرفبط فلشارع 

93333)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) حلز0  فلسيد  ري�سي 

  329 حي فظهر فلقنفو  فلقطعة رقم)

93333)طنجة فملغرب

عنوفنه)ف)) محلد  فلسيد  ري�سي 

 26 فلرئي�سي رقم) حي ملرفبط فلشارع 

93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)12) نا ر)

2321)تحت رقم)214.

397I

FNMCOMPTA

G.T.P D3
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
G.T.P D3 شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 

3 إقامة  اسلين 25 ب.  يعقوب 
فملنصور - 14323 فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
58131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 G.T.P (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.D3
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعلال.
مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم)3)إقامة  اسلين)25)ب.  يعقوب)

فملنصور)-)14323)فلقنيطر0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلعلرفني سليب) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 1333 (: سليب) فلعلرفني  فلسيد 

بقيلة)133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) سليب  فلعلرفني  فلسيد 
 11 رقم) (127 زنقة) (2 ورياغل) بني 

بند بان))93333)طنجة فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) سليب  فلعلرفني  فلسيد 
 11 رقم) (127 زنقة) (2 ورياغل) بني 

بند بان))93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)12) نا ر)

2321)تحت رقم)221.

398I

AMJ MANAGEMENT

STRAVMED
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  فالر ن  فقامة  امنة   2 فلطابق 

فالول رقم 33   طنجة ، 93333، 

طنجة فملغرب

STRAVMED شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

محلد فلخامس رقم 135 فقامة 

فسانا فلطابق 3 رقم 5 طنجة  - 

93333 طنجة  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.STRAVMED
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غرض فلشركة بإ جاز):)
•)أعلال متنوعة للبناء)وفلصناعة
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
محلد فلخامس رقم)135)فقامة فسانا)
 93333 (- ( طنجة) (5 رقم) (3 فلطابق)

طنجة))فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد علر فرحان)):))133)حصة)

بقيلة)1.333) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد علر فرحان))عنوفنه)ف))36 
زنقة صنهاآة فقامة  اسين فلطابق)4 

طنجة)93333)طنجة))فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد علر فرحان))عنوفنه)ف))36 
زنقة صنهاآة فقامة  اسين فلطابق)4 

طنجة))93333)طنجة))فملغرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238256.

399I

KHM CONSULTING

BLUE STORM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ف ت  باعلرفن فمللر ب 

فلطابق فالول  فلرقم 136 تقاطع 
شارع محلد فلخامس و فملقاومة ، 

23353، فلدفر فلبيضاء فملغرب
BLUE STORM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة تا ا 
فلرقم 23 فقامة ليارين زنقة  رقم 2 
فلطابق 5 فملكتب رقم 21 فملعاريف - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.239349

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)16) وليوز)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
ليارين) فقامة  (23 فلرقم) تا ا  »تجزئة 
فملكتب رقم) (5 فلطابق) (2 رقم) ( زنقة)
21)فملعاريف)-)23333)فلدفر فلبيضاء)
زنقة بابوم فلطابق) (29« إلى) فملغرب»)
8)فلشقة)36)بلفيد ر)-)23333)فلدفر)

فلبيضاء))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761224.

433I

BCNG

STE:BEE6CURE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE:BEE6CURE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 265، 
شارع فلزرقطوني فلطابق 9 رقم92 

فلدفر فلبيضاء - 23353 فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485479

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2123 24) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.STE:BEE6CURE
غرض فلشركة بإ جاز):)فإلعالميات)

و كرفء)فأل وفت.

(،265 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم92  (9 فلطابق) فلزرقطوني  شارع 
فلدفر فلبيضاء)-)23353)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
 STE:CAPITALPHA فلشركة)
133) رهم) حصة بقيلة) (:( ( 99.900

للحصة).
 133 ( (: نا  ة فلحضيكي) فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 

 STE:CAPITALPHA( : فلشركة)
999)بقيلة)133) رهم.

فلسيد0 نا  ة فلحضيكي):)1)بقيلة)
133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

 STE:100.000,00PHA فلشركة)
فلزرقطوني) شارع  (،265 عنوفنه)ف))
فلبيضاء) فلدفر  رقم92) (9 فلطابق)

23353)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
فلحضيكي) نا  ة  فلسيد0 
عنوفنه)ف))9)زنقة موزفر ش)12)رفسين)
23353)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
آوطي) بوطالب  نوفل  ( فلسيد)
عنوفنه)ف))9)زنقة موزفر ش)12)رفسين)
23353)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761222.
431I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

ADLAK SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue(MOHAMED(V ,116

 Résidence(HADIKA(Bureau(N°2
، 90000، TANGER(MAROC
ADLAK SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

حبيبة شارع فلجيش فمللكي بلوك ف3  
رقم 134 - 93333 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111683
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ADLAK SARL
فلنقل) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلتفريغ؛) ؛) فلشحن) وفلدولي.) فملحلي 

آلع وتوزيع فلبضائع)؛
•)فستيبف  وتصد ر؛

بجليع) (، فلشركة) مشاركة  (•
فألشكال) من  شكل  وبأي  فلوسائل 
في أي علل تجاري وأي شركة تم) (،
بنشاط) إنشاؤها  سيتم  أو  إنشاؤها 
مباشر) غيب  أو  مباشر  بشكل  مرتبط 
بلوضوع فلشركة أو أي كائنات ملاثلة)
وال سيلا من جالل) (، أو ذفت صلة)
شركات آد د0 أو مساهلات) إنشاء)
أو رعا ة أو فشتبفكات أو آلعيات في)

فملشاركات.
فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
حبيبة شارع فلجيش فمللكي بلوك ف3  

رقم)134 - 93333)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد بونعناع محلد):))53)حصة)

بقيلة)1.333) رهم للحصة).
53)حصة) ( (: فلسيد طارق لو  ني)

بقيلة)1.333) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) لو  ني  طارق  فلسيد 
فالزهر فقامة هبة)3)شقة)16)فلربنو�سي))

23623)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
بونعناع عنوفنه)ف)) فلسيد محلد 
فمللكي) فلجيش  شارع  حبيبة  فقامة 
طنجة) (93333  134 رقم) ف  (3 بلوك)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بونعناع عنوفنه)ف)) فلسيد محلد 
فمللكي) فلجيش  شارع  حبيبة  فقامة 
طنجة) (93333  134 رقم) ف  (3 بلوك)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238397.
432I

EXPERIUS

 MOGESSE BANKING
SOLUTIONS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

EXPERIUS
 Bd Zerktouni La Tourette 5

 Bureau 19 Casablanca ، 20600،
Casablanca(Maroc

 MOGESSE BANKING
SOLUTIONS شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 17 زنقة 

نويي  - - فلدفر فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.246759

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 34) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «4.333.333) رهم»)
 4.533.333« إلى) «533.333) رهم»)
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 34 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763235.
433I

BCNG

STE: P2SM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: P2SM شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 
 BUREAU(N°25 BATIMENT 30
 COMPLEXE(ICHRAK(CENTER -
 LOTISSEMENT DIAMANT VERT

 HAY HASSANI ROUTE D’EL
JADIDA  - 20050 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 14) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE: (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.P2SM
حرفسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألماكن فلعلومية و فلخصوصية.
(: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 BUREAU( N°25( BATIMENT( 30
 COMPLEXE ICHRAK CENTER -
 LOTISSEMENT DIAMANT VERT

 HAY HASSANI ROUTE D’EL
فلبيضاء) فلدفر  (JADIDA  - 23353

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

400.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد توفيق فإل ري�سي فلخللي�سي)
 133 بقيلة) حصة  (400.000,00 ( (:

 رهم للحصة).
فإل ري�سي) توفيق  فلسيد  (
فلخللي�سي):)4.333)بقيلة)133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد توفيق فإل ري�سي فلخللي�سي)
إبن عبد) شارع حلز0  (17 عنوفنه)ف))
فملطلب شقة)3)بورمانة فاس)23353 

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد توفيق فإل ري�سي فلخللي�سي)
إبن عبد) شارع حلز0  (17 عنوفنه)ف))
فملطلب شقة)3)بورمانة فاس)23353 

فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761221.

434I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE LES MONTAGNES
DE MICHLIFEN

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 فلطابق فلثالت شارع فلحسن 
فلثاني أحدفف أزرو ، 53133، أزرو 

فملغرب
 SOCIETE LES MONTAGNES DE
MICHLIFEN  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر ف ت 
مو�سى عدي مركز بن فلصليم  - 

53133 فزرو فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1441

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 SOCIETE LES MONTAGNES DE

. MICHLIFEN

محطة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وقو ),)فندق).

:) وفر ف ت) عنوفن فملقر فالآتلاعي)

(- ( فلصليم) بن  مركز  عدي  مو�سى 

53133)فزرو فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلحكيم) عبد  فشقيق  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (5.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلحكيم) عبد  فشقيق  فلسيد 

فغبال) تجزئة عين  (1 رقم) عنوفنه)ف))

فحدفف))53133)فزرو فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلحكيم) عبد  فشقيق  فلسيد 

فغبال) تجزئة عين  (1 رقم) عنوفنه)ف))

فحدفف))53133)فزرو فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بازرو) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)15.

435I
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EUROWORLD CARGO 1 AIR FREIGHT

FRANKE KITCHEN SYSTEM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 EUROWORLD(CARGO 1 AIR

FREIGHT

 rue(melouia -quartier(du .2

 parc- ، 20300، CASABLANCA

MAROC

 FRANKE KITCHEN SYSTEM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي باغك 

فكتفتي عكاشة - مكتب ب 5 - عين 

 CASABLANCA 23583 - فلسبع

.Maroc

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فرفنك) شركة  ((0( فلسيد) تفويت 

شريك) شركة  فت  سستام  كتشن 

فآتلاعية) حصة  (119.576 وحيد)

لفائد0)) حصة  (119.576 أصل) من 

بتاريخ) بللعا�سي  منصف  ((0( فلسيد)

18) آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763992.

436I

ف لاي طلون

ايماي طلون
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ف لاي طلون

برفنيص 1 شارع فبن عرضون علار0 

فلنخيل 2 رقم 49 برفنيص 1 شارع 

فبن عرضون علار0 فلنخيل 2 رقم 

49، 93333، طنجة فملغرب

ف لاي طلون شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  برفنص1 

شارع فبن عرضون علار0 فلنخيل 2 

رقم 49 برفنص1 شارع فبن عرضون 

علار0 فلنخيل 2 رقم 49 93333   

طنجة فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.68917

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 23) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

مبلغ) ( فلشريك فلوحيد ف لاي طلون)

وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

مقرها فإلآتلاعي))برفنص1)شارع فبن)

 49 رقم) (2 فلنخيل) علار0  عرضون 

علار0) عرضون  فبن  شارع  برفنص1)

طنجة) ( ( (93333  49 رقم) (2 فلنخيل)

فملغرب نتيجة ل):)فملنافسة و فالزمة.

فلتصفية ب برفنض) و حد  مقر 

1)شارع فبن عرضون علار0 ناآيل)2 

رقم)49)برفنض)1)شارع فبن عرضون)

 93333  49 رقم) (2 ناآيل) علار0 

طنجة فملغرب.)

و عين:

حلدفوي) ( ( مصطفي) فلسيد)0))

فبن) شارع  برفنص1) عنوفنه)ف)) و 

 49 رقم) (2 فلنخيل) علار0  عرضون 

((0( فملغرب كلصفي) طنجة  (93333

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فربف ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)233384.

437I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ALACHER TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE ALACHER TRAVAUX شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 25 شارع 
فلحنصالي - وآد0 - 63333 وآد0 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.17685

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 23)شتنرب) فملؤرخ في)
شركة) (STE ALACHER TRAVAUX
مبلغ) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي)25)شارع فلحنصالي)
-)وآد0)-)63333)وآد0 فملغرب نتيجة)

لعدم تحقيق فلهدف فلتجاري.
و عين:

فلسيد)0))سعيد))فلشرقاوي فا�سي)
(- فلحنصالي) شارع  (25 عنوفنه)ف)) و 
وآد0)63333)وآد0 فملغرب كلصفي)

)0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)23)شتنرب)2323)وفي)25)شارع)
وآد0) (63333 (- وآد0) (- فلحنصالي)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)136.
438I

FIDUCIAIRE KHALID

STE NASRINE SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE NASRINE SERVICES شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فلحي 

فلحسني فلحدف  - وآد0 - 63333 

وآد0 فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.26619

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 33) نا ر) فملؤرخ في)

شركة) (STE NASRINE SERVICES

مبلغ) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

فلحسني) فلحي  فإلآتلاعي  مقرها 

وآد0) (63333 (- وآد0) (- فلحدف )

فلهدف) لعدم تحقيق  نتيجة  فملغرب 

فلتجاري.

و عين:

و) شتوفني  ( فلسيد)0)) وسف)

(- فلحدف ) فلحسني  فلحي  عنوفنه)ف))

وآد0)63333)وآد0 فملغرب كلصفي)

)0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

فلحي) وفي  (2323 33) نا ر) بتاريخ)

 63333 (- وآد0) (- فلحدف ) فلحسني 

وآد0 فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)124.

439I

RYS CONSULTING

BLINK PHARMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

RYS CONSULTING
235 شارع أبي  فر فلغفاري 

فلطابق فلتاني سيدي فلربنو�سي  

فلدفرفلبيضاء ، 23633، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

BLINK PHARMA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

55 شارع فلزرقطوني فضاء 

فلزرقطوني فلطابق فالول  - 23333 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
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رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.435487
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 نونرب) (34 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
 13.333« أي من) «993.333) رهم»)
عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759331.

413I

STE TRAFISCO

TRADING DOUKKALA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا فبن فلزبيب مويلحا 

فلجد د0 273 ، 24333، فلجد د0 
فملغرب

TRADING DOUKKALA شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 شارع 
لال اقوت فلطابق فلخامس شقة   

فلدفرفلبيضاء - 23333 فلدفرفلبيضاء 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.291171
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 24) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0))فبرفهيم فلحزيبي)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (353
1.333)حصة لفائد0))فلسيد))0))فتور)
24) آنرب) بتاريخ) فلحدف   فلسا فت 

.2323
فلنبي) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 
فلبوعزفوي)333)حصة فآتلاعية من)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)
 24 فتور فلسا فت فلحدف  بتاريخ) ((0(

 آنرب)2323.

فلعالي) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 
زهيب)353)حصة فآتلاعية من أصل)
1.333)حصة لفائد0))فلسيد))0))فتور)
24) آنرب) بتاريخ) فلحدف   فلسا فت 

.2323
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763957.
411I

MULTI ASSISTANCE SARL

 SOCIETE GENERALE
 MAROCAINE DE

 PRESTATION DE SERVICE
«SOGMPS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE(N°31 ،
90020، TANGER(MAROC

 SOCIETE GENERALE
 MAROCAINE DE PRESTATION
DE(SERVICE «SOGMPS شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 29 زنقة 
علر فبن فلعاص فلطابق فلرفبع رقم 

36 - 93323 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
43177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2339 شتنرب) (13
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE GENERALE (:
 MAROCAINE DE PRESTATION

.DE SERVICE »SOGMPS

فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلطرقي فلوطني و فلدولي للبضائع

جدمات فلحرفسة و فلتنظيف.

زنقة) (29 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

علر فبن فلعاص فلطابق فلرفبع رقم)

36 - 93323)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلقضاوي علر) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) علر  فلقضاوي  فلسيد 

طنجة)93333)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) علر  فلقضاوي  فلسيد 

طنجة)93333)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) (17 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2339)تحت رقم)3423.

412I

ouatik(auditing

FEGUME MYRTILLES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ouatik(auditing

 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca

maroc

FEGUME MYRTILLES شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1 شارع 

أبو محاسن فلروياني إقامة منى 

فملعاريف - 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FEGUME MYRTILLES

متجر) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لبيع آليع فلسلع و فملوف  فلغذفئية و)

فإلستهالكية..

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)1)شارع أبو)

محاسن فلروياني إقامة منى فملعاريف)

- 23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 333.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 3.333 ( (: شافيق) جالد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 1 فلسيد جالد شافيق عنوفنه)ف))

 23233 2 2)فألزهاري) 72)طابق) زنقة)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 1 فلسيد جالد شافيق عنوفنه)ف))

 23233 2 2)فألزهاري) 72)طابق) زنقة)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761143.

413I
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SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE WINAKH
SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 فلطابق فلثالت شارع فلحسن 
فلثاني أحدفف أزرو ، 53133، أزرو 

فملغرب
 SOCIETE WINAKH SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي سيدي 

فملخفي مركز سيدي عدي  - 53133 
أزرو فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (24
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE WINAKH SERVICES
أعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة,)تجار0.
سيدي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 53133 (- ( فملخفي مركز سيدي عدي)

أزرو فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 433 ( (: فاطلة) فلكاري  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 233 ( (: صوفيا) لزرق  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (233 ( (: فلسيد لزرق فنس)

بقيلة)133) رهم للحصة).
233)حصة) ( (: فلسيد0 لزرق مريم)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 فلكاري فاطلة عنوفنه)ف))
فلثانية)) فمللكية  فلجوية  فلقاعد0 

53333)مكناس فملغرب.
عنوفنه)ف)) صوفيا  لزرق  فلسيد0 
فلوطني) فلشغل  و  فالنعاش  مندوبية 

حي بئب فنزرفن)53333)ففرفن فملغرب.
عنوفنه)ف)) فنس  لزرق  فلسيد 
فلثانية) فمللكية  فلجوية  فلقاعد0 

53333)مكناس فملغرب.
عنوفنه)ف)) مريم  لزرق  فلسيد0 
فلثانية) فمللكية  فلجوية  فلقاعد0 

53333)مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فلكاري فاطلة عنوفنه)ف))
فلثانية) فمللكية  فلجوية  فلقاعد0 

53333)مكناس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بازرو) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)17.

414I

CABINET CONIF SARL AU

GIGATRAD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
GIGATRAD شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 413 شارع 
زرقطوني إقامة حلد فلطابق فألول 
فلشقة رقم 1  فلدفر فلبيضاء 23343 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GIGATRAD
(، تاآر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تاآر معدفت عللية.
 413 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) إقامة حلد  شارع زرقطوني 
فلبيضاء) فلدفر  ( (1 فألول فلشقة رقم)

23343)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
133)حصة) ( (:( فلسيد0 مريم ف كر)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
 MIRIEM ف كر) مريم  فلسيد0 
رياض) إقامة  (5 عنوفنه)ف)) (IGUER
حي) (48 شقة) (3 فلطابق) كاليفورني 
 23153 ( تا فرت) طريق  (2  اسلينة)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 MIRIEM ف كر) مريم  فلسيد0 
رياض) إقامة  ( عنوفنه)ف)) (IGUER
حي) (48 شقة) (3 فلطابق) كاليفورني 
 23153 ( تا فرت) طريق  (2  اسلينة)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 36 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)144.
415I

STE TRAFISCO

TRADING DOUKKALA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا فبن فلزبيب مويلحا 

فلجد د0 273 ، 24333، فلجد د0 
فملغرب

TRADING DOUKKALA  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 

شارع لال اقوت فلطابق فلخامس 

شقة   فلدفرفلبيضاء 39 شارع 

لال اقوت فلطابق فلخامس شقة   

فلدفرفلبيضاء 23333 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.291171

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تم تعيين) 24) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلحدف  فنور فلسا فت كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763957.

416I

fiduciairelaperformance

سيس اخبار امبريسيون و 
بيبليكاسيون

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

fiduciairelaperformance

 rue( safi( hay( nasr( meknes

meknes،(50000،(meknes(maroc

و) فمربيسيون  فجبار  سيس 

بيبليكاسيون شركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

 3 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)

(- مكناس) ( 1)طريق فاس) فلبستان) ( ف)

meknes 53333)فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري)

.24361

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

 2323 23) آنرب) في) فملؤرخ 

فملسؤولية ذفت  شركة  حل  تقرر 
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فمربيسيون) فجبار  سيس  فملحدو 0  (
رأسلالها) مبلغ  ( بيبليكاسيون) و 
مقرها) وعنوفن  433.333) رهم 
فإلآتلاعي رقم)3)ف))فلبستان)1)طريق)
 meknes  53333 (- مكناس) ( فاس)
فملغرب نتيجة ل):)صعوبة في فلتسييب.

 3 رقم) فلتصفية ب  مقر  و حد  
(- مكناس) ( 1)طريق فاس) فلبستان) ( ف)

meknes 53333)فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))عزيز)))زياني و عنوفنه)ف))
ويسالن) (447 رقم) (1 رياض ويسالن)
كلصفي) فملغرب  (meknes  53333

)0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)14.

417I

فألستاذ0 يسرف بلفضيل موثقة

 EDIFICIO KASBAH
TETOUAN

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

فألستاذ0 يسرف بلفضيل موثقة
شارع فلجيش فمللكي إقامة برج  بي 
1 فلطابق فالول رقم 3 ، 93333، 

تطوفن فملغرب
 EDIFICIO KASBAH TETOUAN

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فلجيش فمللكي  رقم 656 بوسافو 
تطوفن - 93343 تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

28415
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 17) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.EDIFICIO KASBAH TETOUAN

فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري).

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بوسافو) (656 رقم) ( فمللكي) فلجيش 

تطوفن)-)93343)تطوفن فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 123.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلد كزناي):))433)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 433 ( (: ( فلسيد عبد فلوفحد عبو)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

((: بندفلحة) فلعربي  محلد  فلسيد 

433)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) كزناي  محلد  فلسيد 

تطوفن) (3 رقم) سعيد  بور  شارع 

93333)تطوفن فملغرب.

فلسيد عبد فلوفحد عبو))عنوفنه)ف))

 214 رقم) عفان  بن  عثلان  شارع 

93333)تطوفن فملغرب.

بندفلحة) فلعربي  محلد  فلسيد 

 138 رقم) عجلان  شارع  عنوفنه)ف))

بوسافو)93333)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) كزناي  محلد  فلسيد 

تطوفن) (3 رقم) سعيد  بور  شارع 

93333)تطوفن فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3362.

418I

MULTI ASSISTANCE SARL

TO BE FIRST TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE(N°31 ،

90020، TANGER(MAROC

TO BE FIRST TRANS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 29 زنقة 

علر فبن فلعاص فلطابق فلرفبع رقم 

36 - 93323 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

99129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2319 15) وليوز)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 TO BE(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.FIRST TRANS

فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلطرقي فلوطني و فلدولي للبضائع.
زنقة) (29 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

علر فبن فلعاص فلطابق فلرفبع رقم)

36 - 93323)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فبتسام) فلشعشوعي  فلسيد0 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فبتسام) فلشعشوعي  فلسيد0 
طنجة) (93333 طنجة) عنوفنه)ف))

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فبتسام) فلشعشوعي  فلسيد0 
طنجة) (93333 طنجة) عنوفنه)ف))

فملغرب
عنوفنه)ف)) فمين  صالج  فلسيد 

طنجة)93333)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) وليوز) بتاريخ) ( فلتجارية بطنجة)

2319)تحت رقم)5339.

419I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE ILHAM IFRANE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 فلطابق فلثالت شارع فلحسن 
فلثاني أحدفف أزرو ، 53133، أزرو 

فملغرب
SOCIETE ILHAM IFRANE شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ف ت 
فلطالب عين فللوح - 53133 أزرو 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 37) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE ILHAM IFRANE
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نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
و) مختلفة  أعلال  (, للغيب) فلبضائع 

فلتجار0.
ف ت) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
أزرو) (53133 (- فللوح) عين  فلطالب 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلسيد0 فسرف دي فلهام)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 فسرف دي فلهام عنوفنه)ف))
رفشد) سيدي  (1 زنقة) (133 رقم)

فلصباب))53133)أزرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فسرف دي فلهام عنوفنه)ف))
رفشد) سيدي  (1 زنقة) (133 رقم)

فلصباب))53133)أزرو فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بازرو) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)16.
423I

PRESTACOMPTA

AFK TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
فلطابق فألول ,تجزئة فملسيب0 رقم 
 CHICHAOUA، 0373,  شيشاو

41333، شيشاو0 فملغرب
AFK TRAVAUX  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فملسيب0 رقم 239 شيشاو0  - 41333 
شيشاو0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AFK (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. TRAVAUX
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألشغال فملختلفة و فلبناء).
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 41333 (-( 239)شيشاو0) فملسيب0 رقم)

شيشاو0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد حسن أبو فلعباس)):))7.533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 2.533 ( (: ( فلسيد0 ويدف  صا ك)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعباس)) أبو  حسن  فلسيد 
 239 رقم) فملسيب0  حي  عنوفنه)ف))

شيشاو0))41333)شيشاو0 فملغرب.
عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 ويدف  صا ك)
شيشاو0)) (239 رقم) فملسيب0  حي 

41333)شيشاو0))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعباس)) أبو  حسن  فلسيد 
 239 رقم) فملسيب0  حي  عنوفنه)ف))

شيشاو0))41333)شيشاو0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بامنتانوت))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)23/2021.
421I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

IMMO-DEVELOPPEMENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ(ENTRE(SOL(N°03

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

 IMMO-DEVELOPPEMENT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قطاع 

15 فالقامة فلجليلة 7 شقة 5 حي 

فلرياض - 13173 فلرباط فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5839

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)14)أكتوبر)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

»قطاع)15)فالقامة فلجليلة)7)شقة)5 

حي فلرياض)-)13173)فلرباط فملغرب»)
إلى)»زنقة عالل فبن عبد هللا))و ساحة)

فلطابق) فلبستان  إقامة  فلشهدفء)

فلعرفئش)) (92333  -   38 رقم) فلثاني 

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)21.

422I

 فنيش رونت كار

دانيش رونت كار
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 فنيش رونت كار

شارع لسرين فومنيا رقم 12 شارع 

لسرين فومنيا رقم 12، 93333، 

طنجة فملغرب

 فنيش رونت كار شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

لسيب ن فومنية رقم 2 شارع لسيب ن 

فومنية رقم 2 93333 طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.22669

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 21) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
كار)) رونت  فلوحيد  فنيش  فلشريك 
مبلغ رأسلالها)13.333) رهم وعنوفن)
لسيب ن) شارع  فإلآتلاعي  مقرها 
فومنية) شارع لسيب ن  (2 فومنية رقم)
رقم)2 93333)طنجة فملغرب نتيجة ل)

:)فملنافسة وفالزمة.
شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
شارع لسيب ن) (2 لسيب ن فومنية رقم)
فومنية رقم)2 93333)طنجة فملغرب.)

و عين:
و) الحريش  ( محلد) فلسيد)0))
شارع لسيب ن فومنية رقم) عنوفنه)ف))
2 93333)طنجة فملغرب كلصفي))0))

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
34) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)237863.
423I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

HANFORD SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .53
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
HANFORD SARL  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شتبع 

علر فبن فلخطاب رقم 49  - 93333 
طنجة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.85695

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2318 أكتوبر) (22 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
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مونة قشوري) ((0( تفويت فلسيد)
533)حصة فآتلاعية من أصل)533 
)0))بالل زروق) فلسيد) ( حصة لفائد0)

بتاريخ)22)أكتوبر)2318.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
نونرب) (23 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2318)تحت رقم)7521.

424I

FIDUCIAIRE AKIF

VOTPARA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD(CHEFCHAOUNI(N°19

 RESIDENCE(GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
VOTPARA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

حليد بن با يس إقامة روبيب محل 5 
عين فلسبع - 23583  فلدفرفلبيضاء  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485429
 29 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.VOTPARA
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)
و فلعتا ) ( فملنتجات شبه فلصيدالنية)
مؤسسة للتجليل وفإلعتناء) (- فلطبي)

بالجسم
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
حليد بن با يس إقامة روبيب محل)5 
فلدفرفلبيضاء)) ( (23583 (- عين فلسبع)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 33.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

 153 ( (: فلشقيبي) إ لان  فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلعلرفني) عبدفلحفيظ  فلسيد 
 133 بقيلة) حصة  (153 ( (: فلجوطي)

 رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعلرفني) عبدفلحفيظ  فلسيد 
تيزي) شارع  (7 عنوفنه)ف)) فلجوطي 
فلسبع) عين  (8 شقة) طابق  أوسلي 

23583)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
فلسيد0 إ لان فلشقيبي عنوفنه)ف))
7)شارع تيزي أوسلي طابق شقة)8)عين)
فلسبع)23583)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلعلرفني) عبدفلحفيظ  فلسيد 
تيزي) شارع  (7 عنوفنه)ف)) فلجوطي 
فلسبع) عين  (8 شقة) طابق  أوسلي 

23583)فلدفرفلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761138.

425I

ج.ف فكسربيس

ج ف اكسبريس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ج.ف فكسربيس
زنقة فبن فلخطيب رقم 25فلطابق 
فلتاني ، 92333، فلعرفئش فملغرب

ج ف فكسربيس شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة فبن 
فلخطيب رقم 25فلطابق فلتاني - 

92333 فلعرفئش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 15) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

ج ف) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

فكسربيس.

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين لحساب فلغيب.

:)زنقة فبن) عنوفن فملقر فالآتلاعي)

(- فلتاني) 25فلطابق  رقم) فلخطيب 

92333)فلعرفئش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: فلسيد نيزفر فلفارح)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد عبد فلرزفق فلجباري):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلفارح  نيزفر  فلسيد 

فلعرفئش) (92333  559 رقم) شعبان 

فملغرب.

فلجباري) فلرزفق  عبد  فلسيد 

 92333  264 رقم) فلوفاء) عنوفنه)ف))

فلعرفئش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلفارح  نيزفر  فلسيد 

فلعرفئش) (92333  559 رقم) شعبان 

فملغرب

فلجباري) فلرزفق  عبد  فلسيد 

 92333  264 رقم) فلوفاء) عنوفنه)ف))

فلعرفئش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)25)نونرب)

2323)تحت رقم)985.

426I

FLASH ECONOMIE

EUREKA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

FISCOGEF

Tél : 05.22.27.49.96

EUREKA

فملقر فالآتلاعي : تور أنوفل 182 

فلشقة 17 فلطابق 4 شارع أنوفل 

فلدفر فلبيضاء  

RC : 44327

فلعام) فلجلع  محضر  بلقت�سى 

23) آنرب) فملنعقد  وم) فالستثنائي 

2323)تقرر ما  لي):

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة) (-

إلى:

نيبشور) فلدفرفلبيضاء) (639 مكتب)

سيدي) فلقدس  شارع  (1133 بارك)

معروف فلدفرفلبيضاء

فألساسية) فلقوفنين  تحيين  (-

فملنصوص) فلتعد الت  وفق  للشركة 

عليها.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) بالبيضاء) فلتجارية 

2321)تحت رقم)763397.
من أآل فلنشر

427I

SOFICODEX

او فاني بريد
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SOFICODEX

41 زنقة فبن بطوطة فلطابق فلثاني 

و فلثالث ،  رب علر ، 23332، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

فو فاني بريد شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 443 

شارع فم فلربيع حي فاللفة - 23133 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
484339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 31) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)فو فاني)

بريد.
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

مخرز0،)قاعة شاي
فلعلليات،) آليـع  فـي  فملشـاركـة 
فلشـركـات،)أو فملـقـاوالت ذفت أهـدفف))
أو مكللـة قـا ر0 عـلى تليـيز) ( ملـاثلـة)
فلشـركـة وتطويرها.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
فلعللـيات) كل  عامـة،) بصفـة  و 
فلصناعية،) فلتجارية،) فملالية،)

فلعقـاريـة وغيـر فلعقـاريـة ذفت)
فملشـار) باألهـدفف  مبـاشر0  صلـة 
إليـها أعـاله أو فلقـا ر0 على توسيـع و)

تطـوير فلشركـة.
 443 (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
 23133 (- شارع فم فلربيع حي فاللفة)

فلدفرفلبيضاء)فلنغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

3.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
 33.333 ( (: فلسيد عبد هللا باللي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 33333 (: باللي) فلسيد عبد هللا  (

بقيلة)133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) باللي  هللا  عبد  فلسيد 
فاللفة) (،443 رقم) فلربيع  فم  شارع 

23333)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) باللي  هللا  عبد  فلسيد 

فاللفة) (،443 رقم) فلربيع  فم  شارع 

23333)فلدفرفلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759317.

428I

challengeaudit

LGP
إعالن متعد  فلقرفرفت

challengeaudit

 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

LGP »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 138 

تجزئة موالي مسعو  محل 1 سيدي 

سعيد - 53333 مكناس فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.47391

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)28) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

فلذي  نص على) قرفر رقم فالول:)

فالآتلاعي) فلرأسلال  رفع  ما لي:)

للشركة بلبلغ)433333)) رهم و ذلك)

آد د0) فآتلاعية  حصص  بخلق 

فلى) 133333) رهم  من) ليصبح 

533333) رهم))

فلذي  نص على) قرفر رقم فلثاني:)
ما لي:)فملصا قة على تعد ل فلقانون)

فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

فلذي  نص) فلسا س:) ( رقم) بند 

على ما لي:))¼)تم تجليده في حساب)

بنكي باسم فلشركة أي مبلغ)133333 

فلرأسلال) أن  إلى  باإلضافة  (  رهم)

 5 في غضون) تدفوله  بالكامل سيتم 

سنوفت.

بند رقم فلسابع):)فلذي  نص على)

ما لي):)

على) فلشركة  رأسلال  توزيع  (

هشام)) جطابي  فلسيد  فلتالي  فلشكل 

5333)حصة.)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)168.

429I

STE TRAFISCO

LA FAMILLE IMMOBILIERE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا فبن فلزبيب مويلحا 

فلجد د0 273 ، 24333، فلجد د0 

فملغرب

 LA FAMILLE IMMOBILIERE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

فملحيط رقم 39 فلجد د0 - 24333 

فلجد د0 فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7327

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 25) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فاطلة)) ((0( فلسيد) تفويت 

فآتلاعية) حصة  (4.333 فلسعيدي)

لفائد0)) حصة  (4.333 أصل) من 

فلسيد))0))عبد فلعزيز  هلي بتاريخ)25 

 آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالجد د0))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)25849.

433I

CONSEILS EVERNAGE

IMRANE EL MAMOUNI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

IMRANE EL MAMOUNI شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فوال  

فبن رحلون بلوك ف رقم 715 وفحة 

سيدي فبرفهيم فلبور  - 43333 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

115698

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (24

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.IMRANE EL MAMOUNI

فعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)و فعلال متنوعة.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر فوال )

وفحة) (715 فبن رحلون بلوك ف رقم)

 43333 (- ( فلبور) فبرفهيم  سيدي 

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: ( فلصدفاوي) ( فلعيا�سي) فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333

للحصة).

(: ( فلصدفاوي) ( فلعيا�سي) فلسيد  (

1333)بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلصدفاوي)) ( فلعيا�سي) فلسيد 
عنوفنه)ف)) وفر فوال  فبن رحلون بلوك)
ف رقم)715)وفحة سيدي فبرفهيم فلبور))

43333)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلصدفاوي)) ( فلعيا�سي) فلسيد 
عنوفنه)ف)) وفر فوال  فبن رحلون بلوك)
ف رقم)715)وفحة سيدي فبرفهيم فلبور))

43333)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بلرفكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
431I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

MOGADOR FINGERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC
MOGADOR FINGERS  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  فر 

بجلاعة موالي بوزرقطون علالة 
فلصوير0 - 44333  فلصوير0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. MOGADOR FINGERS
فلرسوم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبيانية.
:) فر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
علالة) بوزرقطون  موالي  بجلاعة 
فلصوير0)-)44333))فلصوير0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

633)حصة) ( (: فلسيد محلد كرفم)
بقيلة)133) رهم للحصة).

 433 ( (: بوفتيح) محلد  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد كرفم عنوفنه)ف)))23 
 رب موالي سليلان)44333)فلصوير0)

فملغرب.
فلسيد محلد بوفتيح عنوفنه)ف)))7 
زنقة فألجضر غيالن)44333)فلصوير0)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد كرفم عنوفنه)ف)))23 
 رب موالي سليلان)44333)فلصوير0)

فملغرب
فلسيد محلد بوفتيح عنوفنه)ف)))7 
زنقة فألجضر غيالن)44333)فلصوير0)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)15) نا ر)

2321)تحت رقم)19.
432I

JURISMAG SARL

MOTO MART SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

MOTO MART SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 46، شارع 
فلزرقطوني ، فلطابق 2، فلشقة رقم 

6 - 23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MOTO(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.MART SARL
فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلدرفآات) وتوزيع  وتصنيع  وتسويق 
فلنارية) وفلدرفآات  فلهوفئية 

وفلدرفآات.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)46،)شارع)
فلشقة رقم) (،2 فلطابق) (، فلزرقطوني)

6 - 23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 315 ( (: فلها ي) عبد  زكار  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (315 ( (: زكار آوف ) فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة).
152)حصة) ( (: فلسيد0 زكار نعيلة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (69 ( (: مونية) زكار  فلسيد0 

بقيلة)133) رهم للحصة).
 149 ( (: حضار) حفيظة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد زكار عبد فلها ي عنوفنه)ف))
23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) آوف   ( زكار) فلسيد 
23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) نعيلة  زكار  فلسيد0 
23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) مونية  زكار  فلسيد0 
23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

فلسيد0 حفيظة حضار عنوفنه)ف))

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد زكار عبد فلها ي عنوفنه)ف))

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب

عنوفنه)ف)) آوف   ( زكار) فلسيد 

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761131.

433I

JURISMAG SARL

VEHICLESMART SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

VEHICLESMART SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 46، شارع 

فلزرقطوني ، فلطابق 2، فلشقة رقم 

6 - 23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.VEHICLESMART SARL
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فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدرفآات) وتوزيع  وتصنيع  وتسويق 

فلنارية) وفلدرفآات  فلهوفئية 

وفلدرفآات).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)46،)شارع)

فلشقة رقم) (،2 فلطابق) (، فلزرقطوني)

6 - 23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 315 ( (: ( فلسيد زكار عبد فلها ي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

حصة) (315 ( (: زكار آوف ) فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد0 زكار نعيلة)):))152)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

حصة) (69 ( (: مونية) زكار  فلسيد0 

بقيلة)133) رهم للحصة).

 149 ( (: حضار) حفيظة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد زكار عبد فلها ي عنوفنه)ف))

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

فلدفر) فلسيد زكار آوف  عنوفنه)ف))

فلبيضاء) فلدفر  (23333 فلبيضاء)

فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( نعيلة) زكار  فلسيد0 

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

عنوفنه)ف)) مونية  زكار  فلسيد0 

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

فلسيد0 حفيظة حضار عنوفنه)ف))

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد زكار عبد فلها ي عنوفنه)ف))

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

عنوفنه)ف)) آوف   ( زكار) فلسيد 

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761134.

434I

مكتب فلسيد فلحسني  وسف

 SOCIETE TAHIRI MAWAD

AL BINAA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

مكتب فلسيد فلحسني  وسف

 4 فلطابق) (EB 437 رقم) مكتب 

بلوك)E)تكنوبول)2)أكا  ر باي فونتي)-)

فكا  ر)،)83313،)فكا  ر فملغرب

 SOCIETE TAHIRI MAWAD AL

BINAA SARL)شركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 

 DOUAR( EJJRAIB,( COMMUNE

 OULED(BERHIL,(TAROUDANT(-

.83333 OULED BERHIL MAROC

تحويل))فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري)

.5379

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)15) آنرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

 DOUAR( EJJRAIB,( COMMUNE»

 OULED( BERHIL,( TAROUDANT

 - 83333 OULED BERHIL

 BUREAU 73 BLOC«(إلى(«MAROC

 A IMM YASSMINE AV ANGLE

 CADI AYAD ET MOUKAWAMA

  AGADIR - 83323 AGADIR

.»MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بتارو فنت))بتاريخ)15) نا ر)

2321)تحت رقم)22.

435I

STE TRAFISCO

LA FAMILLE IMMOBILIERE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا فبن فلزبيب مويلحا 

فلجد د0 273 ، 24333، فلجد د0 
فملغرب

  LA FAMILLE IMMOBILIERE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملحيط رقم 39 فلجد د0 تجزئة 
فملحيط رقم 39 فلجد د0 24333 

فلجد د0 فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.7327

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تم تعيين) 25) آنرب) فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0)) هلي)

عبد فلعزيز كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالجد د0))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)25849.

436I

CABINET CADRE CONSEIL

 ROCHDI TRANSFERT SARL
AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
 ROCHDI TRANSFERT SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 1231 

حي فملحلدي ورزفزفت - 45333 
ورزفزفت فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

11239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ROCHDI TRANSFERT SARL AU

وكيل) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تحويل فألموفل)»وسيط مالي»..

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

1231)حي فملحلدي ورزفزفت)-)45333 

ورزفزفت فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: زهر0) رشدي  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) زهر0  رشدي  فلسيد0 

فكا  ر) فملحلدي  حي  (5193 رقم)

83383)فكا  ر فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) زهر0  رشدي  فلسيد0 

فكا  ر) فملحلدي  حي  (5193 رقم)

83383)فكا  ر فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

2321)تحت رقم)26.

437I
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مكتب محاسبة

MRANICOM SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تقليص هدف فلشركة

مكتب محاسبة
علار0 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 233 فلرشيد ة ، 52334، 

فلرشيد ة فملغرب
MRANICOM SARL AU  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي قصر 
تاحسنونت فلريصاني - 52453 

فلريصاني فملغرب.
تقليص هدف فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
12629

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)31) آنرب)2323)تم حذف)
فألنشطة فلتالية من نشاط فلشركة)

فلحالي):
فلوساطة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)16.

438I

GLOFID

TOKYO GAME
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

GLOFID
196 شارع فلسفيب بن عائشة فلطابق 

فلثاني فلرقم 4 ، 23333، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

TOKYO GAME شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 
81 مكرر فلزنقة 1 تجزئة فلفتح 3 

عين فلشق  - 23483 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.99847

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت) شركة  (TOKYO GAME حل)

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  433.333) رهم 

 1 فلزنقة) مكرر  (81 رقم) فإلآتلاعي 

تجزئة فلفتح)3)عين فلشق))-)23483 

لعدم) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

بلوغ و تحقيق فالهدفف فلسامية.

و عين:

و) فمكرو   ( ( رشيد) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))حي فلفتح)3)فلزنقة)1)فلرقم)

83)عين فلشق)23483)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

رقم) وفي  (2323 28) آنرب) بتاريخ)

 3 فلفتح) تجزئة  (1 فلزنقة) مكرر  (81

فلدفر فلبيضاء) (23483 (- ( عين فلشق)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761199.

439I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

LES CHANTIERS MOGA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،

440000، ESSAOUIRA(MAROC

LES CHANTIERS MOGA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مساكنة 
لدى شركة إمجور كنستب كسيون 

رقم 31-13 زنقة أحلد بنكور 

فلتجزئة 5  - 44333 فلصوير0  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (31

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LES (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CHANTIERS MOGA

مختلف) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أعلال فلبناء.

مساكنة) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

كنستب كسيون) إمجور  شركة  لدى 

رقم)13-31)زنقة أحلد بنكور فلتجزئة)

5  - 44333)فلصوير0))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد جالد فلعوني)):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: جوجار) حسن  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد جالد فلعوني عنوفنه)ف))رقم)

 5 زنقة أحلد بنكور فلتجزئة) (33-13

44333)فلصوير0))فملغرب.

عنوفنه)ف)) جوجار  حسن  فلسيد 

 وفر فلغزو0))44333)فلصوير0))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد جالد فلعوني عنوفنه)ف))رقم)

 5 زنقة أحلد بنكور فلتجزئة) (33-13

44333)فلصوير0))فملغرب

عنوفنه)ف)) جوجار  حسن  فلسيد 

 وفر فلغزو0))44333)فلصوير0))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)11)نونرب)

2323)تحت رقم)272.

443I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(فئتلانية فلثقة فلعيون

LAAYOUNE

ANWAL DECOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE فئتلانية فلثقة فلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا فملر�سى 
فلعيون ، 72333، فملر�سى فلعيون 

فملغرب
ANWAL DECOR  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

مرفكش رقم 94 مكرر شقة 33 - 
73332  فملر�سى فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34721
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 25) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ANWAL DECOR
آليع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
أعلال فلنجار0 وفلد كورفت فلخشبية)
((، أعلال فلنجار0 في فألملنيوم فملعدني)
فلزآاج أو أي نوع) (، فلحد د فملطاوع)
فملختلفة) أعلال فلبناء) (، من فلنجار0)

وفلنجار0 فلعامة.......
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 -  33 شقة) مكرر  (94 رقم) مرفكش 

73332))فملر�سى فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 933 ( (: فلسيد  وسف موحسيني)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 133 ( (: فلسيد حسن موحسيني)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد حسن موحسيني عنوفنه)ف))

 83333 أكا  ر) فورير  ( تلوفنزف) حي 

فكا  ر فملغرب.

موحسيني) فلسيد  وسف 

أكا  ر) فورير  ( تلوفنزف) حي  عنوفنه)ف))

83333)فكا  ر فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

موحسيني) فلسيد  وسف 

أكا  ر) فورير  ( تلوفنزف) حي  عنوفنه)ف))

83333)فكا  ر))فملغرب

فلسيد حسن موحسيني عنوفنه)ف))

 83333 أكا  ر) فورير  ( تلوفنزف) حي 

فكا  ر))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)120/2021.

441I

A&H(RENOVATION

A&H RENOVATION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

A&H(RENOVATION

 كان رقم 18 صوكوما 1 ، 43153، 

مرفكش فملغرب

A&H(RENOVATION   شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  كان رقم 

18 صوكوما 1  - 43153 مرفكش 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.73731

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 A&H فلوحيد) فلشريك  ذفت 

رأسلالها مبلغ  ( ( ( (RENOVATION

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم   
  1 صوكوما) (18 فإلآتلاعي  كان رقم)
(: مرفكش فملغرب نتيجة ل) (43153  -

فملنافسة فلشرسة ونقص فلطلب..
و حد  مقر فلتصفية ب  كان رقم)
مرفكش) (43153  -   1 صوكوما) (18

فملغرب.)
و عين:

فلحفيظي) ( ( فلد ن) عز  فلسيد)0))
أ) علار0  منيس  فقامة  عنوفنه)ف)) و 
فلشقة)1)فلسلاللية))43333)مرفكش)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
:) كان) بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

رقم)18صوكوما)1)مرفكش
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119569.
442I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(فئتلانية فلثقة فلعيون

LAAYOUNE

REDAMINE  LOGISTIQUE
إعالن متعد  فلقرفرفت

 FIDUCIAIRE فئتلانية فلثقة فلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا فملر�سى 
فلعيون ، 72333، فملر�سى فلعيون 

فملغرب
  REDAMINE  LOGISTIQUE

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 
عالل بن عبد هللا فملر�سى فلعيون - - 

73332 فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.18957

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)12) نا ر)2321

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:31 رقم) قرفر 
ما لي:)تفويت)1333)حصة من فلسيد)
ف ت  وس عزيز فلى فلسيد فلن�سي علر)

على) فلذي  نص  (:32 رقم) قرفر 

ما لي:)فستقالة فلسيد ف ت  وس عزيز)

من تسييب فلشركة

على) فلذي  نص  (:33 رقم) قرفر 

ما لي:)تعيين))فلسيد فلن�سي علر مسيب)

للشركة)

على) فلذي  نص  (:34 رقم) قرفر 

ما لي:)تحويل مقر فلشركة إلى تجزئة)
بن) زنقة  وسف  فلخضرفء) فملسيب0 

تاشفين فملر�سى فلعيون

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)36:)فلذي  نص على ما لي:)

1333حصة للسيد فلن�سي علر

بند رقم)39:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد فلن�سي علر مسيب للشركة

على) فلذي  نص  (:34 رقم) بند 

فملسيب0) تجزئة  فلشركة  مقر  ما لي:)
تاشفين) بن  زنقة  وسف  فلخضرفء)

فملر�سى فلعيون

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)119/2021.

443I

شركة مرفق مجيدي للخدمات و فلتبفيه إمسال

 ESPACE MAJIDI DE
 SERVICES ET LOISIRS

EMSEL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 ESPACE MAJIDI DE SERVICES ET

LOISIRS EMSEL

علار0 59 زفوية شارع فلرو فني 

و زنقة تامسنا وفاق ، 25323، 

جريبكة فملغرب

 ESPACE MAJIDI DE SERVICES

ET LOISIRS EMSEL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 59 
زفوية شارع فلرو فني و زنقة تامسنا 

وفاق - 25323 جريبكة فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)33) آنرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
و) فلرو فني  شارع  زفوية  (59 »علار0)
25323)جريبكة) زنقة تامسنا وفاق)-)

وينكسو) وقو   »محطة  إلى) فملغرب»)

مدجل أبي فلجعد على طريق جنيفر0)

أبي) (25363  -  713 رقم) فلجهوية 

فلجعد))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( فلجعد) بابي  فالبتدفئية 

 نا ر)2321)تحت رقم)1.

444I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

OUBA-CONSEIL-SARL-AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

OUBA-CONSEIL-SARL-AU

فلتحويل فلثاني لللقر فالآتلاعي 

للشركة
قرر) (21/12/2020 بتاريخ) (: أوال)

فلسيد فحلد فوباري فلشريك فلفريد)

وفملسيب فلفريد لشركة

 OUBA-CONSEIL-SARL-AU

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  (،
 13.333 رأسلالها) فريد،) بشريك 

 رهم،) وآد مقرها فالآتلاعي بلتجر)
فقامة) فالر�سي)) )فلطابق  (24 رقم)

فلحلرفء،)شارع عالل فلفا�سي))ص.ب.)

مقيد0) فكا  ر،) فلرب د فلرئي�سي)) (953

بالسجل فلتجاري تحت عد )28.337 

ما) بأكا  ر،) فلتجارية  فملحكلة  لدى 

 لي):

-1)تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة)

فلى فلعنوفن فلجد د فالتي):))))

فملحل فلتجاري رقم)2))فمليزفنين)،

فلرحيم) عبد  شارع  نوفر0،) إقامة 

فلرب د) (953 )ص.ب.) بوعبيد،)

فلرئي�سي)،)مد نة أكا  ر،
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فلقانون) من  (4 فلفصل) -2تعد ل 
باملقر) فملتعلق  للشركة  فألسا�سي 

فالآتلاعي للشركة،)
فألسا�سي) فلقانون  -3تحيين 

للشركة.))
فال دفع) فنجاز  تم  (: ثانيا)
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
بتاريخ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بأكا  ر  فلتجارية  فملحكلة 

15/01/2021)تحت عد ))97923.  
ملخص قصد فلنشر

فحلد) (: فلقانوني) فلفريد  فملسيب 
فوباري

445I

STE FIDUCONFIANCE

 LA MAROCAINE DES
 PONTS ET CHAUSSES SIGLE

MDPC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 LA MAROCAINE DES PONTS
 ET CHAUSSES SIGLE MDPC

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

 A 0وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار
رقم 2 فقامة نجا0 حي بدر فاس - 

33333 فاس فملغرب .
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.64319

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 17) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«933.333) رهم»)أي من)»133.333 
عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)104/021.
446I

CABINET BADREDDINE

KAY INGETUDE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيب0 1 فقامة هني فلشقة 

رقم 1 ، 3، مرفكش فملغرب
KAY INGETUDE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي أبوفب 
مرفكش علار0 ل83 فلطابق فالول 
فلشقة رقم 35 - 43333 مرفكش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
113235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2321 أكتوبر) (23
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 KAY (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.INGETUDE
--مكتب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدرفسات وفالبحاث.
فلعلليات) آليع  فلعلوم  -وعلى 
فملدنية،)فلتجارية،)فملالية،)فلصناعية)
ترتبط بصفة) فلتي قد  وفلعقارية 
مباشر0 أو غيب مباشر0 بغرض فلشركة)
وفلتي من شأنها تطوير غرض فلشركة.
أبوفب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فالول) فلطابق  ل83) علار0  مرفكش 
مرفكش) (43333  -  35 رقم) فلشقة 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 KAY INGETUDE فلشركة)
133) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بنشلحة نوفل عنوفنه)ف))*)

43333)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بنشلحة نوفل عنوفنه)ف))*)

43333)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119486.
447I

PETROMIUM

PETROMIUM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

PETROMIUM
رقم 139 ، قطاع 2 ، تجزئة قرطبة ، 

53333، مكناس فملغرب
PETROMIUM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 139 
، قطاع 2 ، تجزئة قرطبة  - 53333 

مكناس  فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

51889
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (12
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PETROMIUM
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملحروقات لحساب فلغيب.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)139 
 53333 (- ( 2)،)تجزئة قرطبة) ،)قطاع)

مكناس))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عاللي جالد)):))5.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 5.333 ( (: ( عاللي  ونس) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عاللي جالد))عنوفنه)ف))رقم)

19،زنقة فلفقيه فلقري حي فلسعا 0)

53333)مكناس))فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( عاللي  ونس) فلسيد 
رياض فألندلس فلقصبة حي) (،9 رقم)

فلرياض)13133)فلرباط))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عاللي جالد))عنوفنه)ف))رقم)

19،زنقة فلفقيه فلقري حي فلسعا 0)

53333)مكناس))فملغرب

عنوفنه)ف)) ( عاللي  ونس) فلسيد 
رياض فألندلس فلقصبة حي) (،9 رقم)

فلرياض)13133)فلرباط))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)95.

448I

PRESTACOMPTA

B E C MULTISERVICES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

فلطابق فألول ,تجزئة فملسيب0 رقم 

 CHICHAOUA، 0373,  شيشاو

41333، شيشاو0 فملغرب

B E C MULTISERVICES شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر أرطال 

بوشتى آلاعة فنفيفة ف لنتانوت - 

41353 ف لنتانوت فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 24) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 B E C (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.MULTISERVICES
غرض فلشركة بإ جاز):)))-1)مقاول)

نقل فلبضائع وطنيا و  وليا
  -2مقاول تسييب فلخدمات))تسييب)

فملخلفات)))
   -3مقاول إ فر0 فلصرف فلصحي)

و فملرفحيض
حل) و  فملساعد0  -4مقاول     

فملشكالت).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر أرطال)
(- ف لنتانوت) فنفيفة  آلاعة  بوشتى 

41353)ف لنتانوت فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
((: فملزو�سي) جد جة  فلسيد0 
133) رهم) بقيلة) حصة  (13.333

للحصة).
(: فملزو�سي) جد جة  فلسيد0 

13333)بقيلة)133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فملزو�سي) جد جة  فلسيد0 
عنوفنه)ف)) وفر ف ت منصور مزوضة)

شيشاو0)41333)شيشاو0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلعوف   فبرفهيم  فلسيد 
شيشاو0) مزوضة  منصور  ف ت   وفر 

41333)شيشاو0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بامنتانوت))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)24/2021.
449I

STE TIB COMPT SARL AU

LA BRIOCHE DE LUXE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 
35 ، 63333، وآد0 فملغرب

LA BRIOCHE DE LUXE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طريق تاز0 
ساحة 3 مارس علار0 رقم 31 مجلع 
ب  فلطابق فالر�سي رقم 123 63333 

وآد0 فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.33637

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
رفع) تم  (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 
رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)»84.333 
إلى) »15.333) رهم») أي من)  رهم»)
:))تقد م) «99.333) رهم»)عن طريق)

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)147.
453I

build(work

ANDALOUSSA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

build(work
حي فلهناء 3 زنقة 37 رقم 67 فلشقة 

رقم 3 طنجة ، 93333، طنجة 
فملغرب

ANDALOUSSA شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

 RES : وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 RACHIDA(RUE(LISBONE 4
 ETAGE(N 17 CHEZ(MME

 TOUEAR(SOUAD(TANGER -
.90000 TANGER(MAROC

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.42445
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2321 35) نا ر) في) فملؤرخ 
ذفت) شركة  (ANDALOUSSA حل)
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 
 RES RACHIDA RUE فإلآتلاعي)
 LISBONE 4 ETAGE N 17 CHEZ
 MME TOUEAR SOUAD TANGER
TANGER MAROC 93333 -)نتيجة)

. KORONAل
و عين:

و) فلطوير  ( فبرفهيم) فلسيد)0))
طنجة) (93333 فسبانيا) عنوفنه)ف))

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و) أجد م  ( فيصل) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))حي فلعزيفات زنقة)92)رقم)
فملغرب) طنجة  (93333 طنجة) (42

كلصفي))0))للشركة.
و) زكاري  ( محسن) فلسيد)0))
رقم) (92 زنقة) فلعزيفات  عنوفنه)ف))
فملغرب) طنجة  (93333 طنجة) (43

كلصفي))0))للشركة.
فلجلعية) فنعقا   تم  قد  و 
وفي) (2321 35) نا ر) فلختامية بتاريخ)
 RES RACHIDA RUE LISBONE
 4 ETAGE N 17 CHEZ MME
 TOUEAR SOUAD TANGER -

.93333 TANGER MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238.
451I

STE FIDU-LIDOU SARL

EVO PLUS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

EVO PLUS شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 42 

فلطابق فلسفلي تجزئة تغات 2 تغات 

- 33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 EVO (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PLUS

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 AGENCE D’EVENEMENTIEL ET

.MARKETING(,(NÉGOCIANT
 42 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلطابق فلسفلي تجزئة تغات)2)تغات)

- 33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: عليك) فلسيد  ونس 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) عليك  فلسيد  ونس 
رقم)42)تجزئة تغات)2)تغات)33333 

فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) عليك  فلسيد  ونس 
رقم)42)تجزئة تغات)2)تغات)33333 

فاس فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)177/2021.

452I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

1-STORE ADRAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب تسلية فلشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STORE ADRAR-1 شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي فلطابق 

فالر�سي علار0 مروى حي فلسالم 

فكا  ر - 83333 فكا  ر فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

45655

)بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) (2321 13) نا ر) في) فملؤرخ 

 1-STORE« من) فلشركة  تسلية 

. »STORE ADRAR«(إلى(«ADRAR

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97934.

453I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

OUBA-CAROUBE-SARL-AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

OUBA-CAROUBE-SARL-AU

فلتحويل فلثاني لللقر فالآتلاعي 

للشركة
قرر) (21/12/2020 ( بتاريخ) (: أوال)

فلسيد فحلد فوباري فلشريك فلفريد)

وفملسيب فلفريد لشركة.

 OUBA-CAROUBE-SARL-AU
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  (،
 5.333.333 رأسلالها) بشريك فريد،)
 رهم،) وآد مقرها فالآتلاعي بلتجر)
فقامة) فالر�سي)) )فلطابق  (23 رقم)
فلحلرفء،)شارع عالل فلفا�سي))ص.ب.)
مقيد0) فكا  ر،) فلرب د فلرئي�سي)) (953
بالسجل فلتجاري تحت عد )28313 
ما) بأكا  ر،) فلتجارية  فملحكلة  لدى 

 لي):
-1)تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة)

فلى فلعنوفن فلجد د فالتي):))))
فملحل فلتجاري رقم)2)فلسفلي)،

فلرحيم) عبد  شارع  نوفر0،) إقامة 
بوعبيد،)ص.ب.)953)فلرب د فلرئي�سي،)

مد نة أكا  ر،
فلقانون) من  (4 فلفصل) -2تعد ل 
باملقر) فملتعلق  للشركة  فألسا�سي 

فالآتلاعي للشركة)،)
فألسا�سي) فلقانون  -3تحيين 

للشركة.)
فال دفع) فنجاز  تم  (: ثانيا)
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
بتاريخ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بأكا  ر  فلتجارية  فملحكلة 

15/01/2021)تحت عد )97926 .  
ملخص قصد فلنشر

فحلد) (: فلقانوني) فلفريد  فملسيب 
فوباري

454I

CAF MANAGEMENT

AML PROMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT
فلزنقة 37 فلرقم 17 حي فلهناء ، 
23213، فلدفر فلبيضاء فملغرب
AML PROMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تقاطع 
شارع موزفر و شارع أنفا فلطابق 
فلسابع - 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AML (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.PROMO
ـ)فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري
-)بيع وشرفء)فألرف�سي

-)فلبناء)و فلتجهيز.
تقاطع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) أنفا  شارع  و  موزفر  شارع 
فلبيضاء) فلدفر  (23333 (- فلسابع)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
 7.333 ( (: ملريني) محلد  فلسيد 
حصة بقيلة)733.333) رهم للحصة)
 3.333 ( (: ملريني) عدنان  فلسيد 
حصة بقيلة)333.333) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ملريني  محلد  فلسيد 
 13 فلشقة) فلبخاري  فإلمام  زنقة  (،2
فلبيضاء) فلدفر  (23333 فملعاريف)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) ملريني  عدنان  فلسيد 
فلدفر) (23333 ( بولو) (4 حي فلجعفري)

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ملريني  محلد  فلسيد 
 13 فلشقة) فلبخاري  فإلمام  زنقة  (،2
فلبيضاء) فلدفر  (23333 فملعاريف)

فملغرب
عنوفنه)ف)) ملريني  عدنان  فلسيد 
فلدفر) (23333 ( بولو) (4 حي فلجعفري)

فلبيضاء)فملغرب.

تم فإل دفع فلقانوني ب-))بتاريخ)12 

 نا ر)2321)تحت رقم)763893.

455I

STE TIB COMPT SARL AU

 ETABLISSEMENT SABIL AL

FALAH PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 

35 ، 63333، وآد0 فملغرب

 ETABLISSEMENT SABIL AL

FALAH PRIVE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلهدى 

شارع بن رشد رقم 73 - 63333 

وآد0 فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.28383

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 25) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«933.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)145.

456I

STE TIB COMPT SARL AU

NB ARCHITECTURE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 

35 ، 63333، وآد0 فملغرب

NB ARCHITECTURE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 
فملهندسين زفوية شارع فبن رشد و 

فالستقالل فلطابق فلخامس 63333 
وآد0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.34323
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
رفع) تم  (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 
رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)»93.333 
إلى) »13.333) رهم») أي من)  رهم»)
«133.333) رهم»)عن طريق):))تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)146.
457I

 فر فالستثلار

HEIMAT TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 فر فالستثلار
شارع موالي سليلان علار0 فملامون 
16 مكتب 2 فملد نة فلعليا ، 14333، 

فلقنيطر0 فملغرب
HEIMAT TRANS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 
فلوحد0 مجلوعة 35 بلوك أ رقم 16 
 grp 14 qt(saada, sidi(yahia 147
 gharb 14250 sidi(yahia(gharb

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.34225

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 نونرب) (39 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
هللا) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 
533)حصة فآتلاعية من) فلعلرفوي)
فلسيد) ( 53.333)حصة لفائد0) أصل)
نونرب) (39 )0))عبد هللا  ريوش بتاريخ)

.2323

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  فالبتدفئية 
31) نا ر)2321)تحت رقم)01/2021.

458I

RM CONSULTING

FOOT GLOVE فوت غلوف
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC
فوت غلوف FOOT GLOVE  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 219 زنقة 
مصطفى فملعاني فلطابق 3 فلدفر 
فلبيضاء - 2333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فوت) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. FOOT GLOVE(غلوف
تصنيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلخياطة) ومستلزمات  فلجوفرب 

وفلنسيج.
 219 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 3 فلطابق) فملعاني  مصطفى  زنقة 
2333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)-)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:

((: فلحسين) بنكرف  ف ت  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (13.333

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلحسين) بنكرف  ف ت  فلسيد 
فقامة) زوال  فميل  شارع  عنوفنه)ف))
 8 4)شقة) فالحفا  مدجل فلف طابق)
23333) فر فلبيضاء) بلفد ر فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلحسين) بنكرف  ف ت  فلسيد 
فقامة) زوال  فميل  شارع  عنوفنه)ف))
شقة) (4 طابق) فلف  مدجل  فالحفا  
فلدفر) (23333 فلبيضاء) بلفد ر  (8

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761349.
459I

zagora(consulting(sarl

SERVICES AIT HMID
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119  شارع محلد فلخامس ، 

47933، زفكور0 فملغرب
SERVICES AIT HMID شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مركز 
فلنقوب - 47933 زفكور0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
2929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2319 ماي) (17
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SERVICES AIT HMID
تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالموفل.
مركز) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلنقوب)-)47933)زفكور0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد لحسن ف ت حليد):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
حليد) ف ت  لحسن  فلسيد 
 47933 فلنقوب) عنوفنه)ف)) وفر 

زفكور0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حليد) ف ت  لحسن  فلسيد 
 47933 فلنقوب) عنوفنه)ف)) وفر 

زفكور0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بزفكور0) فالبتدفئية 

2319)تحت رقم)169.
463I

STE TIB COMPT SARL AU

 ETABLISSEMENT SABIL AL
FALAH PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 
35 ، 63333، وآد0 فملغرب

 ETABLISSEMENT SABIL AL
FALAH PRIVE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلهدى 

شارع بن رشد رقم 73 - 63333 
وآد0 فملغرب.
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تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.28383
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 25) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
لحلو) زينب  ((0( فلسيد) تفويت 
 475 حصة فآتلاعية من أصل) (53
فسيد) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

فبرفهيمي بتاريخ)25) آنرب)2323.
)0)) حيى فبرفهيمي) تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (375
)فلسيد))0))فسيد) 525)حصة لفائد0)

فبرفهيمي بتاريخ)25) آنرب)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)145.

461I

ضلان لالستثلار

GROUP H ELITE SERVICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

ضلان لالستثلار
رقم 6 طريق  فر �سي عي�سى حي 

فعزيب فلزموري ، 46333، فسفي 
فملغرب

GROUP H ELITE SERVICE شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

فلحليدفت جط فزكان كم 8 طريق 
سبت آزولة - 46333 فسفي 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.9971

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2321 37) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«433.333) رهم»)أي من)»133.333 
عن) »533.333) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بآسفي) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)27.

462I

إئتلانيات فلدريوش

ISAI TRANS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

إئتلانيات فلدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92333، فلعرفئش فملغرب

ISAI TRANS SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مجلع 

حساني فقامة فلسعا 0  بلوك ف رقم 

73 - 93363 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ISAI (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TRANS SARL

 Transport(:(غرض فلشركة بإ جاز

 de marchandises pour le compte

. d’autrui

مجلع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بلوك ف رقم) ( حساني فقامة فلسعا 0)

73 - 93363)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( فلسيد ضريف عبد هللا)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد بن حدو سعد):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد ضريف عبد هللا))عنوفنه)ف))
مجلع حساني فقامة فلسعا 0 شقة ف)

رقم)73 93363)طنجة فملغرب.
عنوفنه)ف)) سعد  حدو  بن  فلسيد 

ورزفزفت)45333)ورزفزفت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد ضريف عبد هللا))عنوفنه)ف))
فلسعا 0)) فقامة  حساني  مجلع 

92333)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)436.

463I

CAF MANAGEMENT

ARGOS MARKETING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CAF MANAGEMENT
فلزنقة 37 فلرقم 17 حي فلهناء ، 
23213، فلدفر فلبيضاء فملغرب

ARGOS MARKETING شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13، شارع 
سيدي محلد بن عبد هللا - 23333 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.94763

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 15) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) ( (ARGOS MARKETING
وعنوفن) 433.333) رهم  رأسلالها)
شارع سيدي) (،13 مقرها فإلآتلاعي)
فلدفر) (23333 (- محلد بن عبد هللا)
توقف) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

نشاط فلشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب)13،)شارع)
 23333 (- سيدي محلد بن عبد هللا)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:
و) فلوزفني  ( أمنية) فلسيد)0))
محلد) سيدي  شارع  (،13 عنوفنه)ف))
فلببضاء) فلدفر  (23333 عبد هللا) بن 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763813.

464I

STE TIB COMPT SARL AU

SABIL TRAVEL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 
35 ، 63333، وآد0 فملغرب

SABIL TRAVEL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

منيوي 26 فلطابق فلثاني شقة رقم 
36 حي فلقدس - 63333 وآد0 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.33837

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.133.333) رهم»)
 1.233.333« إلى) «133.333) رهم»)
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)148.

465I
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RM CONSULTING

LAO SOCKS الو صوكس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC
الو صوكس LAO SOCKS شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 219 زنقة 

مصطفى فملعاني فلطابق 3 فلدفر 
فلبيضاء - 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.458615

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) ( (LAO SOCKS صوكس) الو 
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي)219)زنقة مصطفى)
(- فلبيضاء) فلدفر  (3 فلطابق) فملعاني 
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23333

ل):)صعوبة فملزفولة.
 219 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 
زنقة مصطفى فملعاني فلطابق)3)فلدفر)
فلبيضاء) فلدفر  (23333 (- فلبيضاء)

فملغرب.)
و عين:

و) ( ف ت بنكرف) ( فلحسين) فلسيد)0))
فقامة) زوال  فميل  شارع  عنوفنه)ف))
شقة) (4 طابق) فلف  مدجل  فالحفا  
فلدفر) (23333 فلبيضاء) بلفد ر  (8
فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761394.

466I

 فر فالستثلار

HEIMAT TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

 فر فالستثلار
شارع موالي سليلان علار0 فملامون 
16 مكتب 2 فملد نة فلعليا ، 14333، 

فلقنيطر0 فملغرب
HEIMAT TRANS شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالآتلاعي حي 
فلوحد0 مجلوعة 35 بلوك أ رقك 16 
sidi(yahia(gharb 14250 سيدي 

 حيى فلغرب .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.34225

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2323 نونرب) (39 فملؤرخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدو 0»)إلى)»شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)

فلوحيد».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  فالبتدفئية 
31) نا ر)2321)تحت رقم)01/2021.

467I

STE TIB COMPT SARL AU

CLINIQUE EST OUJDA
إعالن متعد  فلقرفرفت

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 
35 ، 63333، وآد0 فملغرب

CLINIQUE EST OUJDA »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 7 شارع 
بالحسين - 63333 وآد0 فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.34371
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
2323)تم فتخاذ) 14) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

قرر فلجلع فلعام فالستثنائي فن كل)

فلوثائق فلتجارية و فملصرفية  جب فن)

للسيد ن) مشتبكين  توقيعين  تحلل 

أو) هشام  وبنطلب  سعيد  بنيخلف 

فلسيد ن بنيخلف سعيد وعزيز عبد)

فلوهاب أو فلسيد ن بنطالب هشام)

وعزيز عبد فلوهاب

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:16 رقم) بند 

و) فلتجارية  فلوثائق  كل  ( ما لي:)

توقيعين) تحلل  فن  فملصرفية  جب 

سعيد) بنيخلف  للسيد ن  مشتبكين 

وبنطلب هشام أو فلسيد ن بنيخلف)

سعيد وعزيز عبد فلوهاب أو فلسيد ن)

بنطالب هشام وعزيز عبد فلوهاب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)149.

468I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE N.K ASSISTANCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur

 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC

STE N.K ASSISTANCE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل رقم 

2 تجزئة فلوفاق رقم 287 طريق 

عين فلسلن زوفغة  - 33333 فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (39

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.N.K ASSISTANCE

-نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالسعافات) تقد م  (– فالسعافات)

(– فملوتى) و  فملر�سى  نقل  (– فألولبة)

فألالت) و  فأل وفت  كرفء) و  بيع,شرفء)

تصد ر) (- متنوعة) جدمات  فلطبية 

وفستيبف )

وبصفة عامة مختلف فلعلليات) (

فملنقولة) فلعقارية  فملالية,) فلتجارية,)

و غيب فملنقولة فلتي من شأنها توسيع)

نشاط فلشركة)

محل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم)2)تجزئة فلوفاق رقم)287)طريق)

فاس) (33333 (- ( عين فلسلن زوفغة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (334 ( (: فلسيد ربيع جد م)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد محسن فتاح):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد0 مريم جد م):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 28 فلسيد ربيع جد م عنوفنه)ف))
فاس) (33333 فرح) حي  فنوفل  زنقة 

فملغرب.

عنوفنه)ف)) فتاح  محسن  فلسيد 

 2 فلشقة) (114 رقم) فلنخيل  فقامة 
زنقة طورينو حي فلوفاء)طريق صفرو)

33333)فاس فملغرب.

فلسيد0 مريم جد م عنوفنه)ف))28 
زنقة فنوفل حي فرح شارع فبن فالثيب)

33333)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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عنوفنه)ف)) فتاح  محسن  فلسيد 
 2 فلشقة) (114 رقم) فلنخيل  فقامة 
زنقة طورينو حي فلوفاء)طريق صفرو)

33333)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3647.

469I

STE CISS SARL

DOUYA MOD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE CISS SARL
 CENTRE DES TRES PETITES
 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV
 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT(SAIS(FES،
30000، FES(MAROC

DOUYA MOD شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 
فلسفلي فقامة هبة  رقم 117 فاس 

فاس 33333 فاس فملغرب 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65237
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 16) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DOUYA MOD
صناعة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتقليد ة لللالبس)
فالشغال فملختلفة

فلتجار0.
فلطابق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فاس) (117 رقم) ( فلسفلي فقامة هبة)

فاس)33333)فاس فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 53 ( (: فلسيد0 سليحة فلرفشدي)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

53)حصة) ( (: فلسيد منيب فلبخاري)
بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلرفشدي) سليحة  فلسيد0 
آبل) تجزء0  (69 فلرقم) عنوفنه)ف))

تغات فاس)33333)فاس فملغرب.
عنوفنه)ف)) فلبخاري  منيب  فلسيد 
فاس) تغات  آبل  تجزء0  (69 فلرقم)

33333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرفشدي) سليحة  فلسيد0 
آبل) تجزء0  (69 فلرقم) عنوفنه)ف))

تغات فاس)33333)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3535.
473I

M F B C

فيزا برود
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

M F B C
134 ز فوية شا رع فوال   زيا ت و زتقة 
فسوف ت علا ر B  0 فلطا بق 4 رقم 7 

 ،23533 ،
فلد ف ر فلبيضا ء فملغر ب

فيزف برو  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1 زنقة 
فبن  ونس - 23533 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 غشت) (27 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«233.333) رهم»)أي من)»133.333 
عن) »333.333) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)751343.
471I

FIDUCO TANTAN

BENDNANE LOGISTIQUE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
  BENDNANE LOGISTIQUE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلشيخ 
عبدفتي - 82333 طانطان فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 16) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. BENDNANE LOGISTIQUE
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
لبضائع لحساب فلغيب)-)فلنقل فلدولي)

-)كرفء)فملعدفت).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فلشيخ)

عبدفتي)-)82333)طانطان فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فمحلد) بندنان  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فمحلد  بندنان  فلسيد 
 82333 ( تكيب ا) حي  (31 زنقة) (13

طانطان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فمحلد  بندنان  فلسيد 
 82333 ( تكيب ا) حي  (31 زنقة) (13

طانطان فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بطانطان))بتاريخ)31) آنرب)

2323)تحت رقم)289.

472I

SAMIR FIDUCIAIRE

مصبرات وليلي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

مصربفت وليلي  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مركز 

فالشغال فلفالحية، طريق فلدجيسة، 

- 53533 مكناس فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.18547

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2323 نونرب) (19 فملؤرخ في)

فلحو) مسيب آد د للشركة فلسيد)0))

صابوري كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)223.

473I
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SAMIR FIDUCIAIRE

AMI FIDEL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

AMI FIDEL شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

4، فلشقة 23، فلطابق 4، تجزئة 

فليسر، سيدي بوزكري - 53533 

مكناس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.29537

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 

31) آنرب) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة) رأسلال  رفع  تم  (2323

»6.333.333) رهم») قدره) بلبلغ 

إلى) »14.333.333) رهم») من) أي 

طريق) عن  «23.333.333) رهم»)

فلشركة) مع   ون  مقاصة  إآرفء) ( (:

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)53.

474I

SAMIR FIDUCIAIRE

H.T.C BAZZI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 H.T.C BAZZI

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملحل 

فلكائن ف ت فمحند ف ت بوميدفن، 

عين تاوآطات، - 53533 مكناس 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.47717

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 نونرب) (26 فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد)H.T.C BAZZI))مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

فلكائن) فملحل  فإلآتلاعي  مقرها 

عين) بوميدفن،) ف ت  فمحند  ف ت 

53533)مكناس فملغرب) (- تاوآطات،)

نتيجة ل):)فلحل فملسبق للشركة.

فملحل) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

بوميدفن،) ف ت  فمحند  ف ت  فلكائن 

مكناس) (53533 (- تاوآطات،) عين 

فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))فمنة)))ناجي و عنوفنه)ف))

موالي) (38 رقم) ف  زنقة  فلحفر0  حي 

مكناس) (53533 زرهون) ف ريس 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)13.

475I

SAMIR FIDUCIAIRE

املركب السياحي املنتزه
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

فملركب فلسياحي فملنتزه شركة

 ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تعاونية 
فلنية، مجاط، بوفكرفن - 53533 

مكناس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.36669

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 نونرب) (33 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «5.333.333) رهم»)
«4.333.333) رهم»)إلى)»9.333.333 
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
فملقدفر) فملحد 0  فلشركة   مع   ون 

و فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)55.
476I

فلفا�سي حسناء

CONTRA SOUMAR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلفا�سي حسناء
27 زنقة فنفا فلحسيلة ، 32333، 

فلحسيلة فملغرب
CONTRA SOUMAR شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 4 
مكرر قيسارية أشرقي عالل زنقة 
حجر0 فلنكور - 32333 فلحسيلة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 26) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية):
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CONTRA SOUMAR
غرض فلشركة بإ جاز):)فألشغال و)

فملرفقبة تحت مائية
جدمات مينائية
جدمات بحرية.

 4 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
زنقة) عالل  أشرقي  قيسارية  مكرر 
فلحسيلة) (32333 (- فلنكور) حجر0 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: منيب) بوفتاس  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) منيب  بوفتاس  فلسيد 
فلقصر) آلاعة  فملجاز  فلقصر  مركز 
93363)طنجة) فملجاز فلفحص فنجر0)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) منيب  بوفتاس  فلسيد 
فلقصر) آلاعة  فملجاز  فلقصر  مركز 
93363)طنجة) فملجاز فلفحص فنجر0)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالحسيلة))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)-.
477I

SAMIR FIDUCIAIRE

مجموعة الفتح املبين للتعليم 
الخاص

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تغييب فلسنة فملالية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
مجلوعة فلفتح فملبين للتعليم 

فلخاص »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0»
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وعنوفن مقرها فالآتلاعي: ور 0 2، 

شارع فلزيتون،  - 53533 مكناس 

فملغرب.

»تغييب فلسنة فملالية»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.51325

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)23)نونرب)2323
تقرر تغييب فلسنة فملالية:)إلى فألول)

من شتنرب من كل سنة و تنتهي نها ة)

شهر غشت من فلسنة فملوفلية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)56.

478I

LA DILIGENCE COMPTABLE

SOTRADGHA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة عبد فلعزيز فلثعالبي شارع 

عالل بن عبد هللا فلطابق فلثاني 

فملكتب رقم 14 فاس ، 33333، 

فاس فملغرب

SOTRADGHA شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 16 

شارع فلكرفمة زنقة مدريد فلزهور 1 

فاس - 33323 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOTRADGHA
أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة و أشغال فلبناء).
 16 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 1 شارع فلكرفمة زنقة مدريد فلزهور)

فاس)-)33323)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ف ريس) غازي  فلسيد 
حصة بقيلة)100,00) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ف ريس  غازي  فلسيد 
حي فلسالم عين قا وس)) (38 13زنقة)

33313)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ف ريس  غازي  فلسيد 
حي فلسالم عين قا وس)) (38 13زنقة)

33313)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)175.

479I

SAMIR FIDUCIAIRE

البون ديريكسيون
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
البون   ريكسيون شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فملتنبي، رقم 13، فلرياض - 53533 
مكناس فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.53197

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 نونرب) (19 في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«433.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »533.333) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)219.

483I

SAMIR FIDUCIAIRE

ايريدان تور
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

ف ريدفن تور شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلعلار0 

13.س، فلعلار0 3، فالسلاعيلية 

2، شارع فلجيش فمللكي - 53533 

مكناس فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.49945

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)33)نونرب)2323)تم))تحويل))

للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

(،3 فلعلار0) 13.س،) »فلعلار0) من)

فالسلاعيلية)2،)شارع فلجيش فمللكي)-)

53533)مكناس فملغرب»)إلى)»فملكتب)

فلعلار0) فلسابع،) فلطابق  (،25 رقم)

ساحة) فلقنيطر0،) بشارع  فلكائن 

مكناس)) (53533 (- م.ج) شتنرب،) (2

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)186.

481I

PRO-ACCOUNTING

AMOV GROUP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

PRO-ACCOUNTING
13 زنقة فلحرية فلطابق 3 شقة رقم 
6 ، 23333، فلدفر فلبيضاء فملغرب
AMOV GROUP شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كلم 
 214C 13 طريق فلجد د0 رقم

فلطابق فلثاني ليساسفة - 23193 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.427679
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)21) آنرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 214C 13)طريق فلجد د0 رقم) »كلم)
 23193 (- ليساسفة) فلثاني  فلطابق 
شارع) (83« إلى) فملغرب») فلدفرفلبيضاء)
فلثالث) فلطابق  سليلان  موالي 
 23253 (- 25)عين فلسبع) مكتب رقم)

فلدفرفلبيضاء))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)931.

482I

Cabinet(Comptable(Marzofid

SOCIETE TRCAM SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE TRCAM SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 
فملوآو  في ماعطى هللا رقم 2337 
محاميد مرفكش - 43333 مرفكش 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.45685

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)15)أكتوبر)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
رقم) هللا  ماعطى  في  فملوآو   »محل 
 43333 (- مرفكش) محاميد  (2337
رقم9  »علار0  إلى) فملغرب») مرفكش 
شقة) (1 رقم) مكتب  فلثالت  فلطابق 
(- ( تكيوين) فلربكة  إقامة  (12 رقم)

83652)أكا  ر))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113.

483I

MELIUS CONSULTING

 SOCIETE DE CONSEIL EN
 ORGANISATION ET EN

MANAGEMENT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
فلطابق فلثاني ، مكتب رقم 3 ألزفس 

لورين، 23123، فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

 SOCIETE DE CONSEIL EN
 ORGANISATION ET EN

MANAGEMENT شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39، 

شارع الال  اقوت ، فلطابق فلخامس 
، سيدي بليوط - 23523 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.343355

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 SOCIETE DE ذفت فلشريك فلوحيد)

 CONSEIL EN ORGANISATION

مبلغ) ( (ET EN MANAGEMENT

وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

الال) شارع  (،39 فإلآتلاعي) مقرها 

سيدي) (، فلخامس) فلطابق  (،  اقوت)

بليوط)-)23523)فلدفر فلبيضاء)فملغرب)

نتيجة ل):)وقف نشاط فلشركة.

(،39 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 

فلطابق فلخامس) (، شارع الال  اقوت)

فلدفر) (23523 (- بليوط) سيدي  (،

فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) ) ون�سي  محلد رضا) فلسيد)0))

شارع فيكتور هوغو) (، (98 عنوفنه)ف))

،)فلطابق)6)،)فلشقة)11 23133)فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763764.

484I

EL BAY MOLEN

EL BAY MOLEN - EBM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EL BAY MOLEN

 Rue(amine(raihani(N 1 ASILAH ،

900050، ASILAH(MAROC

EL(BAY(MOLEN - EBM شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فمين فلريحاني رقم فصيلة - 93353 

فصيلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

935

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 EL BAY(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.MOLEN - EBM

و) تجار0  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

صناعة فملثلجات.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 93353 (- فمين فلريحاني رقم فصيلة)

فصيلة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 53.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فزروق محلد):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فزروق محلد عنوفنه)ف))حي)

مرج بوطيب فالعلى رقم)16)ف فصيلة)

93353)فصيلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فزروق محلد عنوفنه)ف))حي)

مرج بوطيب فالعلى رقم)16)ف فصيلة)

93353)فصيلة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( باصيلة) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)37.

485I

SAMIR FIDUCIAIRE

الغروند بوكل
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

الغروند بوكل شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملحل رقم  

1، علار0 فملهدي، شارع سبو،

 م.ج - 53533 مكناس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.33369

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 نونرب) (23 فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد الغروند بوكل))مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

(،1 ( رقم) فملحل  فإلآتلاعي  مقرها 

(- م.ج) سبو،) شارع  فملهدي،) علار0 

(: ل) نتيجة  فملغرب  مكناس  (53533

فلحل فملسبق للشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب فملحل رقم))

1،)علار0 فملهدي،)شارع سبو،)م.ج)-)

53533)مكناس فملغرب.)

و عين:

و) حسين  ( ( محلد) فلسيد)0))
يعقوب) شارع  (،18 رقم) عنوفنه)ف))

مكناس) (53533 م.ج) فملنصور،)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)35.
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kgh(consulting(maroc

FASSI FIHRI ARCHITECTS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

kgh(consulting(maroc
144 شارع محلد سليحة ، 23333، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
 FASSI FIHRI ARCHITECTS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 283 شارع 
زركتوني فلطابق 6 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملللكة فملغربية
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
763175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 25) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 FASSI (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.FIHRI ARCHITECTS
هندسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

معلارية.
 283 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 23333  6 فلطابق) زركتوني  شارع 

فلدفر فلبيضاء)فملللكة فملغربية.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
2.570.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
(: جالد) فلفهري  فلفا�سي  فلسيد 

25733)بقيلة)133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
جالد) فلفهري  فلفا�سي  فلسيد 
بارفنفا) ليبي  شارع  (38 ( ( عنوفنه)ف))
فملللكة) فلدفر فلبيضاء) (23333 ( أنفا)

فملغربية.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

جالد) فلفهري  فلفا�سي  فلسيد 

بارفنفا) ليبي  شارع  (38 ( ( عنوفنه)ف))

فملللكة) فلدفر فلبيضاء) (23333 ( أنفا)

فملغربية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 34 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763175.

487I

patisserie(talibi

كونستريكسيون املوفق
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

construction el mowafak

12 حي جالد فبن فلوليد فلطابق 

3 رقم 6 طنجة ، 93333، طنجة 

فملغرب

كونستب كسيون فملوفق شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

فلعزيزية  حي رويوم فلعربية 

فلسعو  ة فلطابق 3 رقم 23 طنجة  

- 93333 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

134723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 15) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

كونستب كسيون فملوفق.

فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفالعلال فملختلفة).

فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلعزيزية))حي رويوم فلعربية فلسعو  ة)
 93333 (- ( طنجة) (23 رقم) (3 فلطابق)

طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فحلد فملوفق):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فملوفق  فحلد  فلسيد 

 93333 ( فلحسيلة) بوتليم  سيدي 

طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فملوفق  فحلد  فلسيد 

 93333 ( فلحسيلة) بوتليم  سيدي 

طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

مارس) (36 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)1982.

488I

SAMIR FIDUCIAIRE

العقالء
إعالن متعد  فلقرفرفت

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

فلعقالء »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: علار0 

فلكرفم، رقم 13، فملحل رقم 1، 

كاميليا، طريق فكورفي - 53533 

مكناس فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.25145

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

2323)تم فتخاذ) 38) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

فلذي  نص على) قرفر رقم وفحد:)
ما لي:)تحويل فملقرفالآتلاعي للشركة

فلذي  نص على) فثنان:) قرفر رقم 
فلحصص:) بيع  على  فملوففقة  ما لي:)
مللوكة) فآتلاعية  حصة  بيع5433)
عبد) فلعزوزي  فلسيد  طرف  من 
طيبي) فلد ن،) عز  فلعزوزي  فلوفحد،)
فلسيد) لفائد0  محلد  زكرياء،طيبي 

زهيب قيوح
على) فلذي  نص  ثالثة:) رقم  قرفر 
فلسيد) آد د:) شريك  قبول  ما لي:)
زهيب قيوح فلحامل للبطاقة فلوطنية)

 فل983178
فلذي  نص على) قرفر رقم أربعة:)
فستقالة فملسيب ن فلقدفمى و) ما لي:)
فلسيد) ( للشركة) تعيين مسيب آد د 
زهيب قيوح فلحامل للبطاقة فلوطنية)

 فل983178
فلذي  نص) جلسة:) رقم  قرفر 
فلقانوني) فلشكل  تحويل  ما لي:) على 

للشركة فلى ش.م.م بشريك وحيد
فلذي  نص) ستة:) رقم  قرفر 
فلقانون) صياغة  فعا 0  ما لي:) على 

فالسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)
(،84 رقم) للشركة:) فالآتلاعي  فملفر 

زنقة كيفا،)م.ج،)مكناس
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
فلشركة) رأسلال  فلشركة:) رأسلال 
543333.33) رهم مقسلة فلى)5433 
مللوكة) 133) رهم  فئة) من  حصة 

كاملة للسيد زهيب قيوح
على) فلذي  نص  (:15 رقم) بند 
ما لي:)تسيب فلشركة من طرف فلسيد)
زهيلر قيوح فلحامل للبطاقة فلوطنية)

 فل)983178
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
شركة) للشركة:) فلقانوني  فلشكل 

محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)187.
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RYS CONSULTING

KAOUTAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

RYS CONSULTING
235 شارع أبي  فر فلغفاري 

فلطابق فلتاني سيدي فلربنو�سي  
فلدفرفلبيضاء ، 23633، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
KAOUTAR شركة مدنية عقارية 
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 14 زنقة 

رويان عين فلذ اب  - 23183 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.733.333) رهم»)
 1.833.333« إلى) «133.333) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.

493I

RYS CONSULTING

MOUAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

RYS CONSULTING
235 شارع أبي  فر فلغفاري 

فلطابق فلتاني سيدي فلربنو�سي  
فلدفرفلبيضاء ، 23633، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
MOUAD شركة مدنية عقارية
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 14 

زنقة رويان عين فلذ اب - 23183 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.433.333) رهم»)
 1.533.333« إلى) «133.333) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.

491I

RYS CONSULTING

NORA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

RYS CONSULTING
235 شارع أبي  فر فلغفاري 

فلطابق فلتاني سيدي فلربنو�سي  
فلدفرفلبيضاء ، 23633، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
NORA شركة مدنية عقارية

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 14 
زنقة رويان عين فلذ اب - 23183 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.333.333) رهم»)
 1.133.333« إلى) «133.333) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
492I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

SAHIL ALHOCEIMA
إعالن متعد  فلقرفرفت

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع آبل هربي ,فمزورن ، 
32253، فلحسيلة فملغرب

SAHIL ALHOCEIMA »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي ف ت 
مو�سى و علر فمزورن  - 32253 

فلحسيلة فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.2769

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)13) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
فملصا قة على تفويت فلسيد) ما لي:)
حصة) فلدرفزي1333) فلكريم  عبد 
وذلك) (1333 فصل) من  فآتلاعية 

فآتلاعية)) حصة  (533 (: كالتالي)

فشهبار) مصطفى  ( فلسيد) لفائد0 

فلحامل لبطاقة فلتعريف)R93714)و)

533)حصة فآتلاعية لفائد0 فلسيد)

لبطاقة) فلحامل  فلدرفزي  سفيان 

R298245(فلتعريف رقم

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فملصا قة على تحول فلشكل فلقانوني)

مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 

محدو 0 ذفت شريك وحيد فلى شركة)

متعد 0) ( محدو 0) مسؤولية  ذفت 

فلشركاء

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تجد د فتب0 تسيب فملسيب عبد فلكريم)

فلدرفزي  ون تحد د فملد0

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

غيب) ملد0  فلتسيب  صالحيات  تفويض 

محد 0 للشريك مصطفى فشهبار

على) فلذي  نص  (:5 رقم) قرفر 

فلنظام) ( فملصا قة على تحيين) ما لي:)

فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

مسؤولية) ذفت  شركة  هي  فلشركة 

محدو 0 متعد 0 فلشركاء

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

ساهم في فلشركة):)-)فشهبار مصطفى)

رقم) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

نقدف بلبلغ جلسون فلف) (R93714

فلحامل) سفيان  فلدرفزي  (- و)  رهم 

 R298245 رقم) فلتعريف  لبطاقة 

نقدف بلبلغ جلسون فلف  رهم

على) فلذي  نص  (:7 رقم) بند 
ما لي:)رأسلال فلشركة حد  في مائة)

ملنوح للشركاء)حسب) (، فلف  رهم)

 533 فشهبار مصطفى) (- (: مساهلتهم)

سفيان) فلدرفزي  (- فآتلاعية) حصة 

533)حصة فآتلاعية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالحسيلة))بتاريخ)38) نا ر)

2321)تحت رقم)37.

493I

SAMIR FIDUCIAIRE

ايريدان درايف
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
ف ريدفن  رف ف شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلعلار0 
13.س، فلشقة 3، فالسلاعيلية 

2، شارع فلجيش فمللكي، - 53533 
مكناس فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.42631
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)33)نونرب)2323)تم))تحويل))
للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
(،3 فلشقة) 13.س،) »فلعلار0) من)
فلجيش) شارع  (،2 فالسلاعيلية)
فمللكي،)-)53533)مكناس فملغرب»)إلى)
فلسابع،) فلطابق  (،26 رقم) »فملكتب 
فلقنيطر0،) بشارع  فلكائنة  فلعلار0 
 53533 (- م.ج) سبتلرب،) (2 ساحة)

مكناس))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)218.

494I

SAMIR FIDUCIAIRE

بيناطراف
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
بيناطرفف شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فالآتلاعي 176، 
فكدفل - 53533 مكناس فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.25519

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) (2323 نونرب) (16 فملؤرخ في)
»فالشغال) من) فلشركة  نشاط 
فالموفل،) تحويل  فلبناء،) و  فملختلفة 
و) فملختلفة  »فالشغال  إلى) فملتاآر0»)
فلبناء،)تحويل فالموفل،)نقل فلبضائع)

لحساب فلغيب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)54.
495I

rochdi conseil

 SOCIETE ALBETON
SPECIAL DE TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة فلقوفت فملساعد0 رقم 143 
فلعيون ، 73333، فلعيون فملغرب

 SOCIETE ALBETON SPECIAL DE
TRAVAUX شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

موالي عبد هللا علار0 31 رقم 35 
فلعيون فلعيون 73333 فلعيون 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
34719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 17) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE ALBETON SPECIAL DE

.TRAVAUX

فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة   غرض 
و فالشغال فلعامة.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 35 رقم) (31 علار0) عبد هللا  موالي 
فلعيون) (73333 فلعيون) فلعيون 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
23.333)حصة) ( (: فلسيد هني علي)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فقامة) فلسيد هني علي عنوفنه)ف))
بال  فلخيب علار0   شقة)35)طابق)31 
عين فلشق فلبيضاء)23333)فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فقامة) فلسيد هني علي عنوفنه)ف))
بال  فلخيب علار0   شقة)35)طابق)31 
عين فلشق فلبيضاء)23333)فلبيضاء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)118.

496I

patisserie(talibi

باتيسري الطاليبي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

patisserie(talibi
12 حي جالد فبن فلوليد فلطابق 
3 رقم 6 طنجة ، 93333، طنجة 

فملغرب
باتيسري فلطاليبي  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

شيكوفسكي و سيد قطب علار0 
آوبا ب فلطابق 4 رقم 14/126 
طنجة  - 93333 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
132879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 فربف ر) (15
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

باتيسري فلطاليبي).
فستبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفلتصد ر مستلزمات فلحلويات.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شيكوفسكي و سيد قطب علار0 آوبا)
(- ( 126/14)طنجة) رقم) (4 ب فلطابق)

93333)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: ( زهر0) فلطالبي  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 فلطالبي زهر0)
 236 رقم) فرض سوري  بنكيبفن  حي 

طنجة))93333)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 فلطالبي زهر0)
 236 رقم) فرض سوري  بنكيبفن  حي 

طنجة)93333)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)144.

497I

الب كونتاكت

LAB CONTACTE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

الب كونتاكت
348 رياض فلزيتون 348 رياض 
فلزيتون، 53333، مكناس فملغرب

LAB CONTACTE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 348 رياض 

فلزيتون مكناس 53333 مكناس  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

51473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (23

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LAB (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CONTACTE
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

جدمات معلوماتية ومركز ندفء.

 348 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 53333 مكناس) فلزيتون  رياض 

مكناس))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 ملرفني فلباتول):))53)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد0 عوبا  نرآس):))53)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلباتول  ملرفني  فلسيد0 
  meknes 53333(348)رياض فلزيتون

فملغرب.

عنوفنه)ف)) نرآس  عوبا   فلسيد0 
  meknes 53333(348)رياض فلزيتون

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) نرآس  عوبا   فلسيد0 
  meknes 53333(348)رياض فلزيتون

فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (11 بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

PM-231111- رقم) تحت  (2323

.MK-9429

498I

FAST CARGO SHIPPING

FAST CARGO SHIPPING

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

FAST CARGO SHIPPING

زفوية شارع فلسفيب بن عائشة و زنقة 

لوسيان ، إقامة فلسفيب بن عائشة 

علارD 0 فلطابق فلثالث رقم 15 

فلصخور فلسو فء ، 23333، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

FAST CARGO SHIPPING شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية شارع 

فلسفيب بن عائشة و زنقة لوسيان 

، إقامة فلسفيب بن عائشة علار0 

D فلطابق فلثالث رقم 15 فلصخور 

فلسو فء - 23293  فلدفر فلبيضاء  

فملغرب .

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.386341

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«433.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »533.333) رهم») إلى)  رهم»)

إ ماج فحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761438.

499I

LEOPARD

 SOCIETE DE PROMOTION 
AL HANAA ET RAHA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE DE PROMOTION AL
HANAA ET RAHA

 13RUE AHMED EL MAJJATI
 RES(LES(ALPES(ETG 1 APT 8 ،

23133، فلدفرفلبيضاء فملغرب
 SOCIETE DE PROMOTION AL 
HANAA ET RAHA  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 
أحلد فملجاطي إقامة فأللب فلطابق 
1 شقة رقم 8 فملعاريف  - 23233 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 25) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE DE PROMOTION AL

. HANAA ET RAHA
مجال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقار.
زنقة) (13 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
أحلد فملجاطي إقامة فأللب فلطابق)
 23233 (- ( فملعاريف) (8 شقة رقم) (1

فلدفرفلبيضاء))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: جليد) جليلي  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) جليد  جليلي  فلسيد 
ج)) ق.) (193 رقم) (171 زنقة) (5 آليلة)

2333)فلدفرفلبيضاء))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) جليد  جليلي  فلسيد 
ج)) ق.) (193 رقم) (171 زنقة) (5 آليلة)

2333)فلدفرفلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761294.

533I

mec(technology

 ALIMUNUIM EL BACHIR
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

mec(technology
 naim 6 MARJANE 6 MEKNES ، «

5000، MEKNES(MAROC
 ALIMUNUIM EL BACHIR SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
 N 6 E وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 MARJANE 4 SIDI(BOUZEKRI  -
. 50000 MEKNES(MAROC

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23555
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 شتنرب) (29 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلرزفق) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 
متوكل على هللا))43)حصة فآتلاعية)
فلسيد) ( حصة لفائد0) (43 من أصل)
 29 )0))متوكل على هللا))رشيد بتاريخ)

شتنرب)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
15)أكتوبر) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

2323)تحت رقم)23555.

531I

MB ADVISORY

MB ADVISORY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MB ADVISORY
 Quartier(Saada(N°363 Bis ،

35000، TAZA(MAROC
MB ADVISORY شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 
فلسعا 0 رقم 363 - 35333 تاز0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (27
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MB (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ADVISORY
 Le (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.conseil(fiscal
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تاز0) (35333  -  363 رقم) فلسعا 0 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( بريول) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( بريول) محلد  فلسيد 
طنجة) (93333 حي فملجد فقامة ملياء)

فملغرب.
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( بريول) محلد  فلسيد 
طنجة) (93333 حي فملجد إقامة ملياء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (34 بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)533.

532I

FOUZMEDIA

BADMEK
إعالن متعد  فلقرفرفت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BADMEK »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: زنقة 

فنوفل علار0 مالك فلرقم 12 ميلوزف 
- - فلقنيطر0 فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.44939
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)28) آنرب)2323
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
بتاريخ) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
على) فملصا قة  تلت  (15-12-2323
تفويت فلسيد فملكاوي محلد وفلسيد)
حصصهم) آليع  فلعربي  فلبدفوي 
فملتلثلة) »با ميك») بشركة) فملللوكة 
في)1333)حصة مناصفة بينهم لفائد0)
 533 ليلى) فلهدفج  فلسيد0  من  كل 
 533 حصة وفلسيد0 فلحفيان إلهام)

حصة)
على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 
وتبعا) عرفي  عقد  بلقت�سى  ما لي:)
فلتفويت تلت فستقالة فلسيد) لهذف 
فلتسييب) مهلة  من  محلد  فملكاوي 
وتعيين فلسيد0 فلهدفج ليليى فلحاملة)
بطاقة فلتعريف فلوطنية تحت عد )
H333185)مسيب0 وحيد0 وجولت لها)

آليع فلصالحيات.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
بتاريخ) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
على) فملصا قة  تلت  (15-12-2323
تفويت فلسيد فملكاوي محلد وفلسيد)
حصصهم) آليع  فلعربي  فلبدفوي 
فملتلثلة) »با ميك») بشركة) فملللوكة 
في)1333)حصة مناصفة بينهم لفائد0)
 533 ليلى) فلهدفج  فلسيد0  من  كل 
 533 حصة وفلسيد0 فلحفيان إلهام)

حصة)
على) فلذي  نص  (:7 رقم) بند 
وتبعا) عرفي  عقد  بلقت�سى  ما لي:)
فلتفويت تلت فستقالة فلسيد) لهذف 
فلتسييب) مهلة  من  محلد  فملكاوي 
وتعيين فلسيد0 فلهدفج ليليى فلحاملة)
بطاقة فلتعريف فلوطنية تحت عد )
H333185)مسيب0 وحيد0 وجولت لها)

آليع فلصالحيات
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)12) نا ر)

2321)تحت رقم)83835.
533I

فورو ففريك إكسبيب

EXPERTS ART D›ETUDES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فورو ففريك إكسبيب
رقم 256 شارع فإل ري�سي، تجزئة 
صوفيا فلور 0، تاركةـ ـ مرفكش ، 

43333، مرفكش فملغرب
EXPERTS ART D›ETUDES شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 256 ، 
تجزئة صوفيا فلور 0، تاركة مرفكش 

- 43133 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113335
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 18) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.EXPERTS ART D’ETUDES
مكتب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدرفسات فلتقنية.
رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تاركة) تجزئة صوفيا فلور 0،) (، (256

مرفكش)-)43133)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد ف ت فلفقيه رضوفن):))633 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد ناصح عبد فلحكيم):))433 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
رضوفن)) فلفقيه  ف ت  فلسيد 
ف فسيل) فسايس  عنوفنه)ف)) وفر 

شيشاو0)41333)شيشاو0 فملغرب.
فلحكيم) عبد  ناصح  فلسيد 
 575 رقم) (2 صوكوما) عنوفنه)ف))
مرفكش) (43333 مرفكش) فسكجور 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلحكيم) عبد  ناصح  فلسيد 
 575 رقم) (2 صوكوما) عنوفنه)ف))
مرفكش) (43333 مرفكش) فسكجور 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119556.
534I

مكتب جالد برف 0

RESIDENCE AL WISSAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

مكتب جالد برف 0
56،زنقة عبد فلرحلان فلصحرفوي 

فلدفر فلبيضاء، 23133،
 فلدفر فلبيضاء فملغرب

RESIDENCE AL WISSAL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي شارع 
سوميا ، سكن شهرزف  3 ، فلطابق 
فلخامس ، رقم 22 ، فلنخيل ، فلدفر 
فلبيضاء - 23133 فلدفر فلبيضاء 

فملللكة فملغربية.
تغييب نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.392857

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) (2323 28)غشت) فملؤرخ في)
نشاط فلشركة من)»فلتبويج للعقار»)
»صناعة تحضيب وتعبئة وتخزين) إلى)
ذفت) فلغذفئية  فملنتجات  وتجليد 
وفملنتجات) وفلحيوفني  فلنباتي  فألصل 

فلسلكية».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)2323)تحت رقم)745813.
535I

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة فلعيون فلساقية)

فلحلرفء

SICART
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة 
فلعيون فلساقية فلحلرفء

صندوق فلرب د 2266 ، 73333، 
فلعيون فملغرب

SICART  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فإلنبعاث أجفنيب بدون رقم فلعيون - 
73333 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
33941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 23) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SICART
تشغيل) (: (: غرض فلشركة بإ جاز)
؛) وفلكافيتب ات) وفملطاعم  فلفنا ق 
معدفت فلفنا ق وفمللتلكات)؛)تقد م)
فملطاعم) (، فلطعام وتنظيم فلحفالت)
(، فلحلويات) محل  (، فلكافتيب ا) (،
منتجات فلثبو0 فلحيوفنية) ؛) فلفندق)
؛) تشغيل وحد0 فندقية) ؛) وفملطاعم)
فلفنا ق وفملنتجعات وفلعقارفت) بناء)
وفمجرين) فملجتلع  فحتياآات  لتلبية 
؛) وفملطاعم) فلفنا ق  أثاث  تصنيع  ؛)
إ فر0 فلوحدفت فلفندقية)،)وسالسل)
فملطاعم)،)وتنظيم فملعارض وفملعارض)
فلتجارية)،)وتنظيم فلرحالت)،)وفلنقل)
فلسياحي)،)وتأآيب فلسيارفت)؛)تشغيل)
وإصالح) تنظيم  ؛) فلسياحية) فملعالم 
إقامة) تنظيم  (، وفلقلم) فملؤتلرفت 
مؤقتة)،)إ فر0 تلوين فلشركة)،)إعدف )
وفألطباق) فلكعك  (، فلطعام) وآبات 
فالحتفاالت) لتنظيم  فملعد0  فملختلفة 
(، فالستقبال) حفالت  (، وتحريكها)
فلوالئم) (، فالحتفاالت) (، فلكوكتيالت)
تقد م) (، فمليال ) أعيا   (، فألعرفس) (،
فلتلوين) (، فملوقع) جارج  فلطعام 
فلسياحية) فلقرى  تشغيل  (، فملتنقل)

وفملرفكز فلصيفية..
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فإلنبعاث أجفنيب بدون رقم فلعيون)

73333)فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: سليب0 فلهر 0) ( فلسيد0)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
سليب0 فلهر 0 عنوفنه)ف)) ( فلسيد0)
رقم) بدون  أجفنيب  فإلنبعاث  حي 

فلعيون)73333)فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

  SICART YVES CLAUDE فلسيد)
عنوفنه)ف))حي فإلنبعاث أجفنيب بدون)

رقم فلعيون)73333)فلعيون فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

23)فربف ر) )بتاريخ) فالبتدفئية بالعيون)

2323)تحت رقم)345/2020.

536I

فورو ففريك إكسبيب

KOHEN HEALTHCARE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فورو ففريك إكسبيب
رقم 256 شارع فإل ري�سي، تجزئة 

صوفيا فلور 0، تاركةـ ـ مرفكش ، 

43333، مرفكش فملغرب

 KOHEN HEALTHCARE 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 256 

تجزئة صوفيا فلور 0، تاركة مرفكش 

- 43133 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 23) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.KOHEN HEALTHCARE

إنتاج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مستحضرفت) منتجات  وتسويق 

فلتجليل.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)256 

تجزئة صوفيا فلور 0،)تاركة مرفكش)

- 43133)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 733 ( (: غيثة) فلكوهن  فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: سامية) فلكوهن  فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) غيثة  فلكوهن  فلسيد0 
فملعاريف) (2 ش) (1 زنقة بسانج ط) (6
23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
فلسيد0 فلكوهن سامية عنوفنه)ف))
فاس) (33113 حي ميلوزف فاس) (244

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) غيثة  فلكوهن  فلسيد0 
فملعاريف) (2 ش) (1 زنقة بسانج ط) (6
23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119551.

537I

LA VIE COMPTABLE

LIZA TEXTIL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

LA VIE COMPTABLE
فلربكة ج ه 7 علار0 92 فلشقة 2 حي 
فلحسني فلدفر فلبيضاء ، 23233، 

CASABLANCA MAROC
LIZA TEXTIL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 59 شارع 
فلزرقطوني فلطابق 8 فلشقة 24 - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.482611

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 18) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 MEHMET ((0( فلسيد) تفويت 

فآتلاعية) حصة  (BOZGEYIK 253

)فلسيد) 253)حصة لفائد0) من أصل)

 18 بتاريخ) (SUAYIP KAYNAK ((0(

 آنرب)2323.

 MUSTAFA ((0( فلسيد) تفويت 

KAYNAK 253)حصة فآتلاعية من)

((0( فلسيد) ( 253)حصة لفائد0) أصل)

SUAYIP KAYNAK)بتاريخ)18) آنرب)

.2323

 ORHAN ((0( فلسيد) تفويت 

COSKUN 253)حصة فآتلاعية من)

((0( فلسيد) ( 253)حصة لفائد0) أصل)

SUAYIP KAYNAK)بتاريخ)18) آنرب)

.2323

 HUSEYN ((0( فلسيد) تفويت 

من) فآتلاعية  حصة  (DEMIR 253

((0( فلسيد) ( 253)حصة لفائد0) أصل)

SUAYIP KAYNAK)بتاريخ)18) آنرب)

.2323

 MEHMET ((0( فلسيد) تفويت 

فآتلاعية) حصة  (BOZGEYIK 253

)فلسيد) 253)حصة لفائد0) من أصل)

 18 بتاريخ) (PINAR KAYNAK ((0(

 نا ر)2321.

 MUSTAFA ((0( فلسيد) تفويت 

KAYNAK 253)حصة فآتلاعية من)

((0( فلسيد) ( 253)حصة لفائد0) أصل)

18) نا ر) بتاريخ) (PINAR KAYNAK

.2321

 ORHAN ((0( فلسيد) تفويت 

COSKUN 253)حصة فآتلاعية من)

((0( فلسيد) ( 253)حصة لفائد0) أصل)

18) نا ر) بتاريخ) (PINAR KAYNAK

.2321

 HUSEYN ((0( فلسيد) تفويت 

من) فآتلاعية  حصة  (DEMIR 253

((0( فلسيد) ( 253)حصة لفائد0) أصل)

18) نا ر) بتاريخ) (PINAR KAYNAK

.2321

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759318.

538I
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STE FIDUCAT

MS ARCHIDESIGN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

 MS ARCHIDESIGN

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

موالي عبدهللا فقامة سناء علار0 أ 

فلطابق فلثاني شقة رقم 9 - 43333 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 MS (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ARCHIDESIGN

فلهندسة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملعلارية..

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

أ) علار0  فقامة سناء) موالي عبدهللا 

 43333 -  9 فلطابق فلثاني شقة رقم)

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلد فلسكياطي):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسكياطي) محلد  فلسيد 
 322 رقم) (6 سعا 0) عنوفنه)ف))

فملحاميد))43333)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسكياطي) محلد  فلسيد 
 322 رقم) (6 سعا 0) عنوفنه)ف))

فملحاميد))43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113397.

539I

مكتب جالد برف 0

RESIDENCE AL WISSAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

مكتب جالد برف 0
56،زنقة عبد فلرحلان فلصحرفوي 

فلدفر فلبيضاء، 23133، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

RESIDENCE AL WISSAL  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

سومية إقامة شهرزف  فلطابق 5 

شقة 22 زنقة سومية إقامة شهرزف  

فلطابق 5 شقة 22 23133 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.392857

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 28)غشت) فملؤرخ في)

فلباي) مسيب آد د للشركة فلسيد)0))
لقبول) تبعا  وحيد  كلسيب  فلحسن 

فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)2323)تحت رقم)745813.
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STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE TRANSFERT

ORAN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4

 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE TRANSFERT ORAN

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 81 

مكرر شارع وهرفن زهور 1 - 33133 

فاس مغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65741

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE TRANSFERT ORAN

تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالموفل و فستخالص فلفوفتيب).
 81 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 33133 -  1 مكرر شارع وهرفن زهور)

فاس مغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 23.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 فارس حنان):))233)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) حنان  فارس  فلسيد0 
3)طريق مكناس) أ تجزئة فملنتزه) (363

تغات))33133)فاس مغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) حنان  فارس  فلسيد0 
3)طريق مكناس) أ تجزئة فملنتزه) (363

تغات)33133)فاس مغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)223/021.
511I

مكتب جالد برف 0

RESIDENCE AL WISSAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب جالد برف 0
56،زنقة عبد فلرحلان فلصحرفوي 

فلدفر فلبيضاء، 23133، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

RESIDENCE AL WISSAL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
سومية إقامة شهرزف  فلطابق 5 

شقة 22 زنقة سومية إقامة شهرزف  
فلطابق 5 شقة 22 23133 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.392857

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 غشت) (28 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
برف 0) منى  ((0( فلسيد) تفويت 
8.483)حصة فآتلاعية من) فملعا ي)
فلسيد) ( 32.623)حصة لفائد0) أصل)
غشت) (28 بتاريخ) فلباي  فلحسن  ((0(

.2323
برف 0) منى  ((0( فلسيد) تفويت 
8.155)حصة فآتلاعية من) فملعا ي)
فلسيد) ( 32.623)حصة لفائد0) أصل)
غشت) (28 بتاريخ) فلباي  محلد  ((0(

.2323
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برف 0) منى  ((0( فلسيد) تفويت 
3.915)حصة فآتلاعية من) فملعا ي)
فلسيد) ( 32.623)حصة لفائد0) أصل)
غشت) (28 بتاريخ) فلباي  سليب0  ((0(

.2323
برف 0) منى  ((0( فلسيد) تفويت 
3.915)حصة فآتلاعية من) فملعا ي)
فلسيد) ( 32.623)حصة لفائد0) أصل)
غشت) (28 بتاريخ) فلباي  أسلاء) ((0(

.2323
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)2323)تحت رقم)745813.

512I

فلعيون فستشارفت

SBAI DRILLING COMPANY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلعيون فستشارفت
رقم 31 شارع فالميب موالي عبد هللا ، 

73333، فلعيون فملغرب
 SBAI DRILLING COMPANY

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ملتقى 
زنقة كولومبو وزنقة فلفطوفكي حي 
فلفدفء رقم 31   - 73333 فلعيون 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
34737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 18) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 SBAI (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.DRILLING COMPANY

كل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفلتنقيب) فلحفر  باعلال  ما تعلق 

وآليع فنوفع فلحفر)....
ملتقى) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
حي) فلفطوفكي  وزنقة  كولومبو  زنقة 
فلعيون) (73333  -    31 رقم) فلفدفء)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلسيد محلد فلسباعي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد محلد فلسباعي عنوفنه)ف))
ميدلت) زنقة  (31 رقم) فلسعا 0  حي 

73333)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد فلسباعي عنوفنه)ف))
ميدلت) زنقة  (31 رقم) فلسعا 0  حي 

73333)فلعيون فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)131.
513I

UNION BEST SOLUTIONS

ARRIHAB
إعالن متعد  فلقرفرفت

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مرفكش فملغرب

ARRIHAB   »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: كلم 
14 طريق فلدفر فلبيضاء  - 43333 

مرفكش  فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.12485

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
2323)تم فتخاذ) 18) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
 2.333 تفويت فلسيد محلد ورزفزي)
 3.333 أصل) من  فآتلاعية  حصة 
ورزفزي) رآاء) فلسيد0  لفائد0  حصة 

بتاريخ)17)مارس)2317.
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:))
محلد) فلشريك  بوفا0  فإلعالم  تم 
ورزفزي و توزيع حصصه على فلورثة)
)لرسم فإلرفثة فملؤرخ في)15) آنرب)

ً
تبعا

فلسيد0 رآاء) (: بالشكل فألتي) (2323
ورزفزي)،)5833)حصة).)فلسيد  ونس)

ورزفزي)،)4167)حصة).
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
للشركة) آد د0  مسيب0  تعيين  تم 

فلسيد0 ورزفزي رآاء)كلسيب0 آجرى.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:6-7 رقم) بند 
 1.333.333 فلشركة) رأسلال  ما لي:)
حصة) (13.333 فلى) مقسلة   رهم 
133) رهم للحصة فلوفحد0) من فئة)
حصة لفائد0) محرر0 كلا  لي:4167)
فلسيد  ونس ورزفزي,)و)5833)حصة)

لفائد0 فلسيد0 رآاء)ورزفزي
على) فلذي  نص  (:43 رقم) بند 
ما لي:))مسيبي فلشركة فلسيد  ونس)

ورزفزي وفلسيد0 رآاء)ورزفزي.
بند رقم)44:)فلذي  نص على ما لي:)
فلشركة) ملسيبي  فملشتبك  فلتوقيع 
فلسيد  ونس ورزفزي وفلسيد0 رآاء)

ورزفزي.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119432.
514I

YF CONSULTING SERVICES

 ELECTRO SOLAIRE
MOHSINE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

  ELECTRO SOLAIRE MOHSINE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلنهضة 

محل رقم 326 وزفن - 16233 وزفن 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ELECTRO SOLAIRE MOHSINE

غرض فلشركة بإ جاز):)شرفء)،بيع)

آليع) تركيب  و  ،تصد ر  ،إستيبف )

أنوفع فألآهز0 فإللكتبومنزلية و أآهز0)

فلطاقة فلشلسية..

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلنهضة محل رقم)326)وزفن)-)16233 

وزفن فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد0 سومية محسن)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 سومية محسن عنوفنه)ف))

و51  (49 رقم) ب2) فلعربي  فملغرب 

علار0 ف فلشقة)13)فلقنيطر0.)14333 

فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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فلسيد0 سومية محسن عنوفنه)ف))

و51  (49 رقم) ب2) فلعربي  فملغرب 

علار0 ف فلشقة)13)فلقنيطر0.)14333 

فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بوزفن) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)2937.

515I

FLASH ECONOMIE

BAYT AL ITQAN 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FISCOGEF

Tél : 05.22.27.49.96

إعالن بخصوص تأسيس شركة

BAYT AL ITQAN

RC : 485549

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

2323)تم) 24) آنرب) بالبيضاء)بتاريخ)

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية):

BAYT AL ITQAN(:(فلتسليــــــــــــــــة(-

زنقة) (81 (: فالآتلاعـــي) فملقر  (-

فلهدهد فلدفرفلبيضاء

فإلنعاش) (: فالآتلاعي) فلهدف  (-

فلعقاري

شركة ذفت) (: فلقانونــــي) فلشكل  (-

فملسؤولية فملحدو 0

:)90.000,00) رهم) فلرأسلــــــــــــــال) (-

مقسلة إلى):

133) رهم) حصة من فئة) (333·

لفائد0 فلسيد عبد فلصا ق فلعدناني

133) رهم) 333)حصة من فئة)  ·

لفائد0 فلسيد عبد فللطيف عفيفي

133) رهم) 333)حصة من فئة)  ·

لفائد0 فلسيد محلد زهيب

تعيين فلسيد عبد) (: فلتسييـــــــــــــــر) (-

عبد) وفلسيد  فلعدناني  فلصا ق 

فللطيف عفيفي وفلسيد محلد زهيب)

تفويضهم) مع  للشركة  مسيبون 

آليع سلطات فلتصرف وفلتسييب مع)

إمضاء)منفصل.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  (-

فلتجارية بالبيضاء) وم)14) نا ر2321 

تحت رقم)761271

-)فلسنة فالآتلاعية):)من)31) نا ر)

إلى)31) آنرب

-)فلـلـــــــــــــــــــــد0):)99)سنة

-)فلسجل فلتجــــاري:)485549

من أآل فلنشر

516I

FOR NEGOCE

TE LOGISTIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FOR NEGOCE

حي جط فلرملة 1 شارع فم فلسعد 

فلرقم 31 ، 73333، فلعيون فملغرب

TE LOGISTIC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع مكة 

زنقة فلسرو علار0 رقم 65 شقة رقم 
31 فلعيون. فلعيون 73333 فلعيون 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 14) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 TE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LOGISTIC

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 TRANSPORT POUR COMPTE

.D’AUTRUI

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع مكة)

زنقة فلسرو علار0 رقم)65)شقة رقم)
فلعيون) (73333 فلعيون) فلعيون.) (31

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: محلد) فلعلارتي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد فلعلارتي عبد فلعالي):))253 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

((: فلصلد) عبد  فلعلارتي  فلسيد 

253)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلعلارتي محلد عنوفنه)ف))

 38 رقم) فلطابق  (14 علار0) فلتنلية 

93363)طنجة فملغرب.

فلعالي) عبد  فلعلارتي  فلسيد 

فلطابق) (25 فلتنلية علار0) عنوفنه)ف))

 93363 لكبيب0) مغوغة  (19 فلرقم) (4

طنجة فملغرب.

فلصلد) عبد  فلعلارتي  فلسيد 

فقامة) لكبيب0  مغوغة  عنوفنه)ف))

 8 فلرقم) (1 طابق) (14 بلوك) فلتنلية 

93363)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلعالي) عبد  فلعلارتي  فلسيد 

فلطابق) (25 فلتنلية علار0) عنوفنه)ف))

 93363 لكبيب0) مغوغة  (19 فلرقم) (4

طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)23) آنرب)

2323)تحت رقم)3162/2020.
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FIDUMA

DARA BUILDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUMA

 TRAN 2 LETTRE(J(NR 91

 TAMANSOURT ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 DARA BUILDING

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فلشطر 
2 حرف م رقم 161 تامنصورت  - 

43333 مرفكش فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.68671

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (15 فملؤرخ في)
ذفت) شركة  (DARA BUILDING
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 
رقم) م  حرف  (2 فلشطر) فإلآتلاعي 
مرفكش) (43333 (- ( تامنصورت) (161

فملغرب نتيجة للتوقف عن فلنشاط.
و عين:

و) جالد  ( تشاريط) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))فلشطر)2)حرف م رقم)161 
43333)مرفكش فملغرب) ( تامنصورت)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
فلشطر) وفي  (2323 نونرب) (15 بتاريخ)
(- ( تامنصورت) (161 حرف م رقم) (2

43333)مرفكش فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119533.

518I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

AGRI KACEM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

AGRI KACEM شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة رقم 
13 بالطابق 3 فقامة فآيا  رقم 4 
زنقة فالجطال فملد نة فلجد د0 - 

33333 فاس فملغرب
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تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 14) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AGRI (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.KACEM
غرض فلشركة بإ جاز):)-)فلزرفعة

-)فلزرفعة وفلعلف
شقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فقامة فآيا  رقم) (3 بالطابق) (13 رقم)
(- فلجد د0) فملد نة  فالجطال  زنقة  (4

33333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 633 ( (: فلسيد فرحي عبد فلسالم)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (83 ( (: فلسيد0 فرحي رقية)

بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (43 ( (: فلسيد فرحي فحلد)

بقيلة)133) رهم للحصة).
43)حصة) ( (: مريم) ( فلسيد0 فرحي)

بقيلة)133) رهم للحصة).
43)حصة) ( (: فلسيد فرحي بناصر)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد0 فرحي ميلونة):))43)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (43 ( (: فلسيد فرحي محلد)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 43 ( (: فسلاعيل) فرحي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد0 فرحي))رشيد0):))43)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (43 ( (: علي) ( فرحي) فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسالم) عبد  فرحي  فلسيد 
 2 طابق) (5 فمرو ) فقامة  عنوفنه)ف))
آنان كاليفورني عين فلشق) (6 شقة)

23153)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد0 فرحي رقية عنوفنه)ف)) وفر)
تاز0) (35233 ( مطلاطة) فلشبابات 

فملغرب.
عنوفنه)ف)) فحلد  فرحي  فلسيد 
 وفر فلشبابات مطلاطة))35233)تاز0)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) مريم  ( فرحي) فلسيد0 
 وفر فلشبابات مطلاطة))35233)تاز0)

فملغرب.
 41 فلسيد فرحي بناصر عنوفنه)ف))
طريق) فلغرفة  تجزئة  مشليفن  زنقة 

عين فلسلن)33333)فاس فملغرب.
عنوفنه)ف)) ميلونة  فرحي  فلسيد0 
 وفر فلشبابات مطلاطة))35233)تاز0)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) محلد  فرحي  فلسيد 
فقامة) فملنصور  يعقوب  شارع  (272
فلدفر) (23333 ( فلسالم) حي  فلصبح 

فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد فرحي فسلاعيل عنوفنه)ف))
 وفر فلشبابات مطلاطة))35233)تاز0)

فملغرب.
رشيد0 عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 فرحي)
 5 رقم) فملنصور  يعقوب  شارع  (272
فلبيضاء) فلدفر  (23333 ( فلسالم) حي 

فملغرب.
فلسيد فرحي))علي عنوفنه)ف))فقامة)
كرين بارك علار0 ف)4)رقم)18  28813 

فملحلد ة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسالم) عبد  فرحي  فلسيد 
 2 طابق) (5 فمرو ) فقامة  عنوفنه)ف))
آنان كاليفورني عين فلشق) (6 شقة)

23153)فلدفر فلبيضاء)فملغرب
رشيد0 عنوفنه)ف)) ( فلسيد0 فرحي)
272)شارع يعقوب فملنصور رقم)5)حي)
فلسالم))23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)228/2021.
519I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

PROBATIM
إعالن متعد  فلقرفرفت

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
PROBATIM »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: إقامة 

فألمان، م.س 24، علار0 192 رقم 5 
عين فلسبع، - 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.133153

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)18) نا ر)2321

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
مع) مقاصة  فلشركة  رأسلال  زيا 0 
فلدفع) وفملستحقة  فلسائلة  فلد ون 
من طرف فلشركاء)على فلشركة بلبلغ)

جلسة وعشرين مليون  رهم.
على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 
فلشركة) رأسلال  تخفيض  ما لي:)
بلبلغ عشر0 مال ين  رهم الستيعاب)
بحيث  صل) فملتبفكلة  فلخسائر 
رأسلال فلشركة إلى جلسين مليون)

 رهم.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:6 رقم) بند 
باملبالغ) فلشركاء) ساهم  وقد  ما لي:)
•)شركة صوآيبال) (: فلتالية للشركة)
فلسيد) (• 8.000.000،00) رهم)
 11.130.000،00 عاللي) محلد 
عاللي) مصطفى  فلسيد  (•  رهم)
فلسيد) (• 11.130.000،00) رهم)
 5.670.000،00 عاللي) فؤف  
عاللي) فلد ن  فخر  فلسيد  (•  رهم)
فلسيد) (• 4.620.000،00) رهم)
 4.620.000،00 فلعاللي) فيصل 
عاللي) أمينة  فلسيد0  (•  رهم)

2.415.000،00) رهم)•)فلسيد0 كوثر)
ما) أي  2.415.000،00) رهم  عاللي)

مجلوعه)))50.000.000،00) رهم
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
تم تحد د رأس فملال بلبلغ جلسين)
 50.000.000،00( مليون  رهم)
ألف) جلسلائة  إلى  مقسم   رهم))
)533.333))حصة بقيلة مائة  رهم)
فلوفحد0،) للحصة  )133) رهم))
قبل) من  بالكامل  ومكتتب  مدفوع 
بلا) منهم،) لكل  ومخصص  فلشركاء)

 تناسب مع مساهلاتهم.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761424.

523I

 Société(Iazouzen(construction(et(Travaux

Divers(Sarl

 SOCIÉTÉ IAZOUZEN
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

 Société Iazouzen construction
et(Travaux(Divers(Sarl

22 شارع عالل فلفا�سي ، 32333، 
فلحسيلة فملغرب

 Société Iazouzen Construction
et(Travaux(Divers(Sarl »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 
فلوحد0 رقم A1 - - فلحسيلة 

فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.3399

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)23) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة مساعد فملسيب
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين مسيب وحيد للشركة
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:43 رقم) بند 
فلسيد فبرفهيم بوزيان) ( تعيين) ما لي:)

كلسيب وحيد للشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالحسيلة))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)13.

521I

عا ل فلزميتة)-)محاسب-

METANAF
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

عا ل فلزميتة - محاسب-
253 حي فال فرسة بلوك 2 تاز0 ، 

35333، تاز0 فملغرب
METANAF شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة  
كنوز رقم 33  - 35333 تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 31) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.METANAF
فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.
تجزئة)) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

كنوز رقم)33  - 35333)تاز0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلطهري) فلسيد محلد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلطهري  محلد  فلسيد 
تاز0) (35333   33 كنوز رقم) ( تجزئة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلطهري  محلد  فلسيد 
تاز0) (35333   33 كنوز رقم) ( تجزئة)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)27/2020.

522I

مكتب محاسبة

 IGHBOULA
AMENAGEMENT SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
علار0 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 233 فلرشيد ة ، 52334، 

فلرشيد ة فملغرب
 IGHBOULA AMENAGEMENT
SARL AU  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

أسرير مدغر0 ص ب 622 فلرشيد ة 
- 52333 فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
13837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 ماي) (28
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 IGHBOULA AMENAGEMENT

. SARL AU
ـ)فألشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة))))))))
ـ)فلوساطة
ـ)فلنظافة.

قصر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلرشيد ة) (622 أسرير مدغر0 ص ب)

- 52333)فلرشيد ة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: كرنان) فلسيد  وسف 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) كرنان  فلسيد  وسف 
تنغيب) فلنيف  تلر ول  تانوت  قصر 

45833)تنغيب فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) كرنان  فلسيد  وسف 
تنغيب) فلنيف  تلر ول  تانوت  قصر 

45833)تنغيب فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالرشيد ة) فالبتدفئية 

 ونيو)2323)تحت رقم)443.
523I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ECO-GOUTTE
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة)

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE ECO-GOUTTE SARL
AU  شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي قصر 

ف ت فولهو ملعب تنجدف  كلليلة  - 

52333 فلرفشيد ة  فملغرب .

توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)35) نا ر)2321)تلت إضافة)

إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):

فالستيبف  و فلتصد ر).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)23.

524I

مينار0 فينانس آروب

إل إس بريستسج هولدينغ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مينار0 فينانس آروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 فلطابق فلرفبع آليز مرفكش ، 

43333، مرفكش فملغرب

إل إس بريستسج هولد نغ شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 فلطابق 

فلرفبع آليز - 43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 18) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)إل إس)

بريستسج هولد نغ.

(- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالتصاالت؛



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   2058

-)فلبحت فملالي

-)فالستثلار في فملشاريع فلكربى.

-)تنسيق فألعلال.

فملنتجات) بيع  وإعا 0  شرفء) (-

فملصنعة.

52)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

فلطابق) (7 رقم) شقة  رشيد  موالي 

فلرفبع آليز)-)43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: فلسيد سيلفيان فندريه لوكاس)

133)حصة بقيلة)13) رهم للحصة).

 SOCIETE LS فلشركة)

 COMMUNICATION CONSEIL

 13 حصة بقيلة) (CONGO( :( ( 900

 رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

لوكاس) فندريه  سيلفيان  فلسيد 

عنوفنه)ف))16)شارع  و لوطيل  و فيل)

بوفورفون فالي)49253)بوفور فرنسا.

 SOCIETE LS فلشركة)

 COMMUNICATION CONSEIL

CONGO)عنوفنه)ف))علار0  و البلين)

 93243 فملد نة) وسط  (1 فلطابق)

برفزففيل فلكونغو.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

لوكاس) فندريه  سيلفيان  فلسيد 

عنوفنه)ف))16)شارع  و لوطيل  و فيل)

بوفورفون فالي)49253)بوفور فرنسا

فلسيد فيليب شاليندفر عنوفنه)ف))

فملد نة) موفسين  فلحلام  62) رب 

43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119632.

525I

AC CONSEIL

كغوليب
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة
AC CONSEIL

زنقة عبد فلكريم بنجلون مكاتب 
فشرف فلطابق فلخامس مكتب رقم 
41 فملد نة فلجد د0 فاس ، 33333، 

فاس فملغرب
كغوليب شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 
41, فلطابق فلخامس ,مكاتب فشرف 
,زنقة عبد فلكريم بنجلون, فملد نة 
فلجد د0 ,فاس. - 33333 فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (32
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

كغوليب.
تجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلجللة للوقو  و زيوت فلتشحيم.
مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
,مكاتب) فلخامس) فلطابق  (,41 رقم)
بنجلون,) فلكريم  عبد  ,زنقة  فشرف)
 33333 (- ,فاس.) فلجد د0) فملد نة 

فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فالاله بو رقة):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

بو رقة) فالاله  عبد  فلسيد 

13حي فلقدس شارع) فيال) عنوفنه)ف))

فاس) (33333 ( هللا) عبد  بن  عالل 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بو رقة) فالاله  عبد  فلسيد 

13حي فلقدس شارع) فيال) عنوفنه)ف))

فاس) (33333 ( هللا) عبد  بن  عالل 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)123.

526I

FUTURE CONSEIL

SAHEL DECOR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

53 زنقة  وسف بن تاشفين فلطابق 

فألول ، 26133، برشيد فملغرب

SAHEL DECOR  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 شارع 

محلد V تجزئة فليسر فلطابق فلثالث 

يسارف برشيد - 21633 برشيد 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

14517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 13) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SAHEL(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. DECOR
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أعلال فلبناء)فملختلفة.

13)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

محلد)V)تجزئة فليسر فلطابق فلثالث)

يسارف برشيد)-)21633)برشيد فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: ( عبدفلرحلان) فاتحي  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عبدفلرحلان)) فاتحي  فلسيد 

عنوفنه)ف)) وفرفلهوفور0 سيدي رحال)

برشيد) (21633 برشيد) ( فلشاطئ)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عبدفلرحلان)) فاتحي  فلسيد 

عنوفنه)ف)) وفرفلهوفور0 سيدي رحال)

برشيد) (21633 برشيد) ( فلشاطئ)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)49.

527I

business(processing(center

بالست كونسيبت أفريكا
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

business(processing(center

 rue(yougoslavie(resid(andalous

 v(appt(N°3 gueliz(marrakech ،

40000، marrakech(maroc

بالست كونسيبت أفريكا شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كللتب 12 

طريق إفرفن أوكليس صندوق فلرب د 

56 أزرو - 53133  أزرو  أزرو

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1421

 36 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)بالست)

كونسيبت أفريكا.

صناعة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لبالستيك.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)كللتب)12 

طريق إفرفن أوكليس صندوق فلرب د)

56)أزرو)-)53133))أزرو))أزرو.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلحق) عبد  حنان  فلسيد0 

عنوفنه)ف))حي فلرياض إفرفن))53133  

إفرفن)))إفرفن).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حنان عبد فلحق عنوفنه)ف))

إفرفن))) ( (53133 ( إفرفن) فلرياض  حي 

إفرفن)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) آنرب) بتاريخ) ( بازرو) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)1421.

528I

LE PREMIER CONSEIL

 LE COMPTOIR DE LA
FROMAGERE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 LE COMPTOIR DE LA

FROMAGERE شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مركز 
فالعلال منار0 زنقة عبد هللا فبن 

 اسين رقم 5 فلطابق فالول فملكتب 
رقم 4 - 43333 مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.136391
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) (2323 14) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
حلوي) ليلى  ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.333
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (133
 14 ستيفان باتريك ميب لكولي بتاريخ)

 آنرب)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119424.
529I

سيكلا كومبت

STAR CHANGE
إعالن متعد  فلقرفرفت

سيكلا كومبت
29، شارع محلد فلسا س فملركب 
فلتجاري فرفك، علار0 ف 2، مكتب 
4، فلدفر فلبيضاء ، 23553، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
STAR CHANGE »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 

فلحسن فلثاني، مجلوعة 4، فقامة 
غالية، علار0 ف، رقم 1 - 28823  

فملحلد ة فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.23695

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)35)أبريل)2319

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:))

تاسيس شركة)
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:))

تعيين مسيب آد د لشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:))

تاسيس شركة صرف فلعلالت
بند رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد رزقي عبد فلفتاح مسيب)

آد د لشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)18) ونيو)

2323)تحت رقم)571.
533I

STE FIDMEK

ESCARGON TRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

ESCARGON TRAV شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 586 
فملنزه 2 بوفكرفن مركز مكناس 
53333 مكناس فملللكة فملغربية
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

49547
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 فربف ر) (14
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ESCARGON TRAV

-فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متعد 0 للبناء

-شرفء)و بيع).
رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بوفكرفن مركز مكناس) (2 فملنزه) (586

53333)مكناس فملللكة فملغربية.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 فلسيد عبد فلعالي حلوش):))

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد فلشرقاوي لحجاجي):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

حلوش) فلعالي  عبد  فلسيد 
عبدهللا) شارع  (123 رقم) عنوفنه)ف))

مكناس) فمحلد  فبني  شفشاوني 

53333)مكناس فملللكة فملغربية.

لحجاجي) فلشرقاوي  فلسيد 
مكرر زنقة آامع) (46 رقم) عنوفنه)ف))

مكناس) (53333 مكناس) فلزيتونة 

فملللكة فملغربية.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حلوش) فلعالي  عبد  فلسيد 
عبدهللا) شارع  (123 رقم) عنوفنه)ف))

مكناس) فمحلد  فبني  شفشاوني 

53333)مكناس فملللكة فملغربية

لحجاجي) فلشرقاوي  فلسيد 
مكرر زنقة آامع) (46 رقم) عنوفنه)ف))

مكناس) (53333 مكناس) فلزيتونة 

فملللكة فملغربية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

مارس) (33 بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

2323)تحت رقم)1385.

531I
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INNOVATION(SERVICE(&(CONSEIL

ؤ س س طرافو
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 INNOVATION(SERVICE &

CONSEIL

شارع موالي عبد فلعزيز رقم 125 

فقامة فلزهر0 فلطابق فألول رقم 23 ، 

93333، طنجة فملغرب

ؤ س س طرففو شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلزرقطوني فقامة 32 شقة رقم 

29 فلطابق فألول - 93333 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 16) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ؤ س س)

طرففو.

جدمات) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتهيئة و فلتزفيت

أعلال فلبناء

بيع موف  فلبناء.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 29 شقة رقم) (32 فلزرقطوني فقامة)

فلطابق فألول)-)93333)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد ف ريس بوفر ي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد ف ريس بوفر ي عنوفنه)ف))
13)طنجة) 23)رقم) حي فلربوفقة زنقة)

طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ف ريس بوفر ي عنوفنه)ف))
حي فلربوفقة زنقة)23)رقم)13 93333 

طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

33) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)8144.

532I

STE FIDUCAT

STATION MOBIL CHRIFIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

STATION MOBIL CHRIFIA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كم 5 

طريق فلشريفية تسلطانت  - 43333 

مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.87881

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 نونرب) (13 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

ف ريس سو�سي)) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (2.853

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (2.853

شتنرب) (21 بتاريخ) سو�سي  بدرفلد ن 

.2323

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119536.

533I

SAGASUD

NACIRI PESCA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع فالميب موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب
NACIRI PESCA شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 
فلتنلية رقم 1233 بوآدور - 71333 

بوآدور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
34685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.NACIRI PESCA
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
نقل) فلتقسيط  و  بالجللة  فلسلك 
للحساب) و  فلغيب  لحساب  فلبضائع 

فلخاص).
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلتنلية رقم)1233)بوآدور)-)71333 

بوآدور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 53.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: فلناصري) فلعربي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
)فلسيد فلعربي فلناصري):)53333 

بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلعربي فلناصري عنوفنه)ف))

حي فلتنلية بوآدور)71333)بوآدور)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلعربي فلناصري عنوفنه)ف))

حي فلتنلية بوآدور)71333)بوآدور)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)99/2021.

534I

fcdf

ايرام محاسبة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

fcdf

oujda ، 60000، OUJDA(MAROC

ف رفم محاسبة شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

محلد فلخامس علار830رقم1 

وآد0 - 63333 وآد0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.21367

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل) (2319 نونرب) (21 فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد ف رفم محاسبة))مبلغ)

وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

محلد) شارع  فإلآتلاعي  مقرها 

(- وآد0) علار830رقم1) فلخامس 

(: ل) نتيجة  فملغرب  وآد0  (63333

توقف نشاط فلشركة.

شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

محلد فلخامس علار830رقم1)وآد0)

- 63333)وآد0 فملغرب.)
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و عين:
و) ( فملحلدي) ( فوزية) فلسيد)0))
زنقة) فلعسكرية  فلتجزئة  عنوفنه)ف))
 63333 رقم26  فليز د  فبن  جالد 

وآد0 فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
مارس) (11 بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2323)تحت رقم)997.
535I

kdmcompta@gmail.com

LES FRERES LAANAYA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

kdmcompta@gmail.com
 5/BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ 5
 ،5/BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ 5

OUJDA maroc ،63333
LES FRERES LAANAYA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 3 
فلشقة رقم 6 شارع فلدرفوفي علار0 

فلزنبي - 63333 وآد0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

36329
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 15) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LES (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FRERES LAANAYA
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
و) فلغيب+فلتصد ر  لحساب  فلبضائع 

فالستيبف .
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)فلطابق)3 
شارع فلدرفوفي علار0) (6 فلشقة رقم)

فلزنبي)-)63333)وآد0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 343 ( (: مصطفى) لعنا ة  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد لعنا ة زوهيب):))333)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد لعنا ة محلد):))333)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد لعنا ة مصطفى عنوفنه)ف))
 22 رقم) لعنا ة  تجزئة  تا رت  طريق 

وآد0)63333)وآد0 فملغرب.
فلسيد لعنا ة زوهيب عنوفنه)ف))ب)
ب مهدفوي بنسعيد تجزئة لعنا ة رقم)

22)وآد0)63333)وآد0 فملغرب.
عنوفنه)ف)) محلد  لعنا ة  فلسيد 
 22 رقم) لعنا ة  تجزئة  تا رت  طريق 

وآد0)63333)وآد0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد لعنا ة مصطفى عنوفنه)ف))
 22 رقم) لعنا ة  تجزئة  تا رت  طريق 

وآد0)63333)وآد0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
36) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)56.
536I

rif etudes

STE MYZEL SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

rif etudes
فملركب فملنهي. حي باريو حدوف

 رقم فملحل 13 فلحسيلة ، 32333، 
فلحسيلة فملغرب

STE MYZEL SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 35 زنقة 
فلبنين تجزئة فزير سيدي عابد - 

32333 فلحسيلة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (31

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MYZEL SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)مقهى

مطعم بسعر ثابت)

فندق فخم.
زنقة) (35 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

(- عابد) سيدي  فزير  تجزئة  فلبنين 

32333)فلحسيلة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 53.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد طارق تنغرت):))253)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 253 ( (: فضرضور) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد طارق تنغرت عنوفنه)ف))33 
 32333 ( زنقة ف ت طاعة حي صبا  ا)

فلحسيلة فملغرب.

فلسيد محلد فضرضور عنوفنه)ف))
فلحسيلة) (32333 ليبيا) زنقة  (31

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد طارق تنغرت عنوفنه)ف))33 
 32333 ( زنقة ف ت طاعة حي صبا  ا)

فلحسيلة فملغرب

فلسيد محلد فضرضور عنوفنه)ف))
فلحسيلة) (32333 ليبيا) زنقة  (31

فملغرب

عنوفنه)ف)) بنعلي  فلياس  فلسيد 
 32333 زنقة تاوريرت فلحسيلة) (29

فلحسيلة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالحسيلة) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)674.

537I

ملياء)فلحيبش

 STE HAMMAZ TAJHIZ

SARLAU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ملياء)فلحيبش
رقم 4 تجزئة علار ، 24353، سيدي 

بنور فملغرب

 STE HAMMAZ TAJHIZ SARLAU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

 DOUAR وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 LAOUTA OULAD AMRANE

 SIDI(BENNOUR 24350 SIDI

BENNOUR MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

612

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (25

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HAMMAZ TAJHIZ SARLAU

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 TRAVAUX D’ELECTRICITE ET DE

.PLOMBERIE

 DOUAR(:(عنوفن فملقر فالآتلاعي

 LAOUTA OULAD AMRANE

 SIDI BENNOUR 24353 SIDI

.BENNOUR MAROC
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أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد هلاز عبد فلرحيم):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد هلاز عبد فلرحيم عنوفنه)ف))
 وفر الوطة وال  علرفن سيدي بنور)

24353)سيدي بنور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد هلاز عبد فلرحيم عنوفنه)ف))
 وفر الوطة وال  علرفن سيدي بنور)

24353)سيدي بنور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)3738.

538I

ficotrad(sarl

STE TAHSSIS B.T.P
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

STE TAHSSIS B.T.P شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 359 

حي وف  فلذهب - 45333 ورزفزفت 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

11173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (25

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TAHSSIS B.T.P
مقاولة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
مقاولة) (- فألشغال فملختلفة أو فلبناء)
فلتشجيب أو صيانة فملتزهات،)فلحدفئق)
و فلطرق)-)مقاول لبناء)أو صيانة طرق)
وفلصرف) فملياه  أنابيب  فالتصاالت،)

فلصحي.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)359 
ورزفزفت) (45333 (- فلذهب) وف   حي 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
 13.333 ( (: فبرفهيم) فزكاغ  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فبرفهيم  فزكاغ  فلسيد 
تكنيت قلعة فمكونة))45233)ورزفزفت)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فبرفهيم  فزكاغ  فلسيد 
تكنيت قلعة فمكونة))45233)ورزفزفت)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بورزفزفت))بتاريخ)17) آنرب)

2323)تحت رقم)653.

539I

فتلانية فلزيتون

KECH SUPER SERVICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فتلانية فلزيتون
شا رع حلان فلفصوفكي عرصة 

فملعاش علار0 فلقباج رقم 9 مكتب 
رقم 3 ، 43333، مرفكش

KECH SUPER SERVICE شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

عبدفلكريم فلخطابي طريق حسان 
بن مبارك فقامة   فلخطابية علار0 
ب فلطبق فالول  رقم 3 - 43333 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
139293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 38) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 KECH (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.SUPER SERVICE
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE SERVICE

. DE TOURISME
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
حسان) طريق  فلخطابي  عبدفلكريم 
بن مبارك فقامة)))فلخطابية علار0 ب)
فلطبق فالول))رقم)3 - 43333)مرفكش)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد علر))موتقي عنوفنه)ف))حي)
بن تاشفين))رقم437 43333)مرفكش)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد علر))موتقي عنوفنه)ف))حي)
بن تاشفين))رقم437 43333)مرفكش)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
11) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)118442.

543I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

الوكونص بريفي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
فلوكونص بريفي شركة
 ذفت مسؤولية محدو 0
 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فلحسن فلثاني رقم 53 فلطابق فلثاني 

سطات - 26333 سطات فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (16
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

فلوكونص بريفي.
مدرسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فللغات.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلحسن فلثاني رقم)53)فلطابق فلثاني)

سطات)-)26333)سطات فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلرفضية  حي) فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).



2063 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلرفضية  حي  فلسيد0 
 53 رقم) فلثاني  فلحسن  شارع 
                                                                                                                                            26333 ( ( سطات) فلثاني  فلطابق 
 26333                                                                                                     

سطات فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلرفضية  حي  فلسيد0 
فلطابق) (53 شارع فلحسن فلثاني رقم)
فلثاني سطات)26333)سطات فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بسطات))بتاريخ)27)أكتوبر)

2323)تحت رقم)1145/20.

541I

FIDUCIAIRE ARQAM

COSEXPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
COSEXPORT شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 39 
فلطابق فلخامس 5 زنقة فملنازيز 

فملعاريف  - 23333 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.452861
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) (2323 غشت) (11 في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
منتوآات) تجار0  و  تصنيع  (-

فلتجليل وفلنضافة فلبدنية
-)ف رف  و تصد ر..

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 34 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)2323)تحت رقم)744876.

542I

sj(business(center

ENEMA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

sj(business(center
 BD LARESISTANCE 81
 4EME(ETAGE(N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME(ETAGE
 N8، 20000، CASABLANCA

maroc
ENEMA شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 61 شارع 
لال  اقوت زفوية مصطفى فملعاني رقم 
16 رقم 4 مركز رياض فلدفر فلبيضاء 

- 23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
429155

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2319 مارس) (19
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ENEMA
فألعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فإلنشائية أعلال فلتبكيب فلعامة.
61)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
لال  اقوت زفوية مصطفى فملعاني رقم)
16)رقم)4)مركز رياض فلدفر فلبيضاء)-)

23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: حاتمي) هيام  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) حاتمي  هيام  فلسيد0 

 RES CHABAB ZONE C IMM F

 26 ETG 3 APPT 16 AIN SEBAA

.23333 CASABLANCA MAROC

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) حاتمي  هيام  فلسيد0 

 RES CHABAB ZONE C IMM F

 26 ETG 3 APPT 16 AIN SEBAA

23333 CASABLANCA MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

مارس)2319)تحت رقم)697673.

543I

ficotrad(sarl

STE DEVA SUD SARL A.U
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

STE DEVA SUD SARL A.U شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة رقم 

381 فلطابق فلثاني حي فملسيب0  - 

45333 ورزفزفت فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13237

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)13)نونرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

حي) فلثاني  فلطابق  (381 رقم) »شقة 

فملسيب0))-)45333)ورزفزفت فملغرب»)إلى)
189)تجزئة فضرفكوم صندوق) »رقم)

ورزفزفت)) (45333  -  187 رقم) فلرب د 

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (33 بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

2323)تحت رقم)618.

544I

NCG EXPERTISE

SMART AGRI SOLUTIONS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SMART AGRI SOLUTIONS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 43 

مكررحي هيالنا  رب بوطويل مرفكش 

- 43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

138671

 27 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 أكتوبر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SMART AGRI SOLUTIONS

فلتصد ر) (: غرض فلشركة بإ جاز)

و فالستبف )

مقاول في أعلال فلبناء

 رفسة فلتصليم وأعلال فلتنلية)

فلزرفعية فملائية.
 43 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

مكررحي هيالنا  رب بوطويل مرفكش)

- 43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي):
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فلسيد عوفس عبد فلكبيب):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلكبيب) عبد  عوفس  فلسيد 

بئب) حي  مجلوعة17) (187 عنوفنه)ف))

فلجد د0) (24333 فلجد د0) فنزرفن 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلكبيب) عبد  عوفس  فلسيد 

بئب) حي  مجلوعة17) (187 عنوفنه)ف))

فلجد د0) (24333 فلجد د0) فنزرفن 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (26 بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2323)تحت رقم)117777.

545I

ficotrad(sarl

 STE GEBAT MAROC SARL

A.U
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE GEBAT MAROC SARL A.U

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

تعدف فت فمسلرير - 45833 تنغيب 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (33

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GEBAT MAROC SARL A.U
مقاولة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فألشغال أو فلبناء)-)فستأآار فمالت أو)
فملعدفت فلصناعية)-)مقاولة فلتشجيب)
و) فلحدفئق  فملنتزهات،) صيانة  أو 

فلطرق.
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تنغيب) (45833 (- فمسلرير) تعدف فت 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.233.333) رهم،)مقسم كالتالي:
 12.333 ( (: فلسيد محلد فسفول)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فسفول  محلد  فلسيد 
تنغيب) (45833 فمسلرير) تعدف فت 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فسفول  محلد  فلسيد 
تنغيب) (45833 فمسلرير) تعدف فت 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) (21 بتاريخ) ( فالبتدفئية بتنغيب)

2323)تحت رقم)-.

546I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

E.S.E.S
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة فلعربية فلسعو  ة – رقم 

فلعلار0 -23 فلطابق فألول رقم 5 ، 
33333، فاس مغرب

E.S.E.S شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 79 

شارع عبد فلرحلان فبن زيدفن حي 

طارق 1 فاس - 33333 فاس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.48759

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 15) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«233.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »333.333) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)158/021.

547I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

E.S E.S
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

جفض رأسلال فلشركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة فلعربية فلسعو  ة – رقم 

فلعلار0 -23 فلطابق فألول رقم 5 ، 

33333، فاس مغرب

E.S E.S شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 79 

شارع عبد فلرحلان فبن زيدفن حي 

طارق 1 فاس - 33333 فاس فملغرب.

جفض رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.48759

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 15) آنرب) في) فملؤرخ 

جفض رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)

«196.333) رهم»)أي من)»333.333 

عن) »134.333) رهم») إلى)  رهم»)

طريق):)تخفيض عد ))فألسهم.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)158/021.

548I

OREA

AB2N
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

OREA
RES(M ، 20000، CASA(MAROC

AB2N شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 7 
شارع بشيب فالليج - فلدفر فلبيضاء. - 

23293 فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

482335
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (33
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
.AB2N(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها
فجصائي) (: غرض فلشركة بإ جاز)

بصريات)-)نظارفت.
 7 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فلدفر فلبيضاء.) (- شارع بشيب فالليج)

23293)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد نيل أمارف):))55)حصة بقيلة)

133) رهم للحصة).
45)حصة) ( (: فلسيد نوفل برنو�سي)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلشركة أولو هلد نغ):))933)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
رقم) عنوفنه)ف)) أمارف  نيل  فلسيد 
35)شارع فلدفجلة بيتانة)23333)سال)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) برنو�سي  نوفل  فلسيد 
(، مونيا) فيال  (، آرفر) أوال   شارع 

فلسوي�سي))23333)فلرباط فملغرب.
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عنوفنه)ف)) هلد نغ  أولو  فلشركة 
تقاطع شارع) (،8 طابق) توين سونتب،)
فلدفر) (23333 وفملسيب0) زرقطوني 

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
تايع)) بنلليح  هاآر  فلسيد0 
 5 شطر) كنز0  تزئة  عنوفنه)ف))
فلدفر) (23333 فنوفصر) بوسكور0،)

فلبيضاء)فملغرب
رقم) عنوفنه)ف)) أمارف  نيل  فلسيد 
35)شارع فلدفجلة بيتانة)23333)سال)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)33354.

549I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

HB BAGAGE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
HB BAGAGE SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 

فالر�سي رقم 133 بلوك أ حي فلزيتون 
تيكوين فكا  ر  - 83333 فكا  ر  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

45363
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (27
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 HB (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BAGAGE SARL

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلشركة ولحساب) فلبضائع لحساب 

فلغيب.

مرففق)) بدون  فلبضائع  نقل 

لحساب فلغيب.

فالستيبف  وفلتصد ر)

فلطابق) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فالر�سي رقم)133)بلوك أ حي فلزيتون)

فكا  ر)) (83333 (- ( فكا  ر) تيكوين 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 343 (: ( فلحسن) فصليو  فلسيد 

بقيلة)133) رهم.

فلسيد ف ت سكيك فلحسن))):)333 

بقيلة)133) رهم.

 333 (: ( فلسيد فلشوفي عبد هللا)

بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فصليو فلحسن))عنوفنه)ف))

حي سلطانة مبارك فلقليعة ف ت ملول)

86356)ف ت ملول فملغرب.

فلحسن))) سكيك  ف ت  فلسيد 

طالب) فبي  بن  علي  شارع  عنوفنه)ف))

 86353 فنزكان) فلدشيب0  (98 رقم)

فنزكان فملغرب.

فلسيد فلشوفي عبد هللا))عنوفنه)ف))
ف ت) حي  (4 بلوك) (15 زنقة) (15 رقم)

 83333 فكا  ر) تيكوين  فغيوس 

فكا  ر))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فصليو فلحسن))عنوفنه)ف))

حي سلطانة مبارك فلقليعة ف ت ملول)

86356) ت ملول فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) آنرب) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)97437.

553I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

PARA AGRI SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
PARA AGRI SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 267 
فلقطاع C فلطابق فالول شقة رقم 1 
شارع ففرفن فلهدى باكا  ر - 83333 

فكا  ر فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

45239
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (11
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PARA (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.AGRI SARL
فلبيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفللوفزم) فملوف   آليع  في  وفلتجار0 

وفملنتوآات فلفالحية)
وفلتصد روفلتجار0) فالستيبف  
وفللوفزم) فملوف   لجليع  وفلتوزيع 

وفملنتوآات فلفالحية))))
.عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)267 
 1 فلطابق فالول شقة رقم) (C فلقطاع)
 83333 (- شارع ففرفن فلهدى باكا  ر)

فكا  ر فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 AGRIGAIMAR(SARL(( : فلشركة)

833)بقيلة)133) رهم.
فلسيد فلكارح سعيد)):)233)بقيلة)

133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وصفات وموفطن فلشركاء):

  AGRIGAIMAR SARL فلشركة)
فلطابق) أ  بلوك  (1 رقم) عنوفنه)ف))
فلسلار0) فلحيان شارع  فلثاني علار0 
ف ت ملول)))86353)ف ت ملول فملغرب.
عنوفنه)ف))) ( سعيد) فلكارح  فلسيد 
فشتوكة) فلصفاء) فسعو   ف وفز   وفر 
فشتوكة ف ت باها) (87133 ف ت باها)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
C/((فلسيد كيلار فيصل))عنوفنه)ف

 MARINEROS 23 PBJ MOGUER
  HUELVA ESPAGNE 21833

HUELVA)فسبانيا
عنوفنه)ف)) ( سعيد) فلكارح  فلسيد 
فشتوكة) فلصفاء) فسعو   ف وفز   وفر 
باها) ف ت  شتوكة  (87133 باها) ف ت 

شتوكة ف ت باها
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (26 بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)97263.

551I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

E.S E.S
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة فلعربية فلسعو  ة – رقم 

فلعلار0 -23 فلطابق فألول رقم 5 ، 
33333، فاس مغرب

E.S E.S  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 79 
شارع عبد فلرحلان فبن زيدفن حي 
طارق 1 فاس - 33333 فاس فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.48759
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 15) آنرب) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
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تاآر).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)158/021.

552I

ACCOF

 EXPERT TRADE

MARKETING SOLUTIONS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ACCOF

 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 EXPERT TRADE MARKETING

SOLUTIONS شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 2 

تجزئة فلوحد0 فلطابق رقم 3 فلشقة 
رقم 5 فلعليا - 28833  فملحلد ة 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.21381

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)15)أكتوبر)2323)تقرر حل)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

 EXPERT TRADE فلوحيد) فلشريك 

مبلغ) ( (MARKETING SOLUTIONS
وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

تجزئة) (2 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 

فلشقة) (3 رقم) فلطابق  فلوحد0 
فملحلد ة) ( (28833 (- فلعليا) (5 رقم)

مناخ فلعلل غيب) (: فملغرب نتيجة ل)

مالئم يستحيل معه إستلرفر نشاط)

فلشركة.

 2 رقم) فلتصفية ب  مقر  و حد  

3)فلشقة) تجزئة فلوحد0 فلطابق رقم)
فملحلد ة) ( (28833 (- فلعليا) (5 رقم)

فملغرب.)

و عين:

و) بوحص  ( غزالن) فلسيد)0))

 28833  217 عنوفنه)ف))حي أنفا رقم)

((0( كلصفي) فملغرب  فملحلد ة 

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)1858/1658.

553I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

وان كومباني
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA(MAROC

وفن كومباني شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

فحالم فلطابق فالول فلشقة رقم 7 

 اعقوب فملنصور كيليز مرفكش - 

43333 مرفكش  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

139491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (11

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

وفن) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

كومباني.

فعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)و فالشغال فملختلفة).

فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 7 رقم) فلشقة  فالول  فلطابق  فحالم 

(- مرفكش) كيليز  فملنصور   اعقوب 

43333)مرفكش))فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( فلسيد  اسر فلضعيف)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد  اسر فلضعيف))عنوفنه)ف))

 4 283)شارع فملغرب فلعربي فلتجزئة)

فلصوير0)44333)فلصوير0))فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  اسر فلضعيف))عنوفنه)ف))

 4 283)شارع فملغرب فلعربي فلتجزئة)

فلصوير0)44333)فلصوير0))فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

رقم) تحت  (2323 13) آنرب)

.M12_20_2198591

554I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

WAEL FARM SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 WAEL FARM SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فمللك 

فلفالحي شاري  وفر فلنوفجي 
فلفوقانيين زفوية سيدي فلطاهر 
تارو فنت  - 83333 تارو فنت  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7191
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (21
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 WAEL (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.FARM SARL
غرض فلشركة بإ جاز):))فالستغالل)

فلفالحي
وفلتصد روفلتجار0) فالستيبف   (
وفلتوزيع و كذف فلوساطة لجليع فملوف )

فالولية و فملنتجات فلفالحية
فمللك) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
فلنوفجي) شاري  وفر  فلفالحي 
فلطاهر) سيدي  زفوية  فلفوقانيين 
تارو فنت)) (83333 (- ( تارو فنت)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد ملزلع فلحسن)):)533)بقيلة)

133) رهم.
فلسيد0 فبرفق فريد0)):)533)بقيلة)

133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فلحسن) ملزلع  فلسيد 
26)حي فلسالم فكا  ر) 964)رقم) زنقة)

83333)فكا  ر فملغرب.
عنوفنه)ف)) ( فريد0) فبرفق  فلسيد0 
 RUE LUCIEN DUCASTEL  84
 92333 NANTERRE FRANCE

NANTERRE 92333)فملغرب.
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلحسن) ملزلع  فلسيد 
26)حي فلسالم فكا  ر) 964)رقم) زنقة)

NANTERRE)فكا  ر فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاريخ) ( بتارو فنت) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)1394.
556I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

مارينورد سارل
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA(CENTER(BUREAU(N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
مارينور  سارل شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 
فلكائنة 88 تجزئة فلرمال فلطابق 
2 رقم 12 مرتيل  - 93333 تطوفن 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
28297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 37) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

مارينور  سارل.
بإ جاز) فلشركة  غرض 
 MARCHANDISES ET (:
.DISTRIBUTION DE PEINTURES

فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) فلرمال  تجزئة  (88 فلكائنة)
تطوفن) (93333 (- ( مرتيل) (12 رقم) (2

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( فلسيد فلحسن لهبوبي)
حصة بقيلة)133.333) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
)عنوفنه)ف)) فلسيد فلحسن لهبوبي)
فلرمال) تجزئة  (88 فلكائنة) فلشقة 
 93333 ( مرتيل) (12 رقم) (2 فلطابق)

تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
)عنوفنه)ف)) فلسيد فلحسن لهبوبي)
فلرمال) تجزئة  (88 فلكائنة) فلشقة 
 93333 ( مرتيل) (12 رقم) (2 فلطابق)

تطوفن فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

2323)تحت رقم)6126.
557I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

Y&S AUTO SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
Y&S(AUTO(SARL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 33 

زنقة 212 زنقة وآد0 فلحي فلصناعي 
فكا  ر  - 83333  فكا  ر  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
45145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (13

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 Y&S (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AUTO SARL

فلشرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفلبيع وفلتجار0 لقطع غيار فلسيارفت)

فلجد د0 فوفملستعللة

فالستيبف  وفلتصد ر

.

 33 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

212)زنقة وآد0 فلحي فلصناعي) زنقة)

فكا  ر))-)83333))فكا  ر))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

بقيلة) (1333 (: ( فلسيد بتي جالد)

133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

)ملر) )عنوفنه)ف)) فلسيد بتي جالد)

فلحي) فلفا ز  تجزئة  (33 رقم) (213

فكا  ر)) ( (83333 فكا  ر) فلصناعي 

.83333

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

)ملر) )عنوفنه)ف)) فلسيد بتي جالد)

فلحي) فلفا ز  تجزئة  (33 رقم) (213

فكا  ر)) ( (83333 فكا  ر) فلصناعي 

83333

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (28 بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)97232.

559I

HLZCONSULTING

 SELF TISSUS ET
ACCESSOIRES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

HLZCONSULTING

 Residence(Fajwa  Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

 SELF TISSUS ET ACCESSOIRES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 53-49 

نجوم أمرشيش مرفكش - 43333 

مزفكش فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.64429

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 نونرب) (35 فملؤرخ في)

 SELF TISSUS ET ACCESSOIRES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

رأسلالها) مبلغ  فلوحيد  فلشريك 

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

أمرشيش) نجوم  (49-53 فإلآتلاعي)

فملغرب) مزفكش  (43333 (- مرفكش)

مالية) و  فقتصا  ة  لضروف  نتيجة 

صعبة.

و عين:

و) هالل  بن  ( حورية) فلسيد)0))

فقامة) (1 فمرشيش) نجوم  عنوفنه)ف))

مرفكش) (43333 مرفكش) (3 رقم) أ 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

فلجلعية) فنعقا   تم  قد  و 

 2323 نونرب) (35 بتاريخ) فلختامية 

نجوم) (MARRAKECH 49-53 وفي)

مزفكش) (43333 مرفكش) أمرشيش 

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)8991.

563I
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 CLINIQUE AL FIRDAOUS

SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 CLINIQUE AL FIRDAOUS SARL

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: علار0 
رقم 33 فلطابق فلثالث شقة رقم 33 

فقامة جليج فلنخيل حي فونتي فكا  ر 

- 83333  فكا  ر فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.36891

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)12)أكتوبر)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

وفالمضاء) فلتسييب  صالحيات  ٳعطاء)

فالآتلاعي للشركة)

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فالمضاء)فلبنكي

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

فلرفع من رأسلال فلشركة)

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تنقيح فلقانون فألسا�سي))للشركة)))

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

وفالمضاء) فلتسييب  صالحيات  ٳعطاء)

فالآتلاعي للشركة ملد0 غيب محدو 0)

للسيد فلسا ح سعيد.

بند رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فالمضاء)فلبنكي

على) فلذي  نص  (:3 رقم) بند 

ما لي:))فلرفع من رأسلال فلشركة من)

333.33 533)) رهم فلى))333.33 533 

333 13)حصة) 1) رهم وذلك بخلق)

فآتلاعية من فئة)133) رهم للحصة)

فلوفحد0.

بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تنقيح فلقانون فألسا�سي))للشركة)))

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (23 بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)97233.

562I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

زرهوني ديفيغس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES

SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL

 CENTRE COMMERCIAL

 WILA(CENTER(BUREAU(N°23

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

زرهوني   فيغس شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 

فلكائنة 65 شارع زرهون فلطابق 4 

فلشقة 9 بوآرفح - 93333 تطوفن 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

28321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 38) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)زرهوني)

  فيغس.

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.TRAVAUX DE PLÂTRE

فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 4 فلطابق) زرهون  شارع  (65 فلكائنة)

تطوفن) (93333 (- بوآرفح) (9 فلشقة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 53.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلزرهوني عبد فالله):))533 

حصة بقيلة)53.333) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فالله) عبد  فلزرهوني  فلسيد 

شارع) (65 فلكائنة) فلشقة  عنوفنه)ف))

بوآرفح) (9 فلشقة) (4 زرهون فلطابق)

93333)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فالله) عبد  فلزرهوني  فلسيد 

شارع) (65 فلكائنة) فلشقة  عنوفنه)ف))

بوآرفح) (9 فلشقة) (4 زرهون فلطابق)

93333)تطوفن فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

23) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

2323)تحت رقم)3164.

563I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 JEFRREY CONCIERGERIE

MAROC SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 JEFRREY CONCIERGERIE

MAROC SARL »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: مارينا 

23-147, فلطابق فلرفبع علار0 23 

ميناء مارينا  وبليسانس شارع محلد 

فلخامس فكا بر - 83333 فكا  ر 

فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.43317
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2323 35)شتنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تفويت فلحصص فالآتلاعية)
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
غيب) ملد0  للشركة  مسيب ن  تعيين 

محدو 0
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فالمضاء)فلبنكي)
قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تنقيح فلقانون فألسا�سي))للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) بند 
تفويت فلحصص فالآتلاعية) ما لي:)
 533 )فوتت فلسيد0 بن كر0 فريد0) (:
 DELVAL(حصة فآتلاعية فلى فلسيد

Géry,Marcelin,Daniel
بند رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد0 بنكر0 فريد0 و فلسيد)
 DELVAL( Géry,Marcelin,Daniel

مسيب ن للشركة ملد0 غيب محدو 0
بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فالمضاء)فلبنكي)
بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تنقيح فلقانون فألسا�سي))للشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (34 بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)96963.

565I

ACCOF

EAI PRO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
EAI PRO شركة ذفت مسؤولية 
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محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 2 

تجزئة فلوحد0 طابق 1 رقم 1 فلعاليا 

- 28833 فملحلد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

26779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 EAI (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PRO

غرض فلشركة بإ جاز):)كهربائي في)

مجال فلبناء)وفلصناعة.
 2 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تجزئة فلوحد0 طابق)1)رقم)1)فلعاليا)

- 28833)فملحلد ة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( سهيم  ونس) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( سهيم  ونس) فلسيد 

 28833 193) رب فلشباب فملحلد ة)

فملحلد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( سهيم  ونس) فلسيد 

 28833 193) رب فلشباب فملحلد ة)

فملحلد ة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 28 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)1773/1999.

566I

STE SUD EST GESTION SARL

HAMDI ALAOUI ET FILS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة)

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 36 فلعلار0 99 شارع موالي 

علي فلشريف ، 52333، فلرشيد ة 

فملغرب

HAMDI ALAOUI ET FILS شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 262 

تجزئة بوتالمين - 52333 فلرشيد ة 

فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2717

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 13) آنرب) في) فملؤرخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

نقل فألفرف .

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)35) نا ر)

2321)تحت رقم)34.

569I

محلد  حلاني

PLURITRANS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

محلد  حلاني

65، شارع عالل بن عبد هللا ، 

33333، فوطاط فلحاج فملغرب

PLURITRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

فملالحة فلغربية تيساف أوطاط 

فلحاج أوطاط فلحاج 33333 أوطاط 

فلحاج فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1837

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)39 
 آنرب)2323)تم إعدف  فلقانون)

فألسا�سي لشركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PLURITRANS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألشخاص وفلبضائع.

:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فملالحة فلغربية تيساف أوطاط فلحاج)

أوطاط فلحاج)33333)أوطاط فلحاج)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

23.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: محلد) فلبكري  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 1.333 ( (: زكرياء) بياض  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد  فلبكري  فلسيد 

فلحاج) أوطاط  (33333 فلزيتون) حي 

فملغرب.

عنوفنه)ف)) زكرياء) بياض  فلسيد 

فلعرآان)) عبيد  بن  موحى  أوال    وفر 

33333)أوطاط فلحاج فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) زكرياء) بياض  فلسيد 

فلعرآان)) عبيد  بن  موحى  أوال    وفر 

33333)أوطاط فلحاج فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية ببوملان)

2323)تحت رقم)399/2020.

573I

NCG EXPERTISE

FIRE

إعالن متعد  فلقرفرفت

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

FIRE »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 946 

طريق كلاسة كللتب 11 مرفكش - 

43333 مرفكش فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.53521

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)19)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فوت فلسيد محلد أرحال)533)حصة)

لفائد0) ( للحصة) 133) رهم  بقيلة)

فلسيد عبد فللطيف فلبارو ي مقابل)

 رهم رمزي

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلشكل فلقانوني من شركة  فت)

فلى شركة  فت) فملسؤولية فملحدو 0 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد عبد فللطيف فلبارو ي)

مسيب محيد للشركة)

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

من) أرحال  محلد  فلسيد  فستقالة 

تسييب فلشركة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلشكل فلقانوني من شركة  فت)

فلى شركة  فت) فملسؤولية فملحدو 0 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
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على) فلذي  نص  (:-7  6 رقم) بند 

أرحال) محلد  فلسيد  فوت  ما لي:)

533)حصة بقيلة)133) رهم للحصة))

لفائد0 فلسيد عبد فللطيف فلبارو ي)

مقابل  رهم رمزي

على) فلذي  نص  (:12 رقم) بند 

فللطيف) عبد  فلسيد  تعيين  ما لي:)

فلبارو ي مسيب محيد للشركة)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)118653.

571I

NAM TEK

NAM TEK

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

NAM TEK

 RUE  SABRI(BOUJEMAA  12

 APT 6 1 ETAGE ، 20110،

CASABLANCA MAROC

NAM TEK شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 65 زنقة 

فلخزفم بوسيجور - 23223 فلبيضاء 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.432491

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

رفع) تم  (2319 ماي) (16 في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال 

«933.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)

مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

ماي)2319)تحت رقم)732636.

572I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

بربرس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA(MAROC

بربرس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة في 

فلطابق فالول منزل 68 فلكائن في 

فلحي فلصناعي فلصوير0 - 44333 

فلصوير0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 31) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)بربرس.

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

تسييب فالستغالل فلتجاري وفلخدماتي)

)تسييب فملعارض_فملطاعم).

شقة في) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلطابق فالول منزل)68)فلكائن في فلحي)

فلصناعي فلصوير0)-)44333)فلصوير0)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد شرف فلد ن شبعان):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: ( بوشيار) حلز0  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

شبعان) فلد ن  شرف  فلسيد 
عنوفنه)ف))رقم)99)مج ف حي فلعلويين)

تاز0)35333))تاز0 فملغرب.

عنوفنه)ف)) بوشيار  حلز0  فلسيد 
تاز0) (124 رقم) ( فلعلويين مج ف) حي 

35333))تاز0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

شبعان) فلد ن  شرف  فلسيد 
عنوفنه)ف))رقم)99)مج ف حي فلعلويين)

تاز0)35333))تاز0 فملغرب

عنوفنه)ف)) بوشيار  حلز0  فلسيد 
تاز0) (124 رقم) ( فلعلويين مج ف) حي 

35333))تاز0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالصوير0) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)353.

573I

ficotrad(sarl

 STE LIMITLESS NOMAD
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE LIMITLESS NOMAD SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر تكمي 

فلجد د فلشلالية 443 ترميكت أهل 

ورزفزفت - 45336 ورزفزفت فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

11189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 13) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LIMITLESS NOMAD SARL

تنظيم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مئوى مؤقت)-)تنظيم  ورفت سياحية)

-)تنظيم فملهرآنات و فلحفالت.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر تكمي)

443)ترميكت أهل) فلجد د فلشلالية)

ورزفزفت)-)45336)ورزفزفت فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (533 ( (: وليد) فلسيد مزوز 

بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: محلد) بحدو  بن  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

حي) عنوفنه)ف)) وليد  مزوز  فلسيد 

ورززفت) (45333  2372 رقم) فلوحد 

فملغرب.

فلسيد بن بحدو محلد عنوفنه)ف))

 443 فلشلالية) فلجد   مي   وفر 

ترميكت)45336)أهل ورزفزفت فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حي) عنوفنه)ف)) وليد  مزوز  فلسيد 

ورزفزفت) (45333  2372 رقم) فلوحد 

فملغرب

فلسيد بن بحدو محلد عنوفنه)ف))

 443 فلشلالية) فلجد   مي   وفر 

ترميكت)45336)أهل ورزفزفت فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بورزفزفت))بتاريخ)24) آنرب)

2323)تحت رقم)979.

574I
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STE SUD EST GESTION SARL

HAMDI ALAOUI ET FILS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 36 فلعلار0 99 شارع موالي 

علي فلشريف ، 52333، فلرشيد ة 
فملغرب

 HAMDI ALAOUI ET FILS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 262 
تجزئة بوتالمين - 52333 فلرشيد ة 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.2717

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 13) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.633.333) رهم»)
 1.733.333« إلى) «133.333) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)35) نا ر)

2321)تحت رقم)34.

575I

ACCOF

PALMIER MAYA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
PALMIER MAYA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 2 

تجزئة فلوحد0 طابق 1 رقم 1 فلعاليا 
- 28833 فملحلد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

26829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PALMIER MAYA

زرفعة و) (: غرض فلشركة بإ جاز)

صيانة فلحدفئق).
 2 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تجزئة فلوحد0 طابق)1)رقم)1)فلعاليا)

- 28833)فملحلد ة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلحدف  فناس):))233)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

((: فلرحلان) عبد  فلحدف   فلسيد 

833)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فناس  فلحدف   فلسيد 

فلطيبي) سيدي  مو�سى   وفرفوال  

فلقنيطر0)14323))فلقنيطر0 فملغرب.

فلرحلان) عبد  فلحدف   فلسيد 

سيدي) مو�سى  عنوفنه)ف)) وفرفوال  

فلقنيطر0) ( (14323 فلطيبي فلقنيطر0)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلرحلان) عبد  فلحدف   فلسيد 

سيدي) مو�سى  عنوفنه)ف)) وفرفوال  

فلقنيطر0) ( (14323 فلطيبي فلقنيطر0)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)1811/2047.

576I

GHALLIL CONSULTING

TIMIT CAR تيميت كار
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GHALLIL CONSULTING
 DR(GHALLIL(TAGHZOUTE ،

TINGHIR ،45200 فملغرب
تيليت كار TIMIT CAR شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ب 33 
تجزئة فملوظفين - 45833 تينغيب 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
:)تيليت) فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.TIMIT CAR(كار
كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
 33 ب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تينغيب) (45833 (- فملوظفين) تجزئة 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 5.333 ( (: فلسيد محلد ف ت مولى)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد محلد ف ت مولى عنوفنه)ف))
ب)33)تجزئة فملوظفين)45833)تينغيب)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلبدوي) فسلاعيل  فلسيد 
 45652 تغزوت) غليل  عنوفنه)ف))

تينغيب فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
34) نا ر) بتاريخ) ( بتنغيب) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)33.
578I

فألستاذ سعد جشاف محام لدى هيئة فملحامين)

بفاس

 STE MERVEILLE
CONSTRUCTIONS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

فألستاذ سعد جشاف محام لدى 
هيئة فملحامين بفاس

زنقة أصيلة علار0 23 شقة 3 
فلطابق فلثاني فألطلس ، 33333، 

فاس فملغرب
 STE(Merveille(constructions
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 1 
علار0 33 زنقة  أسامة بن زيد شارع 
فلجيش فمللكي فاس فاس 33333 

فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65435
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (23
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.Merveille(constructions
أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)،)فألشغال فلعامة).
 1 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
)أسامة بن زيد شارع) 33)زنقة) علار0)
 33333 فاس) فاس  فمللكي  فلجيش 

فاس فملغرب.
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أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بومالك  حاتم  فلسيد 
151زنقة)11)حي ثغات فاس)33333 

فاس فملغرب.
عنوفنه)ف)) بومالك  وليد  فلسيد 
14)زنقة)11)باب فلسيفر عين هارون)

فاس)33333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( بومالك) حاتم  فلسيد 
 33333 ( ثغات فاس) (11 زنقة) (151

فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
22) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3723.

579I

FOUZMEDIA

DAF TOUR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DAF TOUR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 

رقم 3 شارع فملنصور فلدهبي فلرقم 
14 علار0 فكيك - 14333 فلقنيطر0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

57837
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 13) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 DAF (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TOUR
:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

نقل فملستخدمين.
مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع فملنصور فلدهبي فلرقم) (3 رقم)
فلقنيطر0) (14333 (- 14)علار0 فكيك)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) سعيد  ضيف  فلسيد 

---- 14333)فلقنيطر0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) سعيد  ضيف  فلسيد 

---- 14333)فلقنيطر0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)-.

583I

sabahinfo

شركة فاطكس سطاسيون
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

شركة فاطكس سطاسيون شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

75 زنقة فلعدفلة فلطابق 3  قلعة 
فلسرفغنة. 43333 قلعة فلسرفغنة. 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3125

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم)) (2319 13) آنرب) في) فملؤرخ 

فلحالي) فالآتلاعي  فملقر  ( تحويل)
فلعدفلة) زنقة  (75 »رقم) للشركة من)

 43333 قلعة فلسرفغنة.) ( (3 فلطابق)

» وفر) إلى) فملغرب») فلسرفغنة.) قلعة 

فلعساسلة فلجبيل.))قلعة فلسرفغنة.)

43333)قلعة فلسرفغنة.))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( فلسرفغنة) بقلعة  فالبتدفئية 

37) نا ر)2321)تحت رقم)04/2021.

581I

FIDUBAC SARL

بالستيفليكس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع  وسف فبن تاشفين 

 NADOR، فلشقة رقم 11 فلناضور

62000، nador(maroc

بالستيفليكس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 162 مكرر 

شارع  وسف فبن تاشفين علار0 

رقم 11 فلناظور - 62333  فلناظور 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

بالستيفليكس.

-تصنيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملوف  فلبالستيكية.

-فستيبف  و تصد ر.

 162 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

تاشفين) فبن  شارع  وسف  مكرر 

  62333 (- فلناظور) (11 رقم) علار0 

فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: فلسيد فلحسين أب سالم)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

حصة) (333 ( (: فلسيد بغدف  عزو)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 233 ( (: فلسيد بوآلعة أب سالم)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 233 ( (: محلدفملساوي) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

سالم) أب  فلحسين  فلسيد 

شيكر) بني  فغزفزف  عنوفنه)ف)) وفر 

فلناظور)62333))فلناظور فملغرب.

وف ) فلسيد بغدف  عزو عنوفنه)ف))

  62333 فملرفبطين بني شيكر فلناظور)

فلناظور فملغرب.

سالم) أب  ( بوآلعة) فلسيد 

شيكر) بني  فغزفزف  عنوفنه)ف)) وفر 

فلناظور)62333))فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) محلدفملساوي  فلسيد 

 وفر فوال  مو�سى بني شيكر فلناظور)

62333))فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

سالم) أب  فلحسين  فلسيد 

شيكر) بني  فغزفزف  عنوفنه)ف)) وفر 

فلناظور)62333))فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)87.

583I
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ACCOF

PEPINIERE YASSMINE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

ACCOF

 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

PEPINIERE YASSMINE شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 273  رب 

فلشباب C فلعليا  - 28833 فملحلد ة  

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.18645

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 نونرب) (13 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فلرحلان)) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 

1.333)حصة فآتلاعية من) فلحدف )

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)

نونرب) (13 مزوزي بتاريخ) ( رضوفن) ((0(

.2323

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 28 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)2009/1782.

584I

sabahinfo

شركة موني تراب
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el

kelaa(des(sraghna(maroc

شركة موني ترفب شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت

 فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 12 
قنطر0 تساوت   قلعة فلسرفغنة 
43333  قلعة فلسرفغنة فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.757
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)23)نونرب)2323)تلت إضافة)
إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):
فلقيام بعلليات فال فء.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بقلعة فلسرفغنة))بتاريخ)31 

 آنرب)2323)تحت رقم)361/2020.
585I

ملياء)فلحيبش

 STE BIDAWI TURBO DIESEL
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ملياء فلحيبش
رقم 4 تجزئة علار ، 24353، سيدي 

بنور فملغرب
 STE BIDAWI TURBO DIESEL

SARL شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 34، 
تجزئة علار سيدي بنور سيدي بنور 

24353 سيدي بنور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2931
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (24
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BIDAWI TURBO DIESEL SARL
 LA (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 MECANIQUE( GENERALE( +
 TOLERIE,( ENTRETIENT( ET

 PEINTURE( +( MARCHAND( DES
.PIECES DE RECHANGE

(،34 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تجزئة علار سيدي بنور سيدي بنور)

24353)سيدي بنور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

13.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
533)حصة) ( (: فلسيد روفني كلال)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 533 ( (: محسين) ملنبهي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد روفني كلال عنوفنه)ف)) وفر)
فملنابهة بوحلام))24353)سيدي بنور)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) محسن  ملنبهي  فلسيد 
فلسالم2)مجلوعة ي زنقة)62)سيدي)
فلبيضاء) فلدفر  (23333 فلربنو�سي)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد روفني كلال عنوفنه)ف)) وفر)
فملنابهة بوحلام))24353)سيدي بنور)

فملغرب
عنوفنه)ف)) محسن  ملنبهي  فلسيد 
فلسالم2)مجلوعة ي زنقة)62)سيدي)
فلبيضاء) فلدفر  (23333 فلربنو�سي)

فملغرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3846.

586I

MARCHICA CONSEIL

MACIDE IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، فلطابق 1، شقة 

1، فلناظور. ، 62333، فلناظور 
فملغرب

 MACIDE IMPORT EXPORT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  156، حي 

فلسدر0 فملحرر0، فحدف فن ، فلناظور 

- 62673 فلناظور فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.15233

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)24)نونرب)2323)تم))تحويل))

للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فملحرر0،) فلسدر0  حي  (،156 (« من)

فحدف فن)،)فلناظور)-)62673)فلناظور)

فملغرب»)إلى)»فلحي فلجد د،)رقم)538 

،فلعروي،)فلناظور)-)62553)فلناظور))

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3842.

587I

MARCHICA CONSEIL

 BOUKHIAR TRAVAUX &

IMPORT EXPORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، فلطابق 1، شقة 

1، فلناظور. ، 62333، فلناظور 

فملغرب

 BOUKHIAR(TRAVAUX &

  IMPORT EXPORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 474 

،شارع فلحسن فالول ،فلناظور - 

62333 فلناظور فملغرب. 

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.14791
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بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 أكتوبر) (39 في) فملؤرخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)
 BOUKHIAR( TRAVAUX( &
)مبلغ رأسلالها) ( (IMPORT EXPORT
مقرها) وعنوفن  63.333) رهم 
474)،شارع فلحسن فالول) فإلآتلاعي)
فملغرب) فلناظور  (62333 (- ،فلناظور)

نتيجة ل):)آائحة كورونا.
 474 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 
(- ،فلناظور) فالول) فلحسن  ،شارع 

62333)فلناظور فملغرب.)
و عين:

فلختوتي) ( ( عبد فلوفحد) فلسيد)0))
2)رقم) و عنوفنه)ف))حي بوشوفف زنقة)
فلناظور فملغرب) (62323 فلناظور) (19

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)26)نونرب)

2323)تحت رقم)3643.
589I

HLZCONSULTING

كافي احمد البهجة
فسخ عقد تسييب حر ألصل تجاري)

)فألشخاص فملعنويون)
فسخ عقد تسييب حر ألصل تجاري

كافي فحلد فلبهجة
بلقت�سى))فلجلع فلعام فالستثنائي)
فلكائن) فلبهجة  فحلد  كافي  لشركة 
 4 فقامة منار) (: مقرها فالآتلاعي ب)
فنج شارع موريطانيا و قا�سي عياض)
  43333 (- ( مرفكش) (19 و) (18 رقم)
MARRAKECH))فملغرب فملؤرخ في)33 

 آنرب)2323)تقرر ما لي:
فسخ عقد فلتسييب فلحر لألصل) (
فلتجاري فلكائن ب):)فقامة منار)4)فنج)
شارع موريطانيا و قا�سي عياض رقم)
مرفكش) (43333 (- مرفكش) (19 و) (18
فملغرب)،)فملوقع من طرف شركة كافي)
فحلد فلبهجة):)بصفتها مالكة لألصل)
 GHITA SERVICES(فلتجاري و شركة

ET NEGOCES)بصفتها مسيب0 حر0.
593I

MARCHICA CONSEIL

 BOUKHIAR TRAVAUX &

IMPORT EXPORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، فلطابق 1، شقة 

1، فلناظور. ، 62333، فلناظور 

فملغرب

 BOUKHIAR(TRAVAUX &

IMPORT EXPORT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 474 

،شارع فلحسن فالول، فلناظور. - 

62333 فلناظور فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.14791

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) (2323 أكتوبر) (39 في) فملؤرخ 

 BOUKHIAR( TRAVAUX( & حل)

ذفت) شركة  (IMPORT EXPORT

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  63.333) رهم 

فإلآتلاعي)474)،شارع فلحسن فالول،)

فملغرب) فلناظور  (62333 (- فلناظور.)

نتيجة لجائحة كورونا.

و عين:

فلختوتي) ( فلوفحد) عبد  فلسيد)0))

2)رقم) و عنوفنه)ف))حي بوشوفف زنقة)

فلناظور فملغرب) (62333 فلناظور) (19

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 474 وفي) (2323 أكتوبر) (23 بتاريخ)

(- فلناظور.) فالول،) فلحسن  ،شارع 

62333)فلناظور فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)26)نونرب)

2323)تحت رقم)3644.

592I

فلشتيوي ف ريس

AMINE BINAE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

فلشتيوي ف ريس

حي فملسيب0 فلخضرفء م/أ زنقة/32 

رقم /14 ، 92153، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

AMINE BINAE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

فوال  فحليد م/ف زنقة 31 رقم 36 - 

92153 فلقصر فلكبيب فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1549

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 23) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (AMINE BINAE

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

فإلآتلاعي  وفر فوال  فحليد م/ف زنقة)

فلقصر فلكبيب) (92153  -  36 رقم) (31

فملغرب نتيجة ل):)فلحل فملسبق.

و حد  مقر فلتصفية ب  وفر فوال )

فحليد م/ف زنقة)31)رقم)36 - 92153 

فلقصر فلكبيب فملغرب.)

و عين:

و) بوششية  ( ربيعة) فلسيد)0))

عنوفنه)ف)) وفر فوال  فحليد م/ف زنقة)

فلكبيب) فلقصر  (92153  36 رقم) (31

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقصر فلكبيب)

 نا ر)2321)تحت رقم)34.

593I

cabinet(comptable(chtioui

برو تراف لوكوس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

cabinet(comptable(chtioui

 av(tlemssani(n°4bis(ksar(el(kbir

 av(ahmed(tlemssani(n° 4 B(ksar

 el(kbir، 92150، ksar(el(kbir

maroc

برو ترفف لوكوس شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملسيب0 
فلخضرفء مج   زنقة 11 رقم 7 مكرر  

- 92153 فلقصر فلكبيب فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 23) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
برو) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

ترفف لوكوس.

فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فملسيب0 فلخضرفء)مج   زنقة)11)رقم)7 

مكرر))-)92153)فلقصر فلكبيب فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 733 ( (: فحلد) ( فلسيد فلعيشوني)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 153 ( (: فلعيشوني محلد) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 153 ( (: فلعيشوني  حيا) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد فلعيشوني))فحلد عنوفنه)ف))

 11 مج   زنقة) حي فملسيب0 فلخضرفء)
رقم)7 92153)فلقصر فلكبيب فملغرب.

فلسيد فلعيشوني محلد عنوفنه)ف))

 11 مج   زنقة) حي فملسيب0 فلخضرفء)
رقم)7 92153)فلقصر فلكبيب فملغرب.

فلسيد فلعيشوني  حيا عنوفنه)ف))

 11 مج   زنقة) حي فملسيب0 فلخضرفء)
رقم)7 92153)فلقصر فلكبيب فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلعيشوني))فحلد عنوفنه)ف))

 11 مج   زنقة) حي فملسيب0 فلخضرفء)
رقم)7 92153)فلقصر فلكبيب فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقصر فلكبيب)

 آنرب)2323)تحت رقم)667.

594I

Lixus(pièces(auto

LIXUS PIECES AUTO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Lixus(pièces(auto

شارع فلخرطوم إقامة زكرياء رقم 1 ، 

92333، فلعرفئش فملغرب

LIXUS PIECES AUTO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلخرطوم إقامة زكرياء رقم 1 

فلعرفئش 92333 فلعرفءش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5795

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 31) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LIXUS(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PIECES AUTO

 Achat et (: غرض فلشركة بإ جاز)
 vente( de( pièces( et( carrosseries

.automobile
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 1 رقم) زكرياء) إقامة  فلخرطوم 

فلعرفئش)92333)فلعرفءش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) حسن  بنيض  فلسيد 
مجلع رياض طنجة شطر ب علار0)6 
رقم)79)كزنا ة)93133)طنجة فملغرب.
فلسيد فمصري عبدهللا عنوفنه)ف))
 92333  278 رقم) فلسالم  تجزء0 

فلعرفئش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) حسن  بنيض  فلسيد 
مجلع رياض طنجة شطر ب علار0)6 
رقم)79)كزنا ة)93133)طنجة فملغرب
فلسيد فمصري عبدهللا عنوفنه)ف))
 92333  278 رقم) فلسالم  تجزء0 

فلعرفئش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)-.
595I

HLZCONSULTING

L'AUTHENTIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

HLZCONSULTING
 Residence(Fajwa  Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B
 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
L›AUTHENTIQUE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر وال  
آالل آلاعة وال  حسون مرفكش - 

43333 مرفكش فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.78689

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 23) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«1.993.333) رهم»)أي من)»13.333 
عن) »2.333.333) رهم») إلى)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
34) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)31.
596I

2S COMPTE

PRO H.S
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

PRO H.S شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 74 
مستو ع 2A حي فلحلرفء  - 25333 

جريبكة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6779
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 29) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PRO (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.H.S
 1- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشغال فملحتلفة
-2)فالنعاش فلعقاري.

 74 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 25333 (- ( حي فلحلرفء) (2A مستو ع)

جريبكة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( رشيد) صنهاجي  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: محلد) حاكيمي  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلسيد صنهاجي رشيد)
1)ح م)) 7)طابق) 7)رقم) حي ملياء)بلوك)

23353)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد حاكيمي محلد عنوفنه)ف))
أبي فلجعد) (25363 مركز عين قيشر)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلسيد صنهاجي رشيد)
1)ح م)) 7)طابق) 7)رقم) حي ملياء)بلوك)

23353)فلدفر فلبيضاء)فملغرب
فلسيد حاكيمي محلد عنوفنه)ف))
أبي فلجعد) (25363 مركز عين قيشر)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)14.
598I

Audifisc(Maroc

ASMAEC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

ASMAEC SARL AU
 فلسجل فلتجاري: فلدفر فلبيضاء :   

135681
تعيين مسيب آد د للشركة

عرفي) عقد  بلقت�سى  (1-
غشت) (31 في) فلبيضاء) بالدفر  مؤرخ 
قرر فلشريك فلوحيد لشركة) (،2323
شريك) من  ش.ذ.م.م  (ASMAEC
بالدفر) فالآتلاعي  مقرها  وحيد 
عبد) مركز  إقامة  فلبيضاء،341،)
فملومن) عبد  شارع  ملتقى  فملومن،)
–فلطابق) حي فملستشفيات) (، وأنوفل)

فلثالث،)مكتب رقم)337)،)ما لي):
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هيبزبيبغ) هوبرت  فلسيد  تعيين 

أملاني فلجنسية و فلحامل لجوفز فلسفر)

و) آد د  كلسيب  (CF2F3PFML رقم)

لي وفي) ( وحيد للشركة مكان فلسيد)

وونغ فملستقيل)؛

)تعد ل فلنظام فألسا�سي للشركة.)

2)-)وقد تم فإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر)

33) يسلرب2323  بتاريخ) فلبيضاء)

تحت رقم))811759.

قصد فلنشر

633I

IASCOMPTES sarl

ENPR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

IASCOMPTES sarl

18 شارع بيبون طابق 1 شقة 2 

بلفد ر ، 23333، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

ENPR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي B23 علار0 

27  إقامة فلجوهر0 فلخضرفء إشرفق 

- 23193 فلدفر فلبيضاء فملغرب .

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.148495

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 16) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «4.333.333) رهم»)

«3.333.333) رهم»)إلى)»7.333.333 

 رهم»)عن طريق):))إ ماج فحتياطي أو)

أرباح أو عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759783.

632I

IASCOMPTES sarl

ENPR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

IASCOMPTES sarl
18 شارع بيبون طابق 1 شقة 2 
بلفد ر ، 23333، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
ENPR »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
 B23 :وعنوفن مقرها فالآتلاعي

علار0 27  إقامة فلجوهر0 فلخضرفء 
إشرفق  - 23193 فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.
»مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.148495
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)16) آنرب)2323
فألسا�سي) فلنظام  مالءمة  تقرر 
فلقانون:)) مقتضيات  مع  للشركة 
تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة بعد)
 7.333.333 فلرفع من رأس مالها إلى)

 رهم
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759783.

634I

ARYAS CONSULTING

URBAN SYNDIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
URBAN SYNDIC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 
1 فلطابق فالول، فقامة محلد مروفن 

51/49، تجزئة رفطلا  مرفكش - 
43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
113133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.URBAN SYNDIC
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
(- فلعقارفت)) وإ فر0  ساند ك)تسييب 
فلتنظيف،) مثل  فلخدمات  ( مقاولة)
فلبستنة وصيانة فملناطق فلخضرفء.).

مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
محلد) فقامة  فالول،) فلطابق  (1 رقم)
مروفن)49/51،)تجزئة رفطلا))مرفكش)

- 43333)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 493 ( (: ( فلزروقي  وسف) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 513 ( (: فلسيد0)))مهاشمي سومية)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلزروقي  وسف عنوفنه)ف))
 43333 مرفكش) (39 أسيف ب رقم)

مرفكش فملغرب.
سومية) مهاشمي  فلسيد0 
تجزئة أسيف ب فلرقم) ( ( عنوفنه)ف))
39)مرفكش)43333)مرفكش))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلزروقي  وسف)))عنوفنه)ف))
 43333 مرفكش) (39 أسيف ب رقم)

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119318.
636I

NAM TEK

NAM TEK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

NAM TEK
 RUE  SABRI(BOUJEMAA  12

 APT 6 1 ETAGE ، 20110،
CASABLANCA MAROC

NAM TEK شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 12 زنقة 
صربي بوآلعة - 23233 فلبيضاء 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.432491

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)25) ونيو)2318)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
 23233 (- زنقة صربي بوآلعة) (12»
زنقة) (65« إلى) فملغرب») فلبيضاء)
فلبيضاء)) (23223 (- فلخزفم بوسيجور)

فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)677613.

637I

NOTAIRE

 SOCIETE KATI HOTEL BAB
MANSOUR

إعالن متعد  فلقرفرفت

NOTAIRE
 ANGLE(AV. HASSAN(II & RUE

 MED(MEKNASSI(V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

 SOCIETE KATI HOTEL BAB
MANSOUR »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: مكناس - 
رقم 38 مكرر، زنقة فألميب عبد فلقا ر 

- 53333 مكناس فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.17833
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بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
2323)تم فتخاذ) 34) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

وفا0 فلسيد عبد فلسالم بنونة
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد عزيز بنونة مسيب آد د)
فلشركة) تصبح  وبالتالي  للشركة 
مسيب0 من طرف فلسا 0 حليد بنونة)
مع) محدو 0  غيب  ملد0  بنونة  وعزيز 

توقيعهم فلغيب مشتبك
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
 7 فملا 0) تعد ل  رقم  بند 
فلذي) (: فالسا�سي) فلقانون  من 
حليد) -فلسيد  ما لي:) على   نص 
-فلسيد0) حصة.) بنونة..........23.737)
حصة.) فلصائغ....11.683) كلثوم  فم 
بنزكري.......9.387  حبيبة  -فلسيد0 
أمين) محلد  -فلسيد  حصة.)
-فلسيد  ونس) حصة.) بنونة...8.388)
فلسيد) (- حصة.) بنونة.........8.388)
(- حصة.) بنونة........8.733) شهيد 
فلسيد مجيد بنونة........8.733)حصة.)
بنونة.........8.733  عزيز  -فلسيد 
فمال) -فلسيد0  حصة.)
-فلسيد0) حصة.) بنونة........4.365)
حصة.) بنونة.....2.397) جد جة 
بنونة........2.268  كاتية  -فلسيد0 

حصة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)---.
639I

FISCALITY CONSULTING CENTER

OUTGADIRT AGRICOLE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

OUTGADIRT AGRICOLE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مركز 
فالعلال منار0 زنقة عبدهللا بن 

 اسين رقم 5 فلطابق فالول مكتب 
رقم 4 ,مرفكش  - 43333 مرفكش 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.137417

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)15) آنرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
عبدهللا) زنقة  منار0  فالعلال  »مركز 
بن  اسين رقم)5)فلطابق فالول مكتب)
مرفكش) (43333 (- ( ,مرفكش) (4 رقم)
وفغرفر,) فلجر 0  » وفر  إلى) فملغرب»)
غياث) بن  عبدهللا  سيدي  آلاعة 
 42353 (- مرفكش.) ف ت فورير فلحوز,)

مرفكش))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119341.
613I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

YANA CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شارع إبن سينا ، 23213، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

YANA CONSULTING شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 214 شارع 
فبن سينا   - 23213 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب .
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.343735

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 16) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

 YANA فلوحيد) فلشريك  ذفت 

رأسلالها) مبلغ  ( (CONSULTING

مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 

(- ( ( شارع فبن سينا) (214 فإلآتلاعي)

23213)فلدفر فلبيضاء)فملغرب))نتيجة)

ل):)قرفر فلشريك فلوحيد.

و حد  مقر فلتصفية ب)214)شارع)

فلدفر فلبيضاء) (23213 (- ( ( فبن سينا)

فملغرب).)

و عين:

و) ( آربفن) ( ( جليل) فلسيد)0))

 N°41( Rue( De( Lille عنوفنه)ف))

 753337  75337 Paris  France

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 34 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763176.

612I

CHETTIOUI AHMED

 CENTRE D›AFFAIRE EL

AZRAK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

chettioui

حي فملسيب0 فلخضرفء,م/ف,شارع 
31,رقم 33 ، 92153، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

  CENTRE D›AFFAIRE EL AZRAK

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

فملد نة زنقة فلهاشمي فوستالي محج 

فملقاومة - 13333 فلرباط فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.135539

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 23) وليوز) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

مصطفى) ((0( فلسيد) تفويت 

بنلحسن)1.333)حصة فآتلاعية من)

((0( فلسيد) ( 133)حصة لفائد0) أصل)
عبد فلخالق فالزرق بتاريخ)23) وليوز)

.2323

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

14) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بالرباط)

2323)تحت رقم)6182.

613I

ste(controle(balance(sarl

 STE ABRAJ EL
MOHAMADIA SARL -AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ste(controle(balance(sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 STE ABRAJ EL MOHAMADIA

SARL -AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي   111 

 RUE 09 LOT(LAMRANIA(HAY

 SSMBA(MEKNES   - 50000

مكناس  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

43531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2317 مارس) (31

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 ABRAJ EL MOHAMADIA SARL

.-AU
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منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري.

 111 ( ( (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 RUE 39 LOT LAMRANIA HAY

 SSMBA MEKNES   - 53333

مكناس))فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 433.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 ABDELGHANI فلسيد)

)YAAKOUBI)حصة بقيلة) :( ( 4.000

133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 ABDELGHANI فلسيد)

 RUE 39 عنوفنه)ف)) (YAAKOUBI

 LOT LAMRANIA HAY SSMBA

مكناس) (MEKNES 111 53333

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 ABDELGHANI فلسيد)

 RUE 39 عنوفنه)ف)) (YAAKOUBI

 LOT LAMRANIA HAY SSMBA

مكناس) (MEKNES 111 53333

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) وليوز) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

2317)تحت رقم)2613.

615I

CHETTIOUI AHMED

GREEN PLOW
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

chettioui

حي فملسيب0 فلخضرفء,م/ف,شارع 
31,رقم 33 ، 92153، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

GREEN PLOW  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
فلصوفلح قيا 0 فلشوففع  - 14325 

سوق فربعاء فلغرب فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
26913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. GREEN PLOW
مقاولة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لتسييب فملنشات فلفالحية.
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 14325 (- ( فلصوفلح قيا 0 فلشوففع)

سوق فربعاء)فلغرب فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفصف) فلفتاح  عبد  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
وفصف) فلفتاح  عبد  فلسيد 
قيا 0) فلصوفلح  عنوفنه)ف)) وفر 
فالربعاء) سوق  (14325 ( فلشوففع)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
وفصف) فلفتاح  عبد  فلسيد 
قيا 0) فلصوفلح  عنوفنه)ف)) وفر 
فالربعاء) سوق  (14325 ( فلشوففع)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلغرب)) فالربعاء) بسوق  فالبتدفئية 

بتاريخ)12) نا ر)2321)تحت رقم)17.
617I

CHETTIOUI AHMED

KA DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

chettioui

حي فملسيب0 فلخضرفء,م/ف,شارع 
31,رقم 33 ، 92153، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

 KA DISTRIBUTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلسالم 

م/ن زنقة 8 رقم 33 مكرر - 92153 

فلقصر فلكبيب فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2353

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 17) آنرب) فملؤرخ في)

 KA شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

رأسلالها) مبلغ  ( (DISTRIBUTION

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

 8 زنقة) م/ن  فلسالم  حي  فإلآتلاعي 
رقم)33)مكرر)-)92153)فلقصر فلكبيب)

عدم فلقدر0 على) (: فملغرب نتيجة ل)

فملنافسة.

و حد  مقر فلتصفية ب حي فلسالم)
 92153  -  26 رقم) (22 زنقة) م/ن 

فلقصر فلكبيب فملغرب.)

و عين:

و) فلقيوري  ( فلسيد)0)) ونس)

 22 حي فلسالم م/ن زنقة) عنوفنه)ف))
رقم)26 92153)فلقصر فلكبيب فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
 26 رقم) (22 حي فلسالم م/ن زنقة) (:

فلقصر فلكبيب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقصر فلكبيب)

 آنرب)2323)تحت رقم)238.

618I

CHETTIOUI AHMED

WASSIF DRIP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

chettioui

حي فملسيب0 فلخضرفء,م/ف,شارع 

31,رقم 33 ، 92153، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

  WASSIF DRIP

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قرية وف ي 

فلذهب قيا 0 فلشوففع - 14325 

سوق فربعاء فلغرب فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

26911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. WASSIF DRIP

تجهيز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالرف�سي بوسائل فلسقي فملوضعي.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)قرية وف ي)

 14325 (- فلشوففع) قيا 0  فلذهب 

سوق فربعاء)فلغرب فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: وفصف) مرف   فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه)ف)) وفصف  مرف   فلسيد 
فلشوففع) قيا 0  فلذهب  وف ي  قرية 

14325)سوق فالربعاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) وفصف  مرف   فلسيد 
فلشوففع) قيا 0  فلذهب  وف ي  قرية 

14325)سوق فالربعاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلغرب)) فالربعاء) بسوق  فالبتدفئية 

بتاريخ)12) نا ر)2321)تحت رقم)16.
623I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

BM MOTOS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 83BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC
BM MOTOS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

محلد فلخامس رقم 55 - 23333 
بني مالل فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
13871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BM (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MOTOS
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدرفآات فلنارية بالتقسيط.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
محلد فلخامس رقم)55 - 23333)بني)

مالل فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 233.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: فلسيد هالل مهدي)
بقيلة)53.333) رهم للحصة).

 433 ( (: فلسساوي محلد) فلسيد 
حصة بقيلة)43.333) رهم للحصة).
533)حصة) ( (: فلسيد0  ر ر عزيز0)

بقيلة)53.333) رهم للحصة).
 333 ( (: فلسيد0 فلسساوي فسالم)
حصة بقيلة)33.333) رهم للحصة).

فلسيد0 فلسساوي سكينة):))333 
حصة بقيلة)33.333) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد هالل مهدي عنوفنه)ف))حي)
بني) (23333  15 فيال) فملنزه  فالطلس 

مالل فملغرب.
فلسيد فلسساوي محلد عنوفنه)ف))
 9 شقة) فالندلس  رياض  فقامة  (44
زيريس)2)حي فلرياض)13133)فلرباط)

فملغرب.
 44 فلسيد0  ر ر عزيز0 عنوفنه)ف))
فقامة رياض فالندلس زيريس)1)علار0)
 13133 فلرياض) حي  (5 فلشقة) (43

فلرباط فملغرب.
فسالم) فلسساوي  فلسيد0 
فقامة رياض فالندلس) (44 عنوفنه)ف))
 13133 9)حي فلرياض) 4)شقة) ف ب)

فلرباط فملغرب.
سكينة) فلسساوي  فلسيد0 
فقامة رياض فالندلس) (44 عنوفنه)ف))
حي) (5 فلشقة) (43 علار0) (1 زيريس)

فلرياض)13133)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هالل مهدي عنوفنه)ف))حي)
بني) (23333  15 فيال) فملنزه  فالطلس 

مالل فملغرب
فلسيد فلسساوي محلد عنوفنه)ف))
 9 شقة) فالندلس  رياض  فقامة  (44
زيريس)2)حي فلرياض)13133)فلرباط)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)37) نا ر)

2321)تحت رقم)26.
621I

Entreprise(boukhizo

 ENTREPRISE BOUKHIZOU
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Entreprise(boukhizo

ميضار فلدريوش، 62253، فلدريوش 

فملغرب

 ENTREPRISE BOUKHIZOU

SARL AU  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ميضار 

فلدريوش فلدريوش 62253 فلدريوش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

211

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 ENTREPRISE BOUKHIZOU

. SARL AU

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلصباغة).

ميضار) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلدريوش فلدريوش)62253)فلدريوش)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: فلرف�سي) بوجيزو  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بوجيزو فلرف�سي عنوفنه)ف))

فلدريوش) (62253 ميضار) فلدريوش 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بوجيزو فلرف�سي عنوفنه)ف))

ميضار))62253)فلدريوش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدريوش) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)91.

623I

NCG EXPERTISE

 BLANCHISSERIE PRESSING

ASSIA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BLANCHISSERIE PRESSING

ASSIA SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : تجزئة 

فالز هار رقم 62 كليز مرفكش - 

43333 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.63373

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 25)فربف ر) فملؤرخ في)

 BLANCHISSERIE PRESSING

ASSIA SARL)شركة ذفت فملسؤولية)

 13.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

تجزئة فالز هار رقم)62)كليز مرفكش)-)

43333)مرفكش فملغرب نتيجة لضياغ)

رأس مال بالشكل فلدي ال تتلكن منه)

فلشركة في فالستلرفر.
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و عين:

فلسيد)0))فشوفق))كرم و عنوفنه)ف))

منطقة) ( أمرشيش) تجزئة  (143

مرفكش) (43333 مرفكش) فملحلد ة 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

تجزئة) وفي  (2323 فربف ر) (25 بتاريخ)

فالز هار رقم)62)كليز مرفكش)-)43333 

مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

29) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)119329.

625I

كتبية لتعليب

 GROUPE KOUTOUBIA

LITTAAMIR

إعالن متعد  فلقرفرفت

كتبية لتعليب

شارع فبن جلدون فملحلد ة ، 

23833، فملحلد ة فملغرب

 GROUPE KOUTOUBIA

LITTAAMIR »شركة  فملساهلة»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع فبن 

جلدون  - 23833 فملحلد ة فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.17551

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)26) ونيو)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

فلعا ي) فلعام  فلجلع  قرر  ما لي:))

مد0) تجد د  26) ونيو2323) بتاريخ)

فنتدفب فملتصرفين فملذكورين أسفله)

غا ة) فلى  صالحة  سنوفت  (6 ملد0)

سيبث) فلذي  فلعا ي  فلعام  فلجلع 

في حسابات فلسنة فملالية فملنتهية في))

31) يسلرب)2325)وهم كالتالي):)-)

أمين) محلد  فلطاهر بلزفغ.)-)

أكرم بلزفغ.) بلزفغ.)-)

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

26) ونيو) قرر مجلس فال فر0 بتاريخ)

2323)تأكيد فلسيد فلطاهر بلزفغ في)

مهامه كلد ر فلرئيس فلعام و قد تم)

تعيين فلسيد محلد أمين بلزفغ بلهام)

نائب للرئيس))مد ر عام منتدب.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)-:)فلذي  نص على ما لي:)

ال�سيء

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)17)نونرب)

2323)تحت رقم)1736.

626I

SARL

GENESIS IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

GENESIS IMMOBILIER  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

سلية فقامة شهرزف  3، فلطابق 

5 رقم 22، فلنخيل - 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485359

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. GENESIS IMMOBILIER

فلقيام) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

بجليع علليات فلتطوير فلعقاري.

زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلطابق) (،3 شهرزف ) فقامة  سلية 

فلدفر) (23333 (- فلنخيل) (،22 رقم) (5

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 COHEN( &( CO فلشركة)

بقيلة) حصة  (HOLDING( ( :( ( 750

133) رهم للحصة).

  ISMA( HOLDING( ( ( : فلشركة)

253)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 COHEN( &( CO فلشركة)

شارع) (17 عنوفنه)ف)) ( (HOLDING

معاريف) �سي  آر  ي  ساند  آورج 

22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

   ISMA HOLDING فلشركة)

 22333 أنفا) 231,شارع  عنوفنه)ف))

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 MOHAMED YOUSSEF فلسيد)

غاندي) عنوفنه)ف)) (EL KOUHENEE

  4 شقة) (G علار0) إقامة  اسلين 

22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

 Abdeslam( Réda( EL فلسيد)

تازي) تجزئة  عنوفنه)ف)) ( (COHEN

كاليفورنيا)) (21 رقم) (16 زنقة) ميلو  

22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

  Mohamed EL COHEN فلسيد)

زنقة) كاليفورنيا  تجزئة  عنوفنه)ف))

فلدفر) (22333 كاليفورنيا) (5 رقم) (13

فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)-.

628I

LEADER FIDUCONSEIL

VITALGO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

LEADER FIDUCONSEIL

38 فقامة حيضر فلجرفح ،فلشقة 
رقم 13 ، 23353، فلدفرفلبيضاء 

فملغرب

VITALGO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 2 شارع 

فورت فلطابق فألر�سي تجزئة تورية 

فلحي فملحلدي  - 23573 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.437371

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 13) آنرب) فملؤرخ في)

فملسؤولية) ذفت  شركة  (VITALGO

 133.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 

 2 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

تجزئة) فألر�سي  فلطابق  فورت  شارع 

تورية فلحي فملحلدي))-)23573)فلدفر)

نتيجة ل-فملصا قة) فملغرب  فلبيضاء)

علي حساب فلتصفية)-فجتتام فعلال)

تام) فبرفم  فملصفي  -منح  فلتصفية)

فلوتائق) -ف دفع آليع  ونهائي لتسيبه)

باملقر فلرئي�سي.

و عين:

و) فلعبا�سي  ( طارق) فلسيد)0))
عين) (21 زنقة) (2 سلومة) عنوفنه)ف))

فملغرب) فلدفرفلبيضاء) (23253 فلسبع)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

2)شارع) وفي) (2323 13) آنرب) بتاريخ)

فلطابق فألر�سي تجزئة تورية) فورت 

فلدفر) (23573 (- ( فملحلدي) فلحي 

فلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)755737.
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COHEN & CO PROPERTIES
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 COHEN & CO(PROPERTIES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

شهرزف  3 طابق 5 رقم 22 فلنخيل - 
22333 فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485363

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.COHEN(&(CO(PROPERTIES
غرض فلشركة بإ جاز):)فالستثلار)

في فألسهم.
إقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
22)فلنخيل)-) 5)رقم) 3)طابق) شهرزف )

22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
  HAMZA( EL( COHEN( : فلسيد)
353)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
 ABDELLAH EL COHEN فلسيد)
133) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 350

للحصة).
  KENZA( EL( COHEN( : فلسيد0)
175)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
 SIHAM(EL(ARABI(:((125(0فلسيد

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 HAMZA EL COHEN فلسيد)

عنوفنه)ف))تجزئة))كاليفورنيا شارع)13 
رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

 ABDELLAH EL COHEN فلسيد)

عنوفنه)ف))تجزئة))كاليفورنيا شارع)13 
رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

 KENZA EL COHEN فلسيد0)

عنوفنه)ف))تجزئة))كاليفورنيا شارع)13 
رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

 SIHAM EL ARABI فلسيد0)

عنوفنه)ف))تجزئة))كاليفورنيا شارع)13 
رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 SIHAM EL ARABI فلسيد0)

 13 عنوفنه)ف))تجزئة كاليفورنيا زنقة)
رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)-.

633I

SOCIETE ASSOUAK ACHARK SARL AU

 SOCIETE ASSOUAK

ACHARK SARL AU
إعالن متعد  فلقرفرفت

 SOCIETE ASSOUAK ACHARK

SARL AU

4 زنقة فبن رشد علار0 فلعلج فلطابق 

فألول رقم 14 ، 63333، وآد0 

فملغرب

 SOCIETE ASSOUAK ACHARK

SARL AU »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: زنقة فبن 
رشد علار0 فلعلج فلطابق فالول رقم 

14 - 63333 وآد0  فملغرب .

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.18895

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2321 32) نا ر) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

فلذي  نص) (: فالول) ( رقم) قرفر 
رمضان)) حلاوي  تفويت  ما لي:) على 
فلسيد) لصالح  حصة  (13.333

فلعليبي مصطفي
فلذي  نص) فلثاني:) ( رقم) قرفر 
فلعليبي) فلسيد  تعيين  ( ما لي:) على 
مصطفى مسيبف آد دف للشركة بعد)

فستقالة))حلاوي رمضان
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:))
 1.333.333 فلشركة) رأسلال  مبلغ 
مقسم إلى)13.333)حصة بقيلة)133 

 رهم لصالح فلعليبي مصطفى)
على) فلذي  نص  (:14 رقم) بند 
طرف)) من  فلشركة  تسييب  ما لي:)

فلسيد فلعليبي مصطفى
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)159.

631I

باال كونسالتينغ

ز.أ ديزاين
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

باال كونسالتينغ
17 رياض ويسالن 1 مكناس ، 

53383، مكناس فملغرب
ز.أ   زف ن شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملركز 
فلتجاري ميغا مول فلطابق فألول 
متجر رقم 138  - 13173  فلرباط 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
148739

في مؤرخ  حر  عقد  (  بلقت�سى)
2323)تم إعدف  فلقانون)  17)أكتوبر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
ز.أ) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

  زف ن.
غرض فلشركة بإ جاز):)صناعة و)

بيع كل أنوفع فألثاث.
فملركز) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فألول) فلطابق  مول  ميغا  فلتجاري 
فلرباط) ( (13173  -   138 متجر رقم)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
منيب) فلعلوي  زينب  فلسيد0 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
منيب) فلعلوي  زينب  فلسيد0 
عنوفنه)ف))25)زنقة أ ت لحسن تجزئة)
  13173 ( فلسوي�سي) (3 فملنظر فلجليل)

فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
منيب) فلعلوي  زينب  فلسيد0 
عنوفنه)ف))25)زنقة أ ت لحسن تجزئة)
  13173 ( فلسوي�سي) (3 فملنظر فلجليل)

فلرباط فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
36) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)72.

632I

louardi compta

CHALLENGE DIFFICULTY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس فملسعدي مكتب 

رقم 5 فملد نة فلجد د0 فاس ، 
33333، فاس فملغرب

 CHALLENGE DIFFICULTY
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شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 32 

تجزئة فالنبعاث 1 عين فلشقف 

موالي يعقوب فاس - 36122 فاس 

فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.57227

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 

 CHALLENGE DIFFICULTY حل)

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

تجزئة) (32 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 

موالي) فلشقف  عين  (1 فالنبعاث)

36122)فاس فملغرب) (- يعقوب فاس)

تلويل) على  فلقدر0  لعدم  نتيجة 

فملشروع.

و عين:

فملجعوري) ( ( آلال) ( فلسيد)0))
فلجد د) حي  (214 رقم) عنوفنه)ف)) و 

فملغرب) فاس  (33123 فاس) بنسو 0 

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

رقم) وفي  (2323 21) آنرب) بتاريخ)

عين فلشقف) (1 تجزئة فالنبعاث) (32

فاس) (36122 (- موالي يعقوب فاس)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)142/021.
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

BLUE SIDE IMMOBILIER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC

BLUE SIDE IMMOBILIER شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 26، شارع 
مرس فلسلطان شقة رقم3، فلطابق 

فالول، فلدفر فلبيضاء. - 23336  
فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 19) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BLUE (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.SIDE IMMOBILIER
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري
بيع وشرفء)فلعقارفت)

.عنوفن فملقر فالآتلاعي):)26،)شارع)
فلطابق) مرس فلسلطان شقة رقم3،)
فالول،)فلدفر فلبيضاء.)-)23336))فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلسيد0 سهام بو فلفائز)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 سهام بو فلفائز عنوفنه)ف))
سطات) (29 فلرقم) فلصباح  تجزئة 

26333))سطات فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 سهام بو فلفائز عنوفنه)ف))
سطات) (29 فلرقم) فلصباح  تجزئة 

26333))سطات فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763634.
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 MONDOCASA
IMMOBILIARE SARL/AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
 MONDOCASA IMMOBILIARE
SARL/AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 26، شارع 
مرس فلسلطان شقة رقم3، فلطابق 

فالول، فلدفر فلبيضاء . - 23336 
فلدفر فلبيضاء  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 15) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 MONDOCASA IMMOBILIARE

.SARL/AU
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري
بيع و شرفء)فلعقارفت)

عنوفن فملقر فالآتلاعي : 26، شارع 
مرس فلسلطان شقة رقم3، فلطابق 

فالول، فلدفر فلبيضاء . - 23336 
فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

فملد0 فلتي تأسست من أآلها فلشركة 
: 99 سنة .

مبلغ رأسلال فلشركة:  133.333 
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد آرموني رضوفن :  1.333 
حصة بقيلة 133  رهم للحصة .

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد آرموني رضوفن عنوفنه)ف))

شارع) فلرقم  فلخيب  مجلع  تجزئة 

 26333 سطات) (1915 فلزهور)

سطات فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد آرموني رضوفن عنوفنه)ف))

شارع) فلرقم  فلخيب  مجلع  تجزئة 

 26333 ( سطات) (1915 فلزهور)

سطات فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763667.

635I

IAS CONSULTING

PIA SOLUTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

IAS CONSULTING

 Immeuble(liberté(Rue(Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

PIA SOLUTION شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلتقدم, 2-17 فلطابق فلتاني، سيدي 

فلربنو�سي  - 23623 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

325531

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2315 أبريل) (23

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PIA (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOLUTION
بيع) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

جدمات فلهندسة وفإلستشار0.
وفلتصد ر) فالستيبف   فلتجار0،) (-

وفألعلال فملختلفة..
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلتقدم,)17-2)فلطابق فلتاني،)سيدي)
فلبيضاء) فلدفر  (23623 (- ( فلربنو�سي)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلعزيزي) برف 0  عابد  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعزيزي) برف 0  عابد  فلسيد 
فلطابق) تجزئة فضل هللا،) عنوفنه)ف))
فلشق)) عين  (8 رقم) فلشقة  فلتاني،)

23473)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعزيزي) برف 0  عابد  فلسيد 
فلطابق) تجزئة فضل هللا،) عنوفنه)ف))
فلشق)) عين  (8 رقم) فلشقة  فلتاني،)

23473)فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أبريل)2315)تحت رقم)33574319.
636I

NKH CONSULTING SARL

SEFIMEX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
SEFIMEX شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 4 

إقامة فلحلد تجزئة 2 شقة 75 تلار0 
رقم 4 إقامة فلحلد تجزئة 2 شقة 

75 تلار0 12333 تلار0 فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.234

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2319)تقرر حل) 12) آنرب) فملؤرخ في)
مسؤولية) ذفت  شركة  (SEFIMEX
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي رقم)4)إقامة فلحلد)
تجزئة)2)شقة)75)تلار0 رقم)4)إقامة)
تلار0) (75 شقة) (2 تجزئة) فلحلد 
نتيجة إلقاف) فملغرب  تلار0  (12333

نهائي للعلل بسبب فألزمة.
و عين:

و) فلركيك  ( سعيد) فلسيد)0))
رآال) تجزئة  رقم52) عنوفنه)ف))
12333)تلار0) فإلطفاء)مسيب0)1)تلار0)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
 4 رقم) وفي  (2323 17) نا ر) بتاريخ)
إقامة فلحلد تجزئة)2)شقة)75)تلار0)
رقم)4)إقامة فلحلد تجزئة)2)شقة)75 

تلار0)12333)تلار0 فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

.D113217(2321)تحت رقم

637I

شركة حسابات فاس

DAR BEL AZIZ
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية فلسقاط فلبطحاء ، 

3، فاس فملغرب
DAR BEL AZIZ شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 19 

 رب فلغفا ري زقاق فلبغل فاس 

فملد نة - 33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (17

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 DAR (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BEL AZIZ

:) فر) بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلضيافة.
 19 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فاس) فلبغل  زقاق  فلغفا ري   رب 

فملد نة)-)33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: بوعنان) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بوعنان  محلد  فلسيد 
رقم)66)زنقة فلشريف فال ري�سي شارع)

فلسالوي فاس)33133)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بوعنان  محلد  فلسيد 
رقم)66)زنقة فلشريف فال ري�سي شارع)

فلسالوي فاس)33133)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)214.

639I

IAS CONSULTING

PIA SOLUTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

IAS CONSULTING

 Immeuble(liberté(Rue(Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

PIA SOLUTION شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلتقدم, 2-17 فلطابق فلتاني، سيدي 

فلربنو�سي - 23623 فلدفرفلبيضاء  

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.325531

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)23) نا ر)2317)تم))تحويل))

للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلطابق) (2-17 فلتقدم,) »حي  من)

 23623 (- فلربنو�سي) سيدي  فلتاني،)

»فضاء) إلى) فملغرب») ( فلدفرفلبيضاء)
منية)،)18-16)زنقة))كرنوبل))فلطابق)
فلصخور) (،3 رقم) فلشقة  فلثالث 

فلبيضاء))) فلدفر  (23293 (- فلسو فء)

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 ونيو)2317)تحت رقم)33636373.

641I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

MAITRE CUISINE  SARL  
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC

  MAITRE(CUISINE  SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 
فلسفلي شارع عالل بن عبد هللا 

رقم 162 سطات - 26333 سطات 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 11) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAITRE CUISINE  SARL
.))-فعلال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

مختلفة فو فلبناء).
)))-بيع و تركيب فملطابخ).

فلطابق) (: .عنوفن فملقر فالآتلاعي)
هللا) عبد  بن  عالل  شارع  فلسفلي 
سطات) (26333 (- سطات) (162 رقم)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 343 ( (: ( جلوش) سهيل  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 333 ( (: جلوش) فبتسام  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 333 ( (: جلوش) سناء) فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) جلوش  سناء) فلسيد0 
زنقة محلد فلجوهري) (32 حي فلفرح)
سطات) (26333 سطات) (19 رقم)

فملغرب.
فلسيد0 فبتسام جلوش))عنوفنه)ف))
 32 تلام رقم) فبو  زنقة  (1 فلفرح) حي 

سطات)26333)سطات فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) جلوش  سهيل  فلسيد 
32)زنقة محلد فلجوفهري) حي فلفرح)
سطات) (26333 سطات) (19 فلرقم)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بسطات)

2321)تحت رقم)27/2021.
643I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

ا يت اونير
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 TAX CONSULTING AND
ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2
 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc
ف  ت فونيب  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فم فو ي 
فملركز بني مال ل - 23333 بني مال ل 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.4695

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2319)تقرر حل) 25) آنرب) فملؤرخ في)
فملسؤولية) ذفت  شركة  ( فونيب) ف  ت 
 13.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
فم) فإلآتلاعي  مقرها   رهم وعنوفن 
بني) (23333 (- فو ي فملركز بني مال ل)

مال ل فملغرب نتيجة ملشاكل مالية.
و عين:

و) وهاب  ( سليلان) فلسيد)0))
بني مالل) فملركز  فم فو ي  عنوفنه)ف))
23333)بني مال ل فملغرب كلصفي))0))

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
وفي فم فو ي) (2321 31) نا ر) بتاريخ)
بني مال ل) (23333 (- فملركز بني مال ل)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)38) نا ر)

2321)تحت رقم)37.
644I

FINAUDIT

MEDPARTNER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
MEDPARTNER شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 67 زنقة 

شوفاليي بيار   فلطابق5 رقم 
16 فلدفر فلبيضاء - 23323 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.335827

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 14) نا ر) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (MEDPARTNER
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
بيار )) شوفاليي  زنقة  (67 فإلآتلاعي)
(- فلبيضاء) فلدفر  (16 رقم) فلطابق5)
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23323

ل):)صعوبة تحقيق فلهدف فلتجاري.
67)زنقة) و حد  مقر فلتصفية ب)
شوفاليي بيار ))فلطابق5)رقم)16)فلدفر)
فلبيضاء) فلدفر  (23333 (- فلبيضاء)

فملغرب.)
و عين:

 MICALE      GIOVANNI((0(فلسيد
134،زنقة) عنوفنه)ف)) و  (BATTISTA
برفهيم فلنخاي))فلدفر فلبيضاء)23333 
((0( كلصفي) فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 35 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763344.

646I

FINAUDIT

NAPRO10
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
NAPRO13 شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
 Eشوفاليي بيار  إقامة فالروز

فلطابق فالول رقم 2 فلدفر فلبيضاء - 
23323 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.395585
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 15) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.333.333) رهم»)
«1.333.333) رهم»)إلى)»2.333.333 
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761136.

648I

FIDUASSAF CONSEIL

SATILOG
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL
 Boulevard(BRAHIM ,334

 ROUDANI Résidence ACHIFA
 Appt(n° 10 au 5eme(étage-
 MAARIF 304, Boulevard

 BRAHIM ROUDANI Résidence
 ACHIFA(Appt(n° 10 au 5eme

 étage- MAARIF، 20380،
casablanca(MAROC

SATILOG  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 334, 

 Boulevard(BRAHIM(ROUDANI

 Résidence(ACHIFA(Appt(n°

 10 au 5eme(étage- MAARIF

 casablanca 20380 casablanca

MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485563

 34 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SATILOG

 L a غرض فلشركة بإ جاز):))

. promotion(immobilière

(,334 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 Boulevard( BRAHIM( ROUDANI

 Résidence( ACHIFA( Appt( n°

 10( au( 5eme( étage-( MAARIF

 casablanca( 20380( casablanca

.MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 Mr SAMIR FETHI فلسيد)

133) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 Mr SAMIR FETHI فلسيد)

 LOT JAWHARA  123 عنوفنه)ف))

 SIDI BENNOUR 24353 SIDI

.BENNOUR MAROC

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 Mr SAMIR FETHI فلسيد)

 LOT JAWHARA  123 عنوفنه)ف))

 SIDI BENNOUR 24353 SIDI

BENNOUR MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ ( فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

 14) نا ر)2321)تحت رقم)1369.

649I

كار أكونتين

باتيطيرم
إعالن متعد  فلقرفرفت

كار أكونتين

تقاطع شارع عبد فملومن و شارع 

فنوفل A416 طابق 3 رقم 19 ، 

23342، فلدفر فلبيضاء فملغرب

باتيطيبم »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 54 
زنقة فلخزفمة حي فلرفحة - 23233 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.138369

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)15) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:31 رقم) قرفر 

ما لي:)فستقالة فلسيد فلعتيق  ونس

على) فلذي  نص  (:32 رقم) قرفر 

ما لي:)تعد ل فلبند رقم)15

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:15 رقم) بند 

ما لي:)فستقالة فلسيد فلعتيق  ونس)

ذمته) وتربيء) ( من مهامه كلسيب ثان)

بخصوص فلفتب0 فلتي كان يعترب فيها)

فعتبار) تاريخه  و من  للشركة  مسيبف 

فلوحيد) فملسيب  علر  فلبوري  فلسيد 

للشركة فملسلا0)»باتيطيبم»

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 36 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763531.

651I

TT COMPTABILITE

BYMH IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

BYMH IMMOBILIER شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

 57BD  وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 DERFOUFI IMMEUBLE DOUHI

 ETAGE 1 APPT(N°2 - 60000
وآد0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
36379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BYMH(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.IMMOBILIER
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
 57BD ( (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 DERFOUFI IMMEUBLE DOUHI
ETAGE(1(APPT(N°2(-(60000)وآد0)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 53.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 125 ( (: جويا) بابا  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد فمليلو  حوري):))125)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد)) حي حوري)):))125)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد0))لبنى شرفك):))125)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد بابا جويا عنوفنه)ف))

رقم) فلنبآس  شارع  فلر�سى  تجزئة 

وآد0) (63333 سيدي  حي) (468

فملغرب.

عنوفنه)ف)) حوري  فمليلو   فلسيد 

شارع محلد فلخامس تجزئة فلياتني)
رقم)167 63333)وآد0 فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( حوري) فلسيد  حي 

 63 طريق فلعونية تجزئة عزيزي رقم)

63333)وآد0 فملغرب.

عنوفنه)ف))) شرفك  لبنى  ( فلسيد0)

 2 فلزهر0) علار0  فلحنصالي  شارع 

وآد0) (63333  1 فلشقة) (3 فلطابق)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد بابا جويا عنوفنه)ف))

رقم) فلنبآس  شارع  فلر�سى  تجزئة 

وآد0) (63333 سيدي  حي) (468

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)153.

652I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

MAGHREB INSTALLATION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

  MAGHREB INSTALLATION

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تحت 

فلسفلى تجزئة  فها فيال سومية 

شارع 1 رقم 23 سيدي فلربنو�سي  - 

23593 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.272351

فلشريك) قرفر  بلقت�سى 

 2323 نونرب) (33 في) فملؤرخ  فلوحيد 

بلبلغ) فلشركة  رأسلال  رفع  تم 

من) أي  »533.333) رهم») قدره)

«3.333.333) رهم»)إلى)»3.533.333 

مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763938.

653I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

GORGOS TRADING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

GORGOS TRADING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر أوال  

حا 0 2 سيدي حجاج وف  حصار 

طيط مليل - 29643 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.261237

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «2.333.333) رهم»)

«3.333.333) رهم»)إلى)»5.333.333 

مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763939.

654I

FIDUASSAF CONSEIL

LOTINA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL

 Boulevard(BRAHIM ,334

 ROUDANI Résidence ACHIFA

 Appt(n° 10 au 5eme(étage-

 MAARIF 304, Boulevard

 BRAHIM ROUDANI Résidence

 ACHIFA(Appt(n° 10 au 5eme

 étage- MAARIF، 20380،

casablanca(MAROC

LOTINA شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 

 Boulevard(BRAHIM ,334

 ROUDANI Résidence ACHIFA

 Appt(n° 10 au 5eme(étage-

 MAARIF(casablanca 20380

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485567

 34 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LOTINA

 LA (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

(,334 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 Boulevard( BRAHIM( ROUDANI

 Résidence(ACHIFA(Appt(n°(10(au

 5eme(étage-(MAARIF(casablanca

.23383 CASABLANCA MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 Mr NAJIB EL IDRISSI فلسيد)
 133 حصة بقيلة) (FETHI( :( ( 1.000

 رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
 Mr NAJIB EL IDRISSI فلسيد)
 LOT  87 عنوفنه)ف)) (FETHI
 JAOUHARA SIDI BENNOUR
.24353 SIDI BENNOUR MAROC
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 Mr NAJIB EL IDRISSI فلسيد)
 LOT  87 عنوفنه)ف)) (FETHI
 JAOUHARA SIDI BENNOUR
24353 SIDI BENNOUR MAROC
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)1371.
655I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

ORTHOEXPERT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45
 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
ORTHOEXPERT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 38 شارع 

فملستشفيات ، فلطابق فلسفلي، 
حي فملستشفيات - 23363 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.285763

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 38) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت) شركة  (ORTHOEXPERT حل)
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

(، فملستشفيات) شارع  (38 فإلآتلاعي)

(- حي فملستشفيات) فلطابق فلسفلي،)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23363

من) فلذي  فلهدف  تحقيق  للعدم 

تقرر) وقد  فلشركة،) تأسست  أآله 

فلتشطيب) و  فلنهائي  فلحل  بلوآبه 

على فلسجل فلتجاري للشركة و تربئة)

فلسيد0 محاسن بلفقيه)))من مهامها)

كلصفية للشركة.

و عين:

و) بلفقيه  ( محاسن) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))زنقة زفكور عبالوي فلوزيس)

فملغرب) فلبيضاء) فلدفر  (23413

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)38) آنرب)2323)وفي)38)شارع)

حي) فلسفلي  فلطابق  فملستشفيات 

فملستشفيات)-)23363)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763943.

657I

ANNONCES LEGALES

LA REFERENCE RH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ANNONCES LEGALES

 ANGLE BD ABDELMOUMEN

 &RUE(SOUMAYA(RES

 SHEHRAZADE 3, ETAGE 4

 N° 20 PALMIER، 20000،

CASABLANCA MAROC

LA REFERENCE RH شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع عبد 

فملومن و زنقة سومية فقامة شهرزف  

3 فلطابق 4 رقم 23  - 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (26

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LA (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.REFERENCE RH

فلتدريب) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفلنصائح.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع عبد)

فملومن و زنقة سومية فقامة شهرزف )

23  - 23333)فلدفر) 4)رقم) 3)فلطابق)

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد0 سهام سكياط)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 سهام سكياط عنوفنه)ف))

فلطابق) حيان  فبن  آابر  زنقة  (14

فلبيضاء) فلدفر  (23333 فلسفلي)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 سهام سكياط عنوفنه)ف))

فلطابق) حيان  فبن  آابر  زنقة  (14

فلسفلي)23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761288.

659I

BUSINESS FOREVER

NATURELI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

BUSINESS FOREVER
71 إقامة فبن بطوطة تقاطع فبن 
بطوطة و عبد فلكريم فلد وري 

فلطابق فألول رقم 3 ، 23333، فلدفر 
maroc فلبيضاء

NATURELI شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 59 شاع 

فلزرقطوني فلطابق 6 رقم 18 
فملعارف  - 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.321777

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (17 فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
مبلغ) ( (NATURELI فلوحيد) فلشريك 
وعنوفن) 23.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي)59)شاع فلزرقطوني)
فلطابق)6)رقم)18)فملعارف))-)23333 
(: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

توقف نشاط فلشركة.
59)شاع) و حد  مقر فلتصفية ب)
فلزرقطوني فلطابق)6)رقم)18)فملعارف))

- 23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))هند)))فلتاتني))و عنوفنه)ف))
2)حدفءق آليز علار0 فلنخلة مربوكة))
43333)مرفكش))فملغرب كلصفي))0))

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)756586.

663I

COMPTABLE AGREE

INGEL TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COMPTABLE AGREE
زفوية شارع محلد فلسا س و زنقة 
ألقاهر0، علار0 رقم 2، فلطابق رقم 

3   رب فلشرفة فلدفر ألبيضاء ، 
23523، ألبيضاء أملغرب

INGEL TRAVAUX شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 26  شارع 
مرس فلسلطان علار0 رقم 1 شقة 3  

23133 فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 22) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 INGEL(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TRAVAUX
أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عامة,)فلبناء)وفلصيانة.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)26))شارع)
  3 1)شقة) مرس فلسلطان علار0 رقم)

23133)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد آالل فلعالوي):))53)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد كلال فلعالوي):))53)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فلعالوي  آالل  فلسيد 
 7 رقم) فلوطية  زنقة  فلتقدم  حي 

46333)فليوسفية فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلعالوي  كلال  فلسيد 

 7 رقم) فلوطية  زنقة  فلتقدم  حي 

46333)فليوسفية فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلعالوي  كلال  فلسيد 

 7 رقم) فلوطية  زنقة  فلتقدم  حي 

46333)فليوسفية فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763678.

661I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 THE PURITY OF NATURE

TORGAN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحلد فلحريزي تجزئة 

فلتلسلاني رقم 6 فقامة باريس- أ 

تطوفن ، 93333، تطوفن فملغرب

 THE PURITY OF NATURE

TORGAN  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

سيدي بابا فقامة مالك حي فلوال ة  - 

93333 تطوفن فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.25835

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 24) آنرب) فملؤرخ في)

 THE(0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو

   PURITY OF NATURE TORGAN

133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 

شارع) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 

فلوال ة)) حي  فقامة مالك  بابا  سيدي 

(: تطوفن فملغرب نتيجة ل) (93333  -

كوفيد)19)وعدم بدف ة فلنشاط).

شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

سيدي بابا فقامة مالك حي فلوال ة))-)

93333)تطوفن فملغرب.)
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و عين:

و) فلرزطاطي  ( فآالل) فلسيد)0))
شارع  مشق) فلفتح  زنقة  عنوفنه)ف))

طوفبيل رقم)3  93333)تطوفن فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)72.

663I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 GROUPE SCOLAIRE NEW
WORLD

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رفع رأسلال فلشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE NEW

WORLD شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة بدر 

آلاعة فلدرو0  - 26232 برشيد 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.9289

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 نونرب) (38 في) فملؤرخ 
بلبلغ) فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »533.333) رهم») قدره)

«1.333.333) رهم»)إلى)»1.533.333 

مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)15) نا ر)

2321)تحت رقم)44.

664I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 GROUPE SCOLAIRE NEW
WORLD

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45
 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE NEW

WORLD »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 
بدر آلاعة فلدرو0 - 26232 برشيد 

فملغرب.
»تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.9289
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)38)نونرب)2323
مهام) مزفولة  مد0  تجد د  تقرر 

فملسيب ن ملد0:)3)سنوفت.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)15) نا ر)

2321)تحت رقم)44.
665I

CONCILIUM EXPERTISE

BERHA BUSINESS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى فبن نصيب، فلطابق 
فلخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 
فلدفر فلبيضاء ، 23363، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
BERHA BUSINESS شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلفر وس  
GH18علار0 188 رقم  1فلولفة  - 

23223 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.462779

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 29) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

برها) عدنان  ((0( فلسيد) تفويت 

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (533

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333

نجيب برها بتاريخ)29) آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761374.

667I

MOHAMED BENNIS

الدكس كاش بليس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

فلدكس كاش بليس  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

موالي فلحسن بن فملهدي - كلم 

3 - فيال فلزكري طريق طنجة - قبالة 

إعدف  ة 6 نونرب 93333 تطوفن 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

28435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)فلدكس)

كاش بليس).

تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألموفل)-)جدمات أ فء)فلفوفتيب.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 3 كلم) (- فملهدي) بن  فلحسن  موالي 

قبالة) (- فلزكري طريق طنجة) فيال  (-

تطوفن) (93333 نونرب) (6 إعدف  ة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

هللا) عبد  سيدي  فلدكس  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

هللا) عبد  سيدي  فلدكس  فلسيد 

(- فملعتصم) شارع  (- (133 عنوفنه)ف))
 24 رقم) (- (4 ط) (- فلرومي) فبن  زنقة 

93333)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

هللا) عبد  سيدي  فلدكس  فلسيد 

(- فملعتصم) شارع  (- (133 عنوفنه)ف))
  24 رقم) (- (4 ط) (- فلرومي) فبن  زنقة 

93333)تطوفن فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3353.

668I

RYS CONSULTING

PETRONACO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

RYS CONSULTING
235 شارع أبي  فر فلغفاري 

فلطابق فلتاني سيدي فلربنو�سي  

فلدفرفلبيضاء ، 23633، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

PETRONACO شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد



2089 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 137 شارع 

موالي إسلاعيل فلصخور فلسو فء - 

23153 فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.333157

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)35)أكتوبر)2323)تم))تحويل))

للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

إسلاعيل) موالي  شارع  (137« من)

 23153 (- فلسو فء) فلصخور 

»تجزئة) إلى) فملغرب») فلدفرفلبيضاء)

فملنطقة) (16 رقم) تجزئة  (2 فيليب)

فلصناعية سيدي فلربنو�سي)-)23153 

فلدفرفلبيضاء))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758696.

672I

أسلاء)ميد ا

 GILBARCO VEEDER ROOT 

NORTH AFRICA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

أسلاء ميد ا

شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 

فلبيضاء فملغرب

 GILBARCO VEEDER ROOT 

NORTH AFRICA  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بناء مركز 

أعلال فلدفر فلبيضاء ، فلقطعة 
رقم 2 ، فملندرونة 333، فلطابق 

فلسا س، سيدي معروف ، فلدفر 

فلبيضاء - 23333 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.189737

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تم تعيين) 23) آنرب) فملؤرخ في)
مسيب آد د للشركة فلسيد)0))بلعربي)
لقبول) تبعا  وحيد  كلسيب  طارق 

فستقالة فملسيب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758983.
674I

أسلاء)ميد ا

PRINT PLAZZA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

أسلاء ميد ا
شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 
فلبيضاء فملغرب

PRINT PLAZZA شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 شارع 
فلحرية فلدور 3 شقة 5 فلبيضاء - 

23333 فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

483723
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (23
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PRINT(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PLAZZA
فنجاز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فعلال فلطباعة)
13)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)
(- فلبيضاء) (5 شقة) (3 فلدور) فلحرية 

23333)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 53.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلعامري) فلرحلان  عبد  فلسيد 

13) رهم) بقيلة) حصة  (5.333 ( (:
للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلعامري) فلرحلان  عبد  فلسيد 
طانطان  رج  ط) شارع  عنوفنه)ف))
فقامة فلفنون بوركون) (91 فلشقة) (1

23333)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعامري) فلرحلان  عبد  فلسيد 
طانطان  رج  ط) شارع  عنوفنه)ف))
فقامة فلفنون بوركون) (91 فلشقة) (1

23333)فلدفرفلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758739.
675I

societe menara marrakech conseil plus

SUPER-ICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15
 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
SUPER-ICE   شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملسار رقم 233 طريق فسفى  - 

43333 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
113273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.  SUPER-ICE
-1صانع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملتلجات مع محرك) أو  فميس كريم 

ميكانيكي
فملتلجات) أو  كريم  آيس  -2تاآر 

بالجللة.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- ( فسفى) طريق  (233 رقم) فملسار 

43333)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فبرفح ف وب):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ف وب  فبرفح  فلسيد 
 43333 تكنة فلدرك فمللكي شيشاو0)

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ف وب  فبرفح  فلسيد 
 43333 تكنة فلدرك فمللكي شيشاو0)

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119535.
677I

JIHA FIDUCIAIRE

PARADIS WAY TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
PARADIS WAY TRANS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 14 
فلشقة رقم 32 زنقة 538 شارع 

فلسعد ين فلدشيب0  - 86363 إنزكان 
فملغرب.
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رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.16227

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«533.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »633.333) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بانزكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)69.

678I

JIHA FIDUCIAIRE

PARADIS WAY TRANS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

PARADIS WAY TRANS »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 14 

فلشقة رقم 32 زنقة 538 شارع 

فلسعد ين فلدشيب0  - 86363 إنزكان 

فملغرب.

»تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.16227

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)22) آنرب)2323

مهام) مزفولة  مد0  تجد د  تقرر 

فملسيب ن ملد0:)غيب محد 0 سنوفت.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بانزكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)69.

681I

أسلاء)ميد ا

ADROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

أسلاء ميد ا
شارع صهيب فلرومي بلوك 39 فلرقم 

23 فلربنو�سي فلبيضاء، 23333، 
فلبيضاء فملغرب

ADROC  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 شارع 
ليربتي فلطابق 3 شقة 6 - 23333 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.348117

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2319 فربف ر) (18 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
ف ت) )0)) وسف  فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (2.433 مانة)
فلسيد) ( 13.333)حصة لفائد0) أصل)
فربف ر) (18 بتاريخ) فزاللن  آوف   ((0(

.2319
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 39 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)763468.
684I

فئتلانية فلشريفي مبارك

 Ste BUYUK بيوك ايسلر ترافو
ISLER TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

فئتلانية فلشريفي مبارك
حي فلرآافاهلل بلوك س فلزنقة 35 
رقم 33 كلليم ، 81333، كلليم 

فملعرب
 Ste BUYUK بيوك فيسلر ترففو
ISLER TRAVAUX شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلحسن فلثاني حي فملركز  - 81336 
فسا فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 25) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
بيوك) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)
 Ste BUYUK ISLER ترففو) فيسلر 

.TRAVAUX
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة فو فلبناء
مقاول في زرع وصيانة فلحدفئق)،)

فلبساتين،)فلشوفرع
وسيط تجاري.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 81336 (- ( فلحسن فلثاني حي فملركز)

فسا فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد هيب فلشرقي)):))334)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 333 ( (: ( فلسيد0 فاطلة بوآناح)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 333 ( (: ( شرقاوي) فزفنة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف))) ( فلشرقي) هيب  فلسيد 
حي فملركز م ح)2  81336)فسا فملغرب.
فلسيد0 فاطلة بوآناح))عنوفنه)ف))

حي فلجرف))81336)فسا فملغرب.
)عنوفنه)ف)) فلسيد0 فزفنة شرقاوي)

حي فملركز))81336)فسا فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هيب فلشرقي عنوفنه)ف))حي)

فملركز م ح)2 81336)فسا فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بكلليم) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)13.
685I

G.MAO.CCF

STE CHAK 3D
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE(CHAK 3D شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 125 
حي تألمل شارع بني وفكيل طريق 
صفرو فاس - 33333 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65669
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CHAK 3D
تاآر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
منتجات مكافحة فلحشرفت-فستبف  و)

تصد ر-تجار0.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)125 
طريق) وفكيل  بني  شارع  تألمل  حي 

صفرو فاس)-)33333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد محلد أمين شكري):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
((: شكري) فمحلد  موالي  فلسيد 
533)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
شكري) أمين  محلد  فلسيد 
عنوفنه)ف))تجزئة ليلى رقم)77)فلشقة)
 33333 ( فلوفاءفلنبآس) شارع  (17

فاس فملغرب.
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شكري) فمحلد  موالي  فلسيد 
1)فقامة ليلى) عنوفنه)ف))شارع فلرشا )
رفم)137)فلشقة)17)فلنبآس))33333 

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
شكري) أمين  محلد  فلسيد 
عنوفنه)ف))تجزئة ليلى رقم)77)فلشقة)
 33333 ( فلوفاءفلنبآس) شارع  (17

فاس فملغرب
شكري) فمحلد  موالي  فلسيد 
1)فقامة ليلى) عنوفنه)ف))شارع فلرشا )
رفم)137)فلشقة)17)فلنبآس))33333 

فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)139.
686I

G.MAO.CCF

STE REDA FRUITS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE REDA FRUITS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع  عبد 
فلعالي بن شقرون  إقامة  مكاتب 

زينب   فلطابق 4  مكتب 26  فاس - 
3333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.REDA FRUITS

تاآر) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فوفكه وجضروفت بنصف فلجللة.

شارع)) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
عبد فلعالي بن شقرون))إقامة))مكاتب)
26))فاس)-) 4))مكتب) )فلطابق) ( زينب)

3333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: فقريلش) حليد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد رضا فقريلش):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فقريلش  رضا  فلسيد 
 2 23)الفلزهور) شارع بور سعيد رقم)

فاس))3333)فاس))فملغرب.
فلسيد حليد فقريلش عنوفنه)ف))
15)مكرر تجزئة موالي ف ريس فقامة)
كنز0 فملرآة فاس)3333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فقريلش  رضا  فلسيد 
 2 23)الفلزهور) شارع بور سعيد رقم)

فاس))33333)فاس فملغرب
فلسيد حليد فقريلش عنوفنه)ف))
15)مكرر تجزئة موالي ف ريس فقامة)
فاس) (33333 فاس) فملرآة  كنز0 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113.

687I

G.MAO.CCF

STE 2SH IMPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE 2SH(IMPORT  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قطعة 461 
تجزئة فلدولة ضهر فلخليس فاس  - 

33333 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. 2SH IMPORT
تاآر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فستيبف  وتصد ر.
قطعة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلخليس) ضهر  فلدولة  تجزئة  (461

فاس))-)33333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: حارتي) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) حارتي  محلد  فلسيد 
تجزئة بسلة فملسيب0 فاس) (163 رقم)

3333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) حارتي  محلد  فلسيد 
تجزئة بسلة فملسيب0 فاس) (163 رقم)

33333)فاس فملغرب
عنوفنه)ف)) حارتي  رضوفن  فلسيد 
تجزئة بسلة فملسيب0 فاس) (163 رقم)

33333)فاس فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
36) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)35.
688I

jamal(ait(hommad

YZ DISTRIBUTION
إعالن متعد  فلقرفرفت

jamal(ait(hommad
 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،
16000، SIDI(KACEM(MAROC

YZ DISTRIBUTION »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي 
ميلونة رقم 33/1959  سيدي 

قاسم 16333 سيدي قاسم مغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.28511

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)25)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين بولد فحلد مد ر مشارك ملد0)

غيب محدو 0
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
صالحية) فحلد  بولد  فلسيد  تفويت 

فمضاء)آليع فلوثائق فلبنكية
على) فلذي  نص  (:3 رقم) قرفر 
فلبناء) بائع موف   تغييب نشاط  ما لي:)
مقاول) نشاط  فضافة  مفاوضة  فلى 

فالشغال فملختلفة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:11 رقم) بند 
ما لي:)تعيين بولد فحلد مد ر مشارك)

ملد0 غيب محدو 0
بند رقم)12:)فلذي  نص على ما لي:)
صالحية) فحلد  بولد  فلسيد  تفويت 

فمضاء)آليع فلوثائق فلبنكية
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 38 بتاريخ) ( فالبتدفئية بسيدي قاسم)

 نا ر)2321)تحت رقم)9.
691I
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jamal(ait(hommad

ستارنتراد
إعالن متعد  فلقرفرفت

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

ستارنتبف  »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  وفر 

سالطنة فلوف  زيرفر0 سيدي قاسم 

16333 سيدي قاسم مغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.27127

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)22) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
بالعسري) مصطفى  تفويت  ما لي:)

كامل حصصه لصالح عبد فللطيف)

بالحاج علر

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب مقر فلشركة من حي فلفا�سي رقم)

سيدي قاسم فلى  وفر سالطنة) ( (31

فلوف  زيرفر0 سيدي قاسم

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

علر) بالحاج  فللطيف  عبد  تعيين 

مسيب فلوحيد للشركة

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فالطار فلقانوني من شركة ذفت)

ذفت) شركة  فلى  محدو 0  مسؤولية 

مسؤولية محدو 0 فلشريك فلوحيد

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:))

مقر فلشركة)) وفر سالطنة فلوف  زيرفر0)

سيدي قاسم

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

علر) بالحاج  فللطيف  عبد   لتلك 

1333)حصة

على) فلذي  نص  (:12 رقم) بند 

بالحاج) فللطيف  عبد  تعيين  ما لي:)

علر مسيب فلوحيد للشركة.

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:

ذفت) شركة  فلقانوني  فالطار 

مسؤولية محدو 0 فلشريك فلوحيد

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 38 بتاريخ) ( فالبتدفئية بسيدي قاسم)

 نا ر)2321)تحت رقم)13.

692I

مستأمنة فيسكاكوم

LM GREEN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مستأمنة فيسكاكوم
رقم 25، زنقة فملستشفى، ، 25353، 

وف ي زم فملغرب

LM GREEN شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 73 

شارع محلد فلخامس فلطابق فلثاني 

شقة 4 - 25353 وف ي زم فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.815

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 28) آنرب) فملؤرخ في)

 LM شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

 93.333 رأسلالها) مبلغ  ( (GREEN

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)

فلطابق) فلخامس  محلد  شارع  (73

زم) وف ي  (25353  -  4 شقة) فلثاني 

فملغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق غرض)

فلشركة.

 73 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)

شارع محلد فلخامس فلطابق فلثاني)

شقة)4 - 25353)وف ي زم فملغرب.)

و عين:

و) ( لعري�سي) ( فلعربي) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))ملر)13)رقم)38)حي فلنهضة)

فملغرب كلصفي) ملول  ف ت  (86155

)0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بوف ي زم))بتاريخ)38) نا ر)

2321)تحت رقم)03/2021.

693I

QAMAR PACKE SARL

قمر پاك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

QAMAR PACKE SARL
 وفر فلرب ج فوال  ميلون سيدي بيبي 
فشتوكة ف ت باها ، 87274، سيدي 

بيبي فملغرب
قلر پاك شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فلربف ج 
فوال  ميلون سيدي بيبي شتوكة ف ت 

باها - 87274 سيدي بيبي فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

22351
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (25
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
قلر) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

پاك.
شركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
موف ) بيع  مجال  في  تنشط  تجارية 
فلتعبئة وفلتغليف وبيع موف  فلتجليل)

وتسويقها بطريقة فلكتبونية).
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بيبي) سيدي  ميلون  فوال   فلربف ج 
سيدي) (87274 (- باها) ف ت  شتوكة 

بيبي فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 53 ( (: فلشرقاوي) لحسن  فلسيد 

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

 53 ( (: مستور) عبدفلعالي  فلسيد 
حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلشرقاوي) لحسن  فلسيد 
بيبي) سيدي  ( عنوفنه)ف)) وفر  ريد)
شتوكة ف ت باها)87274)سيدي بيبي)

فملغرب.
مستور) عبدفلعالي  فلسيد 
ميلون) فوال   فلربف ج  عنوفنه)ف)) وفر 
سيدي بيبي شتوكة ف ت باها))87274 

سيدي بيبي فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلشرقاوي) لحسن  فلسيد 
بيبي) سيدي  ( عنوفنه)ف)) وفر  ريد)
شتوكة ف ت باها)87274)سيدي بيبي)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
31) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بانزكان)

2323)تحت رقم)2390/22.
695I

ETS BEN aaouinate 

AGRIFUM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
AGRIFUM شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلعبقري 

97 فلزمامر0 فلزمامر0 24233 
فلزمامر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
2363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2318 23) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AGRIFUM
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري،))بيع وشرفء)فملوف  فلفالحية.
فلعبقري) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 24233 فلزمامر0) فلزمامر0  (97

فلزمامر0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلشربي) فلرحيم  عبد  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلشربي) فلرحيم  عبد  فلسيد 
فلغنا ر0) كبور  فوال   عنوفنه)ف)) وفر 
 24233 بنور) سيدي  فلزمامر0  (1

فلزمامر0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلشربي) فلرحيم  عبد  فلسيد 
فلغنا ر0) كبور  فوال   عنوفنه)ف)) وفر 
 24233 بنور) سيدي  فلزمامر0  (1

فلزمامر0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  فالبتدفئية 

 وليوز)2323)تحت رقم)433.
696I

EL KORICHI CONSULTING

TUMINS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING
 N60 LOT(I4032 HAY(ALAZHAR

 SB - CASABLANCA ، 20260،
CASABLANCA MAROC

TUMINS شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فألزهر 
4 علار0 48 محل رقم 9 أهل لغالم 
سيدي مومن فلبيضاء - 23263 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
475335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (37
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TUMINS
فألشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة وفلبناء.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فألزهر)
أهل لغالم) (9 محل رقم) (48 علار0) (4
سيدي مومن فلبيضاء)-)23263)فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: رشيد) غفور  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) رشيد  غفور  فلسيد 
34)طيط مليل) 2)فيال رقم) حي فألمل)
29643)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) رشيد  غفور  فلسيد 
34)طيط مليل) 2)فيال رقم) حي فألمل)
29643)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)749186.
697I

CABINET CONSEIL ACHOURI

PROMABAT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97
 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
PROMABAT شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 98 

شارع فبو صالت فألندل�سي زفوية 
شارع قا�سي ف اس معاريف - فلدفر 
فلبيضاء. - 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.113195

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (23 فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (PROMABAT
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
صالت) فبو  شارع  (98 فإلآتلاعي)
ف اس) قا�سي  شارع  زفوية  فألندل�سي 
 23333 (- فلبيضاء.) فلدفر  (- معاريف)
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)فلحل)

فملبكر للشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب)98)شارع)
شارع) زفوية  فألندل�سي  صالت  فبو 
قا�سي ف اس معاريف)-)فلدفر فلبيضاء.)

- 23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0)))محلد شكيب))بنلوفز و)
 23333 ،)بلجيكا) عنوفنه)ف))بروكسل)
((0( كلصفي) فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)756675.
699I

ACTUAL

PROCHIMOL SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ACTUAL

 BOULEVARD(HASSA2 V.N ،

50000، MEKNES(MAROC

PROCHIMOL SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 19 

تجزئة فارس سيدي بوزكري - 

53333 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

51831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PROCHIMOL SARL

-)صياغة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

بارف) فملنتجات  وتسويق  وإنتاج 

فلصيدالنية)

فلتعبئة) منتجات  تسويق  (- (

وفلتغليف

-)فملتاآر0.
رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- بوزكري) سيدي  فارس  تجزئة  (19

53333)مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (53 ( (: زقوري) بدر  فلسيد 

بقيلة)133) رهم للحصة).

حصة) (53 ( (: فلسيد مرف  حليش)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد بدر زقوري عنوفنه)ف))زنقة)
16)فتح فزهر)53333)مكناس فملغرب.
عنوفنه)ف)) حليش  مرف   فلسيد 
فلعلار0 أ9)فلشقة)11)إقامة بدر وآه)

عروس)53333)مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بدر زقوري عنوفنه)ف))زنقة)
16)فتح فزهر)53333)مكناس فملغرب

عنوفنه)ف)) حليش  مرف   فلسيد 
فلعلار0 أ9)فلشقة)11)إقامة بدر وآه)

عروس)53333)مكناس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
28) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)
PM-231228- رقم) تحت  (2323

.MK-7976
733I

مغرب تدبيب

ARGON TRAVAUX
شارع مرفكش فقامة فلنجد فلطابق 

فلثالث رقم 33
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مغرب تدبيب
شارع مرفكش إقامة فلنجد فلطابق 1 

رقم 14 ، 93333، طنجة فملغرب
شارع مرفكش فقامة فلنجد 

فلطابق فلثالث رقم 33 شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
مرفكش فقامة فلنجد فلطابق فلثالث 
رقم 33 طنجة 93333 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
111831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 18) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ARGON TRAVAUX

غرض فلشركة بإ جاز):)فلخدمات)
وفالعلال فملتنوعة.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
مرفكش فقامة فلنجد فلطابق فلثالث)
رقم)33)طنجة)93333)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
  ARGON( TRAVAUX( : فلشركة)
1.333)حصة بقيلة)133.333) رهم)

للحصة).
 533 (: محلد) فلتسلاني  فلسيد  (

بقيلة)53.333) رهم.
 533 (: رشيد) فلتيباري  فلسيد 

بقيلة)53.333) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلتسلاني محلد عنوفنه)ف))
فربف ر)) (GR 8 فلزرقطوني) شارع 

93333)تطوفن))فملغرب.
عنوفنه)ف)) رشيد  فلتيباري  فلسيد 
 2 رقم) (26 زنقة) فال ريسية  شارع 

93333)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلتسلاني محلد عنوفنه)ف))
فربف ر)) (GR 8 فلزرقطوني) شارع 

93333)تطوفن))فملغرب
عنوفنه)ف)) رشيد  فلتيباري  فلسيد 
 2 رقم) (26 زنقة) فال ريسية  شارع 

93333)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بطنجة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

731I

CRB CONSEIL

 MOROCCO UNIVERSAL
POWER

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CRB CONSEIL
حي فلهناء شارع فبن سينا رقم 214 ، 

23283، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 MOROCCO UNIVERSAL
POWER  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 
 Résidence(Azzarka , 117 rue
 Ibnou(Mounir , 1er(Etg(Appt

n°2, Maarif - 20330 فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 MOROCCO UNIVERSAL

. POWER
تصنيع) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

وتسويق فملنتجات فلنسيجية.
فملنتجات) وتصد ر  فستيبف   (-

فلنسيجية..
(: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 Résidence( Azzarka( ,( 117( rue
 Ibnou( Mounir( ,( 1er( Etg( Appt
n°2,(Maarif(-(20330)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: بلهوفري) رشيد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) بلهوفري  رشيد  فلسيد 
فلضخامة) فقامة  سافان  سان  زنقة 
فلدفر) (23333   9 شقة) (2 طابق)

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بلهوفري  رشيد  فلسيد 

فلضخامة) فقامة  سافان  سان  زنقة 

فلدفر) (23333   9 شقة) (2 طابق)

فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761246.

733I

ALLEGEANCE CONSULTING

ANASS FASHIONS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة فلرو ني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان فقامة لينى رقم 51&53 

، 93333، طنجة فملغرب

ANASS FASHIONS SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملنطقة 

فلصناعية مغوغة طريق تطوفن 

رقم 32 قطعة 41 طنجة - 93333 

طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.59437

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 25) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( (ANASS FASHIONS SARL

وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)

مقرها فإلآتلاعي فملنطقة فلصناعية)

32)قطعة) مغوغة طريق تطوفن رقم)

فملغرب) طنجة  (93333 (- طنجة) (41

نتيجة ل):)فنخفاض رقم فملعامالت.

و حد  مقر فلتصفية ب فملنطقة)

فلصناعية مغوغة طريق تطوفن رقم)

32)قطعة)41)طنجة)-)93333)طنجة)

فملغرب.)
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و عين:
و) لنجري  ( ( فالله) عبد  فلسيد)0))
فنجر0) شارع  فلشرف  حي  عنوفنه)ف))
رقم)21)طنجة))93333)طنجة فملغرب))

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
36) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)237958.
734I

DO CONSULTING

KLARTE INTERNATIONAL
إعالن متعد  فلقرفرفت

DO CONSULTING
 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,33

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 KLARTE INTERNATIONAL
»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 3 شارع 

باب فملندب - فملثلث فلذهبي  - 
23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.68749
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)28) آنرب)2323
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
ما لي:)فملوففقة على إقفال فلحسابات)
فلجارية للشركاء)وفلتي أنشأتها فإل فر0)
فملحاسب) قبل  من  عليها  ومصدق 

فلقانوني
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
زيا 0 رأس فملال بلقدفر)1،000،000 
500،000) رهم) من) ليبتفع   رهم 
إنشاء) طريق  عن  (1،500،000 إلى)
بها) مكتتب  آد د  سهم  (10،000
فلوحيد) لللساهم  وتخصيصها 
فلسائلة) فلد ون  مقاصة  جالل  من 

وفملستحقة فلدفع على فلشركة

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
قرر فملساهم فلوحيد تخفيض مبلغ)
1،000،000) رهم) رأس فملال بلبلغ)
من أآل فستيعاب فألرباح فملحتجز0)
قدره) سلبًيا  رصيًدف  تظهر  فلتي 
بعد فملوففقة) (، 915،755.94-) رهم)
على فلحسابات فملغلقة في)31) يسلرب)
) قرر فملساهم فلوحيد تنفيذ) (.2319
سهم) (13333 بإلغاء) فلعللية  هذه 
ونتيجة لهذه فلعلليات) ( مللوك له.)
 533.333 فألسهم) مال  رأس  ،) بلغ 
سهم) (5333 إلى) مقسًلا  (،  رهم)
133) رهم لكل سهم) بقيلة فسلية)
لللساهم) بالكامل  ومخصص  (،
فملحتجز0) فألرباح  عن  أما  فلوحيد.)
فلعللية) هذه  بعد  رصيدها  فيبلغ 

84.244.36) رهم
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
قدمها) فلتي  فملساهلات  تحد ث 

فلشركاء
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 36 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763472.

735I

SAFAA

STE BERNOR BTP SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
 STE BERNOR BTP SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 1 
مكرر زنقة مجد فبن شهاب حي 

فملستشفى - 46333 فسفي فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
11139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 15) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BERNOR BTP SARL AU

ما) كل  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 تعلق باشغال فلبناء

ملون حفالت

بلستلزمات) ما  تعلق  كل  بيع  (

فملكاتب.

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

حي) شهاب  فبن  مجد  زنقة  مكرر  (1

فملستشفى)-)46333)فسفي فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

رآالة) بن  فلد ن  نور  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

(: رآالة) بن  فلد ن  نور  فلسيد  (

1333)بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

رآالة) بن  فلد ن  نور  فلسيد 

ملصابيح) فملعيزفت  عنوفنه)ف)) وفر 

فسفي)46333)فسفي فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

رآالة) بن  فلد ن  نور  فلسيد 

ملصابيح) فملعيزفت  عنوفنه)ف)) وفر 

فسفي)46333)فسفي فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بآسفي)

2323)تحت رقم)-.

736I

DO CONSULTING

 SIGMA TOPOMETRIE ET
TOPOGRAPHIE
إعالن متعد  فلقرفرفت

DO CONSULTING
 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,33

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

 SIGMA TOPOMETRIE ET
TOPOGRAPHIE  »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 16 شارع 
تانان )سابقا شارع فلحدو ) - فيبمي 
بريتون - حي فلرفحة - 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.52445

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)21) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
ما لي:)فملوففقة على إقفال فلحسابات)
فلجارية للشركاء)وفلتي أنشأتها فإل فر0)
فملحاسب) قبل  من  عليها  ومصدق 

فلقانوني
على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 
فملوففقة على زيا 0 رأس فملال) ما لي:)
بلبلغ)2،600،000) رهم بالتعويض)
للشركاء) فلجارية  فلحسابات  عن 
آد د) سهم  (26،000 بإنشاء) وذلك 
مع) بلا  تناسب  للشركاء) مخصص 

مساهلتهم في رأس فملال
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فملال) رأس  تخفيض  على  فملوففقة 
2،600،000) رهم الستيعاب) بلبلغ)
فألرباح فملحتجز0 فلسلبية)،)من جالل)
فلنسب) بنفس  سهم  (26،000 إلغاء)
مع) بلا  تناسب  أعاله  فملذكور0 

مشاركتها في رأس فملال
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
قدمها) فلتي  فملساهلات  تحد ث 

فلشركاء.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 36 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763475.
737I

مستأمنة فيسكاكوم

UNITAGRI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مستأمنة فيسكاكوم
رقم 25، زنقة فملستشفى، ، 25353، 

وف ي زم فملغرب
UNITAGRI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 37 مكرر 

زنقة 8  رب فلعفو - 25353 وف ي زم 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.735
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 غشت) (25 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
تفويت فلسيد))0))محلد))فلناصري)
 133 حصة فآتلاعية من أصل) (53
فاطلة) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

باسوتن بتاريخ)25)غشت)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بوف ي زم))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)04/2021.
738I

  وفن فلخدمات

 STE EL KHATTABY SERVICE
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

  وفن فلخدمات
شارع محلد فلخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16333، سيدي قاسم 
فملغرب

 STE EL KHATTABY SERVICE
SARL AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر تغاري 

فلعوفوشة  فر فلعسلوجي سيدي 
قاسم - 16333 مشرع بلقصيبي 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

455

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 11) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE EL(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.KHATTABY SERVICE SARL AU

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فشغال) فلبضائع-) -نقل  فالشخاص)

مختلفة.

:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلعسلوجي) فلعوفوشة  فر  تغاري 

مشرع) (16333 (- قاسم) سيدي 

بلقصيبي فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( فلسيد فلخطابي محسن):)

حصة بقيلة)133.333) رهم للحصة)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلخطابي محسن عنوفنه)ف))

 وفر تغاري فلعوفوشة  فر فلعسلوجي)

مشرع) (16333 قاسم) سيدي 

بلقصيبي فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلخطابي محسن عنوفنه)ف))

 وفر تغاري فلعوفوشة  فر فلعسلوجي)

مشرع) (16333 قاسم) سيدي 

بلقصيبي فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيبي) بلشرع  فالبتدفئية 

33) آنرب)2323)تحت رقم)-.
739I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

AMINATA-BOUTIQUE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة فلعربية فلسعو  ة – رقم 

فلعلار0 -23 فلطابق فألول رقم 5 ، 
33333، فاس مغرب

AMINATA-BOUTIQUE شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
عبد فلكريم فلخطابي علار0 بن 

مو�سى فلكوفش فلطابق فلثاني فاس - 
33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AMINATA-BOUTIQUE
فلتجار0) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلتسويق فالليكتبوني و) فاللكتبونية,)

لوآيستيك فلتوزيع.
-)فالستيبف  و فلتصد ر.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع عبد)
مو�سى) بن  علار0  فلخطابي  فلكريم 
فلكوفش فلطابق فلثاني فاس)-)33333 

فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 ندي فميناتا   ال):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فميناتا   ال)) ندي  فلسيد0 

 14 فقامة فلفر وس علار0) عنوفنه)ف))

زوفغة فاس)33333)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فميناتا   ال)) ندي  فلسيد0 

 14 فقامة فلفر وس علار0) عنوفنه)ف))

زوفغة فاس)33333)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)195.

713I

LEOPARD

LEOPARD

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

LEOPARD

 13RUE AHMED EL MAJJATI

 RES(LES(ALPES(ETG 1 APT 8 ،

23133، فلدفرفلبيضاء فملغرب

LEOPARD شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 

أحلد فملجاطي إقامة فأللب فلطابق 

1 شقة رقم 8 فملعاريف  - 23233 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LEOPARD

مجال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقار.

زنقة) (13 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

أحلد فملجاطي إقامة فأللب فلطابق)

 23233 (- ( فملعاريف) (8 شقة رقم) (1

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: فلسيد فلعربي زهيب)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: فملجيد زهيب) فلسيد عبد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) زهيب  فلعربي  فلسيد 

 23333 بولو) الكيسان  زنقة  (8

فلدفرفلبيضاء)فملغرب).

فلسيد عبد فملجيد زهيب عنوفنه)ف))

كولف سيتي فيال)93)فملد نة فلخضرفء)

فلدفرفلبيضاء) (27182 بوسكور0)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) زهيب  فلعربي  فلسيد 

 23333 بولو) الكيسان  زنقة  (8

فلدفرفلبيضاء)فملغرب

فلسيد عبد فملجيد زهيب عنوفنه)ف))

كولف سيتي فيال)93)فملد نة فلخضرفء)

فلدفرفلبيضاء) (27182 بوسكور0)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761299.

711I

cedre compta

AGRO MED CONSEIL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

cedre compta

 rue3 caire(ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

AGRO MED CONSEIL  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 177 

حي ميشليفن أحدفف أزرو - 53133 

أزرو فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.995

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 25) آنرب) فملؤرخ في)

AGRO MED CONSEIL))شركة ذفت)

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد مبلغ رأسلالها)53.333) رهم)

 177 رقم) فإلآتلاعي  وعنوفن مقرها 

حي ميشليفن أحدفف أزرو)-)53133 

على) ل-فملوففقة  نتيجة  فملغرب  أزرو 

تقرير فملصفي

-فملوففقة على حسابات فلتصفية

-فغالق علليات فلتصفية

فيلا  تعلق) -فلصالحيات 

بالشكليات فلقانونية.

و عين:

و) حدفن  ( ( مصطفى) فلسيد)0))
ميشليفن) حي  (111 رقم) عنوفنه)ف))

فملغرب) أزرو  (53133 أزرو) أحدفف 

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)25) آنرب)2323)وفي رقم)177 

حي ميشليفن أحدفف أزرو)-)53133 

أزرو فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بازرو) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)2.

712I

FIDUCOGEM

EXPRO PHARMA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

FIDUCOGEM
رقم 5 علار0 52 مكاتب فشرف شارع 
 FES ،33333 ، محلد فلسا س فاس

MAROC
EXPRO PHARMA شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 6 

تجزئة حبيب حي وف  فاس - 33333 
فاس فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.53983
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) (2323 أكتوبر) (19 في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
بيع لوفزم فلصيدلية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)166.

713I

PME CONSULTING GROUP

املكرمات
إعالن متعد  فلقرفرفت

PME CONSULTING GROUP
13 إقامة فملوحد ن شارع مصر م ج 

فاس ، 33333، فاس فملغرب
فملكرمات »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 21 
زنقة أنوفر نرآس أ - 33333 فاس 

فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.49533

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
2323)تم فتخاذ) 39) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

133)حصة فآتلاعية) تفويت) ما لي:)

زبيب  وسف) بناني  فلسيد  طرف  من 

طرف) من  فآتلاعية  حصة  و133)

كل) لفائد0  محلد  فلطالب  فلسيد 

 67( فلحسين) حا جي  فلسيد  كلن 

فلحبيب) فلعلرفوي  وفلسيد  حصة))

وفلسيد بحشوش سالم) )66)حصة))

)67)حصة)

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

زبيب  وسف) بناني  فلسيد  فستقالة 

فلسيد) وفستلرفر  كلسيب  مهامه  من 

في مهامه كلسيب) فلحبيب  فلعلرفوي 

فلحسين) حا جي  فلسيد  وتعيين 

كلسيب آد د

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

بالنسبة للتوقيع فإن شركة فملكرمات)

بالتوقيع) ملزمة  ستكون  م  م  ش 

فلسيد) فملسيب ن  ألحد  فلوحيد 

حا جي) وفلسيد  فلحبيب  فلعلرفوي 

آليع) فيلا  خص  وذلك  فلحسين 

فلعلليات فملتعلقة بها

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

فلذي  نص على) و7:) (6 رقم) بند 

رأس) في  فملساهلات  عدلت  ما لي:)

فالآتلاعية) فلحصص  وتوزيع  فملال 

فملفصلة) فلتفويت  علليات  في ضوء)

أعاله

على) فلذي  نص  (:14 رقم) بند 

عين كل من فلسيد فلعلرفوي) ما لي:)

فلحسين) حا جي  وفلسيد  فلحبيب 

كلسيب ن للشركة ملد0 غيب محدو 0)

أحدهلا) بتوقيع  فلشركة  وتلزم 

بالنسبة لجليع فلعلليات فملتعلقة بها

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)2021/145.

714I
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FID PERFECT

ARCHIDTP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GEM CONSTRUCTION
رقم 43 زنقة 5 حي فلرآاء 1 حي 

موالي رشيد فلدفرفلبيضاء، 23533، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

ARCHIDTP شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة سلية 
إقامة شهر زف  3 رقم 23 فلنخيل 

فلدفرفلبيضاء 23133 فلدفرفلبيضاء 
فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
478631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (25
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ARCHIDTP
فلهندسة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملدنية وأشغال فلبناء.
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 23 رقم) (3 زف ) شهر  إقامة  سلية 
 23133 فلدفرفلبيضاء) فلنخيل 

فلدفرفلبيضاء)فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
عبدفللطيف) أرشيد  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عبدفللطيف) أرشيد  فلسيد 
174)تيط) عنوفنه)ف))إقامة فلبدر رقم)

مليل)23353)فلدفرفلبيضاء)فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عبدفللطيف) أرشيد  فلسيد 
174)تيط) عنوفنه)ف))إقامة فلبدر رقم)

مليل)23353)فلدفرفلبيضاء)فملغرب)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 34 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)2323)تحت رقم)-.
715I

CBG CONSULTING

VANDI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CBG CONSULTING
 5BD ABDELLAH BEN YACINE
 6e(Etg(Bur 4 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA(MAROC
VANDI شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 197 فقامة 
فلنجاح شارع فملقاومة فلطابق 6 - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.VANDI
مقهى) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مطعم
فستيبف  و تسويق فلقهو0 و فملوف )

فالولية للحلويات)

 197 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فقامة فلنجاح شارع فملقاومة فلطابق)

6 - 23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: منيب) فرجاوي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فرجاوي منيب عنوفنه)ف))حي)

 62313  33 رقم) (132 فلكندي زنقة)

فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فرجاوي منيب عنوفنه)ف))حي)

 62313  33 رقم) (132 فلكندي زنقة)

فلناظور فملغرب

تم فإل دفع فلقانوني ب-))بتاريخ)14 

 نا ر)2321)تحت رقم)761128.

716I

فئتلانية بيان حنان

RESPONSIVE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

فئتلانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق فملستو ع 

فلبلدي رقم 147 مرفكش ، 43333، 

مرفكش مرفكش

responsive شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي سيدي 

 وسف بن علي  رب فكرفم رقم 222 

مرفكش فملغرب 43333 مرفكش 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.72377

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 24) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
مبلغ) ( (responsive فلشريك فلوحيد)
وعنوفن) 93.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي سيدي  وسف بن)
مرفكش) (222 رقم) فكرفم  علي  رب 
فملغرب)43333)مرفكش فملغرب نتيجة)

ل):)عدم نجاح فملشروع.
فلتصفية ب سيدي) مقر  و حد  
رقم) فكرفم  علي  رب  بن   وسف 
مرفكش) (4333 مرفكش فملغرب) (222

فملغرب.)
و عين:

و) فلعبيدي  ( ( علا ) فلسيد)0))
فلروض) طوفلة  (238 عنوفنه)ف))
مرفكش) (43333 مرفكش) فلجد د 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
سيدي) (: فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
 222  وسف بن علي  رب فكرفم رقم)

مرفكش
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119253.

717I

فالستا  محلد لطفي

»THREE-B«
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

فالستا  محلد لطفي
36 شارع فلجيش فمللكي فقامة فضا ء 
2333 فلطابق فلرفبع فاس ، 33333، 

فاس فملغرب
«THREE-B» شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : قطعة 41 
حي فلصناعي سيدي فبرفهيم فاس - 

33333 فاس فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.17815
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بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)24) وليوز)2323)تقرر حل)
فملسؤولية) شركة ذفت  («THREE-B»
 1.233.333 فملحدو 0 مبلغ رأسلالها)
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
سيدي) فلصناعي  حي  (41 قطعة)
33333)فاس فملغرب) (- فبرفهيم فاس)

نتيجة لتصفية فلشركة.
و عين:

بن) ( فمال) عوفطف  فلسيد)0))
فلبيضاء) فلدفر  عنوفنه)ف)) و  منصور 
فملغرب) فلبيضاء) فف فر  (23333

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
وفي قطعة) (2323 24) وليوز) بتاريخ)
41)حي فلصناعي سيدي فبرفهيم فاس)

- 33333)فاس فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)108/2021.
718I

ALLEGEANCE CONSULTING

 COMMUNICATION WAVES
TRAINING CENTER SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة فلرو ني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان فقامة لينى رقم 51&53 

، 93333، طنجة فملغرب
 COMMUNICATION WAVES

TRAINING CENTER SARL  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

طنطان فقامة لينا رقم 51 طنجة - 
93333 طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.48689
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 17) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 COMMUNICATION WAVES
مبلغ) ( ( (TRAINING CENTER SARL

وعنوفن) 53.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي شارع طنطان فقامة)
طنجة) (93333 (- طنجة) (51 لينا رقم)
رقم) فنخفاض  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فملعامالت).
شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
(- طنجة) (51 طنطان فقامة لينا رقم)

93333)طنجة فملغرب).)
و عين:

و) فلنجار  ( محلد) فلسيد)0))
 32 رقم) مصر  زنقة  (13 عنوفنه)ف))
فملغرب) طنجة  (93333 طنجة)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238188.
719I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

موريس أنبور إكسبور
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

موريس أنبور إكسبور شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

حفيظ فبن عبد فلبار زنقة 93 رقم 
14 - 93333 طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.95551
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 14) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
ذفت فلشريك فلوحيد موريس أنبور)

 13.333 رأسلالها) مبلغ  ( إكسبور)
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع)
رقم) (93 فلبار زنقة) حفيظ فبن عبد 
14 - 93333)طنجة فملغرب نتيجة ل):)

تصفية فجتيارية.
حي) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلطابق) (1499 رقم) فلقطعة  فلرهرفه 
فلثاني طنجة)-)93333)طنجة فملغرب.)

و عين:
فضبيب و) ( ( فسلاعيل) فلسيد)0))
رقم) فلقطعة  فلرهرفه  حي  عنوفنه)ف))
 93333 فلطابق فلثاني طنجة) (1499

طنجة فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
إقامة) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 
فلطابق) فلدر فء) أبي  شارع  بشرى 

فلثاني رقم)21
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فربف ر) (13 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)282.

723I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

SMALT SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

49 شارع علر بن فلخطاب فلطابق 3 
رقم 6 ، 93333، طنجة فملغرب
SMALT SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 47، شارع 
فلحسن فلثاني، فلطابق 5، فلشقة 

22 - 93333 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111761
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SMALT(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)))))))))تهدف)

فلشركة إلى فألنشطة فلتالية:

تحويل) أو  إلنتاج  محطة  مشغل 

فلطاقة فملتجد 0؛

معدفت) تصليم  و  بيع  و  شرفء)

فلطاقة) هي  و  فملتجد 0،) فلطاقة 

طاقة) و  فلهيدروآين  و  فلشلسية 

فلرياح و فأللوفح فلشلسية؛

و بصفة عامة،)فملساهلة فملباشر0)

آليع) في  للشركة  فملباشر0  فلغيب  أو 

فلعلليات فلتجارية،)فملالية،))فلعقارية)

فملنقولة أو فلغيب فملنقولة و في آليع)

فلصناعية) أو  فلتجارية  فملؤسسات 

فملرتبطة بالنشاط فالآتلاعي للشركة)

أو بأي نشاط مشابه أو ملحق يعطي)

أفضلية لتطور فلشركة.

(،47 (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

(،5 فلطابق) فلثاني،) فلحسن  شارع 

فلشقة)22 - 93333)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

((: فلجليل) عبد  فملرني�سي  فلسيد 

433)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

 333 ( (: مامون) فملرني�سي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: ف ريس) فملرني�سي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلجليل)) عبد  فملرني�سي  فلسيد 

فلوال ات) شارع  (،73 عنوفنه)ف))

طنجة) (93333 مرشان) فملتحد0،)

فملغرب.

فلسيد فملرني�سي مامون عنوفنه)ف))

73،)شارع فلوال ات فملتحد0،)مرشان)

93333)طنجة فملغرب.
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فلسيد فملرني�سي ف ريس عنوفنه)ف))
73،)شارع فلوال ات فملتحد0،)مرشان)

93333)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلجليل)) عبد  فملرني�سي  فلسيد 
فلوال ات) شارع  (،73 عنوفنه)ف))
طنجة) (93333 مرشان) فملتحد0،)

فملغرب
فلسيد فملرني�سي مامون عنوفنه)ف))
مرشان) شارع فلوال ات فملتحد0،) (73

93333)طنجة فملغرب
فلسيد فملرني�سي ف ريس عنوفنه)ف))
73،)شارع فلوال ات فملتحد0،)مرشان)

93333)طنجة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238165.
721I

BRADUS BUSINESS CENTER

CASA TROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
CASA TROC شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 شارع 

فلحرية فلطابق 3 شقة 6 فلدفر 
فلبيضاء - 23243 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.326425

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 16) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
فلشريك فلوحيد)CASA TROC))مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
فلحرية) شارع  (13 فإلآتلاعي) مقرها 

(- فلبيضاء) فلدفر  (6 شقة) (3 فلطابق)
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23243

ل):)فلخسار0.
 13 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 
شارع فلحرية فلطابق)3)شقة)6)فلدفر)
فلبيضاء) فلدفر  (23243 (- فلبيضاء)

فملغرب.)
و عين:

)زفئر و عنوفنه)ف)) فلسيد)0))هشام)
فرنسا)48253)فرنسا فرنسا كلصفي)

)0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق)
فملتعلقة بالتصفية):)13)شارع فلحرية)

فلطابق)3)شقة)6)فلدفر فلبيضاء
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763927.
723I

شارماكو

صوصييتي اموبليير بور 
لوسبيتاليزاسيون

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

شارماكو
113 شارع عبد فلكريم فلخطابي 
علار0 فملهندس مدجل أ 8-7 ، 

43313، مرفكش فملغرب
صوصييتي فموبلييب بور 

لوسبيتاليزفسيون  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 4 زنقة 
فبن تومرت آليز - 43333 مرفكش 

فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.86279

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2321 36) نا ر) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 
كلسيب) ( فسلاعيل) موالي  ساروتة 

وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119528.

725I

CAFIGEC

RAPCOM

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

RAPCOM شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 213 شارع 

فبن تاشفين فلطابق 3 فلشقة 23 

فلعلار0 ج  - 23133 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.466263

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)38) نا ر)2321)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

 3 فلطابق) تاشفين  فبن  شارع  (213»

فلشقة)23)فلعلار0 ج))-)23133)فلدفر)

شارع) »تقاطع  إلى) فملغرب») فلبيضاء)

فألزمان) سليلان  زنقة  و  فلزرقطوني 

فلطابق)7 235،)تقاطع شارع)2)مارس)

فلدفر) (23133 بانورفميك) تقاطع  و 

فلبيضاء))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761435.

726I

 ETUDE MAITRE RACHID GUENNOUN

NOTAIRE

CITY APPART
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

 ETUDE MAITRE RACHID

GUENNOUN NOTAIRE

 ROUTE(EL(JADIDA ، 391

20550، casablanca(maroc

city appart شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 12 زنقة 

صربي بوآلعة فلطابق فالول شقة 
 casa, CASA رقم 6 سيدي بليوط

2333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.238835

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 13) وليوز) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«133.333) رهم»)أي من)»133.333 

عن) »233.333) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

غشت)2323)تحت رقم)744386.

727I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE SWINA TRAVSERV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع فالميب موالي عبد هللا ، 

73333، فلعيون فملغرب

STE SWINA TRAVSERV شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

مليلية رقم 136 حي فلوحد0 31 

فلعيون  - 73333 فلعيون فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 24) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SWINA TRAVSERV

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

(- فملتعد 0) فلبناء) علومية وجدمات 

جدمات عامة)).

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 31 فلوحد0) حي  (136 رقم) مليلية 

فلعيون))-)73333)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

سالم) إبرفهيم  سيدي  فلسيد 

فإل ري�سي):))1.333)حصة بقيلة)133 

 رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

سالم) إبرفهيم  سيدي  فلسيد 

فإل ري�سي عنوفنه)ف))شارع مليلية رقم)

112)حي فلوحد0)31)فلعيون))73333 

فلعيون))فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

سالم) إبرفهيم  سيدي  فلسيد 

فإل ري�سي عنوفنه)ف))شارع مليلية رقم)

112)حي فلوحد0)31)فلعيون))73333 

فلعيون))فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)96.

728I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

كيش برودوكسيون
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC
كيش برو وكسيون شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رب 

سيدي لحسن أوعلي رقم 23 فلطابق 
فألول مكتب رقم 1 - 43333 مرفكش 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.134833

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 32) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
بتينا))) كارال  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (253 وفلسر)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (533 أصل)
 32 محلو ي بتاريخ) ( محلد طه) ((0(

 آنرب)2323.
تفويت فلسيد))0)))نيكول باتريتز ا))
253)حصة فآتلاعية من أصل) بيلي)
)0))سار0) فلسيد) ( 533)حصة لفائد0)

فملرسلي بتاريخ)32) آنرب)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)487.
729I

NOTAIRE

 AL ISMAILIA 
 IMMOBILIERE« - HOTEL

»MENZEH DALIA
إعالن متعد  فلقرفرفت

NOTAIRE
 ANGLE(AV. HASSAN(II & RUE

 MED(MEKNASSI(V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

 AL ISMAILIA IMMOBILIERE» 

   «- HOTEL(MENZEH(DALIA

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: مكناس 

- فالسلاعلية، ملك فزمار، رقم 34 

مكرر، فلطريق فلرئيسية 34، طريق 

فلرباط - 53333 مكناس فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.19111

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)34) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

وفا0 فلسيد عبد فلسالم بنونة

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد عزيز بنونة مسيب آد د)

فلشركة) تصبح  وبالتالي  للشركة 

مسيب0 من طرف فلسا 0 حليد بنونة)

مع) محدو 0  غيب  ملد0  بنونة  وعزيز 

توقيعهم فلغيب مشتبك

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم تعد ل فملا 0)7)من فلقانون)

ما لي:) على  فلذي  نص  فالسا�سي:)

-فلسيد حليد بنونة.............136.332 

كلثوم) فم  -فلسيد0  حصة.)

-فلسيد0) فلصائغ.......27.668)حصة.)

بنزكري..........16.333  حبيبة 

أمين) محلد  -فلسيد  حصة.)

-فلسيد) حصة.) بنونة.......16.333)

حصة.) بنونة.............16.333)  ونس 

فلسيد شهيد بنونة............43.416  (-

مجيد) فلسيد  (- حصة.)

-فلسيد) بنونة............43.416)حصة.)

حصة.) بنونة..............43.416) عزيز 

بنونة............25.541  فمال  -فلسيد0 

جد جة) -فلسيد0  حصة.)

-فلسيد0) حصة.) بنونة.........26.666)

كاتية بنونة...........14.875)حصة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)--.

733I

ME FIDUCIAIRE 

 CENTRE DES AFFAIRES

KENITRA SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

 CENTRE DES AFFAIRES

KENITRA SARL AU شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 131 شارع 

موالي عبد فلعزيز فقامة فلصنوبر 

مكتب رقم 4  - 14333 فلقنيطر0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

57143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 38) ونيو)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 CENTRE DES AFFAIRES (:

.KENITRA SARL AU

توطين) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلشركات.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)131)شارع)

فلصنوبر) فقامة  فلعزيز  عبد  موالي 

فلقنيطر0) (14333  -   4 رقم) مكتب 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
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 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( فليا  ني) مرف   فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فليا  ني  مرف   فلسيد 
و) فلعزيز  عبد  موالي  شارع  ( زفوية)
موالي عبد فلحفيض علار0 أ رقم)26   

14333)فلقنيطر0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فليا  ني  مرف   فلسيد 
و) فلعزيز  عبد  موالي  شارع  ( زفوية)
موالي عبد فلحفيض علار0 أ رقم)26   

14333)فلقنيطر0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقنيطر0)

رقم)-.
731I

smaticomp

ELLE COIFFURE SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

 ELLE COIFFURE SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 2 شارع 

اللة  اقوت فلطابق 1 فلشقة 
13 فلدفر فلبيضاء - 23523 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485831

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ELLE (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.COIFFURE SARL AU
صالون) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

للحالقة و فلتجليل.
شارع) (2 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
اللة  اقوت فلطابق)1)فلشقة)13)فلدفر)
فلبيضاء) فلدفر  (23523 (- فلبيضاء)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فبرفهيم فوسليلان):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
)فلسيد فبرفهيم فوسليلان):)1333 

بقيلة)133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فوسليلان) فبرفهيم  فلسيد 
ترفست) (27 732)رقم) زنقة) عنوفنه)ف))

إنزكان))86355))إنزكان فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فوسليلان) فبرفهيم  فلسيد 
ترفست) (27 732)رقم) زنقة) عنوفنه)ف))

إنزكان))86355))إنزكان فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761533.
732I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AGROVEST MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
2639 ، 43333، مرفكش فملغرب

AGROVEST MAROC شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 265 

شارع فلزرقطوني فلطابق فلتاسع 

رقم 92 - 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.363645

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2323 نونرب) (23 فملؤرخ في)

ذفت) شركة  (AGROVEST MAROC

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

 133.333 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

فلطابق) فلزرقطوني  شارع  (265 رقم)

فلدفر) (23333  -  92 رقم) فلتاسع 

فلبيضاء)فملغرب نتيجة لعدم فستلرفر)

نشاط فلشركة.

و عين:

فلسيد)0))كربم))بلوف  و عنوفنه)ف))

علار0)35)شقة)6)زنقة هارون فلرشيد)

فملغرب) فلرباط  (13333 فكدفل)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

 265 2323)وفي رقم) نونرب) (23 بتاريخ)

شارع فلزرقطوني فلطابق فلتاسع رقم)

92 - 23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761388.

733I

MA GLOBAL CONSULTING

CREATIS COM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING

زفوية شارع عبد فملومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، فلطابق فلرفبع، 

23333، فلدفر فلبيضاء فملغرب

CREATIS COM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 16، زفوية 

زنقة رستينكا و فكلو، حي فلسالم، 

CIL سابقا، بوسيجور - 23333 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.239837

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (CREATIS COM

1.000.000,00) رهم وعنوفن مقرها)

رستينكا) زنقة  زفوية  (،16 فإلآتلاعي)

سابقا،) (CIL فلسالم،) حي  فكلو،) و 

فلبيضاء) فلدفر  (23333 (- بوسيجور)

فملغرب نتيجة ل):)تصفية و  ة.

و حد  مقر فلتصفية ب)16،)زفوية)

فلسالم،) حي  فكلو،) و  رستينكا  زنقة 

CIL)سابقا،)بوسيجور)-)23333)فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) ( آامعي) ( ( ( ( ( محلد) فلسيد)0))

شقة) (،2 رموندي) علار0  عنوفنه)ف))

فلدفر) (23333 بيبفنزفرفن) (،22 رقم)

فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و) ( غاندي) ( ( معا ) فلسيد)0))

فكدفل) حي فلحرفسة،) (،24 عنوفنه)ف))

((0( فلرباط فملغرب كلصفي) (13393

للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند 

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

:)16،)زفوية زنقة رستينكا و فكلو،)حي)

فلسالم،)CIL)سابقا،)بوسيجور،)فلدفر)

فلبيضاء،)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761583.

734I
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FIDUCOGEM

MORELLA PALACE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسلية فلشركة

FIDUCOGEM
رقم 5 علار0 52 مكاتب فشرف شارع 

 FES ،33333 ، محلد فلسا س فاس

MAROC

MORELLA PALACE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي رقم 6 

تجزئة حبيب حي وف  فاس  - 33333 

فاس فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

53983

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى  (

2323)تم تغييب) 19)أكتوبر) فملؤرخ في)

 MORELLA« من) فلشركة  تسلية 

 »EXPRO PHARMA«(إلى(«PALACE

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)166.

736I

cabinet(jdaini

 TORRES MORROCO

IMPORT EXPORT
إعالن متعد  فلقرفرفت

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

 TORRES MORROCO IMPORT

EXPORT »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  وفر بومية 

فلشويحية فكليم بركان - 63333 

بركان فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.7387

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2321 37) نا ر) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:31 رقم) قرفر 
تختوخ عبد) ( ( فلسيد) فوت  (- ما لي:)
فلتي  للكها) حصة  ( (153 فلحكيم)
سو ف ) فلسيد  لفائد0  بالشركة 
)حدو عزيز)) ( فوت فلسيد) (- ( ( محلد.)
بالشركة) فلتي  للكها  حصة  ( (153

لفائد0 فلسيد سو ف  عبد فملجيد.
على) فلذي  نص  (:32 رقم) قرفر 

ما لي:)إضافة مهنة):*)نقل فلبضائع
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  6و7:) رقم) بند 
تختوخ عبد) ( ( فلسيد) فوت  (- ما لي:)
فلتي  للكها) حصة  ( (153 فلحكيم)
سو ف ) فلسيد  لفائد0  بالشركة 
)حدو عزيز)) ( فوت فلسيد) (- ( ( محلد.)
بالشركة) فلتي  للكها  حصة  ( (153

لفائد0 فلسيد سو ف  عبد فملجيد
بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

إضافة مهنة):*)نقل فلبضائع
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)24/2021.
737I

ME FIDUCIAIRE 

PHARMACIE RAMSES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
PHARMACIE RAMSES شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 142 
مركب فلربكة ج ه 14 ب رقم 4  - 

93333 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
111751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PHARMACIE RAMSES
غرض فلشركة بإ جاز):)صيدلية.

 142 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 -   4 ب رقم) (14 مركب فلربكة ج ه)

93333)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
كريمي)) بنشقرون  فنس  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
كريمي)) بنشقرون  فنس  فلسيد 
عنوفنه)ف))آليلة)5)زنقة)178)رقم)45 

ق ج))23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
كريمي)) بنشقرون  فنس  فلسيد 
عنوفنه)ف))آليلة)5)زنقة)178)رقم)45 

ق ج))23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238159.
738I

STE  FIDU  WHITE

ELECTRODO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

ELECTRODO شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 25 حي 

فملسيب0 - 65812 فلعيون فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.733

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 23) آنرب) فملؤرخ في)

ELECTRODO)شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

(- فملسيب0) حي  (25 فإلآتلاعي) مقرها 

فلعيون فملغرب نتيجة لعدم) (65812

تحقيق فلهدف فالآتلاعي.

و عين:

و) بلقاسمي  ( فحلد) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))حي فملسيب0)65812)فلعيون)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

حي) (25 وفي) (2323 23) آنرب) بتاريخ)

فملسيب0)-)65812)فلعيون فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) فالبتدفئية بتاوريرت))بتاريخ)

2321)تحت رقم)06/2021.

739I

SARL

FLASH CO INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

FLASH CO INVEST شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

شهرزف  3،فلطابق 5 رقم 22 فلنخيل  

- 22333 فلدفر فلبيضاء فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485851

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 FLASH(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.CO INVEST

غرض فلشركة بإ جاز):)شرفء)وبيع)

فلعقارفت بكافة أنوفعها

إقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

شهرزف )3،فلطابق)5)رقم)22)فلنخيل))

- 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 COHEN( &( CO فلشركة)

حصة) (PROPERTIES( ( :( ( 1.000

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 COHEN( &( CO فلشركة)

إقامة) عنوفنه)ف)) ( (PROPERTIES

شهرزف )3،فلطابق)5)رقم)22)فلنخيل))

22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 SIHAM EL ARABI فلسيد0)

 13 عنوفنه)ف))تجزئة كاليفورنيا زنقة)

رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)-.

743I

SARL

SNAP INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

SNAP INVEST شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

شهرزف  3،فلطابق 5 رقم 22 فلنخيل  

- 22333 فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485845

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SNAP (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.INVEST

غرض فلشركة بإ جاز):)شرفء)وبيع)

فلعقارفت بكافة أنوفعها

إقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

شهرزف )3،فلطابق)5)رقم)22)فلنخيل))

- 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 COHEN( &( CO فلشركة)

حصة) (PROPERTIES( ( :( ( 1.000

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 COHEN( &( CO فلشركة)

إقامة) عنوفنه)ف)) ( (PROPERTIES

شهرزف )3،فلطابق)5)رقم)22)فلنخيل))

22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 SIHAM EL ARABI فلسيد0)

 13 عنوفنه)ف))تجزئة كاليفورنيا زنقة)

رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)-.

741I

SARL

VANGUARD INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

VANGUARD INVEST شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

شهرزف  3،فلطابق 5 رقم 22 فلنخيل  

- 22333 فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485849

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.VANGUARD INVEST

غرض فلشركة بإ جاز):)شرفء)وبيع)

فلعقارفت بكافة أنوفعها

إقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

شهرزف )3،فلطابق)5)رقم)22)فلنخيل))

- 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 COHEN( &( CO فلشركة)

حصة) (PROPERTIES( ( :( ( 1.000

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 COHEN( &( CO فلشركة)

إقامة) عنوفنه)ف)) ( (PROPERTIES

شهرزف )3،فلطابق)5)رقم)22)فلنخيل))

22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 SIHAM EL ARABI فلسيد0)

 13 عنوفنه)ف))تجزئة كاليفورنيا زنقة)

رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)-.

742I

SARL

BOUND CO INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

BOUND CO INVEST شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

شهرزف  3،فلطابق 5 رقم 22 فلنخيل  

- 22333 فلدفر فلبيضاء فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485847

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BOUND CO INVEST

غرض فلشركة بإ جاز):)شرفء)وبيع)

فلعقارفت بكافة أنوفعها

إقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

شهرزف )3،فلطابق)5)رقم)22)فلنخيل))

- 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 COHEN( &( CO فلشركة)

حصة) (PROPERTIES( ( :( ( 1.000

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 COHEN( &( CO فلشركة)

إقامة) عنوفنه)ف)) ( (PROPERTIES

شهرزف )3،فلطابق)5)رقم)22)فلنخيل))

22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 SIHAM EL ARABI فلسيد0)

 13 عنوفنه)ف))تجزئة كاليفورنيا زنقة)

رقم)5 22333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)-.

743I

TQG FIDUCIAIRE

رقم 34 فحل فلزفريتي لقصور 
فملد نة مرفكش

عقد تسييب حر ألصل تجاري))فألشخاص)

فلطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
رقم 34 فحل فلزفريتي لقصور 

فملد نة مرفكش
 33 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
نزهة) ( أعطى فلسيد)0)) (2323 نونرب)
حدفوي فلحامل))0))للبطاقة فلوطنية)
بالسجل) فملسجل  (T129437 ( ( رقم)
فلتجارية) باملحكلة  (44559 فلتجاري)
لألصل) فلحر  فلتسييب  حق  بلرفكش 
فحل) (34 رقم) ب  فلكائن  فلتجاري 
(- مرفكش) فملد نة  لقصور  فلزفريتي 
للسيد)0)) فملغرب  مرفكش  (43333
للبطاقة) ((0( فلحامل) تغالوي  محلد 
ملد0) ( (UC 119339 ( ( رقم) فلوطنية 
 2323 نونرب) (31 من) تبتدئ  سنة  (5
مقابل) (2325 أكتوبر) (31 و تنتهي في)

مبلغ شهري)23.886)) رهم.
744I

CAFIGEC

COMET NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
COMET NEGOCE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : تجزئة 
فلنجاح بلوك س رقم 41 سيدي 
معروف - 23133 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.355117

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 33) نا ر) فملؤرخ في)
ذفت) شركة  (COMET NEGOCE
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 

س) بلوك  فلنجاح  تجزئة  فإلآتلاعي 
 23133 (- معروف) سيدي  (41 رقم)

ألزمة) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

مالية و فقتصا  ة.

و عين:

و) فلعسلي  ( فشرف) فلسيد)0))

حي فلنجاح بلوك س رقم) عنوفنه)ف))

فلدفر) (23133 معرؤف) سيدي  (41

فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

تجزئة) وفي  (2321 33) نا ر) بتاريخ)

سيدي) (41 رقم) س  بلوك  فلنجاح 

فلبيضاء) فلدفر  (23133 (- معروف)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761436.

745I

orient compt

STE DEIRA
إعالن متعد  فلقرفرفت

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 135

60000، OUJDA(MAROC

STE DEIRA »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 95 زنقة 

ب24 تجزئة فلجوهر0 - 63333  

وآد0  فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.31973

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)39)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

حصة تلتلكها فلسيد0) (433 تفويت)

فلسيد) لفائد0  ف لان  بوشكيف 

بوشكيف ف ريس

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

ف ريس) بوشكيف  فلسيد  تعيين 

كلسيب وحيد).

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
تغييب فلشكل فلقانوني فلى شركة  فت)
مسؤولية محدو 0  فت شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد بوشكيف ف ريس)433
على) فلذي  نص  (:14 رقم) بند 
ما لي:)تعيين فلسيد بوشكيف ف ريس)

كلسيب وحيد
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
33) آنرب) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2323)تحت رقم)2822.
746I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE RIDAZ NEGOCE
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIETE RIDAZ NEGOCE SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1639 
تجزئة فلخيب فلطابق فألول سيدي 

سليلان 1639 تجزئة فلخيب فلطابق 
فألول سيدي سليلان 14344 سيدي 

سليلان فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.2131

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 نونرب) (23 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
كوفش) ر�سى  ((0( فلسيد) تفويت 
533)حصة فآتلاعية من أصل)533 
حصة لفائد0))فلسيد))0))كريم كوفش)

بتاريخ)23)نونرب)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  فالبتدفئية 
18) نا ر)2321)تحت رقم)13/2021.
747I
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فيدو فلفتح

ATLANE اطالن
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فيدو فلفتح
 Rue 16 Novembre(VN(Fes. 29
 Maroc 29 Rue 16 Novembre
 VN(Fes. Maroc، 30000، Fes

فملغرب
ATLANE فطالن شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 28 
طابق 4 مكاتب فلصفاء طريق صفرو 
موالي رشيد  - 33333 فاس  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65761

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

ATLANE)فطالن.
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 transport de للغيب) فلبضائع 

.marchandise(par(automobile
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)مكتب)28 
طابق)4)مكاتب فلصفاء)طريق صفرو)
موالي رشيد))-)33333)فاس))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( فلسيد  وسف فلكو�سي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد  وسف فلكو�سي))عنوفنه)ف))

بوآيد0)) سيدي  بنسو 0  آنان  (88

33333)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  وسف فلكو�سي))عنوفنه)ف))

بوآيد0)) سيدي  بنسو 0  آنان  (88

33333)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)251/2021.
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A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP RAM RETRAITE

COMPLEMENTAIRE
إعالن متعد  فلقرفرفت

 FCP RAM RETRAITE»

»COMPLEMENTAIRE

صندوق مشتبك للتوظيف
رسلاله 1.000.000,00  رهم

فلكائن مقره : فلدفر فلبيضاء- 26، 

ساحة فألمم فملتحد0 

تعد ــل نظــام فلتدبيـر 

إ فر0) مجلس  بلوآب  ( (-I

 BMCI ASSET« فلتدبيب) مؤسسة 

MANAGEMENT»،)فملنعقد في فاتح)

 آنرب)2323،)تقرر:

لتصبح) فلشركة  تسلية  تغييب 

«FCP BMCI INVEST»)؛

تغييب فملكتتبين فلرئيسيين؛

تغييب قيلة فلتصفية فألصلية؛

تغييب هدف فلتدبيب؛

تغييب فستبفتيجية فالستثلار؛

تغييب علوالت فالكتتاب؛

تغييب علوالت إعا 0 فلشرفء؛

تغييب مصاريف فلتدبيب؛

تغييب مصاريف فملؤسسة فلو يعة؛

تعد ل نظام فلتدبيب.)

من) فلتدبيب  نظام  فعتلا   تم  (-II

طرف فلهيأ0 فملغربية لسوق فلرساميل)

 2323 22) آنرب) بتاريخ) (« (AMMC»

 .GP23212(تحت رقم

فلقانوني) باإل دفع  فلقيام  تم  (-III

فملحكلة) لدى  فلضبط  بكتابة 

 15 بتاريخ) فلبيضاء) للدفر  فلتجارية 

 نا ـر)2321)تحت رقم)761378. 
)عن فملستخلص وفلبيانات
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 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

KHALED EXPRESS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

 AVENUE EL MOKHTAR CITE EL

 ،QODS(N°129 APP 04 ، 70000

فلعيون فملغرب

 KHALED EXPRESS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 

فلحجري زنقة بوملان رقم 83 - 

73333 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.KHALED EXPRESS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع  فجل وجارج فملغرب.

فلحي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلحجري زنقة بوملان رقم)83 - 73333 

فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فعديش) جالد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فعديش  جالد  فلسيد 
 31 فلوحد0) حي  (32 رقم) (19 فلزنقة)

73333)فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فعديش  جالد  فلسيد 
 31 فلوحد0) حي  (32 رقم) (19 فلزنقة)

73333)فلعيون فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)132/2021.
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FIDULIMAR

H.2L.S.Y
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

H.2L.S.Y  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلقدس 
رقم 655 زفكور0 - 47933 زفكور0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. H.2L.S.Y
:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فلبناء)وفالشغال فملختلفة..
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 47933 (- زفكور0) (655 رقم) فلقدس 

زفكور0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
 23.333 ( (: فلسيد حسن بوحامد)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) بوحامد  حسن  فلسيد 
 47732  وفر فلنقوب فلنقوب زفكور0)

زفكور0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بوحامد  حسن  فلسيد 
 47732  وفر فلنقوب فلنقوب زفكور0)

زفكور0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بزفكور0)

2321)تحت رقم)-.
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شركة حسابات فاس

LIVING GATHERING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية فلسقاط فلبطحاء ، 

3، فاس فملغرب
LIVING GATHERING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي بدر 
طريق عين فلسلن شارع محلد 

فلسا س فقامة أهل فاس بلوك أ2 
فملتجر رقم 2 فاس - 33133 فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LIVING GATHERING
و) مقهى  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مطعم).
حي بدر) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
محلد) شارع  فلسلن  عين  طريق 
أ2  بلوك  فقامة أهل فاس  فلسا س 
فاس) (33133 (- فاس) (2 رقم) فملتجر 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد مرف  فملتوفق):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 533 ( (: فلسيد حسام فلقصباوي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد مرف  فملتوفق عنوفنه)ف))رقم)
فلطالعة) فلتحتية  فلشلس  رحا0  (15
فاس) (33133 فملد نة) فاس  فلكبيب0 

فملغرب.
فلقصباوي) حسام  فلسيد 
أوال  فلطيب فلسفلى أوال ) عنوفنه)ف))

فلطيب فاس)33333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فملتوفق  مرف   فلسيد 
فلتحتية) فلشلس  رحا0  (15 رقم)
فلطالعة فلكبيب0 فاس فملد نة)33133 

فاس فملغرب
فلقصباوي) حسام  فلسيد 
أوال  فلطيب فلسفلى أوال ) عنوفنه)ف))

فلطيب فاس)33333)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)231.
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MALL LAHRI

MOQARMASHAT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MALL LAHRI
29 ،فلطابق فلسفلي، فلعلار0 رقم 9 
م س3   ار فألندلس 3ــ بوسكور0 ، 
CASABLANCA MAROC ،27182
MOQARMASHAT  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 11، 

فلطابق فلسفلي، فلعلار0 رقم 19 م 
س 4ـ  ب   ار فألندلس 3ــ بوسكور0 - 

27182 فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

483379
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (16
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. MOQARMASHAT
متجر) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
قشر0) (، )آافة) فلفوفكه) لبيع 
)نكهة) نباتية) جارآية)،جضروفت 

طبية)،)زيتون وزيت زيتون).
(،11 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
م) (19 فلعلار0 رقم) فلطابق فلسفلي،)
س)4)ـ)ب   ار فألندلس)3ـ)ـبوسكور0)-)

27182)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد علر فلصافي.):))513)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 493 ( (: أزناك) حسناء) فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف))) فلصافي.) علر  فلسيد 
م) (12 رقم) فلعلار0  (،4 فلطابق) (،19
فوال ) ؛) فملحيط) فت  فضاء) س1ب 
عزوزـ))فلبيضاء)27182)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
عنوفنه)ف))) أزناك  فلسيد0 حسناء)
م) (12 رقم) فلعلار0  (،4 فلطابق) (،19
فوال ) ؛) فملحيط) فت  فضاء) س1ب 
عزوزـ))فلبيضاء)27182)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف))) فلصافي.) علر  فلسيد 
م) (12 رقم) فلعلار0  (،4 فلطابق) (،19
فوال ) ؛) فملحيط) فت  فضاء) س1ب 
عزوزـ))فلبيضاء)27182)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758341.

753I

FIDUNEL

SAADAT ELGHANI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد فلكريم فلد وري 

فلطابق 3 رقم 6  فلدفر فلبيضاء ، 
23333، فلدفر فلبيضاء فملغرب

SAADAT ELGHANI شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية محج 
اللة فلياقوت و زنقة فلعرعار فقامة 
غاليس فلعلار0 9 فلطابق 4 فلشقة 
17 فلدفر فلبيضاء 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485583
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SAADAT ELGHANI
فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلعقاري وكل ما  تعلق باعلال فلبناء)

وتجهيز فالرف�سي.
زفوية) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلعرعار) زنقة  و  فلياقوت  اللة  محج 
 4 فلطابق) (9 فلعلار0) غاليس  فقامة 
 23333 فلبيضاء) فلدفر  (17 فلشقة)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
533)حصة) ( (: فلسيد عبد فلغاني)

بقيلة)133) رهم للحصة).
حصة) (433 ( (: فلسيد آلال نائر)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد0 حليلة نائر):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فلغاني  عبد  فلسيد 
تجزئة فملسر0 زنقة)159)رقم)43)عين)
فلشق)23473)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

فلسيد آلال نائر عنوفنه)ف))شارع)
فوال  حدوف رقم)15)فلكريلات))23473 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه)ف)) نائر  حليلة  فلسيد0 
فلكريلات)) (15 شارع فوال  حدوف رقم)

23473)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلغاني  عبد  فلسيد 
تجزئة فملسر0 زنقة)159)رقم)43)عين)

فلشق)23473)فلدفر فلبيضاء)فملغرب
عنوفنه)ف)) نائر  حليلة  فلسيد0 
فلكريلات) (15 شارع فوال  حدوف رقم)

23473)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
(- بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم)-.
754I

JIHA FIDUCIAIRE

BIG SOUSS IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
BIG SOUSS IMMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

رقم 5372 تجزئة فلحي فملحلدي  - 
83383 أكا  ر فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.43125

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.933.333) رهم»)
 2.333.333« إلى) «133.333) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97949.
755I

JIHA FIDUCIAIRE

BIG SOUSS IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
BIG SOUSS IMMO »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: إقامة 

رقم 5372 تجزئة فلحي فملحلدي  - 
83383 فكا  ر  فملغرب.

»تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.43125
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)22) آنرب)2323
مهام) مزفولة  مد0  تجد د  تقرر 

فملسيب ن ملد0:)غيب محد 0 سنوفت.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97949.
756I

UZNORTRAD SARL-AU

UZNORTRAD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

UZNORTRAD SARL-AU
علار0 18, شقة 16, فلطابق 4, بليب ، 

53333، مكناس فملغرب
UZNORTRAD شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 18, 
شقة 16, فلطابق 4,  بليب - 53333 

مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
51139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 شتنرب) (23
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.UZNORTRAD
غرض فلشركة بإ جاز):)*)فألشغال)

فملختلفة أو فلبناء
*)فألشغال فلطرقية
*)فلهندسة فملدنية.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)علار0)18,)

 53333 (- بليب) ( (,4 فلطابق) (,16 شقة)
مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):))99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد أحلد بركة):))1.333)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد أحلد بركة عنوفنه)ف))رقم)
3365,)زنقة)68,)وآه عروس)53333 

مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد أحلد بركة عنوفنه)ف))رقم)
3365,)زنقة)68,)وآه عروس)53333 

مكناس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
23)أكتوبر) بتاريخ) ( فلتجارية بلكناس)

2323)تحت رقم)3426.
757I

مكتب فملرفقبة للبنا ات و فالشغال فلعلومية

 BUREAU DE CONTROLE 
 EN BATIMENT ET TRAVAUX

PUBLICS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فملرفقبة للبنا ات و فالشغال 
فلعلومية

146 فلطابق فالول بشارع محلد 
فلخامس بطاطا ، 84333، طاطا 

فملغرب
 bureau(de(controle(en(batiment 

et(travaux(publics   شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 146 
فلطابق فالول شارع محلد فلخامس  

- 84333 طاطا فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
615
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 bureau(de(controle(en(batiment

.  et(travaux(publics
فعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فحتبفم) مدى  و  فلسالمة  و  ( فملرفقبة)

فملعا يب.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)146 
فلطابق فالول شارع محلد فلخامس))-)

84333)طاطا فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
133)حصة) ( (: فلسيد رشيد أولباز)

بقيلة)1.333) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد رشيد أولباز عنوفنه)ف))727 
زنقة فلكويت جارج باب فكلو))85333 

تيزنيت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد رشيد أولباز عنوفنه)ف))727 
زنقة فلكويت جارج باب فكلو))85333 

تيزنيت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بطاطا) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)03/2021.
758I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

PEPINIERE JFIRI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
PEPINIERE JFIRI شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 43 

تعاونية فلكبيب0 ف ت يعزم   - 51325 
فلحاآب  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.43381
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 29) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (PEPINIERE JFIRI
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
فلكبيب0) تعاونية  (43 رقم) فإلآتلاعي 
ف ت يعزم)))-)51325)فلحاآب))فملغرب)
وفلحل) فلتصفية فالرف  ة.) (: نتيجة ل)

فملسبق للشركة.
 43 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)
تعاونية فلكبيب0 ف ت يعزم))))-)51325 

فلحاآب))فملغرب.)
و عين:

و) ( فلعسري) ( ( فلسيد)0)) وسف)
علار0) فملد نة  فقامة   ار  عنوفنه)ف))
 53333 ( ف ت والل) (29 فلف شقة) (2
مكناس فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)25.
759I

FICACENTRE

SOMOBEL صموبيل 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FICACENTRE
 RUE IBN AL BACHIR

 RESIDENCE MOHAMED
 AMINE 3EME(ETAGE(N°6

 AVENUE(DES(FAR  DE ، 30000،

FES MAROC

 صلوبيل SOMOBEL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 441 

حي فلوفاق زوفغة  - 33333 فاس 

فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.37355

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل)) 32) آنرب) فملؤرخ في)

ذفت) شركة  (SOMOBEL صلوبيل)

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

فلوفاق) حي  (441 رقم) فإلآتلاعي 

زوفغة))-)33333)فاس فملغرب نتيجة)

اللجلع فلعم فالستثناءي.

و عين:

و) فملرفبط  ( فلعالي) عبد  فلسيد)0))

عنوفنه)ف))قاس)33333)قاس فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)32) آنرب)2323)وفي رقم)441 

قاس) (33333 (- ( زوفغة) فلوفاق  حي 

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)211/021.

763I

SILVER FID

شركة فيبيك

إعالن متعد  فلقرفرفت

SILVER FID

344  شارع مصطفى ملعاني 

فلدفرفلبيضاء شارع مصطفى 

ملعاني فلدفرفلبيضاء، 23543، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

شركة فيبيك »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  وفر 

بوهالة جيياطة ساحل - - برشيد  

فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)13)غشت)2313

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

توسيع فلنشاط فلشركة بإضافة نقل)

فلبضائع

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلعنوفن) إلى  فالآتلاعي  فملقر  تحويل 

فلسعيد) أوال   طريق  (18 كلم) فلتالي 

بوسكور0 فلدفر فلبيضاء

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

فلزيا 0 في فلرأسلال فالآتلاعي بلبلغ)

حصة) (4333 أي) 433.333) رهم 

133) رهم للحصة) آد د0 من فئة)

و  لك) 1333333) رهم  ( ليصبح)

بلقاصة   ون آارية مستحقة فأل فء)

وقد تلت هده فلزيا 0))كلا  لي فلسيد)

حصة) (2333 فلها ي) عبد  إهيبي 

إآتلاعية وفلسيد إهيبي))بدر))2333 

حصة إآتلاعية

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

وتلفيف) تجار0  (: ( فلشركة) ( نشاط)

*نقل) كليائية) وموف   فلصيانة  موف  

*أعلال فلصيانة وفلنظافة) فلبضائع)

وفلوقا ة

بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

فملقر فالآتلاعي):))كلم)18)طريق أوال )

فلسعيد بوسكور0 فلدفر فلبيضاء

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فالآتلاعي:1333333  فلرأسلال 

 رهم

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2313)تحت رقم)362691.

761I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

 SAFE PROTECTION &

   SURVEILLANCE GROUP

S.P.S.G
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 SAFE(PROTECTION &

   SURVEILLANCE GROUP

    S.P.S.G

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع  

فالميبموالي عبدهلل  »فحالم ب»,  

علار0 رقم ب فلطابق فالول رقم35 

-مرفكش. - 433333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SAFE (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

 PROTECTION(&(SURVEILLANCE

.   GROUP   S.P.S.G

فملرفقبة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

ضد) فالماكن  ,وحرفسة  فلحلا ة) (,

فلعلومية) للللتلكات  فلسرقة 

وفلخاصة)..

شارع)) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

ب»,)) »فحالم  ( عبدهلل) فالميبموالي 

علار0 رقم ب فلطابق فالول رقم35 

-مرفكش.)-)433333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: مكوفر) محسن  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: ف لان) ضريبة  فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف))) مكوفر  محسن  فلسيد 
فقامة فلفياللي زنقة فم فلبنين فلطابق)
 43333 ( آليز) (14 ( فلشقة) فلرفبع 

مرفكش فملغرب..
عنوفنه)ف)) ف لان  ضريبة  فلسيد0 
شارع) (26 رقم) فلف  نوفل  فقامة 
 43333 آليز) فلخطابي  فلكريم  عبد 

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف))) مكوفر  محسن  فلسيد 
فقامة فلفياللي زنقة فم فلبنين فلطابق)
 43333 آليز) (14 ( فلشقة) فلرفبع 

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119572.

762I

FIDULIMAR

ZALINA TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ZALINA TRAVAUX  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي غرغيز 
فكنيون  - 45332 تنغيب فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ZALINA TRAVAUX

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فلبناء)و فالشغال فملختلفة)

فلفضاءفت) فصالح  في  مقاول 

فلخضرفء)و فصالح فملرفكن و فالزقة

فلبضائع لحساب) نقل  في  مقاول 

فلغيب.

غرغيز) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فكنيون))-)45332)تنغيب فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: توزفني) فبرفهيم  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: توزفني) فلحسين  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

توزفني عنوفنه)ف)) فبرفهيم  فلسيد 

زعيب) وال   تجزئة  (2346 رقم) فلدفر 

12133)عين عو 0 فملغرب.

فلسيد فلحسين توزفني عنوفنه)ف))

زفكور0) (47732 تازرين) فكفرفن   وفر 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحسين توزفني عنوفنه)ف))

زفكور0) (47732 تازرين) فكفرفن   وفر 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بتنغيب) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)-.

763I

ف ر لالستشار0

SBDTRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ف ر لالستشار0
فلدفر فلبيضاء زفوية شارع 2 مارس و 
فلقدس فقامة فملجد علارJ 0 رقم 8 
عين فلشق ، 23463، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
SBDTRAV شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي آنان 

فلرحلة علار0 33 شقة رقم 1  فر 
بوعز0 فلدفر فلبيضاء - 23413 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.414641

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 23) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
SBDTRAV))مبلغ رأسلالها)133.333 
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
رقم) شقة  (33 علار0) فلرحلة  آنان 
 23413 (- 1) فر بوعز0 فلدفر فلبيضاء)
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق فلهدف فلتجاري.
آنان) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
1) فر) شقة رقم) (33 فلرحلة علار0)
فلدفر) (23413 (- بوعز0 فلدفر فلبيضاء)

فلبيضاء)فملغرب).)
و عين:

و) بدفوي  ( ) وسف) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))فلسعا 0)1)رقم)51)سيدي)
فلبيضاء) فلدفر  (23463 معروف)

فملغرب))كلصفي))0))للشركة.
و) ( ) وماحي) فشرف) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))43)ؤنقة فبي عباس فلعزفي)
فملغرب)) فلبيضاء) فلدفر  (++ فملعاريف)

كلصفي))0))للشركة.
فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
:)آنان فلرحلة علار0)33)شقة رقم)1 

 فر بوعز0 فلدفر فلبيضاء.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 36 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763493.

764I

INNOVCUBATOR SARL

AFRICABAG
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بريد 2293 وكالة فلعيون 
فملد نة، 73333، فلعيون فملغرب

AFRICABAG شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلفتح 
زنقة تامنصورت رقم 39 مكرر - 

73333 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
34735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AFRICABAG
فلصناعة) (: غرض فلشركة بإ جاز)
وتصد ر) فستيبف   تجار0  فلنسيجية،)
فالشغال) فلنسيج وفالكياس فلبد لة،)
فالستيبف ) فلعامة،) وفلخدمات 

وفلتصد ر.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فلفتح)
(- مكرر) (39 رقم) تامنصورت  زنقة 

73333)فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلخليل فملوساوي):))1.333 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلخليل فملوساوي عنوفنه)ف))
تجزئة ليبفك رقم)21)حي موالي رشيد)

73333)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلخليل فملوساوي عنوفنه)ف))
تجزئة ليبفك رقم)21)حي موالي رشيد)

73333)فلعيون فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)110/2021.

765I

INNOVCUBATOR SARL

ECHAYLA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بريد 2293 وكالة فلعيون 
فملد نة، 73333، فلعيون فملغرب

ECHAYLA شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مد نة 
فلوفاق بلوك D رقم 114 - 73333 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
34537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 24) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ECHAYLA

كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلسيارفت من  ون سائق.

مد نة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 73333  -  114 رقم) (D فلوفاق بلوك)

فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد لحبيب فلعرو�سي):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد لحبيب فلعرو�سي عنوفنه)ف))
بحي فلفتح زنقة))تامنصورت رقم)32  

73333)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فآدي  فلحسن  فلسيد 
فلعيون) (73333 فلدشيب0) قيا 0 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)29) آنرب)

2323)تحت رقم)3212/2020.

766I

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

 CENTRE AIT BEN SAID DE 
KINESITHERAPIE

SARLAU 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE LE MONDE DES
PRESTATIONS SARLAU

 LOT(ALKHALIL 1 NR 99
 MHAMID(MARRAKECH ،

43163، مرفكش فملغرب
 CENTRE AIT BEN SAID DE 
 KINESITHERAPIE SARLAU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رقم 68 
فلطابق فالر�سي فلخليل 1 فسكجور  - 

43163 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 CENTRE AIT BEN SAID DE ( (:

.KINESITHERAPIE SARLAU

اِئّي) ِجصَّ
َ
أ (: غرض فلشركة بإ جاز)

ِبيِعّي))كينيزي تيبفبوت).
َّ
فلِعالُج)فلط

 68 رقم) ( (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلطابق فالر�سي فلخليل)1)فسكجور))-)

43163)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

سعيد) بن  ف ت  فبتسام  فلسيد0 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

سعيد) بن  ف ت  فبتسام  فلسيد0 

ج) م  ق  مدفرس  قاعد0  عنوفنه)ف))

مرفكش)43163)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

سعيد) بن  ف ت  فبتسام  فلسيد0 

ج) م  ق  مدفرس  قاعد0  عنوفنه)ف))

مرفكش)43163)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119553.

767I
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FCCA ATLAS

مقهى باب تيشكا

CAFE BAB TICHKA 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 CAFE BAB مقهى باب تيشكا

TICHKA شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل رقم 

3 علارD 0 تجزئة رقم 1 فلشويطر 

7-13 مسفيو0 فلحوز مرفكش - 

43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

مقهى) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.CAFE BAB TICHKA(باب تيشكا

غرض فلشركة بإ جاز):)مقهى.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)محل رقم)

فلشويطر) (1 تجزئة رقم) (D علار0) (3

(- مرفكش) فلحوز  مسفيو0  (7-13

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

رشيد) موالي  فلشدف ي  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

رشيد) موالي  فلشدف ي  فلسيد 
تجزئة بركات فلبهجة رقم) عنوفنه)ف))

25)مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
رشيد) موالي  فلشدف ي  فلسيد 
تجزئة بركات فلبهجة رقم) عنوفنه)ف))
25)مرفكش)433333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119439.

768I

monde(consulting

ÉLAPH LOGISTIQUE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

monde(consulting
٬766شارع محلد فلسا س فلطابق 

فلتاني فلدفر فلبيضاء ، 23553، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

ÉLAPH LOGISTIQUE  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 133 
زنقة 41 فلطابق فلتاني شقة رقم 
39 مشروع بناصرB1  رب جالد 
حي فلجلاعة فلدفر فلبيضاء فملغرب 
فلدفر فلبيضاء فملغرب 23333  فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 16) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ÉLAPH(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. LOGISTIQUE

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع لحساب فلغيب

فلنقل فلربي فلوطني لجليع أنوفع)

وآليع) أنوفعها  بجليع  فلبضائع 

ونصف) وفملقطورفت  فلشاحنات 

فملقطورفت.

فلنقل فلربي فلدولي لجليع أنوفع)

فلبضائع بجليع فلوسائل.

فلشحن) وكالء) علليات  آليع 

وفلسلسر0 وفلشحن.

آليع علليات فلعبور وفلتخليص)

لجليع) وفلتخزين  وفلشحن  فلجلركي 

أنوفع فلبضائع.

آليع علليات فملناولة فللوآستية)

وفليدوية وفمليكانيكية.

فالستيبف ) علليات  آليع 

فلوطنية) فلتجار0  وكذلك  وفلتصد ر 

وفلدولية

وفلخدمات) )فلنقل  فملرفسلة)

فللوآستية).

وبيع وتأآيب) آليع علليات شرفء)

فملركبات.

فلعدف فت) آليع  وتشغيل  إنشاء)

أو فملستو عات أو فلوكاالت أو فلفروع

بقطاع) فملتعلقة  فألعلال  آليع 

فلبناء)،)وهي:)فلبناء)،)فإلصالح)،)فلبناء)

(، فلكهرباء) (، فلسباكة) (، فلطالء) (،

أعلال فلرجام)،)فلنجار0 فلخشبية أو)

فملعدنية)،)فألرضيات)،)أعلال فلحفر)

،)فلعزل فملائي وفلصرف فلصحي.

تنفيذ وإنجاز)،)بشكل مباشر أو غيب)

مباشر)،)أو باملشاركة مع أطرفف ثالثة)

لللباني) فلخاصة  أو  فلعامة  لألعلال 

(، ((T.C.E( فلدولة) هيئات  لجليع  (،

فملهندسين فملدنيين وفلصناعيين.

علليات) كافة  وإنجاز  تنفيذ 

فلتي تشكل) فلتطوير فلعقاري وفلبناء)

آزًءف من برفمج فإلسكان فالقتصا ي)

من) وغيبها  فلضرفئب  من  فملستفيد 

فملزف ا.

فملشاركة باسلها أو باالشتبفك مع)

آليع فملناقصات فلعامة أو فلخاصة.

فملشاركة فملباشر0 أو غيب فملباشر0)

أو) فألعلال  آليع  في  فملال  رأس  في 

طريق) عن  فلشركات  أو  فلشركات 

إنشاء)شركة أو فملشاركة في تكوينها أو)

في زيا 0 رأس مال فلشركات فلقائلة)

أو فلحالية ومن جالل فلشريك فلعام)

،)شرفء)فأللقاب وفلحقوق فالآتلاعية)

أو غيبها.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)133 
رقم) شقة  فلتاني  فلطابق  (41 زنقة)

جالد) بناصرB1) رب  مشروع  (39

فملغرب) فلبيضاء) فلدفر  فلجلاعة  حي 

فلدفر) ( (23333 فملغرب) فلدفر فلبيضاء)

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة))سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلحيبش) طارق  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلحيبش  طارق  فلسيد 
ق) (36 رقم) (36 زنقة) فلنصر31) حي 

فلبيضاء))) فلدفر  (23333 فلبيضاء) ج 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلحيبش  طارق  فلسيد 
ق) (36 رقم) (36 زنقة) فلنصر31) حي 

فلبيضاء)) فلدفر  (23333 فلبيضاء) ج 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763664.

769I

FOUZMEDIA

WELCOME KITCHEN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة
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FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
WELCOME KITCHEN شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 59 
أقامة موالي عبدفلعزيز  شارع 

موالي عبدفلعزيز فلرقم 4 - 14333 
فلقنيطر0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.55737
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)13) آنرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
شارع) ( أقامة موالي عبدفلعزيز) (59»
 14333  -  4 موالي عبدفلعزيز فلرقم)
شارع) »زفوية  إلى) فملغرب») فلقنيطر0 
موالي) وزنقة  فلخامس  محلد 
عبدهللا فلرقم)13 - 14333)فلقنيطر0))

فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)13) نا ر)

2321)تحت رقم)83876.
773I

MARCHICA CONSEIL

MAKEUP ORIENTAL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، فلطابق 1، شقة 

1، فلناظور. ، 62333، فلناظور 
فملغرب

MAKEUP ORIENTAL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي لعري 
فلشيخ زنقة 132 رقم 34 فلناظور - 

62333 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
21263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MAKEUP ORIENTAL
بيع و) (.1 (: غرض فلشركة بإ جاز)

تسليم موف  فلتجليل.
2.)بيع فكسسوفرفت للنساء.

3.)بيع عطور للرآال و فلنساء..
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي لعري)
(- فلناظور) (34 رقم) (132 فلشيخ زنقة)

62333)فلناظور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: فزالف) سكينة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فزالف  فلسيد0 سكينة 
 21 شارع عباس محلو  فلعقا  رقم)

فلناظور))6233)فلناظور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فزالف  فلسيد0 سكينة 
 21 شارع عباس محلو  فلعقا  رقم)

فلناظور))62333)فلناظور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)2321.
771I

NEOEXPERT CONSULTING

ن أ 7 بروبرتي ديفلبمنة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

ن أ 7 بروبرتي   فلبلنة شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

فلعرعار شارع اللة فلياقو0 إقامة 

كاليس 9 رقم 17 ط 4 - 23333 

فلدفر فلبيظاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485783

 39 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 7 ن أ) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

بروبرتي   فلبلنة.

نشاطات) (: غرض فلشركة بإ جاز)

عقارية.
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

إقامة) فلياقو0  اللة  شارع  فلعرعار 
كاليس)9)رقم)17)ط)4 - 23333)فلدفر)

فلبيظاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فيصل) ناسط  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فيصل  ناسط  فلسيد 
3)زنقة آون آاك روسو ط)3)رقم)8 

23333)فلدفر فلبيظاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فيصل  ناسط  فلسيد 
3)زنقة آون آاك روسو ط)3)رقم)8 

23333)فلدفر فلبيظاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)-.

772I

kgh(consulting(maroc

 FINANCIAL MOROCCAN«
»›CORPORATION

إعالن متعد  فلقرفرفت

kgh(consulting(maroc
144 شارع محلد سليحة ، 23333، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
 FINANCIAL MOROCCAN»
CORPORATION‹» »شركة  

فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 217 شارع 
فلروضاني - - فلدفر فلبيضاء فملللكة 

فملغربية.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.761197

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)16)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
 FINANCIAL« شركة) تحويل  ما لي:)
 »MOROCCAN CORPORATION
إلى شركة ذفت) من شركة مساهلة 

مسؤولية محدو 0
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فلعنوفن) من  مقرفلرئي�سي  تحويل 
شارع فلروضاني) (، (217 فلحالي وهو:)
آد د) عنوفن  إلى  (، فلبيضاء) فلدفر 
 1329 فلطريق) (، فلطابق فلثاني) وهو:)
،)فملنطقة فلصناعية أوال  رحو)،)حي)
حساني)،)أوال  حدو)،)سيدي معروف)

فلدفر فلبيضاء.
قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)
فإل فر0) مجلس  أعضاء) فستقالة 
 Karine( Muguette فلسيد0) وتعيين 
مسيب0 للشركة)) ( (Jeannine LHERM

لفتب0 غيب محد 0.
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))قرفر رقم)8:)فلذي  نص على ما لي:)
تحد ث فلنظام فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تحويل فلشركة

بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)
مقرفلرئي�سي)

على) فلذي  نص  (:15 رقم) بند 
ما لي:)فال فر0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761197.
773I

NEOEXPERT CONSULTING

دوكاكرو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

 وكاكرو شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
فلعرعار شارع اللة فلياقو0 إقامة 
كاليس 9 رقم 17 ط 4 - 23333 

فلدفر فلبيظاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485785
 39 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 وكاكرو.
نشاطات) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فالحية.
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
إقامة) فلياقو0  اللة  شارع  فلعرعار 

كاليس)9)رقم)17)ط)4 - 23333)فلدفر)
فلبيظاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: فيصل) ناصط  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد محلد رجامي):))533)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فيصل  ناصط  فلسيد 
3)زنقة آون آاك روسو ط)3)رقم)8 

23333)فلدفر فلبيظاء)فملغرب.
عنوفنه)ف)) رجامي  محلد  فلسيد 
 23333 24)فلربنو�سي) 18)رقم) تجزء0)

فلدفر فلبيظاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فيصل  ناصط  فلسيد 
3)زنقة آون آاك روسو ط)3)رقم)8 

23333)فلدفر فلبيظاء)فملغرب
عنوفنه)ف)) رجامي  محلد  فلسيد 
 23333 24)فلربنو�سي) 18)رقم) تجزء0)

فلدفر فلبيظاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)-.
774I

WORLD CONSULTING SARL.AU

SAMA EDIFICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط فلطابق فلخامس 
مكتب رقم 32 ، 93333، طنجة 

فملغرب
SAMA EDIFICE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 5 شارع 
 وسف فبن تاشفين فلطابق فلثاني 

شقة 3 - 93333 طنجة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.88449

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 غشت) (36 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
حسن سالمي) ((0( فلسيد) تفويت 
 133 حصة فآتلاعية من أصل) (53
فملصطفى) ((0( فلسيد) ( حصة لفائد0)

منقاري بتاريخ)36)غشت)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
شتنرب) (23 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)4854.
775I

MA LUMIERE

MA LUMIERE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MA LUMIERE
 46BD(ZERKTOUNI(ETAGE 2
 APPARTEMENT 6 ، 20002،

CASABLANCA MAROC
MA LUMIERE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 
 46BD ZERKTOUNI

 ETAGE 2 APPARTEMENT
 6 CASABLANCA 20002
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
484591

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MA (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.LUMIERE
بإ جاز) فلشركة  غرض 
 importation,( vente, (:

 achat,( exportation,( et

 commercialisation(de(tout(genre

 ou type d’article de décoration et

.de luminaire

(: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 46BD ZERKTOUNI ETAGE 2

 APPARTEMENT 6 CASABLANCA

.23332 CASABLANCA MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 MERIEM SEFRIOUI فلسيد0)

 boulevard( Tantan,  8 ( عنوفنه)ف))

 résidences( les( jardins(du(phare.

 Immeuble( 8( 21160( Casablanca

.MAROC

 MOHAMED BERRADA(فلسيد

 boulevard( Tantan,  8 ( عنوفنه)ف))

 résidences( les( jardins(du(phare.

 Immeuble( 8( 21160( Casablanca

.MAROC

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 MERIEM SEFRIOUI فلسيد0)

 boulevard( Tantan,  8 ( عنوفنه)ف))

 résidences( les( jardins(du(phare.

 Immeuble( 8( 21160( Casablanca

MAROC

 MOHAMED BERRADA(فلسيد

 boulevard( Tantan,  8 ( عنوفنه)ف))

 résidences( les( jardins(du(phare.

 Immeuble( 8( 21160( Casablanca

MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)-.

776I



2115 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

PREMIUM FINANCE

YAYA ALI MODELE

إعالن متعد  فلقرفرفت

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

YAYA ALI MODELE  »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 

محلد فلسا س منار0 مول فليت 

لوكال فلوحد0 1,13 - 43333 

مرفكش فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.     49637

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)17) نا ر)2321

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

 ELITE MH(:(إضافة فالسم فلتجاري.

فسم) تحت  فنشطتها  ملارسة  مع  (،

أو) («YAYA ALI MODEL« شركة)

.»ELITE MH«(تحت فسم

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:2 رقم) بند 

 YAYA ALI(ما لي:)تأجذ فلشركة فسم

فلتجاري:) فالسم  .إضافة  (MODEL

فنشطتها) ملارسة  مع  (، (ELITE MH

 YAYA ALI« شركة) فسم  تحت 

 ELITE« فسم) تحت  أو  («MODEL

.»MH

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119532.

777I

FOUZMEDIA

BENAYAD IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BENAYAD IMMOBILIER شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

منصور فلدهبي علار0 فيكيك فلرقم 
14 مكتب رقم 3 - 14333 فلقنيطر0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

57391،
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (13
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BENAYAD IMMOBILIER
فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
منصور فلدهبي علار0 فيكيك فلرقم)
14)مكتب رقم)3 - 14333)فلقنيطر0)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) عبدهللا  بندحو  فلسيد 
 14333  1223 فلرقم) (1 تجزئة فلوفا)

فلقنيطر0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) عبدهللا  بندحو  فلسيد 
 4333  1223 فلرقم) (1 فلوفا) تجزئة 

فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)26)نونرب)

2323)تحت رقم)-.

778I

شركة بريك موف  ش م م

شركة بريك مواد
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

شركة بريك موف  ش م م

كلم 1،طريق أآد ر أمالو إغريرن 

جنيفر0 ، 54333، جنيفر0 جنيفر0

شركة بريك موف  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كلم1، 

طريق أآد ر أمالو إغريرن جنيفر0 - 

54333 جنيفر0 فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.191

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 

نونرب) (39 في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة) رأسلال  رفع  تم  (2323

»6.333.333) رهم») قدره) بلبلغ 

إلى) »14.333.333) رهم») من) أي 

((: طريق) عن  «23.333.333) رهم»)

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)5.

779I

FOUZMEDIA

 MEGAPOLIS

DISTRIBUTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
إضافة تسلية تجارية أو شعار)

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 MEGAPOLIS DISTRIBUTION

»شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي نصف 

صناعي طريق تازومة - - فلرفشيد ة 

فملغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.14361

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تقرر) (2323 شتنرب) (21 في) فملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

MIG VAISSELLE

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالرشيد ة) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)367/2020.

783I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

GORGOS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

GORGOS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1 زنقة 

س حي موالي رشيد - 23663 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.113229

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 

22) آنرب) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة) رأسلال  رفع  تم  (2323

»7.333.333) رهم») قدره) بلبلغ 

إلى) »15.333.333) رهم») من) أي 

طريق) عن  «22.333.333) رهم»)

فلشركة) مع   ون  مقاصة  إآرفء) ( (:

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761515.

781I
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FIDUCIAIRE AL QODS

COLZA CARS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

COLZA CARS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 N° 355 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 BD(MED(V(ETAGE 03 N° 03 -

23000 BENI(MELLAL(MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

13933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.COLZA CARS

 Location(:(غرض فلشركة بإ جاز

.de(voitures(sans(chauffeur

 N°(355 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

 BD( MED( V( ETAGE( 03( N°( 03( -

.23333 BENI MELLAL MAROC

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 2.533 ( (: عا ل  حيوي) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 2.533 ( (: فلسيد محلد فلوسطي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) عا ل  حيوي  فلسيد 

فلرقم)13)بلوك)2)حي فلشرف)23333 

بني مالل فملغرب.

فلسيد محلد فلوسطي عنوفنه)ف))

فلقصيبة) هللا  عبد  بن  عالل  زنقة 

23333)بني مالل فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) عا ل  حيوي  فلسيد 

فلرقم)13)بلوك)2)حي فلشرف)23333 

بني مالل فملغرب

فلسيد محلد فلوسطي عنوفنه)ف))

فلقصيبة) هللا  عبد  بن  عالل  زنقة 

23333)بني مالل فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)56.

782I

ألومنيوم عناقي ش م م

شركة ألومنيوم عناقي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

ألومنيوم عناقي ش م م

كلم1،طريق أآد ر أمالوآ إغرريرن ، 

54333، جنيفر0 فملغرب

شركة ألومنيوم عناقي شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كلم1، 

طريق أآد ر أمالو إغريرن - 54333 

جنيفر0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.765

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 نونرب) (12 في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «1.333.333) رهم»)

«2.333.333) رهم»)إلى)»3.333.333 

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)6.

783I

مكتب معيشة للحسابات و فألستشارفت فلجبائية

R.D.T.P 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
فألستشارفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليلان ، 14233، سيدي سليلان 

فملغرب
 R.D.T.P شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب رقم 
3 فقامة  اسلين يعقوب فملنصور  - 

14333 فلقنيطر0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
58225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 33) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.R.D.T.P
فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)و فشغال مختلفة.
مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم)3)فقامة  اسلين يعقوب فملنصور))

- 14333)فلقنيطر0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فؤف  مخي)):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
حي) عنوفنه)ف)) ( فلسيد فؤف  مخي)
 14233  24 رقم) (43 بلوك) فلسالم 

سيدي سليلان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حي) عنوفنه)ف)) ( فلسيد فؤف  مخي)

 14233  24 رقم) (43 بلوك) فلسالم 

سيدي سليلان فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)-.

784I

Sonrisa

CHED OURIKA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

Sonrisa

 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

CHED OURIKA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

تازناقت مدغر0 - 52333 فلرشيد ة 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.11679

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 21) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (CHED OURIKA

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

(- مدغر0) تازناقت  قصر  فإلآتلاعي 

(: فلرشيد ة فملغرب نتيجة ل) (52333

إنعدفم فلتلويل وفملنافسة.

قصر) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فلرشيد ة) (52333 (- تازناقت مدغر0)

فملغرب.)

و عين:
فلسيد)0)))عبد فلرحلان))بوزكري)

مدغر0) تازناقت  قصر  عنوفنه)ف)) و 

كلصفي) فملغرب  فلرشيد ة  (52333

)0))للشركة.
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وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)18/2021.

785I

فلشتيوي ف ريس

TRANS YOUSSEF LAZAAR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

فلشتيوي ف ريس

حي فملسيب0 فلخضرفء م/أ زنقة/32 
رقم /14 ، 92153، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

trans youssef lazaar شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 

بولعيش طريق محطة فلقطار رقم 

21 - 92153 فلقصر فلكبيب فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2395

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 14)شتنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

 trans youssef فلوحيد) فلشريك 

 133.333 رأسلالها) مبلغ  ( (lazaar

فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 

تجزئة بولعيش طريق محطة فلقطار)
فلكبيب) فلقصر  (92153  -  21 رقم)

فملغرب نتيجة ل):)حل مسبق.

تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

بولعيش طريق محطة فلقطار رقم)21 

- 92153)فلقصر فلكبيب فملغرب.)

و عين:

و) فالزعر  ( فلسيد)0)) وسف)
عنوفنه)ف))حومة عو 0  رب فلحكازي)
رقم)23 92153)فلقصر فلكبيب فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

فلعقو ) تبليغ  محل  و   فملخابر0 

و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقصر فلكبيب)

 نا ر)2323)تحت رقم)14.

787I

 BEPOLYCO((مكتب فلدرفسات فملتعد  فالستشارفت

ش م م

 STE KAHINA TREASURES

 SARL
شركة كنز كحنة ش.م.م

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

مكتب فلدرفسات فملتعد  

فالستشارفت  BEPOLYCO ش م م
رقم 113 حي فلحسني شارع موالي 
رشيد ورزفزفت ، 45333، ورزفزفت 

فملغرب

 STE KAHINA TREASURES SARL

شركة كنز كحنة ش.م.م 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

1155 حي فلوحد0 ورزفزفت - 45333 

ورزفزفت فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

11233

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 KAHINA TREASURES SARL

شركة كنز كحنة ش.م.م.

و) بيع  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فنتاج فلعطور وفلزيوت فالساسية من)

فالعشاب)-فلتصد ر و فالستيبف .

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 45333 1155)حي فلوحد0 ورزفزفت)-)

ورزفزفت فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد ف ريس فمرزو):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 533 ( (: فوناس) حسناء) فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فمرزو  ف ريس  فلسيد 

نونت فرنسا)44333)نونت فرنسا.
فوناس عنوفنه)ف)) فلسيد0 حسناء)
ورزفزفت) فلوحد0  حي  (1155 رقم)

45333)ورزفزفت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فوناس عنوفنه)ف)) فلسيد0 حسناء)
ورزفزفت) فلوحد0  حي  (1155 رقم)

45333)ورزفزفت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

2321)تحت رقم)25.
788I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

 FRERES BOUAYAD
TECHNIQUE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

 FRERES BOUAYAD TECHNIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

فملهد ة رقم 4 - 32333 فلحسيلة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 FRERES(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.BOUAYAD TECHNIQUE
مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلفحص فلتقني.
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلحسيلة) (32333  -  4 رقم) فملهد ة 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد بوعيا  محلد):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد بوعيا  آوف ):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 133 ( (: فاطلة) بوعيا   فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 133 ( (: مونية) بوعيا   فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) محلد  بوعيا   فلسيد 
 32333 ترآيست) فلعهد  ولي  شارع 

فلحسيلة فملغرب.
عنوفنه)ف)) آوف   بوعيا   فلسيد 
 32333 زيا ) فبن  طارق  شارع  (133

فلحسيلة فملغرب.
فلسيد0 بوعيا  فاطلة عنوفنه)ف))
ترآيست) (12 رقم) فأل فرسة  زنقة 

32333)فلحسيلة فملغرب.
عنوفنه)ف)) مونية  بوعيا   فلسيد0 
ترآيست) (12 رقم) فأل فرسة  زنقة 

32333)فلحسيلة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) محلد  بوعيا   فلسيد 
 32333 ترآيست) فلعهد  ولي  شارع 

فلحسيلة فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالحسيلة))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)-.

793I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

L’ORÉE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
L’ORÉE  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

إ ليت، فلطابق فألر�سي ، رقم 27 ، 
آانب زنقة طارق بن زيا  ، 212 
شارع محلد فلخامس ، كيليز ، 
مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113387
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. L’ORÉE
بائع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملنتجات فملحلية بالتقسيط
تاآر فملنتجات فلرهيفة بالتقسيط

فستيبف  و تصد ر.
إقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(، (27 رقم) (، فلطابق فألر�سي) إ ليت،)
آانب زنقة طارق بن زيا )،)212)شارع)
(- مرفكش) (، كيليز) (، محلد فلخامس)

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 مقدمي توبة):))533)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: فنوفر) فلصغيبي  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف))) توبة  مقدمي  فلسيد0 
حي) فلعفريت  مصطفى  زنقة  (13
43333)مرفكش) (  وسف بن تاشفين)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) فنوفر  فلصغيبي  فلسيد 
حي فلزفوية)31)إبن آرير)43153))إبن)

آرير فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف))) توبة  مقدمي  فلسيد0 
حي) فلعفريت  مصطفى  زنقة  (13
43333)مرفكش) (  وسف بن تاشفين)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119642.

791I

FIDUCIAIRE AL WAFA

SOCIETE GAM EDIL SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD(ALLAL(BENABDELLAH(N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

SOCIETE GAM EDIL SARL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 76 حي 
بام  فر ولد زيدوح فلفقيه بن صالح. - 

23233 فلفقيه بن صالح فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.2981

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 11) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) ( (SOCIETE GAM EDIL SARL
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي رقم)76)حي بام  فر)
ولد زيدوح فلفقيه بن صالح.)-)23233 
ل) نتيجة  فملغرب  صالح  بن  فلفقيه 
تحقيق) فلشركة  فستطاعة  عدم  (:

أهدففها).
 76 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)
بن) فلفقيه  زيدوح  ولد  بام  فر  حي 
صالح) بن  فلفقيه  (23233 (- صالح.)

فملغرب.)
و عين:

و) فملصدري  ( صالح) فلسيد)0))
بام  فرولد) حي  (76 رقم) عنوفنه)ف))
صالح) بن  فلفقيه  (23233 زيدوح)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق)
76)حي بام) رقم) (: فملتعلقة بالتصفية)

 فر ولد زيدوح فلفقيه بن صالح.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)
12) نا ر)2321)تحت رقم)07/2020.
792I

ASTRID CAR(فستب د كار

ASTRID CAR  استريد كار  
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ASTRID CAR فستب د كار
3 زنقة أنوفل مصطفى فملعاني 

فلطابق 4 فلدفر فلبيضاء ، 23613، 
فلدفر فلبيضاء فملغرب

  فستب د كار  ASTRID CAR شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3 زنقة 
أنوفل مصطفى فملعاني فلطابق 
4 فلدفر فلبيضاء - 23613 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.198623

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 أكتوبر) (23 في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
فستب د) ( ( فلوحيد) فلشريك  ذفت 
مبلغ رأسلالها) ( (ASTRID CAR ( كار)
مقرها) وعنوفن  533.333) رهم 
مصطفى) أنوفل  زنقة  (3 فإلآتلاعي)
(- فلبيضاء) فلدفر  (4 فلطابق) فملعاني 
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23613
ل):)بعد فلتأكد من أن فلوضعية فملالية)
فلتجارية) فإلمكانات  كدف  و  للشركة 
باإلستلرفر) ( فملستقبلية ال تسلح لها)
في مزفولة نشاطها و كدف فعتبارف أنه لم)
تعد فلشركة تقوم بأي معامالت تقرر)

فلحل فإلستباقي للشركة.
زنقة) (3 و حد  مقر فلتصفية ب)
 4 فلطابق) فملعاني  مصطفى  أنوفل 
فلدفر فلبيضاء)-)23613)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.)
و عين:

حلوكة) ( فلها ي) عبد  فلسيد)0))
رقم) (57 و عنوفنه)ف)) رب غلف زنقة)
فلبيضاء) فلدفر  (23132 فلبيضاء) (11

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 34 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)756282.

793I

COG CONSULTING SARL

M.O PROJECT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COG CONSULTING SARL
 APPT(N°3 RESID(BAB(TARGA
 IMM(F(AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC
 M.O PROJECT
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شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 
رقم 3 علار0 ف فقامة باب تاركة  

فلعزوزية  43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

137231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (31

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 M.O (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PROJECT
مقاول) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألشغال فملختلفة أو فلبناء،بيع آليع)

باالضافة فلى فالستيبف  و) موف  فلبناء)

فلتصد ر..

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شقة رقم)

3)علار0 ف فقامة باب تاركة))فلعزوزية))

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
و غيبي) فملهدي  محلد  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
و غيبي) فملهدي  محلد  فلسيد 

رقم) ب  حرف  (1 فملسيب0) عنوفنه)ف))

541 43333)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
و غيبي) فملهدي  محلد  فلسيد 

رقم) ب  حرف  (1 فملسيب0) عنوفنه)ف))

541 43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15)أكتوبر) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)137231.

794I

NCG EXPERTISE

SOURCE BEAUTE ENERGIE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  SOURCE BEAUTE ENERGIE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : مرستان 

2  رقم 353 منار0 مرفكش مرستان 

2  رقم 353 منار0 مرفكش 43333 

مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.26335

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) (2319 33) آنرب) في) فملؤرخ 

  SOURCE BEAUTE ENERGIE حل)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

رأسلالها) مبلغ  فلوحيد  فلشريك 

مقرها) وعنوفن  153.333) رهم 

فإلآتلاعي مرستان)2))رقم)353)منار0)

منار0) (353 رقم) ( (2 مرفكش مرستان)

فملغرب) مرفكش  (43333 مرفكش)

فمللية) أهدفف  تحقيق  لعدم  نتيجة 

وجسار0 رأس فملال.

و عين:

و) بلحارفي  ( بهيجة) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))مرستان)2))رقم)353)منار0)

فملغرب) مرفكش  (43333 مرفكش)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
2319)وفي مرستان) 33) آنرب) بتاريخ)
منار0 مرفكش مرستان) (353 رقم) ( (2
 43333 منار0 مرفكش) (353 رقم) ( (2

مرفكش فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
29) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)119333.
795I

FIDUCIAIRE AL WAFA

SOCIETE KADIRI MEX SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD(ALLAL(BENABDELLAH(N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE KADIRI MEX SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فوال  
فمرفح فوال  فعريف سيدي عي�سى 

فقيه بن صالح - 23233 فلفقيه بن 
صالح فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.393

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 12) نا ر) فملؤرخ في)
 SOCIETE KADIRI MEX SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
فوال ) فمرفح  فوال   فإلآتلاعي  مقرها 
فعريف سيدي عي�سى فقيه بن صالح)
فملغرب) بن صالح  فلفقيه  (23233  -
فلشركة) فستطاعة  لعدم  نتيجة 

تحقيق أهدففها).
و عين:

و) فلقا  ري  ( محلد) فلسيد)0))
فلرقم) أطلس  منزه  تجزئة  عنوفنه)ف))
مالل) بني  (23233 مالل) بني  (736

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)12) نا ر)2321)وفي فوال  فمرفح)
فوال  فعريف سيدي عي�سى فقيه بن)
صالح) بن  فلفقيه  (23233 (- صالح)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)

13) نا ر)2321)تحت رقم)16/2021.

796I

COG CONSULTING SARL

REIGO ONE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COG CONSULTING SARL

 APPT(N°3 RESID(BAB(TARGA

 IMM(F(AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC

REIGO ONE شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شقة 
رقم 3 علار0 ف فقامة باب تاركة  

فلعزوزية  43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 REIGO(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.ONE
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

آليع) وفلتنقيط،بيع  فلري  أشغال 

فلشلسية) فلطاقة  ألوفح  و  موف  

فلى) باالضافة  فلهوفئية،) فلطاقة  أو 

فألشغال فملختلفة أو فلبناء..

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شقة رقم)

3)علار0 ف فقامة باب تاركة))فلعزوزية))

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
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 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ) اسين بن قدف ) فلسيد)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد)) اسين بن قدف  عنوفنه)ف))
سيدي  فو ) فاسكا  بوحسينة   وفر 
مرفكش) (42353 فلحوز) أورير  ف ت 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد)) اسين بن قدف  عنوفنه)ف))
سيدي  فو ) فاسكا  بوحسينة   وفر 
مرفكش) (42353 فلحوز) أورير  ف ت 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119537.
797I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE OUAJIL TAPIS
ROUGE SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD(ALLAL(BENABDELLAH(N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE OUAJIL TAPIS ROUGE
SARL AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : فقامة 
وآيل تجزئة فلصابرفلرقم 1 شارع 

عالل بن عبد هللا فلفقيه بن صالح - 
23233 فلفقيه بن صالح فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.3251
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) (2321 12) نا ر) فملؤرخ في)
 SOCIETE OUAJIL TAPIS ROUGE
مسؤولية) ذفت  شركة  (SARL AU
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)

وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي فقامة وآيل تجزئة)
شارع عالل بن عبد) (1 فلصابرفلرقم)
 23233 (- صالح) بن  فلفقيه  هللا 
فلفقيه بن صالح فملغرب نتيجة لعدم)

فستطاعة فلشركة تحقيق أهدففها).
و عين:

و) وآيل  ( بوعبيد) فلسيد)0))
تجزئة) وآيل  فقامة  عنوفنه)ف))
شارع عالل بن عبد) (1 فلصابرفلرقم)
هللا))23233)فلفقيه بن صالح فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
فقامة) وفي  (2321 12) نا ر) بتاريخ)
شارع) (1 فلصابرفلرقم) تجزئة  وآيل 
عالل بن عبد هللا فلفقيه بن صالح)-)

23233)فلفقيه بن صالح فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( فالبتدفئية بالفقيه بن صالح)
13) نا ر)2321)تحت رقم)17/2021.
798I

رمزي لالستشارفت

TIGRE MARINO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارفت
شارع 24 نونرب علار0 حلدي ولد 

فلرشيد فلطابق رقم 31 شقة رقم 31 
فلعيون ، 73333، فلعيون فملغرب
TIGRE MARINO  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلوحد0 زنقة كليبات فلفولة رقم 
463 بوآدور  - 71333 بوآدور 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
16653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2315 مارس) (16
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 TIGRE(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. MARINO
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع آليع)

فملنتوآات فلبحرية.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلوحد0 زنقة كليبات فلفولة رقم)463 

بوآدور))-)71333)بوآدور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) حيلا   محلد  فلسيد 
بوآدور) (35 رقم) حيان  آابر  زنقة 

71333)بوآدور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) حيلا   محلد  فلسيد 
بوآدور) (35 رقم) حيان  آابر  زنقة 

71333)بوآدور فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
16)مارس) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2315)تحت رقم)348/2015.
799I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

بينتا فارم
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME(ETAGE(N°10 BENI

 MELLAL ، 20300، BENI(MELLAL
MAROC

بينتا فارم شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملحرك 1 رقم 33 بني مالل - 23333 

بني مالل فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8977

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 16) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 بينتا)
63.333) رهم) مبلغ رأسلالها) ( فارم)
تجزئة) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 
فملحرك)1)رقم)33)بني مالل)-)23333 
حل) (: ل) نتيجة  فملغرب  مالل  بني 

فلشركة.
تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فملحرك)1)رقم)33)بني مالل)-)23333 

بني مالل فملغرب.)
و عين:

سكينة) ( ( ( فلسلكاوي) فلسيد)0))
رقم) (137 فلزنقة) عنوفنه)ف)) و 
 23463 فاللفة) ن  مجلوعة  (19
((0( كلصفي) فملغرب  فلدفرفلبيضاء)

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)14/2021.

833I

STE REVCOMPTA

GREEN YEAR  «GY«   
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
علار0 رقم 38 فلطابق فالول فلشقة 

34 شارع فكرف فملد نة فلجد د0 
مكناس ، 53333، مكناس فملغرب
   »GREEN(YEAR  «GY      شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

 RUE وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 ABOU HASSAN LMARINI

 RESIDENCE(AMIRA 2
 APPARTEMENT 25 VN

MEKNES - 50000
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 مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
51929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
((((: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.     GREEN YEAR  »GY»
 GESTION(:(غرض فلشركة بإ جاز

D’EXPLOITATION AGRICOLE
TRAVAUX DIVERS

.NÉGOCE
 RUE (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 ABOU HASSAN LMARINI
 RESIDENCE AMIRA 2
 APPARTEMENT 25 VN MEKNES

53333 -)مكناس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: فلسيد0 حورية فلو غيبي)

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلو غيبي) حورية  ( فلسيد0)
رياض بناني فلور 0) (4 رقم) عنوفنه)ف))

مكناس)53333)مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلو غيبي) حورية  ( فلسيد0)
رياض بناني فلور 0) (4 رقم) عنوفنه)ف))

مكناس)53333)مكناس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)174.

831I

MODYANI SARL

I.B.S.R TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ABDELLAH(N 451B 1ER(ETAGE
 N 1 FNIDEQ، 93100، FNIDEQ

MAROC
I.B.S.R TRANS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة باب 
سبتة رقم 441 فلطابق فلثاني رقم 

2  - 93133 فلفنيدق فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
28431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 I.B.S.R(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TRANS
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
للبضائع) فلدولي  و  فلوطني  فلطرقي 

لحساب فلغيب.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلثاني) فلطابق  (441 رقم) سبتة  باب 

رقم)2  - 93133)فلفنيدق فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: فلعسري) علا   فلسيد 

حصة بقيلة)1.333) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلعسري  علا   فلسيد 

فلحي فلجد د شارع فلريصاني رقم)28 

93133)فلفنيدق فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلعسري  علا   فلسيد 

فلحي فلجد د شارع فلريصاني رقم)28 

93133)فلفنيدق فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3387.

833I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

الصدقة بولدينغ
إعالن متعد  فلقرفرفت

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI

MED

 place mozart residence

 Tidghine(n° 7 tanger(place

 mozart(residence(Tidghine(n° 7

tanger، 90000، tanger فملغرب

فلصدقة بولد نغ »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 

طنجة,بالس موزفر - 93333 طنجة 

فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.134317

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)39) وليوز)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فالسم فلجد د هو صدقة بولد نغ

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلى) نقل  و  باع  محلد  فالح  فلسيد 

فلسيد عبد فلخالق  فالح فلذي وففق)

على))16)من حصته في فلشركة)

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد0 بشرى بهجين باعت و نقلت)

وففق) فلخالق  فالح  عبد  فلسيد  فلى 

على)17)من حصتها في فلشركة.

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد0 بشرى بهجين باعت و نقلت)

فلى فلسيد رضوفن فلشيباني وففق على)

33من حصتها في فلشركة

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

رقم) محلد  فالح  ( فلسيد) تعيين 

L355379مسيبف) فلوطنية) بطاقته 

للشركة في مد0 غيب محدو 0)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

فملوففقة على فالآرفءفت فملتخد0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) (39 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)4476.

834I

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة فلعيون فلساقية)

فلحلرفء

 MOHAMADNA GOLDE

SAHARA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة 

فلعيون فلساقية فلحلرفء

صندوق فلرب د 2266 ، 73333، 

فلعيون فملغرب

 MOHAMADNA GOLDE

SAHARA شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة رحال 

مسكيني بدون رقم حي فلحسني  - 

73333 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 MOHAMADNA GOLDE

.SAHARA
تجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألآهز0
فملعدفت فملكتبية وفلبناء)وفألعلال)
فلصناعية آليع فلخدمات فملختلفة.

زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رحال مسكيني بدون رقم حي فلحسني))

- 73333)فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( فندور) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فندور) محلد  فلسيد 
 73333  14 شارع اللة فليقوت زنقة)

فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فندور) محلد  فلسيد 
 73333  14 شارع اللة فليقوت زنقة)

فلعيون فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)53/2021.
835I

عا ل فلزميتة)-)محاسب-

 COMPANY ENGINEERING
TAZA PRO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رفع رأسلال فلشركة

عا ل فلزميتة - محاسب-
253 حي فال فرسة بلوك 2 تاز0 ، 

35333، تاز0 فملغرب
 COMPANY ENGINEERING

TAZA PRO شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رقم 279 
فلحي فلحسني بلوك  س    - 35333 

تاز0 فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3539

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«433.333) رهم»)أي من)»133.333 
عن) »533.333) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)35/2021.

836I

COMPTA-YASS SARL AU

MADVOC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
MADVOC شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة  

ندى بقعة 5 حي فملستشفى آسفي - 
46333 آسفي فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13881
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 18) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
مبلغ) ( (MADVOC فلوحيد) فلشريك 
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي تجزئة))ندى بقعة)5 
حي فملستشفى آسفي)-)46333)آسفي)
فلتلويل) إنعدفم  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فملالي.

تجزئة)) ب  فلتصفية  مقر  وحد  
(- حي فملستشفى آسفي) (5 ندى بقعة)

46333)آسفي فملغرب.)
و عين:

و) محبوب  ( لحسن) ( فلسيد)0))
عنوفنه)ف))تجزئة))فملنزه زنقة إبن رشد)
رقم)24)جارج باب سبتة سال)11153 

سال فملغرب كلصفي))0))للشركة.
فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
5)حي فملستشفى) )ندى بقعة) :)تجزئة)

آسفي
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
34) نا ر) بتاريخ) ( بآسفي) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)05/2021.
837I

FUTURE CONSEIL

SOFI INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
53 زنقة  وسف بن تاشفين فلطابق 

فألول ، 26133، برشيد فملغرب
SOFI INVEST  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 64 زنقة 
عبدهللا فملد وني فلطابق 1 فلشقة 

2 فلدفربيضاء - 23663 فلدفربيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 SOFI (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

. INVEST
مقاول) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

أعلال فلبناء)فملختلفة)-
)مقاول تنظيف))فملتاآر وفلشقق

64)زنقة) (: .عنوفن فملقر فالآتلاعي)
فلشقة) (1 فلطابق) فملد وني  عبدهللا 
فلدفربيضاء) (23663 (- فلدفربيضاء) (2

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: صابر) ( محلد) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) صابر  ( محلد) فلسيد 
 21633 بلوك ف ح ح برشيد) (116

برشيد فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) صابر  ( محلد) فلسيد 
 21633 بلوك ف ح ح برشيد) (116

برشيد فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761713.
838I

COMPTA AMRANI

OTMAN LUX HOME
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COMPTA AMRANI
 AVENUE DES FAR RSE AISSA

 N°6 ، 93000، TETOUAN
MAROC

OTMAN LUX HOME شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بلوك 3 
متجر رقم 14 وال ة سانتب تطوفن - 

93333 تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 



2123 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

28413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.OTMAN LUX HOME

بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مع) فلفنية،) وفملوف   فألثاث  وتصنيع 

فستبف  وتصد ر فألثاث..

 3 بلوك) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

(- وال ة سانتب تطوفن) (14 متجر رقم)

93333)تطوفن فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 833 ( (: فلسيد عثلان فلحشالف)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد0 فاطلة زفمو):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 133 ( (: فلحشالف) ف م  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلحشالف) عثلان  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع فلقاهر0 زنقة)11)رقم)

7  93153)مارتيل فملغرب.

عنوفنه)ف)) زفمو  فاطلة  فلسيد0 
شارع فلقاهر0 زنقة)11)رقم)7  93153 

مارتيل فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلحشالف  ف م  فلسيد 
شارع فلقاهر0 زنقة)11)رقم)7  93153 

مارتيل فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلحشالف) عثلان  فلسيد 
عنوفنه)ف))شارع فلقاهر0 زنقة)11)رقم)

7  93153)مارتيل فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)56.
839I

STE OVADA SARL AU

 STE DRAOUI SOLAIRE SARL
AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif فملغرب
 STE DRAOUI SOLAIRE SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
إ ريس فألول طريق فملحطة -  - 

35133 آرسيف فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1137

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 12) نا ر) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 STE DRAOUI فلوحيد) فلشريك 
SOLAIRE SARL AU))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 
فألول طريق) إ ريس  زنقة  فإلآتلاعي 
فملحطة)-))-)35133)آرسيف فملغرب)
عدم وآو  أي نشاط) (- (: نتيجة ل)

تجاري)..
زنقة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
(- ( (- فملحطة) طريق  فألول  إ ريس 

35133)آرسيف فملغرب.)
و عين:

و) ( آلطي) ( ( محلد) فلسيد)0))
 35133   2 فلشويبيب) حي  عنوفنه)ف))
((0( كلصفي) فملغرب  ( آرسيف)

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بجرسيف))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)976/2021.
813I

فليكتغــونيك كاش

اليكتغونيك كاش
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

فليكتغــونيك كاش
حي فلعالية زنقة فبن فلقا�سي رقم 19 

، 93333، طنجة فملغرب
فليكتغونيك كاش شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلعالية 
زنقة فبن فلقا�سي رقم 19 - 93333 

طنجة فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.37289

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 29)فربف ر) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( كاش) فليكتغونيك 
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
فبن) زنقة  فلعالية  حي  فإلآتلاعي 
طنجة) (93333  -  19 رقم) فلقا�سي 

فملغرب نتيجة ل):)جسار0))فلشركة.
حي) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 -  19 فلعالية زنقة فبن فلقا�سي رقم)

93333)طنجة فملغرب.)
و عين:

و) مفتاح  ( فبرفهيم) فلسيد)0))
فبن) زنقة  فلعالية  حي  عنوفنه)ف))
طنجة) (93333  19 رقم) فلقا�سي 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق)
فملتعلقة بالتصفية):)حي فلعالية زنقة)

فبن فلقا�سي رقم)19
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (27 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)236369.
811I

Société WAMSA

S.AMINOU.MIL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Société WAMSA

 BP 7345 AL(FIDIA، 80060،

Agadir(MAROC

S.AMINOU.MIL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 8 

شارع عبد فلرحلان فلحضيكي حي 

فملسيب0 83353 أكا  ر فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

45759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (11

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.S.AMINOU.MIL

جدمات) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

صرف) فألموفل،) كتحويل  (cashplus

ف فء) و  فلهاتف  تعبئة  بيع  فلعلالت،)

فلضرفئب..
 8 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

حي) فلحضيكي  فلرحلان  عبد  شارع 

فملسيب0)83353)أكا  ر فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 إ لان أمنوف):))533)حصة)

بقيلة)233) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   2124

فلسيد0 إ لان أمنوف عنوفنه)ف))حي)
 87452 ( تكمي فلجد د سيدي وساي)

ماسة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 إ لان أمنوف عنوفنه)ف))حي)
 87452 ( تكمي فلجد د سيدي وساي)

ماسة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97969.
813I

PRIVILEGE CABINET

 PONTEVEDRA PROMO
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،
90000، TANGER(TANGER

 PONTEVEDRA PROMO SARL
AU  شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة فليلن 

13 فلطباق فلتاني رقم 4 طنجة - 
93333 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
94357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2319 38) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 PONTEVEDRA PROMO SARL

. AU

فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري).
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فليلن)13)فلطباق فلتاني رقم)4)طنجة)

- 93333)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: ( فلسيد0 فضيلة فلحدفوي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلحدفوي)) فضيلة  فلسيد0 

فن) (3532 آافستار) عنوفنه)ف))

فتريخت))93333))فتريخت))هوالندف).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلحدفوي)) فضيلة  فلسيد0 

فن) (3532 آافستار) عنوفنه)ف))

فتريخت))93333))فتريخت))هوالندف

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2319)تحت رقم)223513.

814I

JURISMAG SARL

CHELLAH BEAUTY SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

CHELLAH BEAUTY SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 53، زنقة 

فلجزفئر ، فلطابق فألر�سي يسار  - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.382737

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 23) وليوز) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «6.533.333) رهم»)
«1.333.333) رهم»)إلى)»7.533.333 
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761191.
815I

مكتب فلحسابات فلعبا 

SAHMOUDI CLEAN GARD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فلحسابات فلعبا 
23 بلوك 3 بئبفنزرفن بنصفار، 

31333، صفرو فملغرب
  SAHMOUDI CLEAN GARD

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مركز ف ت 
فلطالب سيدي  وسف بن فحلد 

صفرو - 31333 صفرو فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 11) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SAHMOUDI CLEAN GARD
-مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفلشوفرع) فلحدفئق  وصيانة  غرس 

...فلخ
فلوفآهات) تنظيف  -مقاول 

.فملحالت وفلشقق.

-فشغال متنوعة فو بناء.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)مركز ف ت)
فحلد) بن  سيدي  وسف  فلطالب 

صفرو)-)31333)صفرو فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلصحلو ي) محلد  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلصحلو ي) محلد  فلسيد 
عنوفنه)ف))رقم)3)تجزئة ر�سى بنصفار)

صفرو)31333)صفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلصحلو ي) هشام  فلسيد 
فلسفلى) فلخا نة  بنا  حي  عنوفنه)ف))

صفرو)31333)صفرو فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

2321)تحت رقم)34.

816I

ZM CONSULTING

FOURITOUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ZM CONSULTING
 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA(IMM 164 3EME(ETG
 APPT 29 ROCHES(NOIRES

 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC
FOURITOUS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 42 ملر 

فلللو  حي فلرآاء الرميطاج فلبيضاء 
- 23293 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.283533



2125 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 29)شتنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (FOURITOUS
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
ملر فلللو  حي فلرآاء) (42 فإلآتلاعي)
فلدفر) (23293 (- فلبيضاء) الرميطاج 
فلحل) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

فملبكر.
ملر) (42 و حد  مقر فلتصفية ب)
فلللو  حي فلرآاء)الرميطاج فلبيضاء)-)

23293)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

هبات))) ( محللد) فلسيد)0))
ملر) (42 عنوفنه)ف)) و  فال رري�سي 
الرميطاج فلبيضاء) فلللو  حي فلرآاء)
كلصفي) فملغرب  فللبيضاء) (23363

)0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق)

فملتعلقة بالتصفية):)فلحل))فملبكر
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)2323)تحت رقم)754193.
817I

ADLANI CONSEIL

و
ّ
طاراموندي كارك

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE(SEVILLA(RDC(N°06
، 90000، TANGER(MAROC
و شركة ذفت 

ّ
طارفموندي كارك

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

بئب أنزفرن إقامة إشبيليا رقم 36 - 
93333 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
111739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (23

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

و.
ّ
طارفموندي كارك

غرض فلشركة بإ جاز):)نقل فلسلع)
وطنيا و  وليا.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 -  36 رقم) إشبيليا  إقامة  أنزفرن  بئب 

93333)طنجة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عيا ي محلد):))83)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 23 ( (: فلسيد قروق محلد آلال)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) محلد  عيا ي  فلسيد 
زنقة فلطويلة رقم)17 93333)طنجة)

فملغرب.
آلال) محلد  قروق  فلسيد 
رقم) (67 فال فلوري زنقة) عنوفنه)ف))

25 93333)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) محلد  عيا ي  فلسيد 
زنقة فلطويلة رقم)17 93333)طنجة)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)295.
819I

TOP IMMO CONSTRUCTION SARL AU

 TOP IMMO
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 TOP IMMO CONSTRUCTION
SARL AU

تجزئة فملسيب0 ف ب 29 فلطابق 
فلثالث فلشقة فلرقم 19 ، 28833، 

فملحلد ة فملغرب
 TOP IMMO CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملسيب0 ف ب 29 فلطابق فلثالث 

فلشقة فلرقم 19 - 28833 فملحلد ة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
26911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 TOP (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 IMMO CONSTRUCTION SARL

.AU
:)-فالنعاش) غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري
-فالشغال فملختلفة
-تقد م فلخدمات

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلثالث) فلطابق  (29 ب) ف  فملسيب0 
19 - 28833)فملحلد ة) فلشقة فلرقم)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: فرومي) عائشة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 عائشة فرومي عنوفنه)ف))
 28833 فلرياض2   266) رب 

فملحلد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 عائشة فرومي عنوفنه)ف))

266) رب فلرياض2 28833)فملحلد ة)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)88.

821I

CADES SARL

SHOPPING TIME
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CADES SARL

 --46BD(ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SHOPPING TIME شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 46 شارع 

فلزرقطوني طابق 1 رقم 3 - 23233 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.413981

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 19) نا ر) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ رأسلالها) ( (SHOPPING TIME

مقرها) وعنوفن  33.333) رهم 

فلزرقطوني) شارع  (46 فإلآتلاعي)

طابق)1)رقم)3 - 23233)فلدفرفلبيضاء)

فملغرب نتيجة ل):)حل مسبق للشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب)46)شارع)

فملغرب) (3 رقم) (1 طابق) فلزرقطوني 

23433)فلدفرفلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))ف لان))آلال و عنوفنه)ف))

فلدفرفلبيضاء) (23233 فلدفر فلبيضاء)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
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وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761643.
823I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

HOTEL ARIDOS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 
صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب
HOTEL ARIDOS  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

46 شارع فلوالء زنقة عبد فلخالق 
طوريس - 73333 فلدفجلة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7429
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين) (2317 مارس) (14 فملؤرخ في)
بن) فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

�سي فلحسن كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

أبريل)2317)تحت رقم)327.
825I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

HOTEL ARIDOS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

HOTEL ARIDOS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

46 شارع فلوالء زنقة عبد فلخالق 

طوريس - 73333 فلدفجلة فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7429

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2317 مارس) (14 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فعبا) محلد  ((0( فلسيد) تفويت 

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.333

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333

فربف ر) (39 بتاريخ) �سي  بن  فلحسن 

.2317

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 13 بتاريخ) ( فالبتدفئية بوف ي فلدهب)

أبريل)2317)تحت رقم)327.

826I

JURISMAG SARL

 DEFACTORETAILMA SARL
AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
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 ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي إقامة 

فلقصر، فلبنا ة  ، زفوية  شارع 

غاندي وشارع يعقوب فملنصور، 

فلطابق 2 رقم 8 - 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.319289
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)25)نونرب)2323)تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت فلتسلية)-)و)
  V20,(V2(فلكائن بالعنوفن محل رقم
و)V38)فملركز فلتجاري))محطة فلرباط)
 13333  -  5 محلد) شارع  فملد نة،)
طرف) من  فملسيب  و  فملغرب  فلرباط 
 BURGAçOGLU AHMET((0(فلسيد

.HAMDI
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763966.
827I

fiduciaire(trascof

TOY TRIANGLE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

fiduciaire(trascof
 tarik(bnou(ziad(residence 31
 1 qh(casablanca ، 20100،

casablanca(maroc
TOY TRIANGLE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : بوسكور0 

لوآيستيك فلحي فلصناعي فلدفر 
فلبيضاء - 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.248995

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت) شركة  (TOY TRIANGLE حل)
رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
فإلآتلاعي بوسكور0 لوآيستيك فلحي)
 23333 (- فلبيضاء) فلدفر  فلصناعي 
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة ملنافسة)

فلسوق فلصنية.
و عين:

محلد) بن  ( حبيب) ( فلسيد)0))
عنوفنه)ف))) و  كوثر  حسن  بن  حبيب 

آد0 حي فلعزيزية شارع فالميب فملجيد)

فلسعو  ة) ( )آد0) (22333 فلسعو  ة)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)21) آنرب)2323)وفي بوسكور0)

فلدفر) فلصناعي  فلحي  لوآيستيك 

فلبيضاء) فلدفر  (23333 (- فلبيضاء)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761798.

829I

JURISMAG SARL

 STAR CONSULTING

IMMOBILIER SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 STAR CONSULTING

IMMOBILIER SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 14، شارع 

فلزرقطوني، فلطابق 9، رقم 18 - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.232567

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)28)أكتوبر)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلطابق) فلزرقطوني،) شارع  (،14»
فلدفر فلبيضاء) (23333  -  18 رقم) (،9
رحال) شارع  »زفوية  إلى) فملغرب»)

بنا ة) فملسكيني و زنقة محلد طالب،)

فلشقة) (،5 فلطابق) فلياقوت،) برج  أ،)
2،)منطقة  رب) فملكتب رقم) (23 رقم)

علر))23333)فلدفر فلبيضاء))فملغرب».
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761235.

833I

fiduciaire(trascof

LEGEND METAL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

fiduciaire(trascof

 tarik(bnou(ziad(residence 31

 1 qh(casablanca ، 20100،

casablanca(maroc

LEGEND METAL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي :  46 شارع 

فلزرقطوني فلطابق فلثاني شقة 

6 فلدفر فلبيضاء - 23133 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.399341

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 

شركة ذفت) (LEGEND METAL حل)

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

 133.333 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 

 46 (  رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)

فلثاني) فلطابق  فلزرقطوني  شارع 

شقة)6)فلدفر فلبيضاء)-)23133)فلدفر)

لعدم وآو ) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

فرص فلشغل.

و عين:

و) مزكوط  ( ( مهدي) فلسيد)0))

زفهية) فقامة  لعلج  شارع  عنوفنه)ف))

فلبيضاء) فلدفر  (23133 فملومن) عبد 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)21) آنرب)2323)وفي))46)شارع)

 6 شقة) فلثاني  فلطابق  فلزرقطوني 

فلدفر فلبيضاء)-)23133)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761571.

831I

PHOENIX IMMO

 LE CONSORTIUM DE LA
LOCATION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

 LE CONSORTIUM DE LA
LOCATION

مكناس ، 53333، مكناس فملغرب
 LE CONSORTIUM DE LA

LOCATION شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 
13، علار0 ب 1، فبن سينا، - 53533 

مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

51399
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (12
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 LE CONSORTIUM DE LA

.LOCATION
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)
معدفت) كرفء) فلبناء،) و  فملختلفة 

فلبناء،)فملتاآر0.
فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
13،)علار0 ب)1،)فبن سينا،)-)53533 

مكناس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد مروفن علياط):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد محلد جليل علياط):))333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد ف وب علياط):))343)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) علياط  مروفن  فلسيد 
فملنزه)) زنقة فلحيا0 فلسعيد0،) (،9 رقم)

53533)مكناس فملغرب.

علياط) جليل  محلد  فلسيد 
فلحيا0) زنقة  (،9 رقم) عنوفنه)ف))

مكناس) (53533 ( فملنزه) فلسعيد0،)

فملغرب.

عنوفنه)ف)) علياط  ف وب  فلسيد 
فملنزه)) زنقة فلحيا0 فلسعيد0،) (،9 رقم)

53533)مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) علياط  ف وب  فلسيد 
فملنزه)) زنقة فلحيا0 فلسعيد0،) (،9 رقم)

53533)مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (23 بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3823.

832I

JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
SAIDRISS SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE

SAIDRISS SARL »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فلطريق 

فلوطني  رقم 9، كلم 13 )نا ي 

فلطيبفن تـيـط مليل) صندوق فلرب د 
رقم 3553 - فهل فلغالم - 23333 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.133325

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)34) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلوهاب) عبد  فلسيد  وفا0  معا نة 

فلذي) (، فلشريك وفملسيب) (، فلسقاط)

بتاريخ) أملانيا  (- شتوتغارت) في  توفي 

أرملته) بقاء) على  (، (12/10/2019

وأوال ه) ( آلون،) بن  نعيلة  فلسيد0 

(، فلسقاط) علي  فلسيد  فلشرعيين 

فلسيد) (، فلسقاط) فلسيد  وسف 

حسناء) وفلسيد0  فلسقاط  محسن 

فلسقاط

على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 

فلفاضل) فلسيد  وفا0  معا نة  ما لي:)

بالدفر) فلشريك و فملسيب،) (، فلسقاط)

فلبيضاء))بتاريخ)04/04/2020)،)على)

بقاء))أرملته فلسيد0 شا  ة فلسقاط)

رضا) فلسيد  فلشرعيين  وأوال ه  (،

فلسقاط) هشام  وفلسيد  فلسقاط 

وفلسيد حلز0 فلسقاط)

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

لرأسلال) فلجد د  ( فلتوزيع) فعتلا  

فلشركة

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

فملوففقة على صك فلتربع))ب)63))سهم)

تخص فلسا 0 محسن فلسقاط وعلي)

لصالح) ( فلسقاط) فلسقاط ويوسف 

وفلسيد0) فلسقاط  حسناء) فلسيد0 

نعيلة بن آلون.

قرفر رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

و) ( فلسقاط) محسن  فلسيد  تعيين 

كلسيب ن) فلسقاط  رضا  فلسيد 

آد د ن للشركة ملد0 غيب محد 0

قرفر رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

تأكيد فلسيد رشييد فلسقاط كلسيب)

للشركة ملد0 غيب محد 0

قرفر رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
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على) فلذي  نص  (:7 رقم) بند 
ما لي:)فعتلا  فلتوزيع فلجد د ألسهم)

فلشركة
على) فلذي  نص  (:14 رقم) بند 
ما لي:)تعيين فلسيد محسن فلسقاط))
كلسيب ن) فلسقاط  رضا  فلسيد  و 

آد د ن للشركة ملد0 غيب محد 0
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761183.
833I

JURISMAG SARL

DIMA JINANE SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

DIMA JINANE SARL »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 323، 
شارع موالي فسلاعيل - 23333 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.471931

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)34) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
معا نة وفا0 فلسيد فلفاضل فلسقاط)
بتاريخ) ( فلبيضاء) بالدفر  (، فلشريك) (،
أرملته) ( بقاء) على  (، (04/04/2020
وأوال ه) (، فلسقاط) شا  ة  فلسيد0 
فلسقاط) رضا  فلسيد  فلشرعيين 
وفلسيد) فلسقاط  هشام  وفلسيد 

حلز0 فلسقاط)
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
لرأسلال) فلجد د  ( فلتوزيع) فعتلا  

فلشركة
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد رضا))فلسقاط))كلسيب)

آد د للشركة ملد0 غيب محد 0

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تأكيد فلسيد رشيد فلسقاط وفلسيد)

فؤف  فلسقاط كلسيب ن للشركة ملد0)

غيب محد 0

قرفر رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

لرأسلال) فلجد د  ( فلتوزيع) فعتلا  

فلشركة

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

ألسهم) فلجد د  ( فلتوزيع) فعتلا  

فلشركة

بند رقم)43:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد رضا))فلسقاط))كلسيب)

آد د للشركة ملد0 غيب محد 0

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761182.

834I

JURISMAG SARL

 CARREFOUR MEDICAL

SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 CARREFOUR MEDICAL SARL

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 45، 
زنقة وف ي سبو، أكدفل ، فلرباط - 

13333 فلرباط فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.42737

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

2323)تم فتخاذ) 11) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

 5.625 فملوففقة على صك فلتربع ب)

سهم تخص فلسيد0)/)مريم أبو فملعالي)

لصالح فلسيد فلحسين ف جسان

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فالعالن عن فملوففقة على أن فلسيد)

فلحسين ف جسان كشريك آد د في)

فلشركة.

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

فلنظام) من  و7) (6 فملا تين) تعد ل 

فألسا�سي

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تأكيد فمنسة زهو0 فملزوفري كلسيب0)

للشركة)

قرفر رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

لرأسلال) فلجد د  ( فلتوزيع) فعتلا  

فلشركة مع  جول شريك آد د

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

ألسهم) فلجد د  ( فلتوزيع) فعتلا  

فلشركة مع  جول شريك آد د

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113236.

835I

ste(cofiguer(sarl

CHEMARIK TRANSPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 CHEMARIK TRANSPORT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ملريجة 

فملركز رقم صندوق فلرب د 56  - 

35133 آرسيف فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2321/1959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CHEMARIK TRANSPORT

فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لحساب) للبضائع  وفلوطني  فلدولي 

فلغيب.

ملريجة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 -   56 فلرب د) صندوق  رقم  فملركز 

35133)آرسيف فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: منيب) شلاريق  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) منيب  شلاريق  فلسيد 

 35133 ( ملريجة) فشرفمطة   وفر 

آرسيف فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) منيب  شلاريق  فلسيد 

 35133 ( ملريجة) فشرفمطة   وفر 

آرسيف فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بجرسيف))بتاريخ)19) نا ر)

2321)تحت رقم)980/2021.

836I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

2IM IMMOBILIER
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

2IM IMMOBILIER شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

موالي رشيد تلغدو مركز ف ت بها 

شتوكة ف ت بها - 87233 شتوكة 

ف ت بها فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

22141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (26

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 2IM (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.IMMOBILIER

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عقاري)

أعلال متنوعة وأعلال فلبناء).

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بها) ف ت  مركز  تلغدو  رشيد  موالي 

شتوكة ف ت بها)-)87233)شتوكة ف ت)

بها فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

3.533.333) رهم،)مقسم كالتالي:

عقار) (: فكوآيم) عبد هللا  فلسيد 
 قع في منطقة فلزيتون تيكوين فكا  ر)
ألف) عشر  ثالثة  مساحته  ويبلغ 
((
ً
مربعا (

ً
متبف وستين  وتسعة  ومئتين 

بقيلة)3.533.333) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد هللا فكوآيم عنوفنه)ف))
487)حي فلهدى فكا  ر) بلوك ك رقم)

83333)فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد هللا فكوآيم عنوفنه)ف))
487)حي فلهدى فكا  ر) بلوك ك رقم)

83333)فكا  ر فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بانزكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)136.
837I

فلحسين بوسيف

ماروك سلفر
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فلحسين بوسيف
فملحاميد مرفكش فملحاميد 9، 

43333، مرفكش فملغرب
ماروك سلفر شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 525 فلحي 

فلصناعي سيدي غانم متجر 31 
32 و33  مرفكش 43333 مرفكش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113395
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 31) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ماروك)

سلفر.

غرض فلشركة بإ جاز):)صناعة و)
تجار0 فملجوهرفت.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)525)فلحي)
 32  31 فلصناعي سيدي غانم متجر)
و33))مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 633.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 3.333 ( (: فلسيد برجوش محلد)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد فملنصوري محلد):))3.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد برجوش محلد عنوفنه)ف))
GH11فلطابق) ( علار0) فلقدس  حي 
فلدفر) (23473 عين فلشق) (5 شقة) (3

فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد فملنصوري محلد عنوفنه)ف))
249)تحناوت فلحوز) حي تسليت رقم)

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد برجوش محلد عنوفنه)ف))
GH11فلطابق) ( علار0) فلقدس  حي 
فلدفر) (23473 عين فلشق) (5 شقة) (3

فلبيضاء)فملغرب
فلسيد فملنصوري محلد عنوفنه)ف))
249)تحناوت فلحوز) حي تسليت رقم)

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119647.
838I

Société somicoc

شركة شمس شوز
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة شلس شوز شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملسار 

فلدوفر لرفس فملاء بلد ة عين فلشقف  
- 33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

شلس شوز.
تصنيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فالحذ ة ذفت فلكعب فلعالي فو فالآزفء)
عللية) جالل  من  لالحذ ة  فالجرى 

ميكانكية مع فالستيبف  و فلتصد ر.
فملسار) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلدوفر لرفس فملاء)بلد ة عين فلشقف))

- 33333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 333.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 3.333 ( (: صالح) لغنيمي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) صالح  لغنيمي  فلسيد 
رقم)6)زنقة تدغين طريق عين فلسلن))

33333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) صالح  لغنيمي  فلسيد 
رقم)6)زنقة تدغين طريق عين فلسلن))

33333)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)236/2021.
839I
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FITARCO

SANDWAY TOURS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

SANDWAY TOURS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 158 

تجزئة فلعين فلزرقاء  - 85333 

تيزنيت  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

4429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (12

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. SANDWAY TOURS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين).

 158 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 85333 (- ( فلزرقاء) فلعين  تجزئة 

تيزنيت))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 23.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: ( فلسيد فلحسن بوطعام)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 133 ( (: ( بوطعام) فحلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسن بوطعام))عنوفنه)ف))

 85333 ( فلزرقاء) فلعين  تجزئة  (158

تيزنيت فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( فلسيد فحلد بوطعام)

85233)سيدي) ( ف فلغد ر ف ن فلرجاء)

ففني))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحسن بوطعام))عنوفنه)ف))

 85333 ( فلزرقاء) فلعين  تجزئة  (158

تيزنيت))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

28)غشت) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتيزنيت)

2323)تحت رقم)634.

843I

lecomptable

BOPEST SERVICES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc فسفي

BOPEST SERVICES شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 168 مكرر 

مجلوعة 7 حي رياض - 46333 

فسفي فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

11391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 33) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BOPEST SERVICES

إبا 0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلفئبفن

فلتطهيب

تنظيف فملباني.

 168 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

مكرر مجلوعة)7)حي رياض)-)46333 

فسفي فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 13.333 ( (: فلسيد فعرفب  اسين)

حصة بقيلة)13) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فعرفب  اسين  فلسيد 

 46333 ( حي فلرياض) (37 بلوك) (168

فسفي فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فعرفب  اسين  فلسيد 

 46333 ( حي فلرياض) (37 بلوك) (168

فسفي فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بآسفي)

2323)تحت رقم)-.

841I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE DMII TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE

سوق فألربعاء فلغرب ، 14333، 

سوق فألربعاء فلغرب فملغرب

STE DMII TRANS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

بقباقة قيا 0 عرباو0 سوق فلتالثاء 

فلغرب - 14333 سوق فألربعاء 

فلغرب فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

26927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 31) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DMII TRANS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين.

:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلتالثاء) سوق  عرباو0  قيا 0  بقباقة 

فلغرب)-)14333)سوق فألربعاء)فلغرب)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 63.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلدميعي) عبدفلرحلان  فلسيد 

عنوفنه)ف)) وفر بقباقة قيا 0 عرباو0)

14333)سوق فألربعاء)فلغرب فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلدميعي) عبدفلرحلان  فلسيد 

عنوفنه)ف)) وفر بقباقة قيا 0 عرباو0)

14333)سوق فألربعاء)فلغرب فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلغرب)) فالربعاء) بسوق  فالبتدفئية 

بتاريخ)13) نا ر)2321)تحت رقم)26.

842I
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FITARCO

MIGAMEL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FITARCO
 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

MIGAMEL  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 
فلعوينة  آلاعة فكلو  85333 تيزنيت 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

4633
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. MIGAMEL
غرض فلشركة بإ جاز):)فلتكوين في)

فالسعافات فالولية
لوفزم فطفاء)فلحرفئق)

لوفزم شبه طبية).
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلعوينة))آلاعة فكلو))85333)تيزنيت)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 343 ( (: ( صفية) ميكاتي  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد بن فلكامل فبرفهيم)):))333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد ميكاتي صالح فلد ن):))333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

)عنوفنه)ف)) فلسيد0 ميكاتي صفية)
تيزنيت) (85333 ( زنقة فملستشفى) (57

فملغرب.
فبرفهيم)) فلكامل  بن  فلسيد 
عنوفنه)ف))46)تجزئة فلسالم))85333 

تيزنيت فملغرب.
فلد ن) صالح  ميكاتي  فلسيد 
فملستشفى)) زنقة  ( (57 عنوفنه)ف))

85333)تيزنيت))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
)عنوفنه)ف)) فلسيد0 ميكاتي صفية)
85333)تيزنيت) ( )زنقة فملستشفى) (57

فملغرب
فبرفهيم)) فلكامل  بن  فلسيد 
عنوفنه)ف))46)))تجزئة فلسالم))85333 

تيزنيت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتيزنيت)

2321)تحت رقم)19.
843I

FITARCO

ZIDMASSINE PRO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

ZIDMASSINE PRO شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3 تجزئة 

سفيم مجلوعة E41 تيزنيت  85333 
تيزنيت فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
4631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ZIDMASSINE PRO
غرض فلشركة بإ جاز):)مكتبة)

مفاوض).
تجزئة) (3 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
سفيم مجلوعة)E41)تيزنيت))85333 

تيزنيت فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( فلسيد0 بوزيدفن نا  ة)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 بوزيدفن نا  ة))عنوفنه)ف))
تيزنيت) (85333 تجزئة فلنهضة1   (65

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 نا  ة بوزيدفن))عنوفنه)ف))
تيزنيت) (85333 تجزئة فلنهضة1   (65

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتيزنيت)

2321)تحت رقم)18.
844I

TYPE GESTION SERVICE

J.M CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

TYPE GESTION SERVICE
 TANGER °LOT(AL(MAJD(N 276

، 90000، TANGER(MAROC
J.M CONSTRUCTION شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 

فلنصر تجزئة فملجد زنقة فلشارقة 
قطعة 138 فملحل 1 طنجة - 93363 

طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.39933
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (39 فملؤرخ في)
 J.M شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)
مبلغ رأسلالها) ( (CONSTRUCTION
مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 
فإلآتلاعي فقامة فلنصر تجزئة فملجد)
 1 فملحل) (138 قطعة) فلشارقة  زنقة 
طنجة)-)93363)طنجة فملغرب نتيجة)
حل فملبكر للشركة وفقا الحكام) (: ل)
فملا 0)1351 )3))من ضهيب فاللتزفمات)

وفلعقو  في فملغرب..
فقامة) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلشارقة) زنقة  فملجد  تجزئة  فلنصر 
قطعة)138)فملحل)1)طنجة)-)93363 

طنجة فلغرب.)
و عين:

و) بوتقابوت  ( ميلون) فلسيد)0))
فقامة فلنصر تجزئة فملجد) عنوفنه)ف))
فملحل) (138 قطعة) فلشارقة  زنقة 
فملغرب) طنجة  (93363 طنجة) (1

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
فقامة) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 
فلشارقة) زنقة  فملجد  تجزئة  فلنصر 

قطعة)138)فملحل)1)طنجة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (39 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)235378.

845I

JURISMAG SARL

MEDICAR SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

MEDICAR SARL



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   2132

 »شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 21/23  ، 
زنقة أبو مو�سى فلجزولي، فملعاريف  - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.47827

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)21) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
 23.391 فملوففقة على صك فلتربع ب)
سهم تخص فلسيد عبد هللا ف جسان)

لصالح فلسيد فلحسين ف جسان
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فلقانون) من  (7 و) (6 فلبند ن) تغييب 

فألسا�سي
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
ف جسان) فلحسين  فلسيد  تأكيد 

كلسيب للشركة)
قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
لرأسلال) فلجد د  ( فلتوزيع) فعتلا  

فلشركة
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
ألسهم) فلجد د  ( فلتوزيع) فعتلا  

فلشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761193.
847I

H.MANAGEST

HANET COMPANY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

HANET COMPANY شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 43 

مجلوعة 2 حي كاوكي 138 فسفي - 
46333 فسفي فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
13269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 فربف ر) (12
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HANET COMPANY
فشغال) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلنظافة
-)بيع و شرفء)معدفت نقل فلسلع

-)فلبستنة)
فلعلليات) آليع  عامة  بصفة  و 
فملتعلقة بشكل مباشر فو غيب مباشر)

باغرفض فلشركة).
 43 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
(- فسفي) (138 حي كاوكي) (2 مجلوعة)

46333)فسفي فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد رشيد هرف�سي)):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 533 ( (: هرف�سي) جولة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) هرف�سي  رشسد  فلسيد 
فلبلد ة حي سيدي فمبارك)) منازل  (5

46333)فسفي فملغرب.
عنوفنه)ف)) هرف�سي  جولة  فلسيد0 
فلبلد ة حي سيدي فمبارك)) منازل  (5

46333)فسفي فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) هرف�سي  رشسد  فلسيد 
فلبلد ة حي سيدي فمبارك)) منازل  (5

46333)فسفي فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
مارس) (33 بتاريخ) ( فالبتدفئية بآسفي)

2323)تحت رقم)176.
848I

sofoget

 ATELIERS PLASTIQUE DU
NORD APN

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 ATELIERS PLASTIQUE DU

NORD APN شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلقنيطر0  
عامر فلسفلية رقم 243 فطلنتيك 
فري زون  I1   14000 فلقنيطر0 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.45261

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 شتنرب) (15 في) فملؤرخ 
بلبلغ) فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »733.333) رهم») قدره)
«1.533.333) رهم»)إلى)»2.233.333 
 رهم»)عن طريق):))إ ماج فحتياطي أو)
أرباح أو عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)79451.
849I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

MDS AVIATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة)

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc
MDS AVIATION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي مطار تيط 

مليل - عين حرو 0 - 3 فملحلد ة 

فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23287

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 شتنرب) (34 في) فملؤرخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

فلطيبفن) صيانة  نشاط  ملارسة 

وتاآر فلطائرفت ومعدفت فلطيبفن.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 19 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

فربف ر)2323)تحت رقم)338.

853I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

INTELCIA Group
شركة فملساهلة

إنشاء)فرع تابع للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

INTELCIA Group  شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1133  ، 

شارع فلقدس ، سيدي معروف - 3 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.135663

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) (2323 فربف ر) (13 في) فملؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

بالعنوفن شارع) فلكائن  و  ( ( فلتسلية)

 RN 11(و(RP 3311(،(زليخة فلناصري

فلدفر فلبيضاء)) (3 (- سيدي معروف) (،

فملغرب و فملسيب من طرف فلسيد)0))

بيبنو�سي))كريم كلال.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 ونيو)2323)تحت رقم)735983.

851I
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

INTELCIA MAROC
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc
INTELCIA MAROC  شركة 

فملساهلة
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1133 

شارع فلقدس  شور فلخامس عشر، 
سيدي معروف ، فلدفر فلبيضاء - 3  

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.137349

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)13)فربف ر)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
«1133)شارع فلقدس))شور فلخامس)
عشر،)سيدي معروف)،)فلدفر فلبيضاء)
- 3))فلدفر فلبيضاء)فملغرب»)إلى)»1133 
)شور فلخامس عشر،) شارع فلقدس)
  3 (- فلدفر فلبيضاء) (، سيدي معروف)

فلدفر فلبيضاء))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 ونيو)2323)تحت رقم)736629.
852I

وين إكسبيب

CULTURE INTERFACE
إعالن متعد  فلقرفرفت

وين إكسبيب
25 زنقة عبد فلكريم فلد وري فلدفر 
فلبيضاء، 23133، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
CULTURE INTERFACE »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»
 RUE :وعنوفن مقرها فالآتلاعي
 JAAFER IBNOU HABIB RES
 AL(MACHRIK 2 1ERE(ETAGE

 BOURGOGNE  - 20040
.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.156183

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)32)شتنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فسم فلشركة)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل غرض فلشركة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 34 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)2323)تحت رقم)752686.

853I

Cabinet(LAMRINI(HADI

DEPOT LA KORONA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
18,شارع إبن سينا فلناضور ، 

62333، فلناضور فملغرب
DEPOT LA KORONA شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فملطار 
أوندف تجزئة 31 رقم 118 - 62313 

فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
23995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (22
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DEPOT LA KORONA

(; عقاقيب) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فألآهز0 فملنزلية);)فستيبف  و تصد ر).

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فملطار)
 62313  -  118 رقم) (31 أوندف تجزئة)

فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ملرفبط) رشيد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ملرفبط  رشيد  فلسيد 
فلناظور) (62332 شيكر) بني  مركز 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ملرفبط  رشيد  فلسيد 
فلناظور) (62332 شيكر) بني  مركز 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)3456.

854I

MOGADOR GESTION

ESSANA SOF
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

ESSANA SOF شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 

فالر�سي تجزئة حلوث تجزئة 2-13 

فلصوير0  44333 فلصوير0  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1237

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) (2323 أكتوبر) (16 في) فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

رأسلالها) مبلغ  ( (ESSANA SOF

مقرها) وعنوفن  1.333.333) رهم 

تجزئة) فالر�سي  فلطابق  فإلآتلاعي 

فلصوير0)) (13-2 تجزئة) حلوث 

ل) نتيجة  فملغرب  ( فلصوير0) (44333

آائحة) بسبب  أرباح  تحقيق  عدم  (:

كوفيد)19-.

و حد  مقر فلتصفية ب فلطابق)

 13-2 تجزئة) تجزئة حلوث  فالر�سي 

فلصوير0))44333)فلصوير0))فملغرب.)

و عين:

 VINCENT  ARTIGAS فلسيد)0))

حلوث) تجزئة  (13 رقم) عنوفنه)ف)) و 

حي فلتالل فلصوير0)44333)فلصوير0)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 38 بتاريخ) ( بالصوير0) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)314/2020.

855I

Medall-Project

IMAWASN CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE IMAWASN CONSULTING

  SARL A.U

 » إماوسن كونسيلتينك » شركة 

بلقت�سى فلقانون فألسا�سي فملؤرخ)

بلرفكش تم) (2323 29) وليوز) بتاريخ)

فملسؤولية) محدو 0  شركة  تأسيس 

بشريك وحيد صفاتها كلا  لي:)

 STE IMAWASN فلتسلية:)

 CONSULTING SARL A.U

»إماوسن كونسيلتينك)»ش.م.م.)ذفت)

شريك وحيد.
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فالستشارفت) (: فلشركة) موضوع 
فإل فرية

فملقر فالآتلاعي:)أسكجور محاميد)
 32 علار0) لجازولي  إمام  إقامة  (37

فلطابق فلثاني باب)39)مرفكش
   133.333.33 فلشركة:) رأسلال 
 رهم مقسلة إلى1333)))حصة)﴿ألف)

حصة))بقيلة)133) رهم للوفحد0.
ب) بوعرفة  هللا  عبد  فلشركاء:)

1333)حصة.
عبد هللا بوعرفة كلسيب) فملسيب:)

للشركة و لك ملد0 غيب محدو 0.
بتم) فملائة  في  جلسة  فألرباح:)
قبل) قانوني  كاحتياطي  جصلها 

تقسيم فألرباح.
فلتجاري) بالسجل  فلتسجيل  تم 
باملحكلة فلتجارية بلرفكش بتاريخ)28 
سبتلرب)2323)))تحت رقم)136717.                                              
856I

Medall(Project

 STE EXCELLENT RESULT
SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

 STE EXCELLENT RESULT
   SERVICE SARL

شركة إكسلنت غوزيلت سرفيس
بتاريخ17  فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
 ونيو)2319)بإنزكان تم إقرفر ما  لي:)

تفويت حصص.
تعيين مسيب ن.

تسلية فملسؤول عن فإلمضاء.
تحيين فلنظام فألسا�سي)

فالبتدفئية) باملحكلة  فإل دفع  تم 
 2323 سبتلرب) (18 بتاريخ) بإنزكان 

تحت رقم)1526.
857I

DANI CONSEILS

BENTIRA TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

DANI CONSEILS
 RESID(AL(AMANE(GH 26

 IMM  L207 1ETAGE(N°3 AIN

 SEBAA(FIDUCIAIRE، 20250،

CASABLANCA MAROC

BENTIRA TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 151 

زنقة فوسامة بنو زف د فلطابق 2 حي 

كوش نج فملعاريف   - 23333 فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

477949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (38

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BENTIRA TRANS

بإ جاز) فلشركة  غرض 

 TRANSPORT DE (:

.MARCHANDISES

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)151)زنقة)

2)حي كوش) فوسامة بنو زف د فلطابق)

نج فملعاريف)))-)23333)فلدفر فلبيضاء))

فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: فلسيد بنتب0 محلد)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد حربؤل محلد):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بنتب0 محلد عنوفنه)ف)) وفر)

فلدفر) (23333 لهرفويين) فهرفو  فوال  

فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه)ف)) محلد  حربول  فلسيد 

 8 علار0) (32 زنقة) (2 ( فلساملية) حي 

فلبيضاء) فلدفر  (23443  12 فلشقة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بنتب0 محلد عنوفنه)ف)) وفر)

فلدفر) (23333 لهرفويين) فهرفو  فوال  

فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)751967.

858I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

DACHSER MOROCCO

شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

DACHSER MOROCCO  شركة 

فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي عكاشة 

- شارع أبو بكر بن قوطية - 3 فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.44555

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)13)غشت)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

»عكاشة)-)شارع أبو بكر بن قوطية)-)

 157« إلى) فملغرب») ( فلدفر فلبيضاء) (3

شارع أنفا مبنى))رفسين فنفا)،)فلطابق)

فلدفر) (3  -   71 مكتب رقم) (، فلسابع)

فلبيضاء)))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)756493.

859I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 SFR BUSINESS SOLUTIONS

MOROCCO
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

 SFR BUSINESS SOLUTIONS

MOROCCO  شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1133 

شارع فلقدس حي سيدي معروف 

نيبشور شور 1 3 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.233299

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)21)شتنرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

سيدي) حي  فلقدس  شارع  (1133»

فلدفر) (3  1 شور) نيبشور  معروف 

زليخة) »شارع  إلى) فملغرب») فلبيضاء)
 RN 11(و(RP 3311(فلناصري)،)زفوية

فلدفر فلبيضاء)) (3 (- سيدي معروف) (،

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)2323)تحت رقم)754312.

863I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 INTELCIA MAROC

INSHORE
شركة فملحاصة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

  INTELCIA MAROC INSHORE

شركة فملحاصة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 88 شارع 

عبد فملؤمن - 3 فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.
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تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.131191

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)32)غشت)2323)تم))تحويل))

للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

 3 (- فملؤمن) عبد  شارع  (88« من)

 1133« إلى) فملغرب») ( فلبيضاء) فلدفر 

معروف) سيدي  حي  فلقدس  شارع 

كازفنيبشور)))شور)xv(0)فلدفر فلبيضاء)))

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 38 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

مارس)2319)تحت رقم)695866.

861I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

HELIOS KONNECTED
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

HELIOS KONNECTED  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 131 شارع 

أنفا - 3 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.392429

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تحويل)) ( تم) (2319 ماي) (22 فملؤرخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

فلدفر فلبيضاء) (3 (- أنفا) شارع  (131»

(، باريس) شارع  (14« إلى) فملغرب»)

فلدفر) (3  -  63 فلطابق فلسا س رقم)

فلبيضاء))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)2319)تحت رقم)712336.

862I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

.TÜRK HAVA YOLLARI A.O
شركة فملساهلة

إنشاء)فرع تابع للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

 .TÜRK HAVA YOLLARI A.O
شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
فلزرقطوني - 3 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.99185

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2319 أبريل) (13 في) فملؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
 TURKISH AIRLINES فلتسلية)
و) ( (–( Succursale( de( Marrakech
فلكائن بالعنوفن مطار مرفكش)-)فملنار0)
- 3)مرفكش))فملغرب و فملسيب من طرف)

فلسيد)0))سرتان)) وس.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

شتنرب)2319)تحت رقم)138318.
863I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ATEXO MAROC
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

ATEXO MAROC شركة فملساهلة
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 3 شارع 

حطين شقة رقم 3 أكدفل فلرياضف 
- 3 فلرباط فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.463113
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2323 ماي) (19 فملؤرخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
أكدفل) (3 شارع حطين شقة رقم) (3»

إلى) فملغرب») فلرباط  (3 (- فلرياضف)
 RP زفوية) (، فلناصري) زليخة  »شارع 
3311)و)RN 11)،)سيدي معروف)-)3 

فلدفر فلبيضاء))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 ونيو)2323)تحت رقم)737196.
864I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

INOVENDYS
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

INOVENDYS  شركة فملساهلة
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1133 
شارع فلقدس حي سيدي معروف 

كازفنيبشور شور 12 3 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.243513
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)13)فربف ر)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
سيدي) حي  فلقدس  شارع  (1133»
 3  12 شور) كازفنيبشور  معروف 
 1133« إلى) فملغرب») فلبيضاء) فلدفر 
معروف) سيدي  حي  فلقدس  شارع 
15 3)فلدفر فلبيضاء)) كازفنيبشور شور)

فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 36 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)748631.
865I

CABINET BOUZIDI

CHAMAL ALIMENTATION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب فلبوزيدي ص.ب 125 
فلناظور ، 62333، فلناظور فملغرب

 CHAMAL ALIMENTATION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطريق 
فلوطنية رقم 2 مزفرع أوال  فطومة 

بني وكيل أوال  محند فلناضور 
فملغرب - 62333 فلناضور  فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم) (2323 أكتوبر) (37 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«533.333) رهم»)أي من)»533.333 
عن) »1.333.333) رهم») إلى)  رهم»)
إ ماج فحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوفت إصدفر في رأس فملال.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)26.
866I

COMPTACT CONSULTANTS

ECOLUM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فستدرفك جطٍإ

بالجريد0) وقع  جطٍإ) فستدرفك 
فلرسلية

COMPTACT CONSULTANTS
 N°( 5( PLACE( AL( JOULANE
 HASSAN( RABAT( ،( 10000،

RABAT MAROC
ECOLUM)شركة ذفت فملسؤولية)

فملحدو 0
 15 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن  (
(- ( أكدفل) (4 شارع فألبطال شقة رقم)

13333)فلرباط فملغرب.
بالجريد0) وقع  جطٍإ) إستدرفك  (
فلرسلية عد )5633)بتاريخ)23)شتنرب)

.2323
(: فلسيد0 كنز0 فملباركي) (: بدال من)
533)حصة بقيلة))133 رهم للحصة)
533حصة) ( (: .فلسيد هشام فلهزفط)

بقيلة))133 رهم للحصة).)
 343 (: :)فلسيد0 كنز0 فملباركي)  قرأ)

حصة بقيلة))133 رهم للحصة).
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فلسيد هشام فلهزفط):))663)حصة)
بقيلة))133 رهم للحصة).)

فلباقي بدون تغييب.
867I

sofoget

 S.N.B SERVICE SOCIETE
NOUVEAU BUSINESS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 S.N.B SERVICE SOCIETE

NOUVEAU BUSINESS شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلقنيطر0 
شارع سعيد فلدفو ي علار0 129 
مكتب 6 - 14333 فلقنيطر0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.49155
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)23) آنرب)2319)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلدفو ي) سعيد  شارع  »فلقنيطر0 
 14333  -  6 مكتب) (129 علار0)
»فلقنيطر0) إلى) فملغرب») فلقنيطر0 
 129 علار0) فلدفو ي  سعيد  شارع 
مكتب)5 - 14333)فلقنيطر0))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

فربف ر)2323)تحت رقم)74259.
868I

sofoget

 S.N.B SERVICE SOCIETE
NOUVEAU BUSINESS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تعيين مسيب آد د للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 S.N.B SERVICE SOCIETE

NOUVEAU BUSINESS  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلقنيطر0 

شارع سعيد فلدفو ي علار0 129 

مكتب 6   14333 فلقنيطر0 فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.49155

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2319)تم تعيين) 23) آنرب) فملؤرخ في)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0))سعو ))

كنز0))كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

فربف ر)2323)تحت رقم)74259.

869I

sofoget

GREEN ZONE TRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

GREEN ZONE TRAV شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  فلقنيطر0 

59 إقامة موالي عبد فلعزيز شارع 

والي عبد فلعزيز رقم 4 - 14333 

فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

57797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (28

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GREEN ZONE TRAV

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلغرس وصيانة فلحدفئق

أعلال فلغابات

أشغال عامة و أعلال))فلبناء

.عنوفن فملقر فالآتلاعي):))فلقنيطر0)

شارع) فلعزيز  عبد  موالي  إقامة  (59

 14333  -  4 رقم) فلعزيز  عبد  والي 

فلقنيطر0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلد ن) شلس  محلد  ( فلسيد)

 133 بقيلة) حصة  (533 ( (: شلاك)

 رهم للحصة).

فلسيد))عبدفلرحيم شلاك):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلد ن) شلس  محلد  ( فلسيد) (

شلاك):)533)بقيلة)133) رهم.

 533 (: فلسيد))عبدفلرحيم شلاك)

بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلد ن) شلس  محلد  ( فلسيد)

 14333 فلقنيطر0) ( شلاك عنوفنه)ف))

فلقنيطر0 فملغرب.

شلاك) عبدفلرحيم  ( فلسيد)

عنوفنه)ف))فلقنيطر0)14333)فلقنيطر0)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

شلاك) عبدفلرحيم  ( فلسيد)

فلشلاك) عبدفلرحيم  ( عنوفنه)ف))

14333))عبدفلرحيم فلشلاك فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)83529.

873I

DIWAN CONSWORLD

FUSION CONTRACT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

DIWAN CONSWORLD

 Riad(El(Oulfa(GRP 3 Entrée 9

 N° 113, 1ér(Etage – El(Oulfa ،

20220، CASABLANCA(MAROC

FUSION CONTRACT شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 43 شارع 

فملقاومة فلطابق فالول رقم 2 - 

23233  فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.229893

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 31)شتنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) ( (FUSION CONTRACT
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

شارع فملقاومة) (43 مقرها فإلآتلاعي)

2 - 23233))فلدفر) فلطابق فالول رقم)

فلظرفية) (: فملغرب نتيجة ل) فلبيضاء)

فالقتصا  ة وفملنافسة.

 43 ب) فلتصفية  مقر  حد   و 

 -  2 شارع فملقاومة فلطابق فالول رقم)

23233))فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

بوزوبع و) ( محلد فنس) فلسيد)0))
مريمي) بروسبيب  زنقة  (13 عنوفنه)ف))

فال فلوري) (2 فلطابق فلسفلي شقة)

فملغرب) فلبيضاء) فلدفر  (23233

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)757487.

871I



2137 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

OCTOPUS CONSULTING

BLUE CLEAN
إعالن متعد  فلقرفرفت

OCTOPUS CONSULTING

 BD(GHANDI(RES(CHAKIR,,184

 1ER(ETAGE 184,BD(GHANDI

 RES(CHAKIR, 1ER(ETAGE،

20200، CASABLANCA(MAROC

BLUE CLEAN »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 7 زنقة 

سبتة إقامة فلرفمي مكتب 8 فلطابق 

2 - 3 فلدفرفلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.392449

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)23)أكتوبر)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

 433 فلسيبي) حلز0  فلسيد  تفويت 

 1333 أصل) من  فآتلاعية  حصة 

حصة لفائد0 فلسيد هشام عطوس

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تفويت فلسيد0 سعد ة فلسيبي)633 

 1333 أصل) من  فآتلاعية  حصة 

حصة لفائد0 فلسيد هشام عطوس

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب غرض فلشركة

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

•)فستقاالت فملد رين فملشاركين

قرفر رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:))

تعيين فلسيد هشام عطوس كلسيب)

وحيد للشركة

على) فلذي  نص  (:6 رقم) قرفر 

ما لي:))تغييب فلشكل فلقانوني للشركة)

محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  من 

محدو 0) مسؤولية  ذفت  لشركة 

لللساهم فلوحيد)

قرفر رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

تحد ث وإعا 0 صياغة فألنظلة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

في) يساهم  غطوس  هشام  فلسيد 

قدره) نقدي  بلبلغ  فلحالية  فلشركة 

 100،000.00( ألف  رهم) مائة 

 رهم)

بند رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلتبويج) هو:-) فلشركة  من  فلغرض 

وبيع وتأآيب) فقتناء)وشرفء) (- فلعقاري)

كانت) سوفء) فألرف�سي  آليع  وتأآيب 

آليع) وكذلك  مبنية  غيب  أو  مبنية 

فملباني فملوآو 0 في فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

نونرب)2323)تحت رقم)753499.

872I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

CLINIQUE AL FARAH

شركة فملساهلة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER

CONSEIL SARL

 eme(ETAGE  N°369 Rue(ALLAL 2

 Ben(ABDELLAH  SETTAT 2 eme

 ETAGE  N°369 Rue(ALLAL(Ben

 ABDELLAH  SETTAT، 26000،

Settat maroc

CLINIQUE AL FARAH شركة 

فملساهلة

 LOT EL و عنوفن مقرها فالآتلاعي

 WAHDA HAY EL FARAH LOT EL

 WAHDA(HAY(EL(FARAH 26000

. SETTAT

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6253

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2323 نونرب) (11 فملؤرخ في)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

فملساهلة»)إلى)»شركة ذفت مسؤولية)

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بسطات))بتاريخ)17) آنرب)

2323)تحت رقم)1225/20.

873I

GECAFISC

GRAR SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

GECAFISC

 RUE MOHAMED  26

 EL QUORRI  ETG 1 APPT

 5( ( CASABLANCA( ،( 20250،

CASABLANCA MAROC

ذفت) شركة  (GRAR SERVICE

فملسؤولية فملحدو 0

 117 (: فإلآتلاعي) وعنوفن مقرها 

فلدفر) (23353 (- شارع نيس بوركون)

فلبيضاء)فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري):)

.283327

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر) (2323 32) ونيو) في) فملؤرخ 

ذفت) شركة  (GRAR SERVICE حل)

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 

فإلآتلاعي)117)شارع نيس بوركون)-)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23353

ال قاف فلنشاط.

و عين:

فلسيد)0))ليلى)))فليد ني و عنوفنه)ف))

 23353 33)شارع نيس حي فملستقبل)

((0( كلصفي) فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

بتاريخ)11) ونيو)2323)وفي)117)شارع)

نيس بوركون)-)23353)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759832.

874I

FIDUCIAIRE ADAM

 SOCIETE DES TRAVAUX DE
LA NOUVELLE VILLE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

FIDUCIAIRE ADAM
 N°269 MASSIRA(II(B(N -

 MARRAKECH(MARRAKECH،
46001، MARRAKECH(MAROC
 SOCIETE DES TRAVAUX DE LA
NOUVELLE VILLE شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 N°1125, وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 1° ETAGE(MAATALLAH
 ASKEJOUR- MARRAKECH

 MARRAKECH 46001
.MARRAKECH MAROC

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.53345
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 37) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «2.313.333) رهم»)
 2.133.333« إلى) «93.333) رهم»)
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
33) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)119363.
875I

فلعلوري فستشار0

SOCIETE GNADLA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فلعلوري فستشار0
زنقة فاس رقم  11 تاز0، 35333، 

تاز0 فملغرب
SOCIETE GNADLA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كر وسة 

باب مرزوقة  تاز0 35333 تاز0 
فملغرب
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تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (11

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE GNADLA

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة.

:)كر وسة) عنوفن فملقر فالآتلاعي)

باب مرزوقة))تاز0)35333)تاز0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: حليد) فلبوشخي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: فلصد ق) فلهوفس  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلبوشخي حليد عنوفنه)ف))

مرزوقة) باب  فلشرفة  كفان   وفر 

35333)تاز0 فملغرب.

فلسيد فلهوفس فلصد ق عنوفنه)ف))

 وفر  فر كندل غياثة فلغربية)35333 

تاز0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلبوشخي حليد عنوفنه)ف))

مرزوقة) باب  فلشرفة  كفان   وفر 

35333)تاز0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) (11 بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)412.

876I

FB2H CONSEILS

LIBRAIRIE ESSALHI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

LIBRAIRIE ESSALHI شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 196 

فلحي فملحلدي ورزفزفت - 45333 

ورزفزفت فملغرب  .

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8351

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 29) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

LIBRAIRIE ESSALHI))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعنوفن  93.333) رهم 

فملحلدي) فلحي  (196 رقم) فإلآتلاعي 

فملغرب))) ورزفزفت  (45333 (- ورزفزفت)

فلظروف) و  فملنافسة  (: ل) نتيجة 

فإلقتصا  ة.

و حد  مقر فلتصفية ب رقم)196 

 45333 (- ورزفزفت) فملحلدي  فلحي 

ورزفزفت فملغرب)).)

و عين:

و) فلصالحي  ( فلحسن) فلسيد)0))
فملحلدي)) فلحي  (196 رقم) عنوفنه)ف))

 45333 ورزفزفت) فلشاوية  شارع 

ورزفزفت فملغرب كلصفي))0))للشركة.

فلحدو ) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
شارع) ( فملحلدي) فلحي  (196 رقم) (:

فلشاوية ورزفزفت

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

2321)تحت رقم)34.

877I

FB2H CONSEILS

AL HIZAM SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AL HIZAM SERVICE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : رقم 
279 حي فملسيب0 ورزفزفت - 45333 

ورزفزفت فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.8215

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 23) آنرب) في) فملؤرخ 
شركة) (AL HIZAM SERVICE حل)
مبلغ) فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)
حي) (279 رقم) فإلآتلاعي  مقرها 
ورزفزفت) (45333 (- ورزفزفت) فملسيب0 
وفلظروف) الملنافسة  نتيجة  فملغرب 

فإلقتصا  ة.
و عين:

و) بوسعيد  ( محلد) فلسيد)0))
عثلان) سيدي  زفوية  عنوفنه)ف)) وفر 
ورزفزفت) (45333 ورزفزفت) ترميكت 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)23) آنرب)2323)وفي رقم)279 
حي فملسيب0 ورزفزفت)-)45333)ورزفزفت)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
35) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

2321)تحت رقم)33.
878I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

INTELCIA IT SOLUTIONS
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

INTELCIA IT SOLUTIONS  شركة 
فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 88 شارع 
عبد فملؤمن ، زفوية شارع فلرفزي 

وتشارلز ليربون - 3 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.451537
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)16)أكتوبر)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
زفوية شارع) (، «88)شارع عبد فملؤمن)
فلدفر) (3 (- ليربون) وتشارلز  فلرفزي 
زليخة) »شارع  إلى) فملغرب») فلبيضاء)
فلدفر) (3 (- معروف) سيدي  نصري 

فلبيضاء))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758261.
879I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

MEILLEURSTX MAROC
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

MEILLEURSTX MAROC  شركة 
فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 88 شارع 
عبد فملؤمن ، زفوية شارع فلرفزي 

وتشارلز ليربون - 3 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.451535
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)16)أكتوبر)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
زفوية شارع) (، «88)شارع عبد فملؤمن)
فلدفر) (3 (- ليربون) وتشارلز  فلرفزي 
زليخة) »شارع  إلى) فملغرب») فلبيضاء)
فلدفر) (3 (- معروف) سيدي  نصري 

فلبيضاء))فملغرب».
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758262.

883I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 INTELCIA MAROC
OFFSHORE
شركة فملساهلة

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

  INTELCIA MAROC OFFSHORE
شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 88 شارع 
عبد فملؤمن ، زفوية شارع فلرفزي 

وتشارلز ليربون - 3 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.451539
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)16)أكتوبر)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
زفوية شارع) (، «88)شارع عبد فملؤمن)
فلدفر) (3 (- ليربون) وتشارلز  فلرفزي 
فلبيضاء)فملغرب»)إلى)»بوليفار  زليخة)
فلدفر) (3 (- سيدي معروف) (، نصري)

فلبيضاء))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)758263.

881I

Notaire

BELLA RIM SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

Notaire
 Casablanca(résidence(marya(b
 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc
BELLA RIM SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 CASA و عنوفن مقرها فالآتلاعي

 LOTISSEMENT ASSALAM LOT

 N/ 291 MEDIOUNA(CASA

 LOTISSEMENT ASSALAM LOT

 N/ 291 MEDIOUNA 29490

. casablanca

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.365989

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»)إلى)»شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدو 0».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)757465.

882I

JURIS INVEST PARTNERS

AFMA OUJDA
إعالن متعد  فلقرفرفت

JURIS INVEST PARTNERS

آيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة فلتوفيق سيدي معروف فلدفر 

فلبيضاء، 23273، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

AFMA OUJDA »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 9 شارع 

محلد فلخامس فلطابق فالر�سي - 

63333 وآد0 فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.25337

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)31)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

شارع) (6 من) فالآتلاعي  فملقر  نقل 

 9 فلى) (4 محلد فلخامس مكتب رقم)

شارع محلد فلخامس فلطابق فالر�سي)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تحيين فلنظام فالسا�سي)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
36) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)43.
883I

iso(fidus

MAXI COURSE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

iso(fidus
حي فألمال 32  رقم 43 مكتب رقم 36 
طابق فلثاني تيط مليل  فرفلبيضاء ، 

29643،  فرفلبيضاء فملغرب
MAXI COURSE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 
1 شقة رقم 8 زنقة مليلية حسان 
فلرباط - 13323 فلرباط  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.85763
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 نونرب) (24 فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (MAXI COURSE
مقرها) وعنوفن  13.333) رهم 
 8 رقم) شقة  (1 علار0) فإلآتلاعي 
 13323 زنقة مليلية حسان فلرباط)-)
سوء) (: ل) نتيجة  فملغرب  ( فلرباط)
فألوضاع فالقتصا  ة)،)وأزمة مالية في)

جزفنة فلشركة.
علار0) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
مليلية حسان) زنقة  (8 رقم) شقة  (1

فلرباط)-)13323)فلرباط))فملغرب.)
و عين:

و) كتيب  ( ( فسلاعيل) فلسيد)0))
فلجد د) مومن  سيدي  عنوفنه)ف))
زنقة محلد بن حيسون) (8 مجلوعة)

رقم)25)فلدفرفلبيضاء))
فملغرب) ( فلدفرفلبيضاء) (23433

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113312.

884I

MOORISH

PIECE AUTO FIRSKO SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع اللة فلياقوت فلطابق 5 

فلشقة   39 شارع اللة فلياقوت 

فلطابق 5 فلشقة  ، 23333، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

  PIECE AUTO FIRSKO SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 شارع 

اللة فلياقوت فلطابق 5 فلشقة   

فلدفر فلبيضاء 23333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

484733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 33) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 PIECE (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

. AUTO FIRSKO SARL

بيع قطع) (: غرض فلشركة بإ جاز)

غيار فلسيارفت وفإلصالح).وفلصيانة.و)

فمليكانيك

.عنوفن فملقر فالآتلاعي):)39)شارع)

فلشقة  ) (5 فلطابق) فلياقوت  اللة 

23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
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 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد رشيد فرعون)):))53)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 53 ( (: ( مساعف) حليد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فرعون) رشيد  فلسيد 
41)رقم س) 2)علار0)   ار فلنور م س)

فلنوفصر) بوعز0  32) فر  فلرحلة) (1

27223)فلدفلبيضاء)فملغرب.

فلسيد حليد مساعف))عنوفنه)ف))
  2 طابق) (31 زنقة) (162 فلفالح) حي 

23663)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فرعون) رشيد  فلسيد 
41)رقم س) 2)علار0)   ار فلنور م س)

فلنوفصر) بوعز0  32) فر  فلرحلة) (1

27223)فلدفلبيضاء)فملغرب

فلسيد حليد مساعف))عنوفنه)ف))
  2 طابق) (31 زنقة) (162 فلفالح) حي 

23663)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759719.

885I

CABINET BOUZIDI

LABO NEHAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI

عند مكتب فلبوزيدي ص.ب 125 

فلناظور ، 62333، فلناظور فملغرب

LABO NEHAD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فملجاهد ن رقم 57 فلعروي - 62553 

فلعروي فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.4535

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 14) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
عبد هللا  لوز) ((0( تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.799

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.833
13) آنرب) بتاريخ) ( بو ريم) رضوفن 

.2318
عزوزي)) ثرية  ((0( فلسيد) تفويت 

633)حصة فآتلاعية من أصل)633 
رضوفن) ((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة 

بو ريم))بتاريخ)13) آنرب)2318.
)0))رضوفن بو ريم)) تفويت فلسيد)

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (599

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (2.999

بشرى  حيلة))بتاريخ)23)نونرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 23 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3813.

886I

CABINET BOUZIDI

RAMINEX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب فلبوزيدي ص.ب 125 

فلناظور ، 62333، فلناظور فملغرب

RAMINEX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 14 حي 

أوال  ميلون زنقة 25 فلناضور - 

62333 فلناضور فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5999

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 31) آنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

RAMINEX))مبلغ رأسلالها)133.333 

 14 فإلآتلاعي)  رهم وعنوفن مقرها 

(- فلناضور) (25 حي أوال  ميلون زنقة)

(: فلناضور فملغرب نتيجة ل) (62333

.DISSOLUTION ANTICIPÉE

حي) (14 و حد  مقر فلتصفية ب)
(- فلناضور) (25 زنقة) ميلون  أوال  

62333)فلناضور))فملغرب.)
و عين:

و) ( رمضاني) ( ميلون) فلسيد)0))
حي أوال  ميلون زنقة) (14 عنوفنه)ف))
25)فلناضور)62333)فلناضور فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3799.

887I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

IDMINCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127
، 85000، TIZNIT(MAROC

IDMINCO شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 188 باب 
أكلو  - 85333 تيزنيت فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
4637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.IDMINCO

فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلعقاري وفالشغال فملختلفة فو فلبناء.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)188)باب)
أكلو))-)85333)تيزنيت فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99))سنة).

 433.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 4.333 ( (: فلسيد فبرفهيم إضلين)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فبرفهيم إضلين عنوفنه)ف))
21)علار0 فلعبو ي باب فلعوينة) رقم)

85333)تيزنيت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فبرفهيم إضلين عنوفنه)ف))
21)علار0 فلعبو ي باب فلعوينة) رقم)

85333)تيزنيت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتيزنيت)

2321)تحت رقم)21/2021.

888I

MATAHRI ABDERRAHIM

MOUTOUS TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
135 زنقة وليلي حي فلسالم بركان ، 

63333، بركان فملغرب
MOUTOUS TRAVAUX شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 18  

زنقة 36 حي فلتقدم سيدي سليلان  
بركان - 63333 بركان فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
7539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 13) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MOUTOUS TRAVAUX

مقاول) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

أشغال عامة أو فعلال فلبناء.

-)نقل فألمتعة فلغيب مصحوبة..

  18 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

36)حي فلتقدم سيدي سليلان)) زنقة)

بركان)-)63333)بركان فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: سلاعيلي) فلشيخ  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد موتوس سليب):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلشيخ سلاعيلي عنوفنه)ف))

36)حي فلتقدم سيدي) )زنقة) (18 رقم)

سليلان)))63333)بركان فملغرب.

عنوفنه)ف)) سليب  موتوس  فلسيد 

بركان) (63333 زكزل) فوللوت   وفر 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلشيخ سلاعيلي عنوفنه)ف))

36)حي فلتقدم سيدي) )زنقة) (18 رقم)

سليلان)))63333)بركان فملغرب

عنوفنه)ف)) سليب  موتوس  فلسيد 

بركان) (63333 زكزل) فوللوت   وفر 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

23) نا ر) بتاريخ) ( بربكان) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)28/2021.

889I

CABINET BOUZIDI

RAMINEX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب فلبوزيدي ص.ب 125 
فلناظور ، 62333، فلناظور فملغرب
RAMINEX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 14 حي 
أوال  ميلون زنقة 25 فلناضور - 

62333 فلناضور فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.5999

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 37) آنرب) فملؤرخ في)
فملسؤولية) ذفت  شركة  (RAMINEX
 133.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
 14 فإلآتلاعي)  رهم وعنوفن مقرها 
فلناضور) (25 زنقة) ميلون  أوال   حي 
فلناضور فملغرب نتيجة ل (62333  -

.CLÔTURE DE LIQUIDATION
و عين:

و) رمضاني  ( ميلون) فلسيد)0))
حي أوال  ميلون زنقة) (14 عنوفنه)ف))
25)فلناضور)62333)فلناضور فملغرب)

كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
حي) (14 وفي) (2323 37) آنرب) بتاريخ)
(- فلناضور) (25 زنقة) ميلون  أوال  

62333)فلناضور فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3797.
893I

مستأمنة سامي لللحاسبة

STE POMPELUP¨SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

مستأمنة سامي لللحاسبة
حي ميلونة رقم 55 بلوك 4 فلطابق 
فألول بني مالل ، 23334، بني مالل 

فملغرب

 STE POMPELUP¨SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي كرفج رقم 
72 تجزئة آليلة  - 23343 بني مالل 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.4735

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 37) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
 STE فلوحيد) فلشريك  ذفت 
مبلغ) ( (POMPELUP¨SARL AU
وعنوفن) 13.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي كرفج رقم)72)تجزئة)
فملغرب) بني مالل  (23343 (- ( آليلة)

نتيجة ل):)-حل فلشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب كرفج رقم)
72)تجزئة آليلة))-)23343)بني مالل)

فملغرب.)
و عين:

فلسيد)0))بسام))باهم و عنوفنه)ف))
فسكجور فملحاميد)9)فقامة برج تبقال)
علار0 إي شقة)11                     43153 
مرفكش فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)36) نا ر)

2321)تحت رقم)13.
891I

JURIS INVEST PARTNERS

CAMPBELL FAMILY TRUST
إعالن متعد  فلقرفرفت

JURIS INVEST PARTNERS
آيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة فلتوفيق سيدي معروف فلدفر 
فلبيضاء، 23273، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
  CAMPBELL FAMILY TRUST
»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 131 شارع 

فنفا فقامة فزير مكتب رقم 118 - 

23243 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.481727

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)11) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

 833 تفويت) فلوحيد  فلشريك  قرر 

و تعيين) ( حصة من رفسلال فلشركة)

 CAMPBELL FAMILY شريك آد د)
TRUST))))فملسجلة في فلسجل فلتجاري)

  SC 679359( لسكتالندف تحت عد

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلحالي) فلشركة  رفسلال  ليصبح 

حصة لفائد0 فلشريك فلجد د) (833

 FARHANG لفائد0) حصة  و233)

 MANDANA DOMINIQUE

 924343 )لجوفز فلسفر رقم) فلحاملة)

     GK

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فالسا�سي)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759766.

892I

Notaire

ONLY BLANCA SARLAU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

Notaire

 Casablanca(résidence(marya(b

 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc

ONLY BLANCA SARLAU شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
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  CASA وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 HAY(HASSANI 75 RUE

 ELHOURIYA(RCE(n:7 - 20230

.casablanca(maroc

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.438633

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 34) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 abderrahman((0((تفويت فلسيد

حصة) (AZAROUAL 1.333

حصة) (1.333 أصل) من  فآتلاعية 

 MOURAD ((0( فلسيد) ( لفائد0)

MOUNIB)بتاريخ)34) آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758391.

893I

Notaire

ONLY BLANCA SARLAU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

Notaire

 Casablanca(résidence(marya(b

 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc

ONLY BLANCA SARLAU  شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

  CASA وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 HAY(HASSANI 75 RUE

 ELHOURIYA(RCE(n:7 - 20230

.casablanca(maroc

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.438633

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 34) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

عبد فلرحلان كلسيب وحيد) ( فزروفل)

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758391.

894I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

TECHNIQUE GLOBAL PRO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID(AYOUB(IMM(B(N° 36
 AIN(HARROUDA(KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
  TECHNIQUE GLOBAL PRO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مجلوعة 
فلتقدم  GH2 17 فلطابق فلتاني   

سيدي فلربنو�سي 2633 
فلدفر فلبيضاء  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
485537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (16
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. TECHNIQUE GLOBAL PRO
فلصيانة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)مجلوعة)
فلتاني))) فلطابق  (GH2 17 ( فلتقدم)
فلدفر) (2633 فلربنو�سي) سيدي 

فلبيضاء))فملغرب).

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلهام) مكافح  فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلهام  مكافح  فلسيد0 
سيبع) (15 رقم) فليز د  موالي   رب 

فلشلالي)43386))مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بوجتي  ( حسن) فلسيد 
حي تكتبت) (34 شارع فالطلس فلزنقة)
فمينتانوت)41353)فمينتانوت فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761255.
895I

action(prévention(sarl

ACTIONS PRÉVENTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

action(prévention(sarl
6 زنقة ضا ة عوف فلشقة رقم 16 
فكدفل ، 13393، فلرباط فملغرب

ACTIONS PRÉVENTION  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 6 شارع 

ضا ة عوف فلطابق رقم 16 فكدفل  - 
13393 فلرباط فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.94395
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر) (2323 أكتوبر) (35 في) فملؤرخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)
مبلغ) ( ( (ACTIONS PRÉVENTION
وعنوفن) 141.333) رهم  رأسلالها)
شارع ضا ة عوف) (6 مقرها فإلآتلاعي)
 13393 (- ( فكدفل) (16 رقم) فلطابق 
فلرباط فملغرب نتيجة ل):)-)أالنخفاض)

في فلخدمات)

عدم قدر0 فلشركة على تحلل) (-
فلنفقات).

شارع) (6 و حد  مقر فلتصفية ب)
(- ( فكدفل) (16 ضا ة عوف فلطابق رقم)

13393)فلرباط فملغرب).)
و عين:

فلحفيظ)) عبد  فلسيد  فلسيد)0))
موالي) زنقة  (8 عنوفنه)ف)) و  بركاش 
فلرباط) (13333 فاتح) سيدي  رشيد 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
6)شارع) (: فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
فكدفل) (16 رقم) فلطابق  عوف  ضا ة 

فلرباط
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) آنرب) بتاريخ) ( فلتجارية بالرباط)

2323)تحت رقم)139779.

896I

PARTAGE CONSULTING

 EURO MED IMPACT
ESPACES

إعالن متعد  فلقرفرفت

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة  امنة 1 فلطابق 

 Tanger ،93333 ، 76 فلسا س رقم
فملغرب

 EURO MED IMPACT ESPACES
»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
 Rue ,9 :وعنوفن مقرها فالآتلاعي
 Uruguay(résidence(CHAIMAE,
2ème(étage(N°3 - 90000 طنجة 

فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.93553

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
2323)تم فتخاذ) 23) وليوز) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
عللا وقبول بيع سبعلائة))733))سهم)
فلعزيزي) فملهدي  موالي  فلسيد  من 

لصالح فلسيد فلعلمي فلعرفص.
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على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 
،) تم تحويل فلشركة) وبالتالي) ما لي:)
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  من 
محدو 0) مسؤولية  ذفت  شركة  إلى 
،)وبالتالي فإنها تستلر) ملساهم وفحد)
أجالقي) كائن  إنشاء) فلوآو   ون  في 

آد د.)قرر فملساهم فلوحيد
على) فلذي  نص  (:4 رقم) قرفر 
ما لي:)الحظ وفحيط عللا باستقالة)
فملد ر فلسيد موالي فملهدي فلعزيزي)
قبول) قررت  فإل فرية.) مهامه  من 
كاملة) فملعينة  وتسريح  فالستقالة 
ونهائية من تاريخ تعيينها حتى تاريخه.)
فلشركة) ،)سيد ر))) (

ً
من فمن فصاعدف

ى فلعرفس) م فلعل فملد ر فلحالي فلسيد 
لفتب0 غيب محدو 0.

على) فلذي  نص  (:5 رقم) قرفر 
ما لي:) قرر تحد ث ومرفآعة فلنظام)
آليع) ملرفعا0  للشركة  فألسا�سي 
فلتغييبفت فلقانونية فلتي حدثت منذ)
،)وفعتلا  فلنظام فألسا�سي) تأسيسها)

فلجد د للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلنظام) من  (7 و) (6 فملا تين) تعد ل 

فألسا�سي
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238146.
897I

FIDUCIAIRE ARQAM

ALYAE INTER PRO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
ALYAE INTER PRO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
أحلد فملنصور فلدهبي إقامة 

فلجامعة علار0 49 فلطابق فلثاني 
رقم 144 حي فلدفجلة  - 83363 

أكا  ر فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.29975
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
رفع) تم  (2323 25) آنرب) في) فملؤرخ 
رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)»53.333 
إلى) »53.333) رهم») أي من)  رهم»)
«133.333) رهم»)عن طريق):))تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97892.

898I

MJ MANAGEMENT

ليكطكس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ليكطكس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فملجد طريق ب رقم 262 قطعة 
أرض 626 مكان أ ، طنجة تجزئة 

فملجد طريق ب رقم 262 قطعة أرض 
626 مكان أ ، طنجة 93333 طنجة 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.13529

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 نونرب) (27 في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«333.333) رهم»)أي من)»233.333 
عن) »533.333) رهم») إلى)  رهم»)
إ ماج فحتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوفت إصدفر في رأس فملال.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
24) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)7911.

899I

FIDUCIAIRE ARQAM

ALYAE INTER PRO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

FIDUCIAIRE ARQAM

 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC

ALYAE INTER PRO  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

أحلد فملنصورفلدهبي إقامة 

فلجامعة علار0 49 فلطابق فلثاني 
رقم 144 حي فلدفجلة  - 83363 

أكا  ر فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.29975

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 25) آنرب) فملؤرخ في)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0))فلشيخ)

 وسف كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2321)تحت رقم)97892.

933I

AMOURI CONSULTING

ECO ISOL SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

ECO ISOL SARL AU شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 

F شقة رقم 2 بنا ة رقم 199 حي 

أمل ملعب فلخيل - 33313 فاس  

فملغرب .

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.64363

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)25)نونرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

»مكتب)F)شقة رقم)2)بنا ة رقم)199 

حي أمل ملعب فلخيل)-)33313)فاس))

 2 شقة رقم) (L »مكتب) إلى) (« فملغرب)

بنا ة رقم)199)حي أمل ملعب فلخيل)

- 33313)فاس)))فملغرب)».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)115.

931I

كومافيد

SOCIETE ARMA-FIO SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

كومافيد

13 شارع عبد هللا شفشاوني وآد0 ، 

63333، وآد0 فملغرب

SOCIETE ARMA-FIO SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي لبصار0 

ص ب  9 منطقة وآد0 - 63333 

وآد0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.19523

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 38) آنرب) في) فملؤرخ 

قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «1.833.333) رهم»)

 2.333.333« إلى) «233.333) رهم»)

تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

35) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)31.

932I
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NOBLACTION

 NPP2 SURVEILLANCE
MORROCO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب فملنصور إقامة فألميب0 
3 فلطابق فألول رقم 15، 43333، 

مرفكش فملغرب
 NPP2 SURVEILLANCE

MORROCO شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محاميد 
فسكجور معطى هللا تجزئة فلربكة 
رقم 214 محل رقم 1 - 43333 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113251
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 NPP2 (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.SURVEILLANCE MORROCO
فملرفقبة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفلحرفسة.
محاميد) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
فلربكة) تجزئة  هللا  معطى  فسكجور 
 43333  -  1 رقم) محل  (214 رقم)

مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: فلسليحي) ملياء) فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد رشيد حسن عبد ل):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسليحي عنوفنه)ف)) فلسيد0 ملياء)

سيدي  وب)) (23 رفم) فلحلام   رب 

43333)مرفكش فملغرب.

عبد ل) حسن  رشيد  فلسيد 

عنوفنه)ف))فلوال ات فملتحد0 فألمريكية)

فملتحد0) فلوال ات  نيويورك  (13313

فألمريكية.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسليحي عنوفنه)ف)) فلسيد0 ملياء)

سيدي  وب)) (23 رفم) فلحلام   رب 

43333)مرفكش فملغرب

فلسيد هشام فلسليحي عنوفنه)ف))

  33 رفم) فلحلام  ف وب  رب  سيدي 

43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119497.

933I

NOBLACTION

PEGASE ASSISTANCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب فملنصور إقامة فألميب0 

3 فلطابق فألول رقم 15، 43333، 

مرفكش فملغرب

PEGASE ASSISTANCE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتربقم 

14 بالطابق فلثالت طريق أسفي 

فلحي فلصناعي 41 سيدي غانم   - 

43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PEGASE ASSISTANCE

سيار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فسعاف.

مكتربقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

14)بالطابق فلثالت طريق أسفي فلحي)

فلصناعي)41)سيدي غانم)))-)43333 

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: بولوحا) مروفن  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: بولوحا) فلسيد0  ليلة 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بولوحا  مروفن  فلسيد 

كومس) آوزيف  شارع  (79  كار)

فلسنغال)99341)فلسنغال فلسنغال.

عنوفنه)ف)) بولوحا  فلسيد0  ليلة 

  111 رقم) (3 فملرسطان) فمرشيش 

43333)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بولوحا  مروفن  فلسيد 

كومس) آوزيف  شارع  (79  كار)

فلسنغال)99341)فلسنغال فلسنغال

عنوفنه)ف)) بولوحا  فلسيد0  ليلة 

  111 رقم) (3 فملرسطان) فمرشيش 

43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119489.

934I

فئتلانية بوعرفة

 STE DAMAN DAHMANI
SARL A.U

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية بوعرفة
رقم49 زنقة فلدفر فلبيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61233، بوعرفة فملغرب

 STE DAMAN DAHMANI SARL

A.U شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 66 مكرر 

حي فملقاومة - 61233 بوعرفة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

839

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DAMAN DAHMANI SARL A.U

تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالموفل-)فستخالص فلفوفتر-)وسيط)

مالي.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)66)مكرر)

حي فملقاومة)-)61233)بوعرفة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلزهرفء) فاطلة  فلسيد0  حلاني 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلزهرفء) فاطلة  فلسيد0  حلاني 
 61233 فملقاومة) حي  (66 عنوفنه)ف))

بوعرفة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلزهرفء) فاطلة  فلسيد0  حلاني 
 61233 فملقاومة) حي  (66 عنوفنه)ف))

بوعرفة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بفجيج) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)01/22.
935I

garrigues(maroc,(sarlau

IMPRIMEPEL
إعالن متعد  فلقرفرفت

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Imprimepel »شركة  فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة 

932 مجلع سابينو فلنوفصر 
فلدفرفلبيضاء - - فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
2323)تم فتخاذ) 21) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 
فلشركة) رأسلال  من  فلرفع  ما لي:)
ستكتتب) 13223533) رهم  بلبلغ)
 Laninver(SHC,(SL(من طرف شركة

ليبلغ مبلغ)13523633) رهم.
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فلشركة) رأسلال  مبلغ  من  فلخفض 
ليصبح) 13223533) رهم  بلبلغ)

مساويا ل333133) رهم.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)--:)فلذي  نص على ما لي:)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763773.
936I

فئتلانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

MENARA CONSERVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 7724-31 

صندوق فلرب د رقم 146، 73333، 

فلدفجلة فملغرب

MENARA CONSERVE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

محلد 6 فقامة مريم علار0 34 شقة 
رقم 23 فلطابق فالول - 43333 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 11) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MENARA CONSERVE

غرض فلشركة بإ جاز):)-)بيع,)شرفء)

وتصد ر فلخضر وفلفوفكه.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

34)شقة) 6)فقامة مريم علار0) محلد)
 43333 (- فالول) فلطابق  (23 رقم)

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد مبارك حلية):))273)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد لحسن ملجيد):))273)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد عبد فلرزفق سلوني):))363 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد فلحسين كونكا):))53)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد  وسف فالمين):))53)حصة)
بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مبارك حلية عنوفنه)ف))حي)
فلخليج فيال رقم)39 73333)فلدفجلة)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) ملجيد  لحسن  فلسيد 
 2 شارع سلاميط فيال) (1 حي فالمل)

73333)فلدفجلة فملغرب.
عنوفنه)ف)) فالمين  فلسيد  وسف 
فقامة فلنصر)33)علار0)38)شقة)429 

بنسركاو)83333)فكا  ر فملغرب.
سلوني) فلرزفق  عبد  فلسيد 
حي فلقدس تجزئة فلوفاق) عنوفنه)ف))
فلعيون) (73333  319 رقم) بلوك 

فملغرب.
عنوفنه)ف)) كونكا  فلحسين  فلسيد 
 83333 فلوفاق بنسركاو) (12 رقم ي)

فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
) وسف فالمين عنوفنه)ف)) فلسيد)
قامة فلنصر)33)علار0)38)شقة)429 

بنسركاو)83333)فكا  ر فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 
M31-21- رقم) تحت  (2321  نا ر)

.2265934

937I

MCG

نيكس شانتيي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
نيكس شانتيي شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة رقم 

بورت131أ338، أبوفب مرفكش - 

43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 13) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

نيكس) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

شانتيي.

آليع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أنوفع فلبناء.

فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
أبوفب مرفكش) رقم بورت131أ338،)

- 43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عز فلد ن فحيشر):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عز فلد ن فحيشر عنوفنه)ف))
 23163 28،)بال  فلجد) 31)زنقة رقم)

فسفي فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عز فلد ن فحيشر عنوفنه)ف))
 23163 28،)بال  فلجد) 31)زنقة رقم)

فسفي فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119574.

938I
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NOBLACTION

HAPPINESS CORNER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب فملنصور إقامة فألميب0 

3 فلطابق فألول رقم 15، 43333، 

مرفكش فملغرب

HAPPINESS CORNER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة روز 

6 فلطابق فالول شقة 1 و 2 علار0 8 

شارع عبد فلكريم فلخطابي - 43333 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HAPPINESS CORNER
صالون) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحالقة و فلتجليل.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)تجزئة روز)

 8 2)علار0) 1)و) 6)فلطابق فالول شقة)

شارع عبد فلكريم فلخطابي)-)43333 

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: ( فلخياري) نهيلة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 343 ( (: فلخياري) فلسيد0 سلرفء)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: فلخياري) فصالح  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

)عنوفنه)ف)) فلسيد0 نهيلة فلخياري)

فملحاميد) (289 رقم) ب  (4 سعا 0)

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.

فلسيد0 سلرفء)فلخياري عنوفنه)ف))

فملحاميد) (289 رقم) ب  (4 سعا 0)

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.

فلسيد0 فصالح فلخياري عنوفنه)ف))

تجزئة فلزرقطوني بوعكاز) (139 رقم)

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

)عنوفنه)ف)) فلسيد0 نهيلة فلخياري)

فملحاميد) (289 رقم) ب  (4 سعا 0)

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119431.

939I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

LAST SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC

LAST SERVICES  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلحسن فلثاني رقم 52 - 13133 

بوزنيقة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.686

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 33) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فملحجوبي عزيز كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ) ( سليلان) برن  فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)465.

913I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

LAST SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC

LAST SERVICES  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلحسن فلثاني رقم 52 - 13133 

بوزنيقة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.686

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 33) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فملحجوبي عبد فلرحيم كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ) ( سليلان) برن  فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)465.

911I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة طوك خليفة للتحويل ش 

م م
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

شركة طوك جليفة للتحويل ش م م 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فوال  

بوطيب سكتور ف رقم 222 فلناظور - 

62333 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 14) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

طوك جليفة للتحويل ش م م.

تحويل) (* (: غرض فلشركة بإ جاز)

فالموفل

*)فستخالص فلفوفتيب

*)فلصرف فليدوي.

:)حي فوال ) عنوفن فملقر فالآتلاعي)

بوطيب سكتور ف رقم)222)فلناظور)-)

62333)فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: جليفة) طورك  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: وئام) فلقضاوي  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) جليفة  طورك  فلسيد 

 222 حي فوال  بوطيب سكتور ف رقم)

فلناظور)62333)فلناظور فملغرب.

فلسيد0 فلقضاوي وئام عنوفنه)ف))

 222 حي فوال  بوطيب سكتور ف رقم)

فلناظور)62333)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) علي  فلقضاوي  فلسيد 

 62333 فلناظور) فلبستان  تجزئة 

فلناظور فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)19.

912I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

LAST SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC

LAST SERVICES  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلحسن فلثاني رقم 52 - 13133 

بوزنيقة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.686

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 33) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فملحجوبي عبد فلكريم كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ) ( سليلان) برن  فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)465.

913I

PIGMENTUM

PIGMENTUM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PIGMENTUM

 Rue(Forat(AV(Tindouf(N33 Etg

 4 Tétouan ، 93000، TETOUAN

Maroc

PIGMENTUM شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 
فلفرفت شارع تيندوف رقم 33 

فلطابق 4  - 93343 تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
27633

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (27
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PIGMENTUM
غرض فلشركة بإ جاز):)أعلال بناء)

،)صباغة وتزيين فلبنا ات).
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلفرفت شارع تيندوف رقم)33)فلطابق)

4  - 93343)تطوفن فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد محلد فنظام)):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد محلد فنظام)):)133)بقيلة)

133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فنظام) محلد  فلسيد 
 93343   72 شارع محلد بنونة رقم)

تطوفن)))فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فنظام) محلد  فلسيد 
 93343   72 شارع محلد بنونة رقم)

تطوفن)))فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25)شتنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2323)تحت رقم)4361.

914I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

BNTJ TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

فلطابق فلثالث شارع عالل فبن عبد 
هللا رقم 32 فلريش ، 52433، فلريش 

فملغرب
 BNTJ TRANS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 141  

مكرر شارع موالي علي فلشريف حي 
تاحلدفنت فلريش  - 52433 فلريش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2569
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 17) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BNTJ (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فالشغال) و  فلغيب  لحساب  فلبضائع 

فملختلفة.
  141 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
مكرر شارع موالي علي فلشريف حي)
فلريش) (52433 (- ( تاحلدفنت فلريش)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد  اسين بطان):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد نجار  وسف):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بطان  فلسيد  اسين 
حي) فلشريف  علي  موالي  141شارع 
فلريش) (52433 ( فلريش) تاحلدفنت 

فملغرب.
فلسيد نجار  وسف عنوفنه)ف))15  
 52433 فلريش) بوكيل  سيدي  زنقة 

فلريش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بطان  فلسيد  اسين 
شارع موالي علي فلشريف حي) (141
فلريش) (52433 ( فلريش) تاحلدفنت 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بليدلت))بتاريخ)29) آنرب)

2323)تحت رقم)223.
915I

soconani

 CENTRE LA BANQUE DES
SCIENCES PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

soconani
 LOTS(SALAM(LOT(N(B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT(N(B 36 RTE(DE(SEFROU،

30000، fes(maroc
 CENTRE LA BANQUE DES
SCIENCES PRIVE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 21 بلوك 
4 حي نسيم بنسو 0 - 31333 فاس 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.56517

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 39) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 CENTRE LA BANQUE DES
رأسلالها) مبلغ  ( (SCIENCES PRIVE
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
نسيم) حي  (4 بلوك) (21 فإلآتلاعي)
بنسو 0)-)31333)فاس فملغرب نتيجة)

تعيين فلسيد مكاري نور فلد ن) (: ل)

مصفي للشركة.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   2148

فلتصفية) مقر  على  فملصا قة 

بالعنوفن فلتالي):)21)بلوك)4)حي نسيم)

بنسو 0 فاس.

فلضبط) بلكتب  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجارية  فملحكلة  لدى 

رقم) تخت  ( (2321 ) نا ر) بتاريخ)

.43311121333738

و حد  مقر فلتصفية ب)21)بلوك)

فاس) (31333 (- حي نسيم بنسو 0) (4

فملغرب.)

و عين:
مكاري ( فلد ن) نور   فلسيد)0))

9)علار0) 2)رقم) )و عنوفنه)ف))فقامة ف) (

فملغرب) فاس  (33333 فملسيب0) فمان 

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بفاس))بتاريخ)12) نا ر)2321 

تحت رقم)43311121333738.

916I

CORPORATE AUDIT GROUP

D1 MAROC
إعالن متعد  فلقرفرفت

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد فملومن، فلطابق 

فلخامس، رقم 22 ، 23333، 

casablanca(maroc

D1 MAROC »شركة

 ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 98، زفوية 
زنقة فبو سلت فألندلو�سي وقا�سي 

ف اس، فملعاريف  - 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.229335

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2319 نونرب) (13 فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1.:)فلذي  نص على ما لي:)
 13.333 رفع رأسلال فلشركة من)

وذلك) 573.333) رهم  إلى)  رهم 

عن) 563.333) رهم  مبلغ) بإضافة 

طريق تحرير))5.633)حصة فآتلاعية))

مسجلة) مبالغ  ف ماج  طريق  عن 

بحسابات فالحتياطيات)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فملقدمات

بند رقم)8:)فلذي  نص على ما لي:)

فلرأسلال

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761442.

917I

NAC CONSEIL

LA PLANETE DES ELITES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE

 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

LA PLANETE DES ELITES شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 
رقم 13 شارع فلجوالن زنقة طنجة 

مكتب رقم 15 فلطابق فلثالث فاس - 

33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LA (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PLANETE DES ELITES
غرض فلشركة بإ جاز):)حضانة)/)

روضة أطفال.
علار0) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
طنجة) زنقة  فلجوالن  شارع  (13 رقم)
مكتب رقم)15)فلطابق فلثالث فاس)-)

33333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: هناء) حلحول  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) هناء) حلحول  فلسيد0 
عين) طريق  (9 شقة) فضيلة  تجزئة 

فلشقف فاس)33333)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) هناء) حلحول  فلسيد0 
عين) طريق  (9 شقة) فضيلة  تجزئة 

فلشقف فاس)33333)فاس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)197.
918I

فلناظور للحسابات

ILLUM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فلناظور للحسابات
شارع فالميب سيدي محلد فلحي 
فال فري سيتي فملحلد ة بلوك   
فلطابق فلثاني رقم 5 ، 62333، 

فلناظور فملغرب
ILLUM شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فلحسن فلثاني علارBMCE 0 شقة 

رقم 6 - 62333 فلناظور فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7285

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 نونرب) (34 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

غازي) فحلد  ((0( فلسيد) تفويت 

أصل) من  فآتلاعية  حصة  (1.433

((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.433

آلال بلقاسم بتاريخ)34)نونرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 37 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3731.

919I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TRANSHIDA FRERES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

فلطابق فلثالث شارع عالل فبن عبد 

هللا رقم 32 فلريش ، 52433، فلريش 

فملغرب

TRANSHIDA FRERES   شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : قصر 

تكندوزت فموكر فملشيل - 52433 

فلريش فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.1569

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 15) آنرب) فملؤرخ في)

TRANSHIDA FRERES)))شركة ذفت)

رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  13.333.333) رهم 

فموكر) تكندوزت  قصر  فإلآتلاعي 

فملغرب) فلريش  (52433 (- فملشيل)

نتيجة السباب فقتصا  ة.
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و عين:

و) فلسالم  عبد  ( حيدف) فلسيد)0))

فموكر) تكندوزت  قصر  عنوفنه)ف))

فملغرب) فلريش  (52433 فملشيل)

كلصفي))0))للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)

قصر) وفي  (2323 15) آنرب) بتاريخ)

 52433 (- فملشيل) فموكر  تكندوزت 

فلريش فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

38) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بليدلت)

2321)تحت رقم)13.

923I

كافجيد

AVOAR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجلوعة *ه* حي 

فاللفة، 23223، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

AVOAR شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 56، شارع 

موالي  وسف، فلطابق فلثالث، رقم 

15 - 23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.217531

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 28) آنرب) في) فملؤرخ 

ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 

ذفت فلشريك فلوحيد)AVOAR))مبلغ)
وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

موالي) شارع  (،56 فإلآتلاعي) مقرها 
 -  15 رقم) فلثالث،) فلطابق   وسف،)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23333

ل):)فألزمة فالقتصا  ة.

و حد  مقر فلتصفية ب)56،)شارع)
رقم) فلطابق فلثالث،) موالي  وسف،)

15 - 23333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:
و) زوبدي  ( طارق) فلسيد)0))
علار0) بارك  كرين  فقامة  عنوفنه)ف))
فملحلد ة فملغرب) (28813  7 أ2)شقة)

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761239.
921I

ف كو كونسيل

NEW YORKER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

ف كو كونسيل
26 حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة 2 
حي فلرفحة. ، 23553، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
NEW YORKER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  181 

شارع محلد فلزرقطوني - 23323 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.23367
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2318 39) وليوز) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
بن) ( جد جة) ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (433 علار)
((0( فلسيد) ( 433)حصة لفائد0) أصل)
محلد أمين بن علار بتاريخ)39) وليوز)

.2318
بن) ( جد جة) ((0( فلسيد) تفويت 
علار)633)حصة فآتلاعية من أصل)
633)حصة لفائد0))فلسيد))0))حليد)

بن علار بتاريخ)39) وليوز)2318.
بن) ( جد جة) ((0( فلسيد) تفويت 
علار)633)حصة فآتلاعية من أصل)
633)حصة لفائد0))فلسيد))0))محلد)
39) وليوز) بتاريخ) علار  بن   ونس 

.2318
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 33 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

غشت)2323)تحت رقم)673691.
922I

مستامنة شامة

LED LIGHTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم 142 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم 142 
فلطابق فالول فلناظور، 62333، 

فلناظور فملغرب
LED LIGHTING شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 42 شارع 
31 فوال  لحسن فلناظور - 62333 

فلناظور فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.14535

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)32) نا ر)2323)تم))تحويل))
للشركة) فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
لحسن) فوال   (31 شارع) (42« من)
فملغرب») فلناظور  (62333 (- فلناظور)
(- »36شارع محلد عبدوفلناظور) إلى)

62333)فلناظور))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)23)نونرب)

2323)تحت رقم)3593.
923I

فألستا  منيب فلعزوزي فإل ري�سي

BAABDA PROMOTIONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

فألستا  منيب فلعزوزي فإل ري�سي
تجزئة فلتلسلاني شارع فحلد 

فلحريزي فقلة باريس 6 فلطابق فألول 
رقم 31 تطوفن ، 93333، تطوفن 

فملغرب

BAABDA PROMOTIONS  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تطوفن 
 B شارع فلجيش فمللكي فقامة فلسالم

رقم 33 - 93333 تطوفن فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.7335

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 22) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فللطيف) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (253 فلبقالي)
((0( فلسيد) ( 253)حصة لفائد0) أصل)
22) آنرب) بتاريخ) فلسو ي  زكرياء)

.2323
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)3333.

924I

كافجيد

S.S.B.IMPORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة 165 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 23223، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
S.S.B.IMPORT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 
فلشرفر 0 فلطابق فلسفلي بوركون - 

23353 فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.428653

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 29) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
فلد ن) صالح  ((0( فلسيد) تفويت 
من) فآتلاعية  حصة  (533 بدف ن)
فلسيد) ( لفائد0) حصة  (533 أصل)
29) آنرب) فبرفهيم فلوفلي بتاريخ) ((0(

.2323
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761238.

925I

كافجيد

REFERENCE-TEX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

كافجيد
86 زنقة 165 مجلوعة *ه* حي 
فاللفة، 23223، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
REFERENCE-TEX شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : حي 

فلور ، زنقة 2 رقم 31-33 فأللفة - 
23232 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.128447
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)
ذفت) شركة  (REFERENCE-TEX
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 
 133.333 رأسلالها) مبلغ  فلوحيد 
فإلآتلاعي حي)  رهم وعنوفن مقرها 
(- فأللفة) (31-33 رقم) (2 زنقة) فلور ،)
فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (23232

الألزمة فالقتصا  ة).
و عين:

فلسيد)0))وفاء))فملتوكل فال ري�سي و)
1) فر فلجدي فقامة ريليني) عنوفنه)ف))
فلدفر) (23243 سيدي عبد فلرحلان)
فلبيضاء)فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)33)نونرب)2323)وفي حي فلور ،)
 23232 (- فأللفة) (31-33 رقم) (2 زنقة)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761237.

926I

مستامنة شامة

EST ENERGIE TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم 142 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم 142 
فلطابق فالول فلناظور، 62333، 

فلناظور فملغرب
EST ENERGIE TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي  
فلعلرفن  فقامة  فلحرمين رقم 9 
فلطابق فلثالث سلوفن فلناظور - 

62333 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21297
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (25
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 EST (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ENERGIE TRANS
بيع)) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملحروقات))و زيوت فلتشحيم
فلغيب) لحساب  ( فلبضائع) نقل 

فلوطني و فلدولي
بيع موف  فلبناء.

حي)) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 9 رقم) فلحرمين  ( فقامة) ( فلعلرفن)
(- فلناظور) سلوفن  فلثالث  فلطابق 

62333)فلناظور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد محلد فشور):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد فؤف  فلنحال):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 53333 (: فشور) محلد  فلسيد 

بقيلة)133) رهم.

 53333 (: فلنحال) فؤف   فلسيد 

بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فشور  محلد  فلسيد 

سلوفن)) (1323 رقم) فلعلرفن  تجزئة 

62333)فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلنحال  فؤف   فلسيد 
شارع عالل بن عبد هللا))رقم)19)فلنا)

ظور)62333)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فشور  محلد  فلسيد 

سلوفن) (1323 رقم) فلعلرفن  تجزئة 

62333)فلناظور فملغرب

عنوفنه)ف)) فلنحال  فؤف   فلسيد 
شارع عالل بن عبد هللا))رقم)19)فلنا)

ظور)62333)فللناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)34) نا ر)

2321)تحت رقم)11.

927I

مكتب أمنزوي

 TANGER SERVICES
LOGISTIQUES
إعالن متعد  فلقرفرفت

مكتب أمنزوي

شارع روسيا إقامة فلنيل بلوك »س» 
رقم 1 ، 93313، طنجة فملغرب

 TANGER SERVICES

LOGISTIQUES »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: طريق 

فلجبل رقم 159 زنقة 23 رقم 3  - - 

طنجة فملغرب .

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.44881

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

2323)تم فتخاذ) 13) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد0 أقلعي فلنوينو فر وس))

فملسيب ن) إلى  إضافة  آد د0  مسيب0 

فألجرين))

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)13:)فلذي  نص على ما لي:)

أربعة) بوفسطة  فلشركة  تسييب   تم 

فلنوينو) إقلعي  فلسيد  هم  منسيب ن 

فلسيد أقلعي فلنوينو) ( محلد سعيد)

نا ر فلسيد أقلعي فلنوينو بدر فلد ن و)

فلسيد0 فلنوينو أقلعي فر وس))

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

37) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238333.

928I

COMPTE A JOUR

BOULAHROUZ SHOP
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

BOULAHROUZ SHOP شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملستقبل 
18 فحدف ن - 62333 فلناظور 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 33) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BOULAHROUZ SHOP

مفوض) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تحويل فألموفل

تاآر فلهوفتف وفإلكسسوفرفت

فستيبف  ملحقات فلهاتف

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)فملستقبل)

فلناظور) (62333 (- فحدف ن) (18

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: محلد بلحروز) ( فلسيد)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

بلحروز عنوفنه)ف)) محلد  ( فلسيد)

بني بويغلارن فلشرقية فحدف ف)  وفر 

62333)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بلحروز عنوفنه)ف)) محلد  ( فلسيد)

بني بويغلارن فلشرقية فحدف ف)  وفر 

62333)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)12) نا ر)

2321)تحت رقم)66.

931I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

CLAgri  سل اكري
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

CLAgri  سل فكري شركة

 ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

عبد فلكريم فلخطابي زنقة فلحسن 

بن فمبارك فقامة فلخطابية  علار0 

ب فلطابق فالول قم 3 آليز 43333 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 31) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

  CLAgri(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

سل فكري.

(- ( ( ( ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلزرفعة.

فملتعلق) فالستيبف  وفلتصد ر  (- ( ( (

باألنشطة فلزرفعية.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلحسن) زنقة  فلخطابي  فلكريم  عبد 

علار0) ( فلخطابية) فقامة  فمبارك  بن 

 43333 3)آليز) ب فلطابق فالول قم)

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 سلوى شاكري)))))))))):))133 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
شاكري))))))))))) سلوى  فلسيد0 

فلحي) عنوفنه)ف)) ( (CHAKRI Selloua

 43333 سيبع) (126 رقم) فلصناعي 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

شاكري))))))))))) سلوى  فلسيد0 

فلحي) عنوفنه)ف)) (CHAKRI Selloua

 43333 سيبع) (126 رقم) فلصناعي 

مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

36) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119233.

932I

mohammedia(accounting

FK GLOBAL SOLUTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

mohammedia(accounting

 HASSANIA EXT BD MOKHTAR

 SOUSSI(N° 2 ETG 1، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FK GLOBAL SOLUTION شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

 BD 75 وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 ANFA(CLOS(DE(PROVENCE 9

 EME(ETAGE(APT(B 108 75 BD

 ANFA(CLOS(DE(PROVENCE 9

 EME(ETAGE(APT(B 108 20370

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.443587

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت) (2323 18) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

 FOUAD ((0( فلسيد) تفويت 

KASSOU 533)حصة فآتلاعية من)

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)

)YOUSSEF LAHMAR((0)بتاريخ)18 

 آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759899.

933I

akassri omar

الو ديجتال
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية
akassri omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb
 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
فلو   جتال شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : تجزئة 

فلسوفني رقم 553 تطوفن - 93333 
تطوفن فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.26251

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 35) نا ر) فملؤرخ في)
فملسؤولية) ذفت  شركة  فلو   جتال 
 23.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن   رهم 
(- تطوفن) (553 رقم) فلسوفني  تجزئة 
93333)تطوفن فملغرب نتيجة الالزمة)
آائحة) عن  فلناآلة  فالقتصا  ة 

كوفيد)19.
و عين:

و) فلجباري  ( سلوى) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))شارع مصر رقم)553)تجزئة)
تطوفن) (93333 تطوفن) فلسوفني 

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
تجزئة) وفي  (2321 35) نا ر) بتاريخ)
 93333 (- تطوفن) (553 فلسوفني رقم)

تطوفن فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بتطوفن)

2321)تحت رقم)128.
936I

هشام عثلاني

نوردكال
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة
مشام عثلاني

شارع علر بن فلخطاب فقامة ماص 
بالوماص 2 فلطابق 3 رقم 77 ، 

93333، طنجة فملغرب
نور كال شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع علر 

بن فلخطاب فقامة ماص بالوماص 2 
رقم 77 - 93333 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

139387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (11

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

نور كال.

فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتصد ر فألحذ ة

تصنيع وتسويق فألحذ ة.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع علر)

بن فلخطاب فقامة ماص بالوماص)2 
رقم)77 - 93333)طنجة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: فكنكاي) عبد هللا  فلسيد 

حصة بقيلة)53.333) رهم للحصة).

فلخاضر) فلحبيب  عبد  فلسيد 

53.333) رهم) حصة بقيلة) (533 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد هللا فكنكاي عنوفنه)ف))
 36 رقم) (1 آندول) فلحسني  فملجلع 

طنجة)93393)طنجة فملغرب.

فلخاضر) فلحبيب  عبد  فلسيد 
رقم) (46 حي بنكيبفن زنقة) عنوفنه)ف))

43)طنجة)93373)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد هللا فكنكاي عنوفنه)ف))
 36 رقم) (1 آندول) فلحسني  فملجلع 

طنجة)93393)طنجة فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (33 بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)235268.

937I

AL ISTICHARYA CONSULTING

LA METROPOLE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING

 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(BENI 21

 MELLAL ، 23500، BENI(MELLAL

MAROC

LA METROPOLE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  رقم  7 

فقامة فلسالم فلطابق فالول  شارع 

عبد فلكريم فلخطابي     - 23533  

بني مالل  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

13831

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (16

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LA (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.METROPOLE

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة فو فلبناء)-تجار0.
 7 ( رقم) ( (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

شارع) ( فالول) فلطابق  فلسالم  فقامة 

عبد فلكريم فلخطابي)))))-)23533))بني)

مالل))فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فملاعي))آلال)):))343)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: ( سعيد) ( حلاني) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: ( ( صالح) ( برحيل) ( فلسيد)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( آلال) ( فملاعي) فلسيد 

  23533 فلصفا) حي  (31 شارع شوقي)

بني مالل))فملغرب.

عنوفنه)ف)) ( سعيد) ( فلسيد حلاني)

فلرقم) (31 بلوك) (32 تجزئة تلكنونت)

11 23533))بني مالل))فملغرب.

فلسيد))برحيل))صالح)))عنوفنه)ف))
تجزئة فلشلس)2)رقم)5 23533))بني)

مالل))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( آلال) ( فملاعي) فلسيد 

 23533 فلصفا) حي  (31 شارع شوقي)

بني مالل))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاريخ) ( مالل) ببني  فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)1329.

938I

QUALICIA CONSULTING

HIP HOP FACTORY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

QUALICIA CONSULTING

 Rue(FARHAT(HACHAD,2ème

 Etage(APPT(N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

  HIP HOP FACTORY

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

مندفرونا زنقة 6 رقم 19 عين فلشق  

- 23463 فلدفرفلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.442313

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم) (2323 29) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

 13.333« أي من) «143.333) رهم»)

عن) »153.333) رهم») إلى)  رهم»)
مع   ون) مقاصة  إآرفء) ( (: طريق)

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761386.

939I

OUR EXPERT

 CABINET MAROC
METRAGE ET CONSEIL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 CABINET MAROC METRAGE

ET CONSEIL شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

 N 7 LOT وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113279

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323  آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 CABINET MAROC METRAGE ET

.CONSEIL
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(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

. MÉTREUR VÉRIFICATEUR

 N 7 LOT(:(عنوفن فملقر فالآتلاعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 43333

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: بن  نون) مرف   فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بن  نون  مرف   فلسيد 
 2 رقم) (32 حي فظهر فلجعيدي زنقة)

طنجة)93363)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بن  نون  مرف   فلسيد 
 2 رقم) (32 حي فظهر فلجعيدي زنقة)

طنجة)93363)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119543.

943I

فئتلانية  فر فملحتسب

»RAMO FLORES «
 » رفمو فلوريس»

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

فئتلانية  فر فملحتسب

39 زنقة لربوير بوركون ، 23343، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

» RAMO FLORES» » رفمو 

فلوريس» شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  53، زفوية 
شارع بن تاشفين و زنقة عريف فألول 

فبن  اسين محلد  - 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)15) نا ر)2323)تم))تحويل))

فملقر فالآتلاعي فلحالي للشركة من)»)

زفوية شارع بن تاشفين و زنقة) (،53

(- ( محلد) فبن  اسين  فألول  عريف 

إلى) فملغرب») فلبيضاء) فلدفر  (23333

فلطابق) فلزرقطوني  شارع  (،231»

فلبيضاء)) فلدفر  ( (23333 (- ( فألول)

فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761378.

944I

ESPANOSANI

ESPANOSANI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ESPANOSANI

13 زنقة فلحرية فلطابق 3 فلشقة 

5 فلدفر فلبيضاء ، 23123، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

ESPANOSANI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 

فلحرية فلطابق 3 فلشقة 5 فلبيضاء - 

23123 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.386477

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر) (2323 37) آنرب) في) فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

رأسلالها) مبلغ  ( (ESPANOSANI

مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 

فلطابق) فلحرية  زنقة  (13 فإلآتلاعي)

فلدفر) (23123 (- فلبيضاء) (5 فلشقة) (3

توقف) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

نشاط فلشركة.

13)زنقة) و حد  مقر فلتصفية ب)

فلحرية فلطابق)3)فلشقة)5)فلبيضاء)-)

23123)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:
فلسيد)0))فلزفهري))عبد فلصا ق و)
عنوفنه)ف))213)شارع عبد فملومن  رج)
ج)5)طابق)2)شقة)7)فلبيضاء)23343 
((0( كلصفي) فملغرب  فلبيضاء) فلدفر 

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761421.
945I

TY CONSULTING

 CAPSTONE AMERICAN
ENGLISH PRIVE SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

 CAPSTONE AMERICAN
 ENGLISH PRIVE SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 213 
 Boulevard(Zerktouni –

 Immeuble(Adelaida- 4ème
 étage- casablanca  20000

.Casablanca(Maroc
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.444935

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)38) آنرب)2323)تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت فلتسلية)-)و)
 LOTISSEMENT, بالعنوفن) فلكائن 
 ATTAOUFIK( 16-18,( IMMEUBLE
 JET BUSINESS CLASS SIDI
 MAAROUF,( BUREAUX( N°8
 ET 9 - CASABLANCA 23523
من) فملسيب  و  (Casablanca( Maroc

 BENZAKOUR فلسيد)0)) طرف 
.Hicham

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761435.

946I

Notaire

 SUPPORT SYSTEMES ET
 SERVICES« SARL PAR ABR

»(S2S SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
 SUPPORT SYSTEMES ET

 SERVICES« SARL(PAR(ABR (S2S
SARL» شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 83، زنقة 
سجللاسة فلشقة 12 فلطابق 6 

بلفد ر - فلدفر فلبيضاء 23333 فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
128357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2334 35) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 SUPPORT SYSTEMES ET
 SERVICES» SARL PAR ABR (S2S

.»SARL
تطوير) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألنظلة فملعلوماتية.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)83،)زنقة)
 6 فلطابق) (12 فلشقة) سجللاسة 
بلفد ر)-)فلدفر فلبيضاء)23333)فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.
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أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

 383 ( (: تويرسة) محلد  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد صالح فلد ن  هبي صقلي):))
373)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
فلسيد عز فلد ن فملغاري إ ري�سي):))
253)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) تويرسة  محلد  فلسيد 
136)رقم) 6)فلعلار0) حي سلار0،)زنقة)
4)حي فملحلدي)23573)فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
فلسيد صالح فلد ن  هبي صقلي)
عنوفنه)ف))إمتدف  فملنصور)1)بلوك)73 
زنقة)1)رقم)36)برنو�سي)23633)فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد عز فلد ن فملغاري إ ري�سي)
 13 58/ب فلشقة) فلعلار0) عنوفنه)ف))
فلرباط) (13383 أكدفل) سبو  زنقة 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) تويرسة  محلد  فلسيد 
حي صنار0،)زنقة)6)فلعلار0)36)رقم)4 
فلدفر فلبيضاء) (23573 حي فملحلدي)

فملغرب
فلسيد صالح فلد ن  هبي صقلي)
عنوفنه)ف))إمتدف  فملنصور)1)بلوك)73 
زنقة)1)رقم)36)برنو�سي)23633)فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2334)تحت رقم)246648.
949I

فئتلانية)»مكتب فلدرفسات كنتوس»)ش.ذ.م.م

LAG CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فلدرفسات كنتوس
13، زنقة وف  زيز، رقم 4، أكدفل 

فلرباط ، 13393، فلرباط فملغرب
LAG(Consulting شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلنهضة 
3، مجلوعة فلشروق، رقم 95، 

مكتب بالطابق فالر�سي. - 13213 
فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
148899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LAG (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.Consulting
مستشار) (: غرض فلشركة بإ جاز)

في فال فر0 وفلتسييب..
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلشروق،) مجلوعة  (،3 فلنهضة)
(- فالر�سي.) بالطابق  مكتب  (،95 رقم)

13213)فلرباط فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 33.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 333 ( (: لكناندي) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد محلد لكناندي عنوفنه)ف))
علار0 فلريان أ،)شقة)13،)حي فلنهضة)

2 13213)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد لكناندي عنوفنه)ف))
علار0 فلريان أ،)شقة)13،)حي فلنهضة)

2 13213)فلرباط فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113353.

953I

CHETTIOUI AHMED

MANAHIL GARGARAT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

chettioui

حي فملسيب0 فلخضرفء,م/ف,شارع 
31,رقم 33 ، 92153، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

MANAHIL GARGARAT شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر فوال  

مسعو  آلاعة موالي عبد فلقا ر  - 

16356 سيدي قاسم فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 16) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MANAHIL GARGARAT

بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالليات فلفالحة ة.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):) وفر فوال )

مسعو  آلاعة موالي عبد فلقا ر))-)

16356)سيدي قاسم فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد قاسم فلزكتاوي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد قاسم فلزكتاوي عنوفنه)ف))
 337 رقم) فلخضرفء) فملسيب0  حي 

16152)بلقصيبي فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد قاسم فلزكتاوي عنوفنه)ف))
 337 رقم) فلخضرفء) فملسيب0  حي 

16152)بلقصيبي فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيبي) بلشرع  فالبتدفئية 

33) آنرب)2323)تحت رقم)436.

951I

FB2H CONSEILS

SMYBAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SMYBAM شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

شفشاون حي فلسالم بومالن  ف س 

- 45153 تنغيب فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8937

فلعام) فلجلع  بلقت�سى 

12) نا ر) في) فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة) رأسلال  رفع  تم  (2321

»7.993.333) رهم») قدره) بلبلغ 

إلى) »2.313.333) رهم») من) أي 

((: طريق) عن  «13.333.333) رهم»)

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بتنغيب) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)13/2021.

952I
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فئتلانية)»مكتب فلدرفسات كنتوس»)ش.ذ.م.م

SOMESTIM
إعالن متعد  فلقرفرفت

مكتب فلدرفسات كنتوس

13، زنقة وف  زيز، رقم 4، أكدفل 

فلرباط ، 13393، فلرباط فملغرب

SOMESTIM »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي 

فلنهضة 1 تكليلي، رقم 5، فلطابق 

فلثالث.  - 13213 فلرباط فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

2323)تم فتخاذ) 25) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

تفويت) فملصا قة على عللية  ما لي:)

فلعربي) فلسيد  باع  حيث  فلحصص،)

مجلوع) من  حصة  (4333 لحلر)

حصصه في فلشركة للسيد كريم عبد)

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  فلوهاب 

A323791(للتعريف رقم

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة فلسيد فلعربي لحلر من مهام)

ف فر0 فلشركة

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد كريم عبد فلوهاب مد ر)

آد د للشركة

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

من) للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 

فلى) فلوحيد  فلشريك  ذفت  ش.ذ.م.م 

ش.ذ.م.م

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)#:)فلذي  نص على ما لي:)

فالسا�سي) فلقانون  على  فملوففقة 

للشركة في شكله فلقانوني فلجد د

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113352.

954I

كومافيد

 SOCIÉTÉ EDIC TRANSPORT
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

كومافيد
13 شارع عبد هللا شفشاوني وآد0 ، 

63333، وآد0 فملغرب
 SOCIÉTÉ EDIC TRANSPORT

 SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1 زنقة 
فالج كولوش وآد0 - 63333 وآد0 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.31177

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2321 29) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
بقال) ( فلحسن) ((0( تفويت فلسيد)
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (333
1.333)حصة لفائد0))فلسيد))0))سليب)

بقال بتاريخ)29) نا ر)2321.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
14) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)155.
955I

FB2H CONSEILS

ASSAFI CAR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ASSAFI CAR  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 42 
تجزئة فلنا ر  - 45333 ورزفزفت 

فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8131

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين) (2321 12) نا ر) فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

بنكو  ان  وسف كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

2321)تحت رقم)36.

956I

س-فطلس

BIG TADDART
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

س-فطلس
فلطابق فالول فلحي فال فري شارع 

فلطائف رقم 41 ، 23333، بني مالل 
فملغرب

BIG TADDART شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
رياض فلسالم  علار0  99  طابق 

فالوسط  رقم  3 - 23333 بني مالل 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
13935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BIG (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TADDART
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري
تجزئة فالرف�سي)

بيع فالرف�سي فلسكنية.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
طابق) ( (99 ( علار0) ( فلسالم) رياض 
بني مالل) (23333 -  3 ( )رقم) فالوسط)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 833 ( (: ( فلعبا�سي فبرفهيم) ( فلسيد)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 233 ( (: حنان) صبوحي  فلسيد0 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلعبا�سي فبرفهيم عنوفنه)ف))
حي غيثة بلوك)5)رقم)26 23333)بني)

مالل فملغرب.
فلسيد0 صبوحي حنان عنوفنه)ف)))
حي غيثة بلوك)5)رقم)26 23333)بني)

مالل فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 صبوحي حنان عنوفنه)ف))
حي غيثة بلوك)5)رقم)26 23333)بني)

مالل فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)57.

957I

sté  VOLAILLES MGHOGHA SARL

BTP RABBAH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

sté  BTP(RABBAH   SARL(AU
حي فلزرقطوني علار0 32 شقة 29 
فلطابق 1 ، 93333، طنجة فملغرب

BTP RABBAH  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلزرقطوني علار0 32 شقة 29 
فلطابق 1  طنجة 93333 طنجة 

.فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
111773
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في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 BTP (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. RABBAH

تركيب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفملتعلقة) فلصناعية  فلكهرباء)

فلتقنية بلا فيها) بالبنا ات وفلكهرباء)

فالنجاز وفلتبكيب وجدمات فالصالح.

شبكة) وتركيب  فلتلفزي  فلتوزيع 

فالتصال

فعلال فلسباكة

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 

 29 شقة) (32 علار0) فلزرقطوني 

طنجة) (93333 طنجة) ( (1 فلطابق)

.فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلرباح) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلرباح  محلد  فلسيد 

شارع) (23 رقم) صالح  بن  فلفقيه 

فلفقيه) (23234 فمللكي) فلجيش 

بنصالح).فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلرباح  محلد  فلسيد 

شارع) (23 رقم) صالح  بن  فلفقيه 

فلفقيه) (23234 فمللكي) فلجيش 

بنصالح).فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238171.

959I

fiducinfo(sarlau

KECHTRIP RESORTS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

KECHTRIP RESORTS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم ب12 

فقامة فجو0 شارع حسن 2 مرفكش - 

43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.KECHTRIP RESORTS

إ فر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلفنا ق و ور فلضيافة.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم ب12 

فقامة فجو0 شارع حسن)2)مرفكش)-)

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد))فلصنهاجي فلغالي):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد))فلصنهاجي فلغالي عنوفنه)ف))

تاركة) (44 رقم) فلهارو�سي  تجزئة 

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد))فلصنهاجي فلغالي عنوفنه)ف))

تاركة) (44 رقم) فلهارو�سي  تجزئة 

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119664.

963I

MCG

ديوكيوري
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  وكيوري شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فمللك 

فملسمى بلبكار 81، بلوك س، فلطابق 

فلثاني، فلشقة رقم 8 - 43333 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

  وكيوري.

إستغالل (:  غرض فلشركة بإ جاز)

في إطار فلتسييب) و تشغيل و إ فر0،) (

فملباشر0)) فإل فر0  إطار  في  أو  فلحر 

لجليع أنوفع فملطاعم و محالت بيع)

فلخفيفة) وفلوآبات  (، فملشروبات)

فلشوفء) وغرف  (، فلبيتزف) ومطاعم  (،

وفلكافيتب ات.

فمللك) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فملسمى بلبكار)81،)بلوك س،)فلطابق)

 43333  -  8 رقم) فلشقة  فلثاني،)

مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: بيفيالكوف) ماريزف  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد0 ماريزف بيفيالكوف عنوفنه)ف))

فلقا ر،) عبد  موالي  ضبا�سي،) رب 

فلرقم)133 43333)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 ماريزف بيفيالكوف عنوفنه)ف))

فلقا ر،) عبد  موالي  ضبا�سي،) رب 

فلرقم)133 43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119618.

961I

MCG

ليدي جو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ليدي آو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
عالل فلفا�سي، فلعلار0 12، فلشقة 
رقم 5، سين - 4333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
113347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
ليدي) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

آو.
كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
و) فلتصد ر  فملفروشة،) فلشقق 

فالستيبف ....
شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلشقة) (،12 فلعلار0) فلفا�سي،) عالل 
رقم)5،)سين)-)4333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

فريد ريك) آوفن  أطالي  فلسيد0 
133) رهم) 53)حصة بقيلة) ( (: روث)

للحصة).
لوبيناي) كينو  و  برون  فلسيد 
 53 ( (: سانت رف  كون كريكوري آيل)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فريد ريك) آوفن  أطالي  فلسيد0 
الآارت) زنقة  (1 عنوفنه)ف)) روث 

33833)بور و فرنسا.
لوبيناي) كينو  و  برون  فلسيد 
آيل) كريكوري  رف  كون  سانت 
 33833 الآارت) زنقة  (1 عنوفنه)ف))

بور و فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فريد ريك) آوفن  أطالي  فلسيد0 
الآارت) زنقة  (1 عنوفنه)ف)) روث 

33833)بور و فرنسا.

لوبيناي) كينو  و  برون  فلسيد 
آيل) كريكوري  رف  كون  سانت 
 33833 الآارت) زنقة  (1 عنوفنه)ف))

بور و فرنسا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119594.
964I

CAFIGEC

FERROVIA MAINTENANCE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 FERROVIA MAINTENANCE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 528, 
زنقة كلليلة بوركون - 23133 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.299421

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2319 29) آنرب) في) فملؤرخ 
 FERROVIA MAINTENANCE حل)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
رأسلالها) مبلغ  فلوحيد  فلشريك 
مقرها) وعنوفن  133.333) رهم 
فإلآتلاعي)528,)زنقة كلليلة بوركون)
- 23133)فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة)

ألزمة مالية و فقتصا  ة.
و عين:

فلسيد)0))ناجي))فروش و عنوفنه)ف))
زنقة) ج  مجلوعة  فملنار  تجزئة  (9
فلدفر فلبيضاء) (23133 ( بوزنيكة فنفا)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
(,528 وفي) (2319 29) آنرب) بتاريخ)
زنقة كلليلة بوركون)-)23133)فلدفر)

فلبيضاء)فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

فربف ر)2323)تحت رقم)732138.
965I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE F Z IMMO
إعالن متعد  فلقرفرفت

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE F Z IMMO »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: تجزئة س 
2/145 مكتب 1 تجزئة فلعنرب0 طريق 
عين سلن زوفغة فلعليا  - 33333 

فاس  فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.58675

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)34)نونرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
ال) إبرفء) مة  فلشركة  شركاء) أعطى 
رآعة فيه لللسيب ن فلسيدفن آلال)

زعيم و محلد رضا زعيم
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
باع كل من فلسيد0 فلغالية فلعيدي،))
فلسيد آلال) ( فلسيد حسن زعيم،)
و فلسيد) فلسيد0 هدى زعيم،) زعيم،)
محلد رضا زعيم آليع حصصهم و)
831,84)حصة لسيد صالح) فلتي هي)

  ن فلحاتمي.
قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
إستقال كل من آلال زعيم و محلد)
كلسيبفن) منصبيهلا  من  زعيم  رضا 
لشركة وتم تعيين فلسيد صالح   ن)

فلحاتمي عوضا منهلا))
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
مساهلات شركاء)في شركة هي كتالي):)
-1)فطومة زعيم ب).4204,00) رهم)
4204,00) رهم) زعيم ب) مريم  (- (2

4204,00) رهم) عتيقة زعيم ب) (3-
4204,00) رهم) لطيفة زعيم ب) ( (4-
-5)صالح   ن فلحاتمي ب)83184.33 

 رهم))
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
 1333 من) مكونة  فلشركة  رأسلال 
فطومة) (1- (: كتالي) مقسلة  حصة 
زعيم) مريم  (2- حصة) (42.34 زعيم)
42.34)حصة)-3)عتيقة زعيم)42.34 
حصة)-4))لطيفة زعيم)42.34)حصة)
-5)صالح   ن فلحاتمي)831.84)حصة))
بند رقم)8:)فلذي  نص على ما لي:)
تم تعيين فلسيد صالح   ن فلحاتمي)

)لشركة لفتب0 غيب محدو 0
ً
مسيبف

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)248/021.
966I

mohammedia(accounting

FK GLOBAL SOLUTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

mohammedia(accounting
 HASSANIA EXT BD MOKHTAR
 SOUSSI(N° 2 ETG 1، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
FK GLOBAL SOLUTION شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

 BD 75 و عنوفن مقرها فالآتلاعي
 ANFA(CLOS(DE(PROVENCE 9
 EME(ETAGE(APT(B 108 75 BD
 ANFA(CLOS(DE(PROVENCE 9
 EME(ETAGE(APT(B 108 20370

. CASABLANCA
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.443587

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)18) آنرب)2323)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك)
»شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد»)

فملحدو 0».
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759899.
967I

ZAMOF

ZAMOF
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ZAMOF
13 زنقة فحلد فملجاطي فقامة فاللب 
طابق 1 رقم 8 فملعاريف ، 23333، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
ZAMOF شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 
فحلد فملجاطي فقامة فاللب طابق 
1 رقم 8 فملعاريف - 23333 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485353
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ZAMOF
فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.
زنقة) (13 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
طابق) فاللب  فقامة  فملجاطي  فحلد 
فلدفر) (23333 (- فملعاريف) (8 رقم) (1

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 953 ( (: فلزعرفط) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 53 ( (: فلزعرفط) فاطلة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد فلزعرفط عنوفنه)ف))
رقم)451)تجزئة فملكانسة)2)بوسكور0)

27182)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

فلزعرفط) فاطلة  فلسيد0 
تجزئة فملكانسة) (451 رقم) عنوفنه)ف))

فلبيضاء) فلدفر  (27182 بوسكور0) (2

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فلزعرفط عنوفنه)ف))
رقم)451)تجزئة فملكانسة)2)بوسكور0)

27182)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)763983.

969I

موروكو كومبتونس فكاونت

STE LAPAMAJU SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

موروكو كومبتونس فكاونت

شقة 17 فلطابق 4 برج منار0 2 

مدجل ف شارع عبد فلكريم فلخطابي 

، 43333، مرفكش فملغرب

STE LAPAMAJU SARL  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فيال رقم 

23 حي فلكثبان - 44333 فلصوير0 

فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1793

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2321)تم فإلعالم) 38) نا ر) فملؤرخ في)

 FREDERIQUE فلشريك) بوفا0 

توزيع) و  (DENISE DELEMAR

لرسم) (
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه 

 2316 27) ونيو) في) فملؤرخ  فإلرفثة 

بالشكل فألتي):

 JULIETTE FANNY فلسيد)0))

DEFLANDRE((،((2.325)حصة).

   BERTRAND فلسيد)0))

 JACQUES( DEFLANDRE( ( ،( ( 775

حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)21.

973I

CRI MEKNES

STE  VIKASH S.A.R.L 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE  VIKASH(S.A.R.L  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 51 

تجزئة فلفتح 2 توالل  - 53333 

مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

 51941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

  STE ( (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

. VIKASH S.A.R.L

أعلال) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

بناء)متنوعة،)بيع موف  بناء..
رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 53333 (- ( توالل) (2 تجزئة فلفتح) (51

مكناس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: بوقطيبة) أكرم  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: بوقطيبة) عدل  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بوقطيبة  أكرم  فلسيد 

 53333  1 توالل) (124 علر0) (7 شقة)

مكناس فملغرب.

عنوفنه)ف)) بوقطيبة  عدل  فلسيد 
رقم)51)تجزئة فلفتح)2)توالل))53333 

مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بوقطيبة  أكرم  فلسيد 

 53333  1 توالل) (124 علر0) (7 شقة)

مكناس فملغرب

عنوفنه)ف)) بوقطيبة  عدل  فلسيد 
رقم)51)تجزئة فلفتح)2)توالل))53333 

مكناس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)199.

971I

nabiq(mohammed

IKBAL AMINE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC

IKBAL AMINE شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مرآب 
أر�سي في مركز لوت أرآانا فلتجاري 

فلقد م  فوال  عيا  - 23333  بني 

مالل فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

13913
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323 15) ونيو)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 IKBAL(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.AMINE

مطور) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أرض ومبنى تجاري

مطور عقارفت

تاآر تجزئة ملوف  فلبناء.

مرآب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

أر�سي في مركز لوت أرآانا فلتجاري)

بني) ( (23333 (- عيا ) فوال   ( فلقد م)

مالل فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)فملغرب سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.000.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

((: فقبال) محلد  فا د  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (23.333

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فقبال) محلد  فا د  فلسيد 

عنوفنه)ف))ضحى فالمل علار0)53)رقم)

4 23333)بني مالل فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فقبال) محلد  فا د  فلسيد 

عنوفنه)ف))ضحى فالمل علار0)53)رقم)

4 23333)بني مالل فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)19) نا ر)

2321)تحت رقم)66.

972I

JADAOUI CONSEIL

INDUSPLAST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

JADAOUI CONSEIL
34 شارع طرفبلس فلطابق فالول رقم 

2 ، 2333، فلدفر فلبيضاء فملغرب
INDUSPLAST شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
 21BIS BD وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 DE LA GIRONDE CASABLANCA
.- 20000 CASABLANCA(MAROC

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.283255
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 12) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.133.333) رهم»)
 1.233.333« إلى) «133.333) رهم»)
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761323.
974I

MEH EXPERTISE

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE*
OUARGA RAHIK *SIOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

MEH EXPERTISE
48 زنقة فملحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال جريبكة ، 25323، جريبكة 

فملغرب
 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE*

OUARGA(RAHIK *SIOR  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 16 
تعاونية فلسالم حي فألمل  - 25333 

جريبكة فملغرب.
وفا0 شريك

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1397

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2321)تم فإلعالم) 37) نا ر) فملؤرخ في)

)محلد وركة و توزيع) بوفا0 فلشريك)

لرسم) (
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه 

 2323 17) وليوز) في) فملؤرخ  فإلرفثة 

بالشكل فألتي):

 292 ( (، ( وركة) حسن  فلسيد)0))

حصة).

((، ( عبد فلرحلان وركة) فلسيد)0))

291)حصة).

فلسيد)0))فطومة))فلساقي))،))125 

حصة).

 146 ( (، ( وركة) سهام  فلسيد)0))

حصة).

 146 ( (، ( وركة) حنان  فلسيد)0))

حصة).

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)29.

975I

AGS CONSEIL

KOLA FOOD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

KOLA FOOD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 زنقة 

فلحرية فلطابق 3 فلشقة 5 - 23123 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 KOLA (: فإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.FOOD
تسييب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
محالت فلحلويات وفملخابز وفملطاعم)

وفلوآبات فلخفيفة.
زنقة) (13 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 23123 - 5 3)فلشقة) فلحرية فلطابق)

فلدفرفلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 233.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) بوزوبع  سامي  فلسيد 
 39 رقم) (43 زنقة) بوشنتوف   رب 
فلدفرفلبيضاء) (23123 فلبيضاء)

فملغرب.
فلسيد0 صابرين بنيس عنوفنه)ف))
فألحباس) فلكباص  فلفقيه  زنقة  (14
فلدفرفلبيضاء) (23123 فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) بوزوبع  سامي  فلسيد 
 39 رقم) (43 زنقة) بوشنتوف   رب 
فلدفرفلبيضاء) (23123 فلبيضاء)

فملغرب
فلسيد0 صابرين بنيس عنوفنه)ف))
فألحباس) فلكباص  فلفقيه  زنقة  (14
فلدفرفلبيضاء) (23123 فلبيضاء)

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ ( فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 
 18) نا ر)2321)تحت رقم)761497.
977I

Bennani(&(Associes

 FABERNOVEL MAROC
فابيبنوڤيل ماروك

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،

Casablanca(Maroc
 Fabernovel(Maroc
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فابيبنوڤيل ماروك شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة 

سلية، إقامة شهرزف  3، فلطابق 

فلخامس، فلرقم 22، بامليي - 23343 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

484975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 17) وليوز)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

فابيبنوڤيل) (Fabernovel( Maroc

ماروك.

وكالة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

في) وفلدعم  وفملشور0  فالبتكار  في 

وتطوير) (، فلرقلية) فالستبفتيجية 

(، وفلجوفل) فلويب  منتجات  وإصدفر 

فمللتلكات) وتأآيب آليع  وبيع  وشرفء)

فملنقولة وغيب فملنقولة فملتعلقة بغرض)

مرتبط) نشاط  أي  وكذلك  فلشركة 

بشكل مباشر أو غيب مباشر بالغرض)

فالآتلاعي..
زنقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلطابق) (،3 شهرزف ) إقامة  سلية،)

 23343 22،)بامليي)-) فلخامس،)فلرقم)

فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:

((: ( مونا ) فابيبنوڤيل  ( فلشركة)

133) رهم) بقيلة) حصة  (7.833

للحصة).

فلسيد أمين برف 0)):))2.233)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

مونا )) فابيبنوڤيل  فلشركة 
الزفر) سان  زنقة  (44-48 عنوفنه)ف))

75339)باريس فرنسا.

عنوفنه)ف)) ( برف 0) أمين  فلشركة 
زنقة سارية فبن زنيم،)إقامة شهرزف ،)

فلبيضاء) فلدفر  (23343  29 فلشقة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

ناآيت) رف لوند  بوريس  فلسيد 

باريس)  و سانت فيلفرفن عنوفنه)ف))

75339)باريس فرنسا
فلسيد أمين برف 0))عنوفنه)ف))زنقة)

شهرزف ،) إقامة  زنيم،) فبن  سارية 

فلبيضاء) فلدفر  (23343  29 فلشقة)

فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ ( فلبيضاء) بالدفر   فلتجارية 

 31) آنرب)2323)تحت رقم)484975.

978I

MEH EXPERTISE

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
*OUARGA RAHIK *SIOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة فملحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال جريبكة ، 25323، جريبكة 

فملغرب

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

OUARGA(RAHIK *SIOR*  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 16 

تعاونية فلسالم حي فألمل - 25333 

جريبكة فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1397

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2321 37) نا ر) فملؤرخ في)
رفهق) مسيب آد د للشركة فلسيد)0))

لوفا0) تبعا  وحيد  كلسيب  فبرفهيم 

فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)29.
983I

فلبشيب فلفا�سي

 BOULANGERIE PATISSERIE
BENAMAR

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

حل شركة

فلبشيب فلفا�سي
43 شارع سيدي فلبخاري فلشقة 3 ، 

933333، طنجة فملغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE

BENAMAR شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فيصل عبد فلعزيز رقم 89 مكرر - 
93333 طنجة  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.73825
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
2323)تقرر حل) 24) آنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
 BOULANGERIE فلوحيد) فلشريك 
مبلغ) ( (PATISSERIE BENAMAR
وعنوفن) 53.333) رهم  رأسلالها)
مقرها فإلآتلاعي شارع فيصل عبد)
فلعزيز رقم)89)مكرر)-)93333)طنجة))

فملغرب نتيجة ل):)فملنافسة).
شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
(- مكرر) (89 فلعزيز رقم) فيصل عبد 

93333)طنجة فملغرب.)
و عين:

فلد ن)) نور  ( ( أقريروط) فلسيد)0))
و عنوفنه)ف))شارع فيصل عبد فلعزيز)
رقم)89)مكرر)93333)طنجة))فملغرب))

كلصفي))0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
شارع) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

فيصل عبد فلعزيز رقم)89)مكرر

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238145.

981I

أحلد فلفرفوي

STE AMGAR BENKHADRA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

أحلد فلفرفوي

33  رب فمليتب ص ب 345 صفرو ، 

31333، صفرو فملغرب

  STE AMGAR BENKHADRA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1/96 

تجزئة فألحباس حبونة  - 31333 

صفرو فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 32) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. AMGAR BENKHADRA

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة-مفوض تجاري.

 96/1 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 31333 (- ( حبونة) فألحباس  تجزئة 

صفرو فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
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 1.333 ( (: فلسيد محلد بنخضر0)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد بنخضر0 عنوفنه)ف))
96/1)تجزئة فألحباس حبونة))31333 

صفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد بنخضر0 عنوفنه)ف))
96/1)تجزئة فألحباس حبونة))31333 

صفرو فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

2321)تحت رقم)20/21.

982I

sté  VOLAILLES MGHOGHA SARL

PRET A PORTER TAAHIL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

  sté   PRET(A(PORTER(TAAHIL
SARL

حي فلزرقطوني علار0 32 شقة 29 
فلطابق 1 ، 93333، طنجة فملغرب

PRET A PORTER TAAHIL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 
فلزرقطوني علار0 32 شقة رقم 29 
فلطابق 1 - 93333 طنجة .فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111637
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 29) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PRET (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.A PORTER TAAHIL
تصد ر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفستيبف  فألنسجة وفملالبس.)

فلقيام بجليع فلعلليات فملنقولة)
وفلتجارية) فملالية  فلصناعية،)

فملساهلة في تنلية فلشركة.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 29 شقة رقم) (32 فلزرقطوني علار0)

فلطابق)1 - 93333)طنجة).فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد))بدر فلسروخي):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
 533 ( (: فلسيد0)))سلية فلسروخي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فلسروخي  بدر  ( فلسيد)
طنجة) (93333 فلصغيب0) فمغوغة 

.فملغرب.
فلسروخي) سلية  ( فلسيد0)
 93333 فمغوغة فلصغيب0) عنوفنه)ف))

طنجة).فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلسروخي  بدر  فلسيد 
طنجة) (93333 فلصغيب0) فمغوغة 

.فملغرب
فلسروخي) سلية  ( فلسيد0)
 93333 فمغوغة فلصغيب0) عنوفنه)ف))

طنجة).فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)237986.

983I

مكتب فلتوتيق

PRO FAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

مكتب فلتوتيق
فقامة  اسلينة 3 زنقة فبن فلعريف 
مكتب 5 فلطابق 2 فملعاريف فلدفر 
فلبيضاء، 23133، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 PRO FAD

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلدفر 
فلبيضاء، رقم 68، زنقة محلد 

فلد وري  - 23113 فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 33) آنرب) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «13.833.333) رهم»)
«233.333) رهم»)إلى)»11.333.333 
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761614.

984I

فحلي مو�سى

DECORATION AL AROUIT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فحلي مو�سى
حي فوال  فبرفهيم زنقة 14 ، 62533، 

فلناظور فملغرب
  DECORATION AL AROUIT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 
فملجهد ن فلعروي - 62553 فلناظور 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
21293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 16) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. DECORATION AL AROUIT
غرض فلشركة بإ جاز):)فلنجار0

بيع فالثاث فملنزلية
فلتصد ر و فالستبف .

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلناظور) (62553 (- فملجهد ن فلعروي)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فحلد) بلخريف  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 1333 (: فحلد) بلخريف  فلسيد  (

بقيلة)133) رهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) فحلد  بلخريف  فلسيد 
62553)فلناظور) ( حي فملسيب0 فلعروي)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فحلد  بلخريف  فلسيد 
62553)فلناظور) ( حي فملسيب0 فلعروي)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)3829.

985I

فئتلانية))فلخرب0

DRESTATIS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية  فلخرب0
49  زنقة  فملد نة ، 26133، برشيد 

فملغرب
DRESTATIS  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فرض 
فلسوق شارع محلد فلخامس  - 

26133 برشيد فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

14513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. DRESTATIS

غرض فلشركة بإ جاز):)فستشارفت))

مالية.

فرض) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- ( فلخامس) محلد  شارع  فلسوق 

26133)برشيد فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( سفيان) بدفع  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بدفع سفيان))عنوفنه)ف))18 

فلدفر) (23413 ( زنقة كليزي فلوفزيس)

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلسيد عرفاوي هشام)

26)شارع فلحرية حي فملغرب فلجد د))

26133)برشيد فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بربشيد) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)47.

986I

مكتب فالستاذ زفهدي عبدفلعزيز موثق

FEDALA FOOD’S
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

مكتب فالستاذ زفهدي عبدفلعزيز 

موثق

فلدفر فلبيضاء شارع 2 مارس زنقة 

فمستب فم علار0 6 فلرقم 6 - فلطابق 

2 ، 23493، فلدفر فلبيضاء فملغرب

FEDALA FOOD’S »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فملحلد ة 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي 
رقم 166 - 28815 فملحلد ة فملغرب.

»مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.3159

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)22) ونيو)2323

فألسا�سي) فلنظام  مالءمة  تقرر 

((- فلقانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تغييب فملقر فالآتلاعي للشركة من:)

فلصناعية) فملنطقة  فملحلد ة  (*

فلجنوب فلغربي بقعة رقم)165-166.

إلى

فلصناعية) فملنطقة  فملحلد ة  (*

فلجنوب فلغربي بقعة رقم)166.
فلقانون) وصياغة  تعد ل  تم  (-

عقد) بلقت�سى  للشركة،) فألسا�سي 

عرفي مؤرخ بتاريخ)13)نونرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)16)نونرب)

2323)تحت رقم)1518.

988I

مستأمنة فملتنبي لللحاسبة

CHAMSSI DE CHANGE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

مستأمنة فملتنبي لللحاسبة

133 شارع فملتنبي فلطابق 2 ، 

23333، بني مالل فملغرب

 CHAMSSI DE CHANGE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 123 شارع 

فملتنبي بني مالل - 23333 بني مالل 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2549

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 12) نا ر) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

 CHAMSSI DE فلوحيد) فلشريك 

 533.333 )مبلغ رأسلالها) (CHANGE

 123  رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي)

بني) (23333 (- شارع فملتنبي بني مالل)

:)عدم فلقدر0) مالل فملغرب نتيجة ل)

على فملنافسة.

وحد  مقر فلتصفية ب)123)شارع)

بني مالل) (23333 (- فملتنبي بني مالل)

فملغرب.)

و عين:

و) شل�سي  ( سعيد) فلسيد)0))

عنوفنه)ف)) وفر فوال  عبو فوال   وسف)

فوال  سعيد لوف  قصبة تا لة)23353 

((0( كلصفي) فملغرب  تا لة  قصبة 

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية ببني مالل))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)62.

989I

zarkal(&(associés

NCI MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

zarkal & associés

131 شارع عبد فملومن فلطابق 6 رقم 

22 ، 23133، فلدفر فلبيضاء فملغرب

NCI MAROC شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي : 41 شارع 
فلزرقطوني فقامة فالستقرفر فلطابق 
5 فملكتب 17 - 3333 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.418995

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 11) آنرب) فملؤرخ في)
NCI MAROC)شركة ذفت فملسؤولية)
 533.333 رأسلالها) مبلغ  فملحدو 0 
 41 فإلآتلاعي)  رهم وعنوفن مقرها 
فالستقرفر) فقامة  فلزرقطوني  شارع 
فلدفر) (3333  -  17 فملكتب) (5 فلطابق)
فلبيضاء)فملغرب نتيجة لليس لشركة)

في نشاط.
و عين:

و) فلكتاري  ( معز) فلسيد)0))
عنوفنه)ف))213)شارع عبد فملومن ط)4 
3333)فلدفر فلبيضاء)فملغرب كلصفي)

)0))للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية)
بتاريخ)11) آنرب)2323)وفي)41)شارع)
فلطابق) فالستقرفر  فقامة  فلزرقطوني 
فلدفر فلبيضاء) (3333  -  17 فملكتب) (5

فملغرب.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761795.
993I

AMOURI CONSULTING

 TRADING MAROCAIN DU
NORD - TRAMANORD

إعالن متعد  فلقرفرفت

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 TRADING MAROCAIN DU

NORD - TRAMANORD  »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فلحي 
فلصناعي سيدي فبرفهيم محج 831 - 

-  فاس فملغرب.
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»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.15157
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
2323)تم فتخاذ) 15) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فملرحوم) فلوحيد  فملسيب  وفا0  معا نة 
بنعبدهللا فلشاوني  فؤف    فمحلد 

)و تشطيبه من فلسجل فلتجاري
على) فلذي  نص  (:2 رقم) قرفر 
للشركة)) تعيين مسيب ن آد   ما لي:)
آليع) ومنحهم  ( محدو 0) غيب  ملد0 
فلسلط فملشار إليها في فلفصل)14)من)
فلسيد) (: للشركة) فالسا�سي  فلقانون 
فلسيد ف ريس فلشاوني) علي بربيش،)
ف ريس) محلد  فلسيد  بنعبدهللا،)
فلشاوني) فمينة  فلسيد0  و  باآدوب 

بنعبدهللا..
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:35 رقم) بند 
آد ) مسيب ن  تعيين  تم  ما لي:)
ومنحهم) ( ملد0 غيب محدو 0) ( للشركة)
آليع فلسلط فملشار إليها في فلفصل)
(: للشركة) فلقانون فالسا�سي  من  (14
ف ريس) فلسيد  بربيش،) علي  فلسيد 
محلد) فلسيد  بنعبدهللا،) فلشاوني 
فمينة) فلسيد0  و  باآدوب  ف ريس 

فلشاوني بنعبدهللا..
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)89.

991I

MEH EXPERTISE

AJIAL TEC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة فملحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال جريبكة ، 25323، جريبكة 

فملغرب
AJIAL TEC  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 1311 
تجزئة فلفتح فلطابق فلسفلي - 

25333 جريبكة فملغرب.
تغييب نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.6243

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2323 15) آنرب) في) فملؤرخ 
»فلتبكيب) من) فلشركة  نشاط  تغييب 
»فملساعد0) إلى) وفلصيانة فلصناعية»)
في فلصحة وفلسالمة وفلبيئة-أشغال)

مختلفة))وفلبناء-فلتجار0».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)23.
993I

هشام عثلاني

SOTRAYOUB SARL AU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مشام عثلاني
شارع علر بن فلخطاب فقامة ماص 

بالوماص 2 فلطابق 3 رقم 77 ، 
93333، طنجة فملغرب

SOTRAYOUB SARL AU شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 
علر بن فلخطاب ماص بالوماص 2 
فلطابق 3 رقم 77 - 93333 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

133327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (13
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOTRAYOUB SARL AU
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملحلي و فلدولي للبضائع).

فلرب د فلسريع.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 2 علر بن فلخطاب ماص بالوماص)

طنجة) (93333  -  77 رقم) (3 فلطابق)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

ف وب) فلسالم  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فلكوشة زنقة)161)رقم)

12)طنجة)93393)طنجة فملغرب.

عنوفنه)ف)) ف وب  حلز0  فلسيد 

تجزئة عوفطف)1)قطعة رقم)52)ط)2 

رقم)4)طنجة)93343)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

ف وب) فلسالم  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فلكوشة زنقة)161)رقم)

12)طنجة)93393)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

33) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)236697.

994I

CHETTIOUI AHMED

SANAIDA TRAV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي فملسيب0 فلخضرفء,م/ف,شارع 

31,رقم 34 ، 92153، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

SANAIDA TRAV شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي بيطات 

,و ف  ة فلزهور رقم 42 مكرر - 

16152 مشرع بلقصيبي فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SANAIDA TRAV

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة للبناء.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

بيطات),و ف  ة فلزهور رقم)42)مكرر)

- 16152)مشرع بلقصيبي فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد نور فلد ن سنيد0):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد نور فلد ن سنيد0 عنوفنه)ف))

 42 رقم) فلزهور  ,و ف  ة  بيطات) حي 

16152)مشرع بلقصيبي فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد نور فلد ن سنيد0 عنوفنه)ف))

 42 رقم) فلزهور  ,و ف  ة  بيطات) حي 

16152)مشرع بلقصيبي فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيبي) بلشرع  فالبتدفئية 

14) نا ر)2321)تحت رقم)17.

996I
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ب.)ميد لالستشارفت

تاومات كار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ب. ميد لالستشارفت
21 زنقة 53 حي فلكندي فلناظور ، 

62333، فلناظور فملغرب
تاومات كار  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 
فبوعجاآا فلناظور  - 62333 

فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21269
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 فربف ر) (35
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)تاومات)

كار).
شركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لكرفء)فلسيارفت بدون فلسائق.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فبوعجاآا فلناظور))-)62333)فلناظور)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.253 ( (: فلريفي) محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 1.253 ( (: فلريفي) وهيبة  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلريفي) فلوهاب  عبد  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.253 ( (:

للحصة).
 1.253 ( (: فلريفي) عصام  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 1253 (: فلريفي) محلد  فلسيد  (

بقيلة)133) رهم.

 1253 (: فلريفي) وهيبة  فلسيد0 

بقيلة)133) رهم.

(: فلريفي) فلوهاب  عبد  فلسيد 

1253)بقيلة)133) رهم.

 1253 (: فلريفي) عصام  فلسيد 

بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد فلريفي عنوفنه)ف))حي)

فبوعجاآا))62333)فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلريفي  وهيبة  فلسيد0 
فلناظور) (62333 ( فبوعجاآا) حي 

فملغرب.

فلريفي) فلوهاب  عبد  فلسيد 

 62333 ( فبوعجاآا) حي  عنوفنه)ف))

فلناظور فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلريفي  عصام  فلسيد 
فلناظور) (62333 ( فبوعجاآا) حي 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فلريفي عنوفنه)ف))حي)

فبوعجاآا))62333)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالناضور) فالبتدفئية 

 وليوز)2323)تحت رقم)1349.

997I

GREEN SUD TRAVAUX GENERAUX

 GREEN SUD TRAVAUX
GENERAUX

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

 GREEN SUD TRAVAUX

GENERAUX

 BLOC 5  N° 17 HAY(ESSALAM

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 GREEN SUD TRAVAUX

GENERAUX شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 13 سيدي 

 فو  - 45333 ورزفزفت فملغرب

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.13193

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)31) آنرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

ورزفزفت) (45333 (- سيدي  فو ) (13»

(- فلوحد0) حي  (1345« إلى) فملغرب»)

45333)ورزفزفت))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بورزفزفت)

2321)تحت رقم)39.

1333I

مكتب فالستاذ زفهدي عبدفلعزيز موثق

NH BUILDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب فالستاذ زفهدي عبدفلعزيز 

موثق

فلدفر فلبيضاء شارع 2 مارس زنقة 

فمستب فم علار0 6 فلرقم 6 - فلطابق 

2 ، 23493، فلدفر فلبيضاء فملغرب

NH BUILDING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلدفر 

فلبيضاء-أنفا، حي فملعاريف، 13 

زنقة فحلد فملجاطي إقامة آبال 

فاللب فلطابق فألول رقم 8. - 23333 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

485863

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (27

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 NH (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.BUILDING

فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.

فلدفر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلبيضاء-أنفا،)حي فملعاريف،)13)زنقة)

فاللب) آبال  إقامة  فملجاطي  فحلد 

8. - 23333)فلدفر) فلطابق فألول رقم)

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد هشام  وماني):))533)حصة)

بقيلة)50.000,00) رهم للحصة).

 533 ( (: فلد ن وفتيت) فلسيد نور 

50.000,00) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) هشام  وماني  فلسيد 

تجزئة) ( فلشق،) عين  فلبيضاء،) فلدفر 

 515 ( رقم) طاح،) شارع  (،3 عثلان)

23152)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

فلسيد نور فلد ن وفتيت عنوفنه)ف))

إقامة) فلسبع،) عين  فلدفرفلبيضاء،)

رقم) (14 علار0)  فريس،)  ار فلسالم،)

5 23253)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) هشام  وماني  فلسيد 

تجزئة) ( فلشق،) عين  فلبيضاء،) فلدفر 

 515 ( رقم) طاح،) شارع  (،3 عثلان)

23152)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

فلسيد نور فلد ن وفتيت عنوفنه)ف))

إقامة) فلسبع،) عين  فلدفرفلبيضاء،)

رقم) (14 علار0)  فريس،)  ار فلسالم،)

5 23253)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761626.

1332I
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فئتلانية فلجوهر0

GEANTBAT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فلجوهر0
فلرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

آليلة فلطابق فلثاني ، 25333، 
جريبكة فملللكة فملغربية

GEANTBAT شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 111 

فلطابق فلثالث بلوك ر شارع 23  
غشت فلنهضة - 25333 جريبكة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GEANTBAT
فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعلار0 و فالشغال فلعلومية
فملبيدفت) و  فلتنضيف  موف   بيع 

D 4فلحشرية و
فلتجار0.

 111 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
  23 شارع) ر  بلوك  فلثالث  فلطابق 
جريبكة) (25333 (- فلنهضة) غشت 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (5.333 ( (: فلسيد زهر علر)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

 177 عنوفنه)ف)) علر  زهر  فلسيد 
فلزيتونة) تجزئة  فلشطر2) (2 بلوك)

25333)جريبكة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 177 عنوفنه)ف)) علر  زهر  فلسيد 
فلزيتونة) تجزئة  فلشطر2) (2 بلوك)

25333)جريبكة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)19.

1333I

fiducinfo(sarlau

AIBO TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
AIBO TRAVAUX شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

محلد فلسا س فقامة مريم علار0 
34 شقة رفم 23 فلطابق فالول 
مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113249
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 31) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AIBO (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.TRAVAUX
أعلال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءفت.

شارع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

محلد فلسا س فقامة مريم علار0)34 

شقة رفم)23)فلطابق فالول مرفكش)-)

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 53.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد كريم بوهيوفي):))253)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

((: علي) فرقية  ف ت  هشام  فلسيد 

253)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) بوهيوفي  كريم  فلسيد 

فرنسا)84173)مونتوكس فرنسا.

علي) فرقية  ف ت  هشام  فلسيد 
فلزيتون) برج  فملحاميد  عنوفنه)ف))

 43333 مرفكش) (19 شقة) (31 علار0)

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) بوهيوفي  كريم  فلسيد 

فرنسا)84173)مونتوكس فرنسا

علي) فرقية  ف ت  هشام  فلسيد 
فلزيتون) برج  فملحاميد  عنوفنه)ف))

 43333 مرفكش) (19 شقة) (31 علار0)

مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119496.

1334I

STE FIDLAMIAE SARL

E.H INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس 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

 E.H INVEST

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة سال 

فلجد د0 رقم 981 فلطابق فألر�سي 

حصين  - 11333 سال فلجد د0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

32713

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 E.H (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.INVEST

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فإلنعاش)

فلعقاري.

فملثلتل) فلعقاري  فإلستتلار  (-

فملحالت) بناء) أو  فألرف�سي  تجهيز  في 

منهي) تجاري،) لغرض  فملستخدمة 

فلتبا ل) أو  فلبيع  أآل  من  إ فري  فو 

فلقطاع) في  فملشاركة  أو  فإل جار،) أو 

شركة) إنشاء) طريق  عن  فلعقاري 

آد د0 أو بأي وسيلة أجرى يسلح بها)

فلقانون.

-)شركة تعلل في فلبناء)أو فألعلال)

فألجرى.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلطابق) (981 رقم) فلجد د0  سال 

سال) (11333 (- ( حصين) فألر�سي 

فلجد د0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: فلسيد فلخلفي فملصطفى)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد مومني حسن):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فملصطفى) فلخلفي  فلسيد 
رقم) فلجد د0  تجزئة سال  عنوفنه)ف))
11333)سال فلجد د0) ( 981)أحصين)

فملغرب.
عنوفنه)ف)) حسن  مومني  فلسيد 
فلضرفئب)) ملد رية  فلوضيفي  فلسكن 

11333)سال فلجد د0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فملصطفى) فلخلفي  فلسيد 
رقم) فلجد د0  تجزئة سال  عنوفنه)ف))
11333)سال فلجد د0) ( 981)أحصين)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( بسال) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)35776.

1336I

فئتلانية فلجوهر0

MOTIVATRAV
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فلجوهر0
فلرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

آليلة فلطابق فلثاني ، 25333، 
جريبكة فملللكة فملغربية

MOTIVATRAV شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 37 زنقة 
شرقاو0 فملرفب  - 25333 جريبكة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MOTIVATRAV
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاري
تجهيز فالرف�سي

فالشغال فملتعد 0.
زنقة) (37 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
جريبكة) (25333 (- ( فملرفب) شرقاو0 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد زهر فملهدي):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
 52 فملهدي عنوفنه)ف)) فلسيد زهر 
 25333 فقبال) حي  فمنتانوت  زنقة 

جريبكة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 52 فملهدي عنوفنه)ف)) فلسيد زهر 
 25333 فقبال) حي  فمنتانوت  زنقة 

جريبكة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2321)تحت رقم)26.
1338I

FICOMO

نجم فلخدمات فاللكتبونية

 STAR SERVICE 
ÉLÉCTRONIQUE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FICOMO
حي فلعبا ي زنقة مكناس رقم 32 

تلار0 ، 12333، تلار0 فملغرب
 star نجم فلخدمات فاللكتبونية

 service(éléctronique
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 34 
حي بالخيب فملحيط  - 12333 تلار0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

131733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

نجم) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 star( service فاللكتبونية) فلخدمات 

.éléctronique

تجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالموفل.) تحويل  فاللكتبونية.) فملوف  

فلصرف).فلسدف  فاللكتبوني للفوفتيب

فالحتياط) (35% (: فلنتيجة) توزيع 

فلقانوني وفلباقي  وزع بالتساوي.
 34 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

تلار0) (12333 (- ( فملحيط) بالخيب  حي 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد شباكي طارق):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

حصة) (533 ( (: فلسيد0 زكار سهام)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) طارق  شباكي  فلسيد 

سيدي  حيا) (487 رقم) جالد  تجزئة 
زعيب)12152)تلار0 فملغرب.

عنوفنه)ف)) سهام  زكار  فلسيد0 
 38 رقم) (34 علار0) بالخيب  تجزئة 

12333)تلار0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) طارق  شباكي  فلسيد 

سيدي  حيا) (487 رقم) جالد  تجزئة 
زعيب)12152)تلار0 فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاريخ) ( بتلار0) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)87.

1313I

FIDUCAB

S.K.Y.D.N
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

FIDUCAB

 RUE(EL(QOURI  IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA

MAROC

S.K.Y.D.N شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 29 زنقة 

إبن أبي زرعة إقامة أزهار محل 31 - 

14333 فلقنيطر0 فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.46619

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) (2323 24) آنرب) فملؤرخ في)

إلى) »مطعم») من) فلشركة  نشاط 

فلغدفئية) لللوف   »متجرنلو جي 

وأجرى».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)15) نا ر)

2321)تحت رقم)327.

1311I

FOUZMEDIA

GAMMA ASSISTANCE SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

  GAMMA ASSISTANCE SARL

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: زنقة عين 

حرزوز0 فلرقم 4 حي فلنهضة فلقرية 

- - سال فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.
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بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2323 14)شتنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

فلرفحل) فلشريك  وفا0  إعالن  ما لي:)

حصته) وتوزيع  أحلد  فلها�سي 

فلشركة) في  له  فملللوكة  فلخلسين 

فلسيد0) زوآته  كالتالي:) ورثته  بين 

فملغربية) فلجنسية  من  أبناو  فلنجلة 

فلتي تحلل فلجنسية فملغربية حاملة)

 AB158138 رقم) فلتعريف  بطاقة 

عين) طريق  نهضة  حي  في  وفملقيلة 

أجته) فلقرية سال،) (36 حرزوز0 رقم)

فملغربية) فلها�سي  تلولوت  فلسيد0 

فلتعريف) بطاقة  حاملة  فلجنسية 

زنقة) في  وفملقيلة  (JB256365 رقم)

فلصفاء) حي  (51 فلرقم) فلصور0  وف  

فلها�سي) محلد  وشقيقه  سال  كوم 

من فلجنسية فملغربية فلحامل بطاقة)

في) فملقيم  (A553717 رقم) فلتعريف 

حي نهضة طريق عين حرزوز0 رقم)36 

فلقرية سال،

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تفويت آليع فألسهم فملوروثة من قبل)

فلسيد0 فلنجلة أبناو)12.53)سهم))،)

 12.53( فلها�سي) تلولوت  فلسيد0  و 

فلها�سي) محلد  وفلسيد  (، سهم))

وتحلل) تلنح  وفلتي  (، سهًلا)) (25(

وبحكم) فلوفقع  بحكم  بضلانات.)

فلقانون)،)ملكية كاملة لجليع فألسهم)

فلخلسين من)133) رهم من فلشركة)

فلتي تنتمي إليها بلبلغ)5333.33) رهم)

من) فلها�سي  هللا  عبد  فلسيد  إلى  (،

بطاقة) صاحب  (، فملغربية) فلجنسية 

 AB235352 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

عين) طريق  نهضة  حي  في  فملقيم  (،

حرزوز0 رقم)36)فلقرية سال.))•)نتيجة)

فالآتلاع) يشيب  فلتعد الت  لكل هذه 

من شركة) فلشركة  تحول شكل  إلى 

شركة) إلى  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت شريك)

وحيد.

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
تغييب فإل فر0 وتعيين فلسيد عبد هللا)
فلتعريف) بطاقة  فلحامل  فلها�سي 
مسيب) (AB235352 رقم) فلوطنية 

وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.
)•)نتيجة للقرفرفت فملذكور0 أعاله)
،)تم تعد ل فلفصول)2)و)6.7)وفملا 0)

15)من فلنظام فألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:2 رقم) بند 
فلرفحل) فلشريك  وفا0  إعالن  ما لي:)
حصته) وتوزيع  أحلد  فلها�سي 
فلشركة) في  له  فملللوكة  فلخلسين 
فلسيد0) زوآته  كالتالي:) ورثته  بين 
فملغربية) فلجنسية  من  أبناو  فلنجلة 
فلتي تحلل فلجنسية فملغربية حاملة)
 AB158138 رقم) فلتعريف  بطاقة 
عين) طريق  نهضة  حي  في  وفملقيلة 
أجته) فلقرية سال،) (36 حرزوز0 رقم)
فملغربية) فلها�سي  تلولوت  فلسيد0 
فلتعريف) بطاقة  حاملة  فلجنسية 
زنقة) في  وفملقيلة  (JB256365 رقم)
فلصفاء) حي  (51 فلرقم) فلصور0  وف  
فلها�سي) محلد  وشقيقه  سال  كوم 
من فلجنسية فملغربية فلحامل بطاقة)
في) فملقيم  (A553717 رقم) فلتعريف 
حي نهضة طريق عين حرزوز0 رقم)36 

فلقرية سال،
على) فلذي  نص  (:6-7 رقم) بند 
تفويت آليع فألسهم فملوروثة) ما لي:)
من قبل فلسيد0 فلنجلة أبناو)12.53 
فلها�سي) تلولوت  فلسيد0  و  (، سهم))
محلد) وفلسيد  (، سهم)) (12.53(
تلنح) وفلتي  (، سهًلا)) (25( فلها�سي)
فلوفقع) بحكم  بضلانات.) وتحلل 
وبحكم فلقانون)،)ملكية كاملة لجليع)
133) رهم) من) فلخلسين  فألسهم 
بلبلغ) إليها  تنتمي  فلتي  فلشركة  من 
عبد) فلسيد  إلى  (، 5333.33) رهم)
(، هللا فلها�سي من فلجنسية فملغربية)
فلوطنية) فلتعريف  بطاقة  صاحب 
حي) في  فملقيم  (، (AB235352 رقم)
 36 رقم) حرزوز0  عين  طريق  نهضة 

فلقرية سال.)

)•)نتيجة لكل هذه فلتعد الت يشيب)

فالآتلاع إلى تحول شكل فلشركة من)

إلى) محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

شريك وحيد

على) فلذي  نص  (:15 رقم) بند 

فلسيد) وتعيين  فإل فر0  تغييب  ما لي:)

بطاقة) فلحامل  فلها�سي  هللا  عبد 

 AB235352 رقم) فلوطنية  فلتعريف 

مسيب وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.

نتيجة للقرفرفت فملذكور0 أعاله) (•

،)تم تعد ل فلفصول)2)و)6.7)وفملا 0)

15)من فلنظام فألسا�سي للشركة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (17 بتاريخ) ( بسال) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)35393.

1312I

SUD EST CONSEIL

CHOROUK SUPPLIES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,

 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc

 CHOROUK SUPPLIES

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 

ظهيب فملكتب 16 شارع فلحسن فلثاني  

فلحي فلحسني - 43133 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 22) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CHOROUK SUPPLIES
تاآر) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

معدفت أثاث ولوفزم))مكتبية
تاآر أآهز0 كلبيوتر و مستلزماتها

شبه فلصيدلة.
تجار0 عامة

فستيبف  و تصد ر.
علار0) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
ظهيب فملكتب)16)شارع فلحسن فلثاني))
مرفكش) (43133 (- فلحسني) فلحي 

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.333.333) رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد مطرفن فحلد طه):))13.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
طه) فحلد  مطرفن  فلسيد 
تجزئة فبرفهيم فو فبرفهيم) عنوفنه)ف))
 43393 فسيف) فلقالدي  (38 رقم)

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
طه) فحلد  مطرفن  فلسيد 
تجزئة فبرفهيم فو فبرفهيم) عنوفنه)ف))
 43393 فسيف) فلقالدي  (38 رقم)

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119381.

1314I

إئتلانية فيدماس

BAYSALM TRAVAUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

إئتلانية فيدماس
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163 شارع مرس فلسلطان 

فلدفر فلبيضاء ، 23123، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

 BAYSALM TRAVAUX

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالآتلاعي 46 

فلزركتوني، فلطابق فلثاني،فلشقة 6، 

كازفبالنكا - 23332 كازفبالنكا فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

433793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  (2318 أبريل) (35

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فالقتضاء)

. BAYSALM TRAVAUX

-) رفسة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة) فإلشغال  آليع  وفنجاز  تفيد 

وفلخاصة من آليع فألنوفع وباألجص)

آليع أشغال فلبناء))آليع فملهن))من)

هندسة مد نة وأشغال عامة وإطار)

وتشييد) فلصناعي  وفلبناء) معدني 

فملباني)،

وفلنقل آليع) وفلتجار0  تصنيع  (-

فملصنعة) وفملنتجات  فألولية  فملوف  

وفملعدفت) فلبناء) موف   وباألجص 

وفإلشغال) فلبناء) وأ وفت  وأآهز0 

فلعامة)،

-)فستغالل فملقالع)،

فستيبف  وتصد ر وتجار0 لجليع) (-

فملوف  وفلخدمات)،

وفلشحن) وفلوساطة  فلتلثيل  (-

وفالستغالل) وفالقتناء) وفلتخزين 

لعالمة) فملباشر  غيب  أو  فملباشر 

فلتصنيع أو شها 0 فلربفء0 وفالمتيازفت)

وفإلآرفءفت.)

 46 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(،6 فلزركتوني،)فلطابق فلثاني،فلشقة)

كازفبالنكا)-)23332)كازفبالنكا فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد وليد كنون):)1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
رقم) فلسيد وليد كنون عنوفنه)ف))
138،)زنقة بئب أنزرفن-برشيد)-)فملغرب)

26232)برشيد فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
رقم) فلسيد وليد كنون عنوفنه)ف))
138،)زنقة بئب أنزرفن-برشيد)-)فملغرب)

26232)برشيد فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

ماي)2318)تحت رقم)33666433

1316I

FIDUCAB

S.K.Y.D.N
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

FIDUCAB

 RUE(EL(QOURI  IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA

MAROC

S.K.Y.D.N  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 29 زنقة 

إبن أبي زرعة إقامة أزهار محل 31 - 

14333 فلقنيطر0 فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.46619

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 22) آنرب) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

كربوب كريم كلسيب وحيد.

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)4735.

1318I

HORIZON EQUIPE SARL AU

 GREENECO CONSULTING
G.E.C

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

HORIZON EQUIPE SARL AU

 Bloc(P, N° 4 Avenue(Annour

 Kamra(CYM ، 10120، RABAT

MAROC

 GreenEco(Consulting(G.E.C

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 رقم 

1 محل 2 شارع فملجد إقامة فلبهجة 

حيم فلرباط - 13123 فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

148917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.GreenEco(Consulting(G.E.C

غرض فلشركة بإ جاز):)فملشور0 و)

فلتنسيق.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)علار0 رقم)

2)شارع فملجد إقامة فلبهجة) 1)محل)

حيم فلرباط)-)13123)فلرباط فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد شكور عبد فلرحيم))):))133 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلرحيم))) عبد  شكور  فلسيد 
مسك) إقامة  (23 قطاع) عنوفنه)ف))
فلرياض) حي  (7 شقة) (4 فلليل علار0)

13133)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرحيم)) عبد  شكور  فلسيد 
مسك) إقامة  (23 قطاع) عنوفنه)ف))
فلرياض) حي  (7 شقة) (4 فلليل علار0)

13133)فلرباط فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)113383.
1321I

RIM FINANCIAL

HR DigitalWay SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شارع محلد فلخامس فلطابق 
5 رقم 14 ، 23333، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
HR(DigitalWay(SARL(AU شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 332 شارع 
فبرفهيم فلرو فني فلطابق فلثاني 

رقم 12  فملعاريف - 23433 فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
486361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 HR (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.DigitalWay(SARL(AU
جدمات) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالعالميات))))))))))).
 332 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع فبرفهيم فلرو فني فلطابق فلثاني)
فلدفر) (23433 (- فملعاريف) ( (12 رقم)

فلبيضاء)فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلسيد رشيد حضرفوي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد رشيد حضرفوي عنوفنه)ف))
سيدي) (59 رقم) (2 فلسالمة) تجزئة 
فلبيضاء) فلدفر  (23733 ( معروف)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد رشيد حضرفوي عنوفنه)ف))
سيدي) (59 رقم) (2 فلسالمة) تجزئة 
فلبيضاء) فلدفر  (23733 معروف)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761863.
1323I

FOUZMEDIA

BZF TRANS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BZF TRANS شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 217 

سكتور ب حي فلحاج منصور - 

14333 فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

58125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 BZF (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين.

 217 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

(- منصور) فلحاج  حي  ب  سكتور 

14333)فلقنيطر0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد بن زيدفن عنوفنه)ف))

فلسفلي) فلطابق  (192 ع) (2 فلعرفان)

رقم)4)--)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد بن زيدفن عنوفنه)ف))

فلسفلي) فلطابق  (192 ع) (2 فلعرفان)

رقم)4)--)طنجة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)12) نا ر)

2321)تحت رقم)83827.

1324I

فلعلوري فستشار0

SALIRAD TEXTILE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلعلوري فستشار0
زنقة فاس رقم  11 تاز0، 35333، 

تاز0 فملغرب
SALIRAD TEXTILE شركة

 ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلحي 
فلصناعي فلعصري فلشطر فلثاني 89 
فلطابق فالر�سي 35333 تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SALIRAD TEXTILE
صناعة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالكياس فلورقية.
فلحي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 89 فلصناعي فلعصري فلشطر فلثاني)

فلطابق فالر�سي)35333)تاز0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: مرف ) فلزكريتي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) مرف   فلزكريتي  فلسيد 
تاز0) (35333 فكنول) بوحدو    وفر 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) مرف   فلزكريتي  فلسيد 
تاز0) (35333 فكنول) بوحدو    وفر 

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)11.

1325I

RIM FINANCIAL

Aska    اسكاتايم   
Time 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
 ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شارع محلد فلخامس فلطابق 
5 رقم 14 ، 23333، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
  Aska Time    فسكا تا م   

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 332 شارع 
فبرفهيم فلرو فني فلطابق فلثاني 

رقم 12  فملعاريف - 23433 
فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
486359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء)بلختصر تسليتها):))))فسكا)

. Aska Time((((تا م
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلتبكيبات فلكهربائية,)مقاول جدمات)

فلطباعة).
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 332 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

شارع فبرفهيم فلرو فني فلطابق فلثاني)
فلدفر) (23433 (- فملعاريف) ( (12 رقم)

فلبيضاء)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( طائع) فسلاء) فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( طائع) فسلاء) فلسيد0 

بيتي سكن مجلوعة)) فقامة  (2 سالم)
فهل) (113 رقم) (3 مدجل) إ  سكنية 

فلغالم))23653)فلدفر فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( طائع) فسلاء) فلسيد0 

بيتي سكن مجلوعة)) فقامة  (2 سالم)
فهل) (113 رقم) (3 مدجل) إ  سكنية 

فلغالم))23653)فلدفر فلبيضاء)فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761861.

1326I

FOUZMEDIA

OURAGLI TRANSPORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

OURAGLI TRANSPORT شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 
رقم 3 شارع فملنصور فلدهبي فلرقم 

14 علار0 فكيك - 14333 فلقنيطر0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

56831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (15
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.OURAGLI TRANSPORT
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين.
مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع فملنصور فلدهبي فلرقم) (3 رقم)
فلقنيطر0) (14333 (- 14)علار0 فكيك)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) آليلة  فوركلي  فلسيد0 
 14333 ففكا) (283 رقم) (153 زنقة)

فلقنيطر0 فملغرب.
فلسيد فلفقيبي محسين عنوفنه)ف))
 14333  43 فلرقم) فهليش  حي 

فلقنيطر0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) آليلة  فوركلي  فلسيد0 
 14333 ففكا) (283 رقم) (153 زنقة)

فلقنيطر0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالقنيطر0) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)-.

1329I

tracom(cg

FOULAD
إعالن متعد  فلقرفرفت

tracom(cg
 rue(abi(nouaim(n°8 vn(fes ،

30000، FES(MAROC
 FOULAD

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  بلوك ب 
3 تجزئة نور شارع فبن أثيب  - 33333 

فاس فملغرب .
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.24653

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)15)أكتوبر)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تفويت)353)حصة بقيلة)133) رهم)
لحليش) فلسيد0  من طرف  للحصة 
عبد) صرحان  فلسيد  لفائد0  مونية 

هللا
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
و) هللا  عبد  صرحان  فلسيد  تعيين 
ماهر) وفلسيد0  فلسيد صنعة عا ل 

نجية مسيب ن للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
نجية) 1333) رهم  صنعة) محلد 
صنعة) نجيب  ) رهم  (4333 ماهر)
 33333 33333) رهم عا ل صنعة)
 رهم عبد هللا صرحان)35333) رهم
بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
محلد صنعة)13)حصص نجية ماهر)
333)حصة) 43))حصة نجيب صنعة)
هللا) عبد  حصة  (333 صنعة) عا ل 

صرحان)353)حصة
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)10039/2020.

1333I

ANAMR PROMOTION IMMOBILIERE

 ANAMR PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

 SOCIETE  ANAMR
 PROMOTION IMMOBILIERE

 SARL
شـركـة فنليب لإلنعاش فلعقاري   
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

 رأسلالها 100.000,00  رهم

مقرها فالآتلاعي: طنجة ، نوفطكس 

13 زنقة مرفكش 

فلسجل فلتجاري:15667

بتاريخ) رسمي  عقد  بلقت�سى  (/1

هبة) تلت  (04/11/2020 و) (26/10

فنليب) حصة فآتلاعية لشركة») (23

لإلنعاش فلعقاري»)ش.م.م من طرف:

فلحامل) فسللني،) أحلد  *فلسيد 

عد ) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.K13333

*وزوآته فلسيد0 حبيبة فلبلقي،)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

.K 141353 عد

لفائد0 بناتهم:

*فلسيد0 فاطلة فسللني،)فلحاملة)

عد ) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

K124836

فلحاملة) *فلسيد0 ف لان فسللني،)

عد ) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

K333143

*فلسيد0 نعيلة فسللني،)فلحاملة)

عد ) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

K236833

*فلسيد0 رشيد0 فسللني،)فلحاملة)

عد ) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

K134223

فلحاملة) *فلسيد0 كلثوم فسللني،)

عد )) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

K153139

عرفي،) عقد  بلقت�سى  (/2

بتاريخ) عليه  ومصا ق  محرر 

بطنجة) ومسجل  (،11/11/2020

تحت فملرفآع) (،20/11/2020 بتاريخ)
فألمر) (،51534 رقم فلوصل) (، فلتالية)

باالستخالص)59849،)عقد فألطرفف)

آلع عام فستثنائي وفتفقوف على ما)

 لي:

بعد) فلشركة  حصص  توزيع  (-3

فملصا قة على عقد فلهبة:

فالآتلاعية) فلحصص  تتكون 

)133))حصة فآتلاعية) للشركة من)

بقيلة))1333) رهم))للحصة،))))توزع)

بين فلشركاء)حسب فلنسب فلتالية:
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فلسيد0 فاطلة فسللني:)))).....)14 

حصة

فسللني:)))) رشيد0  فلسيد0 

..........19))حصة

((........... ( ( ( فلسيد0 كلثوم فسللني:)

14)حصة

فلسيد0 نعيلة فسللني:))))))).........)

14)حصة)

(....... ( ( ( ( ( ( فلسيد0 ربيعة فسللني:)

11)حصة)

(.......... ( ( ( ( ( ( فلسيد0 نجا0 فسللني:)

11)حصة)

(....... ( ( ( ( ( ( )ف لان فسللني:) فلسيد0)

17)حصة)

4-)فستقالة فلسيد أحلد فسللني)

وتعيين) للشركة  كلسيب  مهامه  من 

كلسيب0) فسللني  رشيد0  فلسيد0 

محدو 0) غيب  ملد0  للشركة  وحيد0 

حسب فلنظام فألسا�سي للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 31 بتاريخ) بطنجة  فلتجارية 

رقم) تحت  (،2323  آنرب)

.43611123329713

1331I

شركة ألتيبفيد ش.م.م

STE SMAC-TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

شركة ألتيبفيد ش.م.م

زنقة 31 رقم 32 حي فلنجاح 

جنيفر0، 54333، جنيفر0 فملغرب

STE SMAC-TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

 HAY وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

NAJD 66  - 54000 جنيفر0 فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.2787

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 أكتوبر) (35 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فسلاعيل) ((0( فلسيد) تفويت 

من) فآتلاعية  حصة  (533 شافيق)

فلسيد) ( لفائد0) حصة  (1.333 أصل)

 35 لعلومي عبد فللطيف بتاريخ) ((0(

أكتوبر)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)13.

1333I

شركة ألتيبفيد ش.م.م

STE ASSNOUCHI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

شركة ألتيبفيد ش.م.م
زنقة 31 رقم 32 حي فلنجاح 

جنيفر0، 54333، جنيفر0 فملغرب

STE ASSNOUCHI شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 233 
زنقة 38 حي متشفسان - 54333 

جنيفر0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.731

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 33) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

  STE ASSNOUCHI(فلشريك فلوحيد

133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 

 233 رقم) فإلآتلاعي  وعنوفن مقرها 
 54333 (- متشفسان) حي  (38 زنقة)

فلتوقف) (: ل) نتيجة  فملغرب  جنيفر0 

فلكلي عن فلنشاط.

و حد  مقر فلتصفية ب رقم)233 
 54333 (- متشفسان) حي  (38 زنقة)

جنيفر0 فملغرب.)

و عين:

و) فمحزون  ( محلد) فلسيد)0))
حي) (38 زنقة) (233 رقم) عنوفنه)ف))

فملغرب) جنيفر0  (54333 متشفسان)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فلعقو ) تبليغ  محل  و   فملخابر0 

و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)17.
1334I

شركة ألتيبفيد ش.م.م

STE GEO VISUIM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

شركة ألتيبفيد ش.م.م
زنقة 31 رقم 32 حي فلنجاح 

جنيفر0، 54333، جنيفر0 فملغرب
STE GEO VISUIM  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلطابق 
فلتالت فقامة 38 تجزئة فلقا د 
ف ريس  - 54333 جنيفر0 فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.3185

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)15) آنرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
تجزئة) (38 فقامة) فلتالت  »فلطابق 
جنيفر0) (54333 (- ( ف ريس) فلقا د 
فملغرب»)إلى)»شارع فلزرقطوني فقامة)
حي) شقة36) فلتاني  فلطابق  فلهدى 

فلنجاح)-)54333)جنيفر0))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)12.
1336I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE MAQAM
 ARCHITECTURE AND

DESIGN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE MAQAM

  ARCHITECTURE AND DESIGN
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 38 

شارع محلد فلخامس فلطابق فلثالت 
فملكتب 13 فاس - 33333 فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
متبوعة) فلشركة  تسلية 
بلختصر) فإلقتضاء) عند 
 SOCIETE MAQAM (: تسليتها)

. ARCHITECTURE AND DESIGN
مهندس) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

معلاري.
 38 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
شارع محلد فلخامس فلطابق فلثالت)
فاس) (33333 (- فاس) (13 فملكتب)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: قرشاوي) آالل  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) قرشاوي  فلسيد آالل 
39)تجزئة لو�سي شارع عالل بن عبد)

هللا فاس)33333)فاس فملغرب.
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) قرشاوي  فلسيد آالل 

39)تجزئة لو�سي شارع عالل بن عبد)

هللا فاس)33333)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)232.

1337I

WAY CONSEIL

AGRI OCRE INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AGRI OCRE INVEST شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي , شارع 

محلد V  فقامة مريم علار0 4 شقة 

23 فلطابق 1 - 43163 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 AGRI (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.OCRE INVEST
مقاول) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

)فلحقل) فلخدمة) تشغيل  إ فر0 

فلزرفعي).

صناعة فالغذ ة فلزرفعية.

فملنتجات) وتصد ر  فستيبف  

فلزرفعية.

شارع) (, (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

4)شقة) فقامة مريم علار0) ( (V محلد)

مرفكش) (43163  -  1 فلطابق) (23

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: سليلاني) نا  ة  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) سليلاني  نا  ة  فلسيد 

 34 رقم) روزورت  فركان  كولف 

تسلطانت)43163)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) سليلاني  نا  ة  فلسيد 

 34 رقم) روزورت  فركان  كولف 

تسلطانت)43163)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119565.

1338I

شركة ألتيبفيد ش.م.م

STE CAFE EL MOUBARIKIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

شركة ألتيبفيد ش.م.م

زنقة 31 رقم 32 حي فلنجاح 

جنيفر0، 54333، جنيفر0 فملغرب

 STE CAFE EL MOUBARIKIA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 13 

حي فلفالحي  بلجلع فلفرح طريق 

مكناس - 54333 جنيفر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CAFE EL MOUBARIKIA

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مقهى،مخرز0،مطعم.

 13 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

طريق) فلفرح  بلجلع  ( فلفالحي) حي 

مكناس)-)54333)جنيفر0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: فلسيد موالي مصطفى مباريك)

533)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)

 533 ( (: مباريك) عتلان  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

مباريك) مصطفى  موالي  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فلتجهيز رقم)39)السيبس)

54333)جنيفر0 فملغرب.

عنوفنه)ف)) مباريك  عتلان  فلسيد 

 54333 السيبي) (39 حي فلتجهيز رقم)

جنيفر0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

مباريك) مصطفى  موالي  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فلتجهيز رقم)39)السيبس)

54333)جنيفر0 فملغرب

عنوفنه)ف)) مباريك  عتلان  فلسيد 

 54333 39)السيبس) حي فلتجهيز رقم)

جنيفر0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)13.

1339I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE ECO-GARDE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

STE ECO-GARDE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 
رقم 1 مجلع س فلطابق فالر�سي 

فلتل 2  76 فلعرفان  - 63333 وآد0  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

36393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 18) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ECO-GARDE

حرفسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملباني فلعامة أو فلخاصة.

فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فالر�سي) فلطابق  س  مجلع  (1 رقم)

فلتل)2  76)فلعرفان))-)63333)وآد0))

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محلد شالل):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد محلد بلعيني)):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه)ف)) شالل  محلد  فلسيد 

تجزئة) بوعبيد  فلرحيم  عبد  شارع 
وآد0) (63333  3 رقم) (2 أ) لحبوس 

فملغرب.

عنوفنه)ف)) بلعيني  محلد  فلسيد 

فلخليس) سوق  تجزئة  فملحلة  ظهر 
 63333  8 رقم) فلنوبة  زنقة صحرفء)

وآد0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) شالل  محلد  فلسيد 

تجزئة) بوعبيد  فلرحيم  عبد  شارع 
وآد0) (63333  3 رقم) (2 أ) لحبوس 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)232.

1343I

شركة ألتيبفيد ش.م.م

STE Z.O.G CONSULTING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

شركة ألتيبفيد ش.م.م
زنقة 31 رقم 32 حي فلنجاح 

جنيفر0، 54333، جنيفر0 فملغرب

STE Z.O.G CONSULTING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي بولشفار 

32 شارع موالي رشيد مريرت - 

54333 جنيفر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

3615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 34) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.Z.O.G CONSULTING

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملعدن،فشغال) عن  فلتنقيب 

مختلفة،مفاوضة.
بولشفار) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
(- مريرت) رشيد  موالي  شارع  (32

54333)جنيفر0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسوي�سي) نورفلد ن  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسوي�سي) نورفلد ن  فلسيد 
 34 شقة) فلعالية  فقامة  عنوفنه)ف))
53333)جنيفر0) شارع فلجيش فمللكي)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسوي�سي) نورفلد ن  فلسيد 
 34 شقة) فلعالية  فقامة  عنوفنه)ف))
53333)جنيفر0) شارع فلجيش فمللكي)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بخنيفر0)

2321)تحت رقم)18.
1341I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بلدينغ 4 بزنيس
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 
فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة فملغرب
بلد نغ 4 بزنيس شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  8 زنقة 
  II فلكيندي علار0 سانتا كالرف

فلطابق 7 مكتب رقم 17  - 93333 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

111965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

بلد نغ) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

4)بزنيس.

فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاري.

زنقة) (8 ( (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلكيندي علار0 سانتا كالرف)II))فلطابق)

طنجة) (93333  -   17 مكتب رقم) (7

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد علر فلهلس)):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فلهلس) علر  فلسيد 

ميشلفن) شارع  (24 علار0) (8 شقة)

أكدفل)13393)فلرباط فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلهلس) علر  فلسيد 

ميشلفن) شارع  (24 علار0) (8 شقة)

أكدفل)13393)فلرباط فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238385.

1342I

WAY CONSEIL

 PACHA EVENTS
MARRAKECH

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PACHA EVENTS MARRAKECH

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي مكتب 
رقم 1 علار0 أطلس مركز 24 شارع 

 وغوسالفيا - 43163 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PACHA EVENTS MARRAKECH

تنظيم) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

مناسبات لألفرف  بلا في ذلك حفالت)

فلزفاف وفلتعليد وأعيا  فمليال .

مكتب) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع) (24 علار0 أطلس مركز) (1 رقم)

مرفكش) (43163 (-  وغوسالفيا)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد كريم علمي سريفي):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

سريفي) علمي  كريم  فلسيد 
فلدهبي) فملنصور  فندق  عنوفنه)ف))
 43163 فلسا س) محلد  شارع 

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
سريفي) علمي  كريم  فلسيد 
فلدهبي) فملنصور  فندق  عنوفنه)ف))
 43163 فلسا س) محلد  شارع 

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119445.

1343I

INNOVCUBATOR SARL

EXPOLAY
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بريد 2293 وكالة فلعيون 
فملد نة، 73333، فلعيون فملغرب

EXPOLAY شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلعو 0 
رقم 2386 فلطابق فألول . - 73333 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
34533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 29) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.EXPOLAY

تجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فنوفع) آليع  وتصد ر  فستيبف  
وفلدولي،) فلوطني  فلنقل  فلبضائع،)

فالشغال وفلخدمات فملختلفة.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فلعو 0)
 73333 (- (. فلطابق فألول) (2386 رقم)

فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فلسيد سعيد بوغنبور)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد سعيد بوغنبور عنوفنه)ف))
 73333   2386 رقم) فلعو 0  حي 

فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد سعيد بوغنبور عنوفنه)ف))
 73333   2386 رقم) فلعو 0  حي 

فلعيون فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون))بتاريخ)31) آنرب)

2323)تحت رقم)3263/2020.

1344I

CRI MEKNES

شركة لحبيب للفالحة و التربية
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

شركة لحبيب للفالحة و فلتببية   
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1 زنقة 
فلرففعي ق/م ب م ع - 53333 

مكناس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.49919

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 34) نا ر) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
لحبيب) شركة  فلوحيد  فلشريك 
رأسلالها) مبلغ  ( ( ( فلتببية) و  للفالحة 
مقرها) وعنوفن  53.333) رهم 
1)زنقة فلرففعي ق/م ب م) فإلآتلاعي)
ع)-)53333)مكناس فملغرب نتيجة ل):)

بسبب آائحة كورونا)..
زنقة) (1 ( و حد  مقر فلتصفية ب)
فلرففعي ق/م ب م ع)-)53333)مكناس)

فملغرب.)
و عين:

و) فلفستالي  ( ( ( حلز0) فلسيد)0))
1)زنقة فلرففعي ق/م ب م) ( عنوفنه)ف))
فملغرب كلصفي) مكناس  (53333 ع)

)0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم))29.
1345I

WAY CONSEIL

 CULTURE AND INDUSTRIE
NEW GENERATION

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 CULTURE AND INDUSTRIE

NEW GENERATION شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي , شارع 

محلد V  فقامة مريم علار0 4 شقة 
23 فلطابق 1  - 43163 مرفكش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 CULTURE AND INDUSTRIE

.NEW GENERATION
مقاول) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

)فلحقل) فلخدمة) تشغيل  إ فر0 

فلزرفعي).

)صناعة فالغذ ة فلزرفعية.

فملنتجات) وتصد ر  فستيبف   (

فلزرفعية.

شارع) (, (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

4)شقة) فقامة مريم علار0) ( (V محلد)

مرفكش) (43163  -   1 فلطابق) (23

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فملغيت آبار):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فملغيت آبار عنوفنه)ف))

عبد) شارع  (14 رقم) فلباشا  فقامة 

مرفكش) (43163 فلخطابي) فلكريم 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فملغيت آبار عنوفنه)ف))

عبد) شارع  (14 رقم) فلباشا  فقامة 

مرفكش) (43163 فلخطابي) فلكريم 

فملغرب.
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باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119491.
1346I

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

TAFANI TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM
18، زنقة علرو بن فلعاص، فلطابق 
فألول، فلرقم 3 ، 93323، طنجة 

فملغرب
TAFANI TRANS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلربفمص 2،تجزئة نرآس،فلزنقة 
25،فلطابق فلول،فلرقم13 - 93133 

طنجة فملغرب.
تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.74973

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)
فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فلصباحي لطيفة كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
24) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)237434.
1347I

CHETTIOUI AHMED

AMLIL.FOR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي فملسيب0 فلخضرفء,م/ف,شارع 

31,رقم 34 ، 92153، فلقصر فلكبيب 
فملغرب

AMLIL.FOR شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فوال  
حلا د مج/ف زنقة 15 رقم 36  - 

62153 فلقصر فلكبيب فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 21) وليوز)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

AMLIL.(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.FOR

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشخاص لحساب فلغيب.

:)حي فوال ) عنوفن فملقر فالآتلاعي)
 -   36 رقم) (15 زنقة) مج/ف  حلا د 

62153)فلقصر فلكبيب فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلخطاب) فلعزيز  عبد  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلخطاب) عبدفلعزيز  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فوال  حلا د مج/ج زنقة)
فلكبيب) فلقصر  (92153  43 رقم) (68

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلخطاب) فلعزيز  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فوال  حلا د مج/ج زنقة)
فلكبيب) فلقصر  (92153  43 رقم) (68

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ) ( فالبتدفئية بالقصر فلكبيب)

غشت)2323)تحت رقم)339.

1348I

CABINET BCA SARL

 ABIR GLOBAL SERVICES ET
MIX MINES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

CABINET BCA SARL
 Angle(Bd(Sidi(Mohamed(ben
 Abdellah(et(Bd(des(FAR, 1er
 étage(n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
 ABIR GLOBAL SERVICES ET

MIX MINES شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلعيون 
قيسارية ملين رقم فلدكان 7 حا�سي 

بالل  - 43633 آرف 0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

36357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 11) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ABIR (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)
 GLOBAL SERVICES ET MIX

.MINES
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

محجر بآالت ميكانيكية.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 7 فلعيون قيسارية ملين رقم فلدكان)
حا�سي بالل))-)43633)آرف 0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (233 ( (: فلسيد حسن زبيب)
بقيلة)133) رهم للحصة).

 233 ( (: كوميش) فلحسان  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

حصة) (433 ( (: زبيب) علي  فلسيد 
بقيلة)133) رهم للحصة).

 233 ( (: فلبشيبكوميش) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

حي) عنوفنه)ف)) زبيب  حسن  فلسيد 
  25 رقم) (33 فملنار تجزئة فرغيون ك)

63333)وآد0 فملغرب.

فلسيد فلحسان كوميش عنوفنه)ف))

حي فبو عبيدفلبكري حا�سي بالل) (21

43633)آرف 0 فملغرب.

 81 عنوفنه)ف)) زبيب  علي  فلسيد 
لكللين)) (4723  4721 رس زنقة لييج)

بلجيكا.

عنوفنه)ف)) فلبشيبكوميش  فلسيد 

بالل) حا�سي  (22 رقم) فلوحد0  حي 

43633)آرف 0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حي) عنوفنه)ف)) زبيب  حسن  فلسيد 
  25 رقم) (33 فملنار تجزئة فرغيون ك)

63333)وآد0 فملغرب

فلسيد فلحسان كوميش عنوفنه)ف))

حي فبو عبيدفلبكري حا�سي بالل) (21

43633)آرف 0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)137.

1349I

فملحاسب إلياس علرفني

EL KA-NOUR TRANS
إعالن متعد  فلقرفرفت

فملحاسب إلياس علرفني

تجزئة فألميب0 شارع فملوحد ن فلطابق 

فألول رقم 32 ، 93133، فلفنيدق 

MAROC

EL KA-NOUR TRANS »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: حي 
كنديسة فلعليا شارع وف  فملخازن 

رقم 95  - 93133 فلفنيدق   فملغرب .

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.27617
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بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

2323)تم فتخاذ) 34) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

من) للشركة  فلتجاري  فإلسم  تغييب 

فلكوطيط ترفنس إلى فلكا نور ترفنس))

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

ذفت فلشريك فلوحيد إلى شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0))

على) فلذي  نص  (:3 رقم) قرفر 

ما لي:)توسيع نشاط فلشركة بإضافة)

ونقل) للبضائع  فلدولي  فلنقل  نشاط 

فإلرساليات)

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)

من) بالشركة  حصة  (533 تفويت)

فلسيد فملفضل فلكوطيط إلى فلسيد)

فلشعيبي نور فلد ن)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:))
نور) فلكا  للشركة  فلتجاري  فإلسم 

ترفنس))

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلشكل فلقانوني للشركة):)شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدو 0))

بند رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

بإضافة) فلشركة  نشاط  توسيع 

ونقل) للبضائع  فلدولي  فلنقل  نشاط 

فإلرساليات)

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

)فلسيد فملفضل) ( فملساهلة بالشركة:)

فلسيد) ( ( 53333) رهم) فلكوطيط)

فلشعيبي نور فلد ن)53333) رهم)

بند رقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد) (: ( تأسيس رأس مال فلشركة)

حصة)))) (533 فلكوطيط) فملفضل 

 533 فلد ن) نور  فلشعيبي  فلسيد 

حصة

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) آنرب) )بتاريخ) فالبتدفئية بتطوفن)

2323)تحت رقم)6234.

1353I

مكتب فملحاسبة فطاكوم

B.K.S.M TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

مكتب فملحاسبة فطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجدف  ، 52633، 

تنجدف  فملغرب
B.K.S.M TRAVAUX شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 

سيدي  حيى فركلة فلعليا - 52633  
تنجدف  فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8367
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2321 12) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.533.333) رهم»)
«1.253.333) رهم»)إلى)»2.753.333 
تقد م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد ة أو عينية.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)19) نا ر)

2321)تحت رقم)27.

1351I

FOR NEGOCE

MDF DECORATION SAKIA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي جط فلرملة 1 شارع فم فلسعد 
فلرقم 31 ، 73333، فلعيون فملغرب
 MDF DECORATION SAKIA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع مكة 
زنقة فلسرو علار0 رقم 65 شقة رقم 
31 فلعيون. - 73333 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
34781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 15) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MDF (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.DECORATION SAKIA
غرض فلشركة بإ جاز):)فلنجار0.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)شارع مكة)
زنقة فلسرو علار0 رقم)65)شقة رقم)
31)فلعيون.)-)73333)فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلزهرفء) فاطلة  فشن  فلسيد0 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلزهرفء) فاطلة  فشن  فلسيد0 
عنوفنه)ف))حي فم ملهر))71333)بوآدور)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلزهرفء) فاطلة  فشن  فلسيد0 
عنوفنه)ف))حي فم ملهر)71333)بوآدور)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)159/2021.
1352I

مكتب فملحاسبة فطاكوم

B.K.S.M. TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مكتب فملحاسبة فطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجدف  ، 52633، 

تنجدف  فملغرب
B.K.S.M. TRAVAUX شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي قصر 
سيدي  حيى فركلة فلعليا - 52633  

تنجدف  فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8367

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2321 12) نا ر) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
بامو) ( رضوفن) ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (3.125
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (12.533
12) نا ر) بتاريخ) بامو  ( فسلاعيل)

.2321
بامو) ( رضوفن) ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (3.125
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (12.533

جالد))بامو بتاريخ)12) نا ر)2321.
بامو) ( رضوفن) ((0( فلسيد) تفويت 
أصل) من  فآتلاعية  حصة  (3.125
((0( فلسيد) ( لفائد0) حصة  (12.533
مصطفى بامو بتاريخ)12) نا ر)2321.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بالرشيد ة))بتاريخ)19) نا ر)

2321)تحت رقم)27.

1353I

fidjuris(sarl

DOING
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

fidjuris(sarl
 BD IBNOU SINA 233
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

DOING شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 

38،لوتيسلا حبيبة فلدور فألر�سي ء 
ليساسفا ء - 23354  فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.
تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.128559
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فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في)22)شتنرب)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلدور) حبيبة  38،لوتيسلا  »رقم)
فألر�سي)ء)ليساسفا)ء)-)23354))فلدفر)
لوتيسلان) (« إلى) فملغرب») ( فلبيضاء)
فبن جلدون فلثاني)،)بنا ة حي فلليلون)
(- فلحسني) حي  (، أ) (7 رقم) (، (2 أنس)

23353)فلدفر فلبيضاء)))فملغرب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759369.

1354I

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة فلعيون فلساقية)

فلحلرفء

MAHMOUD SECURITE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة 
فلعيون فلساقية فلحلرفء

صندوق فلرب د 2266 ، 73333، 
فلعيون فملغرب

MAHMOUD SECURITE  شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلوحد0 2  شارع رفس فلخيلة رقم 
137  - 73333 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
21427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2317 أبريل) (27
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. MAHMOUD SECURITE

شركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحرفسة.

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلخيلة رقم) شارع رفس  ( (2 فلوحد0)

137  - 73333)فلعيون فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فزرقي) ف ريس  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فزرقي  ف ريس  فلسيد 

فلشطر) رشيد  موالي  حي  (35 بلوك)

فلثالث)73333)فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فزرقي  ف ريس  فلسيد 

فلشطر) رشيد  موالي  حي  (35 بلوك)

فلثالث)73333)فلعيون فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ماي) (33 بتاريخ) ( بالعيون) فالبتدفئية 

2317)تحت رقم)778/2017.

1355I

sofoget

AL FELAHA AL AASSRIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

al felaha al aassria شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلقنيطر0 

37 محلد فلقري إقامة شيلاء 

مكتب 2 - 14333 فلقنيطر0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.46137

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

فملؤرخ في)13) آنرب)2323)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 

إقامة) فلقري  محلد  (37 »فلقنيطر0)

فلقنيطر0) (14333  -  2 مكتب) شيلاء)

فملغرب»)إلى)»)سال  وفر لربفهلة عامر)

  ---------  -  4337 253)بوقنا ل صب)

سال)))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0))بتاريخ)18) نا ر)

2321)تحت رقم)83933.

1356I

s1(consulting

ساني شمي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

ساني شمي شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 
فمكلوش صفرو - 31333 صفرو 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 23) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

ساني) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

شمي.

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة).

حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
صفرو) (31333 (- صفرو) فمكلوش 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( فلسيد فدوى فلسندفري):)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فدوى فلسندفري عنوفنه)ف))
صفرو)31333)صفرو فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فدوى فلسندفري عنوفنه)ف))
صفرو)31333)صفرو فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
24) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

2323)تحت رقم)124.

1357I

sté  VOLAILLES MGHOGHA SARL

AL WASIT IMMO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

sté   ALWASIT(IMMO  SARL(AU
شارع فسبانيا   علار0 مستور0 رقم 

291 ، 93333، طنجة فملغرب
AL WASIT IMMO شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد )في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع 

فسبانيا   علار0 مستور0 رقم 291 - 
93333 طنجة .فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.67735
فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر) (2323 21) آنرب) في) فملؤرخ 
ذفت مسؤولية محدو 0) حل شركة 
 AL WASIT فلوحيد) فلشريك  ذفت 
 133.333 رأسلالها) مبلغ  ( (IMMO
 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي شارع)
 -  291 )علار0 مستور0 رقم) ( فسبانيا)
(: ل) نتيجة  .فملغرب  طنجة) (93333

توقف نشاط فلشركة.
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شارع) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 291 رقم) علار0 مستور0  ( ( فسبانيا)

.فملغرب)93333)طنجة).فملغرب.)
و عين:

و) فلنوينو  ( ( ( محلد) ( فلسيد)0))
 223 رقم) ( سليلة) تجزئة  عنوفنه)ف))
((0( .فملغرب كلصفي) طنجة) (93333

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238241.

1358I

باال كونسالتينغ

باء هومسطي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

باال كونسالتينغ
17 رياض ويسالن 1 مكناس ، 

53383، مكناس فملغرب
باء هومسطي شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 18 زنقة 
طنجة حسان - 13323  فلرباط 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
148937

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
باء) (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

هومسطي.

تقد م) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

جدمات فلرحالت فلثقافية و فللغوية.
زنقة) (18 (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

فلرباط) ( (13323 (- حسان) طنجة 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد مصطفى لخزفمي):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مصطفى لخزفمي عنوفنه)ف))

75))بلوك  ؤ لقوفس)13133))فلرباط)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مصطفى لخزفمي عنوفنه)ف))

75))بلوك  ؤ لقوفس)13133))فلرباط)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

23) نا ر) بتاريخ) ( بالرباط) فلتجارية 

2321)تحت رقم)419.

1359I

Cabinet(LAMRINI(HADI

ARCHI PROJECTS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI

18,شارع إبن سينا فلناضور ، 

62333، فلناضور فملغرب

ARCHI PROJECTS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي لعري 

فلشيخ شارع فلحسن فألول رقم 145-

147 - 62333 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدف  فلقانون) (2323 28) آنرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ARCHI(:(فإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PROJECTS

:) رفسة) بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتنلية) إنجاز  رفسات  (; معلارية)

فلبيئي) وفألثر  وفلهندسة  وفلتحضر 

فملدنية) وفلهندسة  وفألرف�سي 

;) رفسات) فلطبوغرففية) وفلدرفسات 

مشاريع  رفسة) (، فألرضيات) مالءمة 

فلبناء.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي لعري)

فلشيخ شارع فلحسن فألول رقم)-145

147 - 62333)فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: كند ل) فلكريم  عبد  فلسيد 

133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333

للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

كند ل) فلكريم  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فلفطوفكي زنقة)28)رقم)

31  62333)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

كند ل) فلكريم  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف))حي فلفطوفكي زنقة)28)رقم)

31  62333)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)92.

1363I

COGEST

KMYFOODS

إعالن متعد  فلقرفرفت

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC

KMYFOODS »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: 26 شارع 

مرس فلسلطان فلطابق 1 فلرقم 3 - - 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.483939

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

2323)تم فتخاذ) 22) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تم رفع رأسلال فلشركة بلبلغ قدره)

 133.333« من) أي  333.333) رهم 

عن) »433.333) رهم») إلى)  رهم»)

طريق تقد م حصص نقد ة

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تم تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلقانون فالسا�سي للشركة

بند رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

رفسلال فلشركة

بند رقم)8:)فلذي  نص على ما لي:)

فلحصص فالآتلاعية

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761789.

1361I
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COMPTAFFAIRES

FATIMAC
إعالن متعد  فلقرفرفت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FATIMAC »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: بارك بالزف 

شقة 13 فلطابق فلخامس سلم فوه 

2 علار0  فوه 2 - 23833 فملحلد ة 

فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.18821

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)33) آنرب)2319

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 رقم) قرفر 

ما لي:))قبول فستقالة فلسيد0 فاطلة)

فلزهرفء)بوجرقي من تسييب فلشركة

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد) بحوز0  حصة  (733 تفويت)

حسن بوجرقي لصالح فلسيد0 مالك)

بوجرقي)

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)

 233333 بقيلة) فملال  رأس  جفض 

لتخطية فلخسائر

قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)
 1533333 بقيلة) فملال  رأس  رفع 

 2333333 إلى) (533333 من) لرفعه 

من فلحساب فلجاري للشركاء

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

فلذي  نص) (:6-7-12 رقم) بند 

فألسا�سي) فلنظام  تحيين  ما لي:) على 

للشركة.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة))بتاريخ)14) نا ر)

2321)تحت رقم)132.

1362I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

PAYE S.G
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE(IBN(TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

PAYE S.G شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
نبيلة مخلوف رقم 569  رو0 تجزئة 
نبيلة مخلوف رقم 569  رو0 26133 

برشيد فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.13141

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تلت) (2323 مارس) (33 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):
رفيق) سعيد0  ((0( فلسيد) تفويت 
533)حصة فآتلاعية من أصل)533 
)0)) وسف) فلسيد) ( لفائد0) حصة 

إبرفهيمي بتاريخ)33)مارس)2323.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
مارس) (27 بتاريخ) ( فالبتدفئية بربشيد)

2323)تحت رقم)733.

1363I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

AYMCOM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT(FES(FES، 300000،
FES MAROC

AYMCOM شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فلشقة 
رقم 13 علار0 رقم 32 تجزئة موالي 
ف ريس ثغاث   - 33333 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

62449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 فربف ر) (24

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.AYMCOM

مقاولة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعروض) فلحفالت،) لتنظيم 

وفملهرآانات فلفنية

منتج أفالم سينلائية.

فلشقة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
32)تجزئة موالي) 13)علار0 رقم) رقم)

ف ريس ثغاث)))-)33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد أمين فملربطي)):))334)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد محلد فلعلمي):))333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 333 ( (: زيان) فلعزيز  عبد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) ( فملربطي) أمين  فلسيد 

فلشقة رقم)13)علار0 رقم)32)تجزئة)

فاس) (33333 ثغاث) ف ريس  موالي 

فملغرب.

عنوفنه)ف)) فلعلمي  محلد  فلسيد 

تجزئة) (2 فلزنقة) (5 فلشقة) (21 علار0)

فلشقف) عين  طريق  بالص  مربيا 

33333)فاس فملغرب.

فلسيد عبد فلعزيز زيان عنوفنه)ف))
حي سيدي فلها ي) (5 فلزنقة) (52 رقم)

زوفغة فلعليا)33333)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فملربطي) أمين  فلسيد 

فلشقة رقم)13)علار0 رقم)32)تجزئة)

فاس) (33333 ثغاث) ف ريس  موالي 

فملغرب

فلسيد عبد فلعزيز زيان عنوفنه)ف))

حي سيدي فلها ي) (5 فلزنقة) (52 رقم)

زوفغة فلعليا)33333)فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)1379.

1364I

IMEXFID

RYMAFORTRAD

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب آد د للشركة

IMEXFID

 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

RYMAFORTRAD  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 39 شارع 

اللة فلياقوت فلطابق شقة » » - 

23383 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.423497

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2321 35) نا ر) فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

فضول معا ))كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)761563.

1365I
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FICODEF

 BENMEZIANE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FICODEF
رقم 9 إقامة أمنية شارع فلجيش 

فمللكي ، 33333، فاس فملغرب
 BENMEZIANE TRAVAUX

DIVERS شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 4 
مكرر زنقة 16 فملرآة زوفغة فلسفلى 

- 33333 فاس  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
65781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 37) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)
 BENMEZIANE TRAVAUX

.DIVERS
غرض فلشركة بإ جاز):)مقاولة في)

فلبناء)وفألعلال فملتنوعة
فإلنعاش فلعقاري

 4 رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  .عنوفن 
16)فملرآة زوفغة فلسفلى) مكرر زنقة)

- 33333)فاس))فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد بن مزيان لحسن)):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بن مزيان لحسن))عنوفنه)ف))
فملرآة زوفغة) (16 مكرر زنقة) (4 رقم)

فلسفلى)33333)فاس))فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بن مزيان لحسن))عنوفنه)ف))
فملرآة زوفغة) (16 مكرر زنقة) (4 رقم)

فلسفلى)33333)فاس))فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)277.
1366I

MANAGEMENT DETROIT PLUS

ERYS ART
إعالن متعد  فلقرفرفت

MANAGEMENT DETROIT PLUS
 PLACE DES NATIONS IMM
 TAJMIL 2EME(ETAGE(N°10
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ERYS ART »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 

 C2 فالمل  تجزئة فهال رقم 617 فقامة
فلطابق فالر�سي طريق فلرباط طنجة 

- 93333 طنجة فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.94943

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
2323)تم فتخاذ) 17) آنرب) فملؤرخ في)

فلقرفرفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:331 رقم) قرفر 
ما لي:)بيع)53)سهم من طرف فلسيد0)

يسرى فملساوي لفائد0 سحار رفبحي
على) فلذي  نص  (:332 رقم) قرفر 
يسرى) فلسيد0  فستقالة  ما لي:)
بصفة) فلشركة  ف فر0  من  فملساوي 
رفبحي) سحار  فلسيد0  بقاء) و  نهائية 
غيب) ملد0  للشركة  وحيد0  كلسيب0 

محدو 0
على) فلذي  نص  (:333 رقم) قرفر 
فملذكور) فلشركة  مقر  تغييب  ما لي:)
فلخامس) محلد  شارع  فلى  فعاله 
تيكنوبارك فلطابق فالر�سي فملحل رقم)

T333)طنجة.

فلذي  نص على) (: (334 قرفر رقم)
ما لي:)تغييب فلشكل فلقانوني للشركة)
من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)
فلى شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)

ذفت فلشريك فلوحيد
على) فلذي  نص  (:335 رقم) قرفر 
فالسا�سي) فلنظام  تحيين  ما لي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:331 رقم) بند 
مقتضيات) عدلت  وبذلك  ما لي:)
فلقانون) من  (15 و) (7.6 فلفصل)

فالسا�سي
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
24) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2323)تحت رقم)237563.
1367I

transparence(fiscale

METATOL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc
METATOL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي علار0 1 
تعاونية عزيز0 طريق عين فلشقف - 

33333 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65323
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (16
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.METATOL
صباغة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت و بيع لوفزم فلسيارفت.

 1 علار0) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

(- تعاونية عزيز0 طريق عين فلشقف)

33333)فاس فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: آلال) فمطارفي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 ( (: حلز0) فمطارفي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فمطارفي آلال عنوفنه)ف)) فلسيد 
فلشقف) عين  طريق  كرنك  زنقة 

33333)فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)) حلز0  فمطارفي  فلسيد 
 33333 ( تجزئة لحلو حي زفزف) (9 رقم)

فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) حلز0  فمطارفي  فلسيد 
 33333 ( تجزئة لحلو حي زفزف) (9 رقم)

فاس فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) آنرب) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3633.

1369I

AMOURI CONSULTING

CALL LOUIS XX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

CALL LOUIS XX شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 3 

بنا ة رقم 13 طريق عباس فملسعا ي 

فملد نة فلجد د0 - 33313 فاس 

فملغرب.
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تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.44341
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
فملؤرخ في)22)أكتوبر)2323)تم))تحويل))
من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
طريق عباس) (13 بنا ة رقم) (3 »رقم)
 33313 (- فملسعا ي فملد نة فلجد د0)
تجزئة) (53 »رقم) إلى) فملعزب») فاس 
فبن جطيب شقة) (1 سيربونور رقم)
 6138 رقم) بريد  صندوق  (- (3 رقم)
  33332 فاس) (- (33332 أ فريسا)

فملعزب».
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
38) نا ر) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)117.

1373I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة عنا و بقا كار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
شركة عنا و بقا كار شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 43 

فلحي فال فري بن فلطيب - 62333 
فلدريوش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 21) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

عنا و بقا كار.

كرفء) (* (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسيارفت.

 43 (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

 62333 (- فلطيب) بن  فال فري  فلحي 

فلدريوش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: عنا) فمين  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد نور فلد ن بقا):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محلد فمين عنا عنوفنه)ف))

 62333 فلدريوش) فلطيب  بن 

فلدريوش فملغرب.

فلسيد نور فلد ن بقا عنوفنه)ف))بن)

فلدريوش) (62333 فلدريوش) فلطيب 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فمين عنا عنوفنه)ف))

 62333 فلدريوش) فلطيب  بن 

فلدريوش فملغرب

بن) فلسيد نبيل فورف ني عنوفنه)ف))

فلدريوش) (62333 فلدريوش) فلطيب 

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالدريوش))بتاريخ)35) نا ر)

2321)تحت رقم)31.

1372I

فلناظور للحسابات

FTOUR AND MORE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فلناظور للحسابات

شارع فالميب سيدي محلد فلحي 

فال فري سيتي فملحلد ة بلوك   

فلطابق فلثاني رقم 5 ، 62333، 

فلناظور فملغرب

FTOUR AND MORE

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تقاطع 

شارع فلحسن فالول و زنقة فلسويس 
علار0 فلريف لعري فلشيخ فلناظور 

62333 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21291
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 12) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FTOUR AND MORE
غرض فلشركة بإ جاز):)-)مقهى

-)مطعم
-)بيع فلحلويات بالتقسيط.

تقاطع) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
شارع فلحسن فالول و زنقة فلسويس)
فلناظور) فلشيخ  لعري  فلريف  علار0 

62333)فلناظور فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلعزوزي عبد فلغني):))533 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
 533 ( (: محلد) فلعزوزي  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلغني) عبد  فلعزوزي  فلسيد 
 14 حي فوال  ميلون زنقة) عنوفنه)ف))

رقم)11 62333)فلناظور فملغرب.
فلسيد فلعزوزي محلد عنوفنه)ف))
 34 رقم) (14 زنقة) ميلون  فوال   حي 

62333)فلناظور فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلغني) عبد  فلعزوزي  فلسيد 
 14 حي فوال  ميلون زنقة) عنوفنه)ف))

رقم)11 62333)فلناظور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)15) نا ر)

2321)تحت رقم)132.

1373I

nabiq(mohammed

ADISUAL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
ADISUAL  شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فقامة 
فلعثلانية فلحي فال فري فلطابق 
فلثالث  - 23333 بني مالل فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
13849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 37) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ADISUAL
غرض فلشركة بإ جاز):)تاآر تجزئة)
لألعالف فملركبة لألعالف أو غيبها من)

منتجات فألعالف فلحيوفنية.
فقامة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) فال فري  فلحي  فلعثلانية 

فلثالث))-)23333)بني مالل فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)فملغرب سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد موحا حلو):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) حلو  موحا  فلسيد 
 23 هقامة فملستقبل رقم) فلعامرية2)

23333)بني مالل فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) حلو  موحا  فلسيد 
 23 هقامة فملستقبل رقم) فلعامرية2)

23333)بني مالل فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاريخ) ( مالل) ببني  فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)1315.

1374I

s1(consulting

شركة فالحتي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

شركة فالحتي  شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

 DOUAR وعنوفن مقرها فإلآتلاعي
 AIT ALI OYOUSEF AGHBALOU
 AQOURAR LOUATA SEFROU
SEFROU 31000 SEFROU فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 23) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

فالحتي).

فستيبف ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملاشية

تربية فملاشية
تسلين فملاشية.

 DOUAR(:(عنوفن فملقر فالآتلاعي
 AIT ALI OYOUSEF AGHBALOU
 AQOURAR LOUATA SEFROU
SEFROU 31333 SEFROU)فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: محلد) زهري  فلسيد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد زهري محلد عنوفنه)ف))رقم)
276)زنقة عبد فلوهاب فآومي حي بدر)

فاس)SEFROU 31333)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد زهري محلد عنوفنه)ف))رقم)
276)زنقة عبد فلوهاب فآومي حي بدر)

فاس)SEFROU 31333)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

2321)تحت رقم)66/2020.
1375I

STE AYAD CONSULTING SARL

SAS CENTER CALL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
SAS CENTER CALL شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 33 شارع 

فلرباط  - 63333 وآد0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
36391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 23) آنرب)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 SAS (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CENTER CALL
غرض فلشركة بإ جاز):)مركز ندفء.
33)شارع) عنوفن فملقر فالآتلاعي):)

فلرباط))-)63333)وآد0 فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: عزيزي) سار0  فلسيد0 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد0 سار0 عزيزي عنوفنه)ف))حي)
 63333  2 فلقدس زنقة فلدفلية رقم)

وآد0 فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 سار0 عزيزي عنوفنه)ف))حي)
 63333  2 فلقدس زنقة فلدفلية رقم)

وآد0 فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاريخ) ( بوآد0) فلتجارية 

2321)تحت رقم)231.
1376I

CAJF CO

 DEFFORGE FACILITY
MANAGEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 33

casablanca(maroc
 defforge(facility(management

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي طابق 

5 شقة 16 علار0 4 فوال  زيان - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.266221

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2318)تقرر حل) 13)شتنرب) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

  defforge( facility( management

133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 

 5 طابق) فإلآتلاعي  مقرها  وعنوفن 

شقة)16)علار0)4)فوال  زيان)-)23333 

فلدفر فلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)حل)

مبكر للشركة.

 5 و حد  مقر فلتصفية ب طابق)

فلدفر) ( فوال  زيان) (4 علار0) (16 شقة)

فلبيضاء) فلدفر  (23333 فلبيضاء)

فملغرب.)

و عين:

و) ماعوني  ( عبدهللا) فلسيد)0))

فلسا س) محلد  شارع  عنوفنه)ف))

فملغرب) جريبكة  (23333 ( جريبكة)

كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)758373.

1377I

CLEVER LOGISTICS

CLEVER LOGISTICS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CLEVER LOGISTICS

 BIS(AV. YOUSSEF(IBN 162

 TACHFINE(APPT(N° 11 ، 62000،

NADOR MAROC

 CLEVER LOGISTICS



2183 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 162 بيس 

شارع  وسف بن تاشفين شقة رقم 

11 - 62333 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

21313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CLEVER LOGISTICS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع على حساب آجر.

عنوفن فملقر فالآتلاعي):)162)بيس)

شارع  وسف بن تاشفين شقة رقم)

11 - 62333)فلناظور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 233 ( (: وزرفف) ميلون  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد هشام وزرفف):))833)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) وزرفف  ميلون  فلسيد 

حي فوال  فبرفهيم قبالة محطة شال)

62333)فلناظور فملغرب.

فلسيد هشام وزرفف عنوفنه)ف))حي)
رقم) باء) بلوك  فلصباح  فقامة  فملطار 

35 62333)فلناظور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد هشام وزرفف عنوفنه)ف))حي)
رقم) باء) بلوك  فلصباح  فقامة  فملطار 

35 62333)فلناظور فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)15) نا ر)

2321)تحت رقم)133.
1378I

IB PARTNERS

صوفياكو 

SOPHIACO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC
صوفياكو SOPHIACO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 48 زنقة 
فبن حلقة بوركون - 23453 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2321 16) نا ر) في) فملؤرخ 
قدره) بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.533.333) رهم»)
«3.333.333) رهم»)إلى)»4.533.333 
مقاصة) إآرفء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و)

فملستحقة.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 نا ر)2321)تحت رقم)1398.
1383I

NOBLACTION

STUDIO 74
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب فملنصور إقامة فألميب0 
3 فلطابق فألول رقم 15، 43333، 

مرفكش فملغرب
STUDIO 74 شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حليلة 
 رع شرويت ملسيخة تحناوت، 

تامصلوحت فلحوز - 43333 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 مارس) (13

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.STUDIO 74

غرض فلشركة بإ جاز):)بائع فلسلع)

فلتقليد ة.

حليلة0) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)

تحناوت،) ملسيخة  شرويت   رع 

تامصلوحت فلحوز)-)43333)مرفكش)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 5.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (53 ( (: فلسيد0 كارمن هيد)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 6 عنوفنه)ف)) هيد  كارمن  فلسيد0 

فملا سكوفر لندن ن و)8 9)ك  )27333 

لندن لندن.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 6 عنوفنه)ف)) هيد  كارمن  فلسيد0 

فملا سكوفر لندن ن و)8 9)ك  )27333 

لندن لندن

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119533.

1381I

Atlas Valora Conseil

ATLAS VALORA CONSEIL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالآتلاعي للشركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH فملغرب

 ATLAS VALORA CONSEIL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 4 

علار0 381 فلحي فلصناعي سيدي 

غانم - 43333 مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالآتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.62231

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في)31)غشت)2318)تم))تحويل))

من) للشركة  فلحالي  فالآتلاعي  فملقر 
فلصناعي) فلحي  (381 علار0) (4 »رقم)

مرفكش) (43333 (- غانم) سيدي 
 186 ( علار0) (8 »رقم) إلى) فملغرب»)

  43153 )حي أزلي) تجزئة فبن تاشفين)

مرفكش))فملغرب».

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

15) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)533.

1382I

expert(comptable

    WALL  STREET  EXCHANGE

Sarl – A.U
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

جفض رأسلال فلشركة

expert(comptable

nador ، 62000، nador(maroc

    WALL  STREET  EXCHANGE

Sarl – A.U شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 39 

- زنقة 53 - لعرف�سي - فلناظور - 

62333 فلناظور فملغرب.



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   2184

جفض رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.19723

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2323 نونرب) (27 في) فملؤرخ 

بلبلغ) فلشركة  رأسلال  جفض 

من) أي  »993.333) رهم») قدره)

 13.333« إلى) «1.333.333) رهم»)

عد )) تخفيض  (: طريق) عن   رهم»)

فألسهم.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)23) نا ر)

2321)تحت رقم)135.

1383I

expert(comptable

    WALL  STREET  EXCHANGE

Sarl – A.U

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

expert(comptable

nador ، 62000، nador(maroc

    WALL  STREET  EXCHANGE

Sarl – A.U  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 39 

- زنقة 53 - لعرف�سي - فلناظور - 

62333 فلناظور فملغرب.

تعيين مسيب آد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.19723

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2323 نونرب) (27 فملؤرخ في)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0))شالل)

 اسين كلسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور))بتاريخ)23) نا ر)

2321)تحت رقم)135.

1384I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

HACHIN AGRICOLE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

HACHIN AGRICOLE شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي محل 

بالطابق فالر�سي مجلوعة فلخيب رقم 
1233 - 26333 سطات فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (12
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.HACHIN AGRICOLE
تنلية) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملناطق فلزرفعية
)-)بيع فملعدفت وفملنتجات)

إنشاءفت) أو  أعلال  مقاول  (- (
متنوعة.

محل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
بالطابق فالر�سي مجلوعة فلخيب رقم)

1233 - 26333)سطات فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد هاشين فلسعيد)
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد هاشين فلسعيد عنوفنه)ف)))
 26333  1233 رقم) فلخيب  مجلوعة 

سطات فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 هاشين حفصة عنوفنه)ف)))
 26333  1233 رقم) فلخيب  مجلوعة 

سطات فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (25 بتاريخ) ( فالبتدفئية بسطات)

2323)تحت رقم)1190/2020.
1385I

GROUPE INDUSRIEL OUEST AFRIQUE

CHALET PLAYA DORADA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE INDUSRIEL OUEST
AFRIQUE

تجزئة طانطان فلشاطئ, رقم 68, 
آلاعة فلوطية ، 82313، فلوطية - 

طانطان فملغرب
 CHALET PLAYA DORADA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
طانطان فلشاطئ , رقــم 68 , آلـاعة 
فلوطيــة - 82313 فلوطية - طانطان 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5683

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 13) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CHALET PLAYA DORADA

:) فر) بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلضيافة)-)فلسياحة)-)فملطعلة.

تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
,)آلـاعة) (68 رقــم) (, طانطان فلشاطئ)

طانطان) (- فلوطية) (82313 (- فلوطيــة)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فسكيحيــل فلـنـبــط):))1.333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

)فلسيد فسكيحيــل فلـنـبــط):)1333 

بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلـنـبــط) فسكيحيــل  فلسيد 
رقـــم) (, بــلوك  ) حـي فملطـار  عنوفنه)ف))

26 73333),)فلعـيــون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلـنـبــط) فسكيحيــل  فلسيد 
رقـــم) (, بــلوك  ) حـي فملطـار  عنوفنه)ف))

26 73333),)فلعـيــون فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( بطانطان) فالبتدفئية 
رقم)-.

1386I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

B&L CO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي فلحسن فقامة فلرب عي 

علار0 ب فلشقة رقم 2 فلحي 

فلشتوي، 43333، مرفكش فملغرب

B&L(CO شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ساحة 

فلحرية شارع موالي فلحسن فقامة 

فلرب عي علار0 ب فلشقة رقم 2 - 

43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 35) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 B&L (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.CO

غرض فلشركة بإ جاز):)مطعم)

.

ساحة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فقامة) فلحسن  موالي  شارع  فلحرية 

 -  2 رقم) فلشقة  ب  علار0  فلرب عي 

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد مسكاوي بدر):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مسكاوي بدر عنوفنه)ف))ح م)

ج فلوحد0)2 43333)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مسكاوي بدر عنوفنه)ف))ح م)

ج فلوحد0)2 43333)مرفكش فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119443.

1387I

BOUCHTA COMPTA

JEWELPOOL HOLDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

JEWELPOOL HOLDING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ساحة 

فلرو فني زنقة عبد هللا فلهبطي فقامة 

فلقدس رقم 34 - 93333 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

132429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2319 34) آنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.JEWELPOOL HOLDING

إ فر0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فسهم) وتسييب  فملالية  ( فألصول)

فلشركات.

ساحة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلرو فني زنقة عبد هللا فلهبطي فقامة)

طنجة) (93333  -  34 رقم) فلقدس 

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: فلسباعي) كلال  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

فلسيد بيبج ثورستن):))533)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

 533 (: فلسباعي) كلال  فلسيد  (

بقيلة)133) رهم.

فلسيد بيبج ثورستن):)533)بقيلة)
133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلسباعي  كلال  فلسيد 
1/40591) يسلدورف) شليبوشر)

43599 42477) يسلدورف فملانيا.
عنوفنه)ف)) ثورستن  بيبج  فلسيد 

نوس)41463)نوس فملانيا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فلسباعي  كلال  فلسيد 
1/40591) يسلدورف) شليبوشر)

43599 42477) يسلدورف فملانيا
عنوفنه)ف)) ثورستن  بيبج  فلسيد 

نوس)41463)نوس فملانيا
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) آنرب) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2319)تحت رقم)8584.
1388I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ARABARRAA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي فلحسن فقامة فلرب عي 
علار0 ب فلشقة رقم 2 فلحي 

فلشتوي، 43333، مرفكش فملغرب
ARABARRAA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملتجر رقم 

126 و 127 و 128 فطلس كولف 
فلشريفية كم 2 طريق فمزميز  - 

43333 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.ARABARRAA
مقهى) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
ومطعم للوآبات فلخفيفة و فلسريعة

متعهد حفالت.
فملتجر) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
رقم)126)و)127)و)128)فطلس كولف)
(- ( فمزميز) طريق  (2 كم) فلشريفية 

43333)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
333)حصة) ( (: فلسيد رشدي تزكي)

بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد شكري شا ب عينو):))333 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
فلسيد سامي موترفي):))334)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) تزكي  رشدي  فلسيد 
 17 تجزئة فلتهامي فقامة آيبفندف رقم)

43333)مرفكش فملغرب.
عينو) شا ب  شكري  فلسيد 
مدجل) برستيجيا  فقامة  عنوفنه)ف))
 43333 كولف سيتي) (6 كوريال رقم)

مرفكش فملغرب.
عنوفنه)ف)) موترفي  سامي  فلسيد 
شارع) (7  8 رقم) فطلس  فقامة آنان 
عبد فلكريم فلخطابي)43333)مرفكش)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) تزكي  رشدي  فلسيد 
 17 تجزئة فلتهامي فقامة آيبفندف رقم)

43333)مرفكش فملغرب
عينو) شا ب  شكري  فلسيد 
مدجل) برستيجيا  فقامة  عنوفنه)ف))
 43333 كولف سيتي) (6 كوريال رقم)

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
14) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119513.
1389I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

EL ALAMI & CO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي فلحسن فقامة فلرب عي 

علار0 ب فلشقة رقم 2 فلحي 

فلشتوي، 43333، مرفكش فملغرب

EL(ALAMI & CO  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي ساحة 

فلحرية شارع موالي فلحسن فقامة 

فلرب عي علار0 ب فلشقة رقم 2 - 

43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

113365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2321 36) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

 EL (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. ALAMI(&(CO

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفلتدقيق) وفلهندسة  فالستشارفت 

وفلصيانة فلصناعية.

فلتحليل فلصناعي وفلحلول

فملعدفت) وتصد ر  فستيبف  

فلصناعية.

ساحة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فقامة) فلحسن  موالي  شارع  فلحرية 

 -  2 رقم) فلشقة  ب  علار0  فلرب عي 

43333)مرفكش فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد  ونس فلعلمي):))133)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فلعلمي  فلسيد  ونس 

مجلع  اسلين فقامة كابيسين فلشقة)

18 28833)فملحلد ة))فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) فلعلمي  فلسيد  ونس 

مجلع  اسلين فقامة كابيسين فلشقة)

18 28833)فملحلد ة))فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2321)تحت رقم)119616.

1393I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RAFA MAOC
عقد تسييب حر ألصل تجاري))فألشخاص)

فملعنويون)

عقد تسييب حر ألصل تجاري

RAFA MAOC

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ قي)33 

 RAFA MAOC أعطى) (2317  ونيو)

 67781 فلتجاري) بالسجل  فملسجل 

حق) بلرفكش  فلتجارية  باملحكلة 

فلتسييب فلحر لألصل فلتجاري فلكائن)

للللك) فلسكاي  و  فالول  فلطابق  ب 

فلحي) فلشهدفء) زنقة  كنافو  فملسمى 

فملغرب) مرفكش  (23333 (- ( فلشتوي)

لفائدPOD(0))ملد0)1)سنة تبتدئ من)

33) وليوز)2317)و تنتهي في)33)غشت)

قيلته) شهري  مبلغ  مقابل  (2318

183.333) رهم.

1391I

فتلانية و ف 

 STATION  SERVICES OULED
ZAYENA SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فتلانية و ف 

 AV 79 79 شارع محلد فلخامس

 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة فلسرفغنة

 STATION  SERVICES(OULED

ZAYENA SARL شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

عين بن حا 0 آعيدفت رفس فلعين 

فقليم فلرحامنة   وفر عين بن حا 0 

آعيدفت رفس فلعين فقليم فلرحامنة  

43333 بابن آرير فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (19

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 STATION  SERVICES OULED

.ZAYENA SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع فلوقو )

بالتقسيط.

:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

فلعين) عين بن حا 0 آعيدفت رفس 

) وفر عين بن حا 0) فقليم فلرحامنة)

آعيدفت رفس فلعين فقليم فلرحامنة))

43333)بابن آرير فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:)) رأسلال  مبلغ 
2.583.333) رهم،)مقسم كالتالي:

فصل) (: زينة) فوال   حليد  فلسيد 
تجاري بقيلة)2.583.333) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد حليد فوال  زينة عنوفنه)ف))
رفس) آعيدفت  حا 0  بن  عين   وفر 
فبن) (43223 ( فلعين فقليم فلرحامنة)

آرير فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد حليد فوال  زينة عنوفنه)ف))
رفس) آعيدفت  حا 0  بن  عين   وفر 
فبن) (43223 ( فلعين فقليم فلرحامنة)

آرير فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاريخ) ( آرير) بابن  فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)223.

1392I

فتلانية و ف 

 KANEB ET CONSORTS
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

فتلانية و ف 
 AV 79 79 شارع محلد فلخامس
 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة فلسرفغنة
  KANEB ET CONSORTS SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تعاونية 
تساوت شارع فالمام مالك فلدكان 

رقم 31 تعاونية تساوت شارع فالمام 
مالك فلدكان رقم 31 43333 قلعة 

فلسرفغنة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

4277
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (17
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. KANEB ET CONSORTS SARL

بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فال وفت و فالالت فلفالحية).

تعاونية) (: فملقر فالآتلاعي) عنوفن 

فلدكان) مالك  فالمام  شارع  تساوت 

تعاونية تساوت شارع فالمام) (31 رقم)

قلعة) (43333  31 مالك فلدكان رقم)

فلسرفغنة فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلقنب)) فلرزفق  عبد  فلسيد 

فلوف ) آلاعو  عنوفنه)ف)) وفر  زوز 

فلسرفغنة) قلعة  (43333 ( لخضر)

فملغرب.

)عنوفنه)ف)) فلسيد حسن فملنصور)

تجزئة فلفالح  فر فوال  زيدوح سوق)

بني مالل)) (23552 فلسبت فوال  نلة)

فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلقنب)) فلرزفق  عبد  فلسيد 

فلوف ) آلاعو  عنوفنه)ف)) وفر  زوز 

فلسرفغنة) قلعة  (43333 ( لخضر)

فملغرب

)عنوفنه)ف)) فلسيد حسن فملنصور)

تجزئة فلفالح  فر فوال  زيدوح سوق)

بني مالل)) (23552 فلسبت فوال  نلة)

فملغرب)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بقلعة فلسرفغنة))بتاريخ)13 

 آنرب)2323)تحت رقم)322.

1393I

فتلانية و ف 

MOZIGA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فتلانية و ف 
 AV 79 79 شارع محلد فلخامس
 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة فلسرفغنة
MOZIGA SARL  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلنخلة 

1 رقم 1547  حي فلنخلة 1 رقم 
1547  43333 قلعة فلسرفغنة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

4293
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 39) آنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

. MOZIGA SARL
:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فالشغال فلعامة).
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)حي فلنخلة)
1)رقم)1547))حي فلنخلة)1)رقم)1547  

43333)قلعة فلسرفغنة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فلفن) لحسن  فلسيد 
حي فلهناء)2)رقم)2762  43333)قلعة)

فلسرفغنة فملغرب.
فلسيد  اسين فلرفشدي عنوفنه)ف))
 43333 فزنا 0) آلاعة  فضرفو0   وفر 

قلعة فلسرفغنة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) ( فلفن) لحسن  فلسيد 

حي فلهناء)2)رقم)2762  43333)قلعة)

فلسرفغنة فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بقلعة فلسرفغنة))بتاريخ)21 

 آنرب)2323)تحت رقم)338.

1394I

DK PARTNERS MAROC

 TURNKEY OPERATIONS

 PROJECT MANAGEMENT

MAROC
شركة فلتوصية فلبسيطة

تفويت حصص

DK PARTNERS MAROC

  Bd, Ghandi - Ghandi(Mall

 Immeuble 9 - 2éme(étage(N°5

 - Boulevard(Ghandi، 20100،

CASABLANCA MAROC

 TURNKEY OPERATIONS

 PROJECT MANAGEMENT

MAROC شركة فلتوصية فلبسيطة

 Twin وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 Center(Tour(Ouest(ETG 16 Ang

 Zerktouni(et(el(Massira - 20000

.CASABLANCA  MAROC

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.38188

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2319 نونرب) (23 في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

  COTOP ((0( فلسيد) تفويت 

حصة) (MANAGEMENT 2.535

حصة) (5.333 أصل) من  فآتلاعية 

 DELATTRE ((0( فلسيد) ( لفائد0)

LEVIVIER MAROC)بتاريخ)23)نونرب)

.2319

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 24 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2319)تحت رقم)725691.

1395I

DK PARTNERS MAROC

LIEBHERR MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

DK PARTNERS MAROC
  Bd, Ghandi - Ghandi(Mall

 Immeuble 9 - 2éme(étage(N°5
 - Boulevard(Ghandi، 20100،

CASABLANCA MAROC
LIEBHERR MAROC شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالآتلاعي 

 Parc industriel Sapino Lot
 N°669 Nouaceur - 27182

.CASABLANCA MAROC
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.355393

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت) (2319 18) آنرب) في) فملؤرخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
أي) تصد ر  (- فالستيبف ) علليات 

منتج تجاري بشكل عام.
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 23 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

فربف ر)2323)تحت رقم)731675.

1396I

KARIMI CONSEIL

TAFOUKT AUTO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب آد د للشركة

KARIMI CONSEIL
19 زنقة آبل هابري فلخيام 2 ، 

83333، فكا  ر فملغرب
TAFOUKT AUTO  شركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 5 
بوتسرف بنسركاو فكا  ر - 83333 

فكا  ر فملغرب.
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تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.39659

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2323 نونرب) (33 فملؤرخ في)

فلسيد)0)) للشركة  آد د  مسيب 

بلفقيب0 محلد كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

22) آنرب) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)97577.

1397I

PROXY FINANCE

PARISLUX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

PARISLUX شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي تجزئة 
فلخليل 2 رقم 38 فملحاميد فسكجور 

مرفكش - 43333 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

135825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 غشت) (37

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.PARISLUX

مخرز0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وحلويات
مقهى

فستيبف  وتصد ر.
تجزئة) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلخليل)2)رقم)38)فملحاميد فسكجور)

مرفكش)-)43333)مرفكش فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 13.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: ( محلد  مناتي) فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( فلسيد محلد  مناتي)
شقة) (11 عللية بيتي سكن علار0 ر)
 43333 مرفكش) فلعزوزية  (156

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) ( فلسيد محلد  مناتي)
شقة) (11 عللية بيتي سكن علار0 ر)
 43333 مرفكش) فلعزوزية  (156

مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27)غشت) بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)115318.
1398I

FUTURE CONSEIL

AZAS PHONE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FUTURE CONSEIL
53 زنقة  وسف بن تاشفين فلطابق 

فألول ، 26133، برشيد فملغرب
AZAS PHONE  شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية شارع 
عبد فملومن و شارع طرفبلس فالقامة 
 GH  M 0فلرئيسية فلحد قة علار

فلطابق فلثالث فلرقم 23 فملحلد ة  - 
28813 فملحلد ة  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.18617
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 14)شتنرب) فملؤرخ في)
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)
   AZAS PHONE فلوحيد) فلشريك 
133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زفوية شارع)
عبد فملومن و شارع طرفبلس فالقامة)
 GH  M علار0) فلحد قة  فلرئيسية 
فلطابق فلثالث فلرقم)23)فملحلد ة))-)
(: )فملغرب نتيجة ل) 28813)فملحلد ة)

أزمة فلقطاع.
زفوية) ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
طرفبلس) شارع  و  فملومن  عبد  شارع 
  GH(0فالقامة فلرئيسية فلحد قة علار
M)فلطابق فلثالث فلرقم)23)فملحلد ة))

- 28813)فملحلد ة))فملغرب.)
و عين:

و) بكلول  ( عزيز0) فلسيد)0))
 67 رقم) كليلربتي  ك  فيا  عنوفنه)ف))
إ طاليا) طورينو  كريكلياسكو  ف  س 
إ طاليا كلصفي) ( ( طورينو) (13143

)0))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ) ( باملحلد ة) فالبتدفئية 

أكتوبر)2323)تحت رقم)1356.
1399I

STE FIDUCONFIANCE

TOURISME 4 SAISONS
إعالن متعد  فلقرفرفت

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
TOURISME 4 SAISONS  »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي: رقم 24، 
إقامة فلسنابل 31 ،  فلشقة رقم 7، 
فلطابق فلثالث، شارع فبن فلخطيب 

فاس - 33333 فاس فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.41417

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)25) ونيو)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة فلسيد ف ريس زهيب من مهلة)

فلتسيب في فلشركة))-)فالبرفء)وفملوففقة)

على فستقالة فملسيب)

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

مسيب0) زهيب  نهيلة  فلسيد0  تعيين 

وحيد0 للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:16 رقم) بند 

ما لي:)تعيين مسيب0 وحيد0 للشركة)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

29) ونيو) بتاريخ) ( بفاس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)1486/2020.

1133I

FLASH ECONOMIE

ACTION MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ACTION MOROCCO

 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

رأسلالها:13333  رهم

مقرها فإلآتلاعي:37،زنقة 

  كس،فلوفزيس،23413،فلدفر 

فلبيضاء

رقم فلتقييد في فلسجل 

فلتجاري:319567

 8 بتاريخ) فلوحيد  فلشريك  قرر 

نونرب)2323)فتخاذ فلقرفرفت فلتالية

حل فلشركة فملبكر و تصفيتها و  ا-)

37،زنقة) في) فلتصفية  مقر  حد  

ر) لدف ف ،2 3 4 1 3 زيس، لوف ف   كس،

فلبيضاء-
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(- فلسيد) فملسيب  وظيفة  نها ة  (

Antonis CHRISTODOULOU

محلد  وسف) فلسيد  تعيين  ( (

فلوطنية) للبطاقة  فلحلو،فلحامل 

BE641758(-رقم

زنقة) (،37 في) فلقاطن  و  (

فلدفر)   كس،فلوفزيس،23413،)

فلبيضاء)كلصفي للشركة)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 33 بتاريخ) فلبيضاء) بالدفر  فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)759698.

1131I

KARIMI CONSEIL

MARSPORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

KARIMI CONSEIL

19 زنقة آبل هابري فلخيام 2 ، 

83333، فكا  ر فملغرب

MARSPORT شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 23 

بلوك  3 فلطابق فألول شقة 32 حي 

فلدفجلة - 83333 أكا  ر فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.31433

فلوحيد) فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

2323)تقرر حل) 39) آنرب) فملؤرخ في)

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت)

فلشريك فلوحيد)MARSPORT))مبلغ)

وعنوفن) 133.333) رهم  رأسلالها)

بلوك  3  (23 مقرها فإلآتلاعي رقم)

حي فلدفجلة) (32 فلطابق فألول شقة)

(: ل) نتيجة  فملغرب  أكا  ر  (83333  -

فسباب فقتصا  ة و مالية.

 23 و حد  مقر فلتصفية ب رقم)

حي) (32 فلطابق فألول شقة) بلوك  3)

فلدفجلة))-)83333)أكا  ر فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))سزفر كارلوس)) فريتوس)

بشارومان و عنوفنه)ف))شقة)4)علار0)

 83333 فملحلدي) فلحي  تازرزيت  فو 

فكا  ر فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

24) آنرب) بتاريخ) ( باكا  ر) فلتجارية 

2323)تحت رقم)97617.

1132I

فئتلانية حكيم فلرآوفني ش.م.م ذفت فلشريك)

فلوحيد

FITNESS BDARIJA شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية حكيم فلرآوفني ش.م.م 

ذفت فلشريك فلوحيد

شارع محلد فلزرقطوني  رب11 رقم 

16 حي فلسالم ويسالن مكناس ، 

53383، مكناس فملغرب

شركة FITNESS BDARIJA شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 53, 

تجزئة فلزهور فملد نة فلجد د0, 

مكناس - 53333 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

351297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (12

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.FITNESS BDARIJA
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

فملعدفت رياضية
فستيبف  وتصد ر.

رقم) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
تجزئة فلزهور فملد نة فلجد د0,) (,53

مكناس)-)53333)مكناس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: بخاري) صابر  فلسيد 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف))) بخاري  صابر  فلسيد 
مكناس) ج  م  (53 رقم) زهور  تجزئة 

53333)مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف))) بخاري  صابر  فلسيد 
مكناس) ج  م  (53 رقم) زهور  تجزئة 

53333)مكناس فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (12 بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2323)تحت رقم)3692.
1133I

tensiftconsultant

ORGAF
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

tensiftconsultant
فملكتب 2 علار0 فلطنطاوي زنقة 
فلصناعة ، 46333، آسفي فملغرب
ORGAF شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 5 حي 

فلبالطو زفوية شارع فلحرية زنقة 
فلطيب بنهيلة علار0 زيد فلطابق 

فلثاني فسفي - 46333 فسفي فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.4535

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 24)غشت) فملؤرخ في)

فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 

 113.333 رأسلالها) مبلغ  ( (ORGAF

 رهم وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم)

5)حي فلبالطو زفوية شارع فلحرية زنقة)

فلطابق) زيد  علار0  بنهيلة  فلطيب 

46333)فسفي فملغرب) (- فلثاني فسفي)

نتيجة ل):)..

 5 رقم) فلتصفية ب  مقر  و حد  

حي فلبالطو زفوية شارع فلحرية زنقة)

فلطابق) زيد  علار0  بنهيلة  فلطيب 

فلثاني فسفي)-)46333)فسفي فملغرب.)

و عين:

فلسيد)0))مها))فلحكيم و عنوفنه)ف))
رقم)7)زنقة ر تجزئة فلرياض حي م ج)

فسفي)46333)فسفي فملغرب كلصفي)

)0))للشركة.

و) ) ريوش  محلد) فلسيد)0))

عنوفنه)ف))رقم)2)حي)3)تجزئة)8)فقامة)

فسفي) (46333 م.ج) شارع  (2 طنجة)

فملغرب كلصفي))0))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

36) نا ر) بتاريخ) ( بآسفي) فالبتدفئية 

2321)تحت رقم)37.

1134I

AMGHAR MOHAMED

STE TECHNO BAG
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

STE TECHNO BAG شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلعقبة 
فلحلر0 فملنزل صفرو - 31333 

صفرو فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
3141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (19
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.TECHNO BAG
غرض فلشركة بإ جاز):)-فستغالل)
فملعدفت) صناعة  و  فصالح  ورشة 

فلصناعية موآهة ملقالع فلرمال
-فصالح و فستغالل آليع فملعدفت)

فلصناعية و فلكهربائية.
و) فالآزفء) آليع  شرفء) و  -بيع 
للسيارفت) فملعد0  فلصناعية  فالآهز0 

و فلصناعة..
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلعقبة فلحلر0 فملنزل صفرو)-)31333 

صفرو فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
بوطاهر) فلرحلن  عبد  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
بوطاهر) فلرحلن  عبد  فلسيد 
فملنزل) حي فلعقبة فلحلرفء) عنوفنه)ف))

صفرو)31333)صفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بوطاهر) فلرحلن  عبد  فلسيد 
فملنزل) حي فلعقبة فلحلرفء) عنوفنه)ف))

صفرو)31333)صفرو فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

29) آنرب) بتاريخ) ( فالبتدفئية بصفرو)

2323)تحت رقم)287/2020.

1135I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

H2B ONCO
إعالن متعد  فلقرفرفت

 centre(d›étude(de(gestion(et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc

H2B ONCO »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: شارع 

فملسيب0،  شارع 6 فكتوبر، رقم 

6 فلطابق رقم -3 فلشقة رقم 3 - 

23333 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.34286

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)

فملؤرخ في)39) آنرب)2323

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)

قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلنهائية و) فملصا قة على فلحسابات 

فلتقرير فلدي قدمه فملصفين فملتعلق)

بلجلوع علليات فلتصفية

قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

إجتتام علليات فلتصفية إبتدفء)من)

فليوم وتأكيد أن فلشخصية فلقانونية)

من  وم) موآو 0  تعد  لم  للشركة 
شطبها من فلسجل فلتجاري

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
وبدون) تاما  إبرفءف  فملصفين  إبرفء)

مد0) طوفل  تسييبهم  على  تحفظ 

فلتصفية)))

على) فلذي  نص  (:4 رقم) قرفر 

ما لي:)إ دفع وثائق و فاتر فلشركة في)

فلعنوفن فلتالي):)شارع فملسيب0،)شارع)6 
فكتوبر،)رقم)6)فلطابق رقم)-3)فلشقة)

رقم)-3)فلدفر فلبيضاء

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
فلنظام فألسا�سي فلتالية:)

بند رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
ال وآد تعد ل في في بند من فلقانون)

فالسا�سي)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)763368.
1136I

عزفلد ن مختاري

 FOUININA GLOBALE
TOURS

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة
عزفلد ن مختاري

حي فلسالم بلوك 43 رقم 34 سيدي 
سليلان ، 14233، سيدي سليلان 

فملغرب
 FOUININA GLOBALE TOURS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلرحلة 
رقم 167  فر فلكدفري - 14323  فر 

فلكدفري فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (33
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.FOUININA GLOBALE TOURS
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
(- فلكدفري) 167) فر  رقم) فلرحلة 

14323) فر فلكدفري فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فوينينة) فلسيد محلد 
حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

 1333 (: فوينينة) محلد  فلسيد  (
بقيلة)133) رهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) فوينينة  فلسيد محلد 
فلكدفري) 167) فر  رقم) فلرحلة  حي 

14333) فر فلكدفري فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) فوينينة  فلسيد محلد 
فلكدفري) 167) فر  رقم) فلرحلة  حي 

14333) فر فلكدفري فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيبي) بلشرع  فالبتدفئية 

14) آنرب)2323)تحت رقم)235.

1137I

COSFIL

COSFIL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COSFIL
 وفر فملساعد0 بئب مزوي جريبكة ، 

MAROC 25333، جريبكة
COSFIL شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي  وفر 

فملساعد0 بئبمزوي جريبكة - 25333 
جريبكة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 أكتوبر) (31
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.COSFIL
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة+فعلال فلكهرباء.
:) وفر) فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فملساعد0 بئبمزوي جريبكة)-)25333 

جريبكة فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: محلد) فلسيد مشتكيب 

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) محلد  مشتكيب  فلسيد 
 25333 جريبكة) فالمل  حي  (476

جريبكة فملغرب.
عنوفنه)ف)) مشتكيبحسن  فلسيد 
 25333 جريبكة) آليلة  حي  (179

جريبكة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)) محلد  مشتكيب  فلسيد 
 25333 جريبكة) فالمل  حي  (476

جريبكة فملغرب
عنوفنه)ف)) مشتكيبحسن  فلسيد 
 25333 جريبكة) آليلة  حي  (179

جريبكة فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (17 بتاريخ) ( فالبتدفئية بخريبكة)

2323)تحت رقم)857.
1138I

أفاك أو  ت

 OUALAGH IMMOBILIER
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

أفاك أو  ت
2 ساحة فلكويت رقم 12ـ  ، 93333، 

طنجة فملغرب

 OUALAGH IMMOBILIER SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 2 ساحة 
فلكويت فلطابق فلثاني رقم 12 - 

93333 طنجة فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.133771

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 21) آنرب) فملؤرخ في)
فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت  شركة 
  OUALAGH IMMOBILIER SARL
133.333) رهم) رأسلالها) مبلغ 
ساحة) (2 فإلآتلاعي) مقرها  وعنوفن 
 -  12 رقم) فلثاني  فلطابق  فلكويت 
93333)طنجة فملغرب نتيجة ل):)أزمة)

فالقتصا  ة.
2)ساحة) و حد  مقر فلتصفية ب)
 -  12 رقم) فلثاني  فلطابق  فلكويت 

93333)طنجة فملغرب.)
و عين:

و) لغلو�سي  ( طارق) فلسيد)0))
رقم) (13 فيال فيسطا زنقة) عنوفنه)ف))
6 93333)طنجة فملغرب كلصفي))0))

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدو  فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 
فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)2)ساحة)

فلكويت فلطابق فلثاني رقم)12
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
37) نا ر) بتاريخ) ( بطنجة) فلتجارية 

2321)تحت رقم)238332.
1139I

فيد بيست كونسيلتين

SOLUSONS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي فلسعا 0 شارع موالي فسلاعيل 
زنقة بركان رقم 31 فلطابق فالول ، 

73333، فلعيون فملغرب
SOLUSONS شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي 

فلسعا 0 شارع موالي فسلاعيل زنقة 
بركان رقم 31 طابق فالول فلعيون 

فلعيون 73333 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
34687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 38) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SOLUSONS
تجار0) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مستلزمات فلطبية).....
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلسعا 0 شارع موالي فسلاعيل زنقة)
فلعيون) فالول  طابق  (31 رقم) بركان 

فلعيون)73333)فلعيون فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: ( سلمى) برف 0  غزيول  فلسيد0 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
سلمى)) برف 0  غزيول  فلسيد0 
حدفئق) تجزئة  (26 فيال) عنوفنه)ف))
فاس) فلشق  عين  طريق  فلبديع 

73333)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
سلمى)) برف 0  غزيول  فلسيد0 
حدفئق) تجزئة  (26 فيال) عنوفنه)ف))
فاس) فلشق  عين  طريق  فلبديع 

73333)فلعيون فملغرب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
13) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)101/2021.

1113I

SOBARGEST

CAFE TISSIR SCM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SOBARGEST
 LOT(AL(MASSAR(N 816 2EM
 ETAGE(APPRT(N 5 ROUTE(DE
 SAFI(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CAFE TISSIR SCM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
 LOT وعنوفن مقرها فإلآتلاعي

 SOCOMA(A(N°38 MARRAKECH
 - 40000 MARRAKECH(MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
133465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدف  فلقانون) (2323 فربف ر) (28
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتها) فإلقتضاء)

.TISSIR SCM
مقهى) ( (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مطعم.
 LOT (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
 SOCOMA(A(N°38(MARRAKECH
. - 43333 MARRAKECH MAROC
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
  FARIS( ABDELILAH( : فلسيد)
533)حصة بقيلة)133) رهم للحصة)
 ESSAID(LAFDALI(:((500(فلسيد

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

 FARIS ABDELILAH فلسيد)

 MHAMID 34 NR عنوفنه)ف))

 388 MARRAKECH 43333

.MARRAKECH MAROC

 ESSAID LAFDALI فلسيد)

 DOUAR AIT عنوفنه)ف))

 BOUSSETTA LOUDAYA

 MARRAKECH 43333

.MARRAKECH MAROC

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 FARIS ABDELILAH فلسيد)

 MHAMID 34 NR عنوفنه)ف))

 388 MARRAKECH 43333

MARRAKECH MAROC

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

مارس) (39 بتاريخ) ( فلتجارية بلرفكش)

2323)تحت رقم)2656.

1111I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية  وآد)

مقرها فالآتلاعي باملغرب

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC  »شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالآتلاعي: فاس 

شور، ب 1، بالطو 434 - 435، فاس 

- - فاس فملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

 وآد مقرها فالآتلاعي باملغرب»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.435451

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
تقرر) (2323 أكتوبر) (23 في) فملؤرخ 
 ALTEN لشركة) تابع  فرع  إغالق 
  DELIVERY CENTER MAROC
وفلكائن عنوفنه في مكتب) (- تسليته)
فلقدس1133نيبشور) شارع  (635
فلدفر) (23333 (- ( ( فلدفرفلبيضاء)

فلبيضاء)فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 39 بتاريخ) ( بالدفر فلبيضاء) فلتجارية 

 آنرب)2323)تحت رقم)756858.
1112I

SAMI-YOSS

STE SAMI-YOSS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SAMI-YOSS
حي فلشفاء رقم 64 تاز0 ، 35333، 

تاز0 فملغرب
STE SAMI-YOSS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي حي فلشفاء 
رقم 68 تاز0 تاز0 35333 تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 19) ونيو)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SAMI-YOSS
:)بيع فملوف ) غرض فلشركة بإ جاز)

فلغدفئية بالتقسيط.
حي) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 
فلشفاء)رقم)68)تاز0 تاز0)35333)تاز0)

فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فلسيد  وسف لقباقبي)

حصة بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد  وسف لقباقبي عنوفنه)ف))

تاز0) (35333 تاز0) (68 حي فلشفاء)رقم)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  وسف لقباقبي عنوفنه)ف))

تاز0) (35333 تاز0) (68 حي فلشفاء)رقم)

فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) (37 بتاريخ) ( بتاز0) فالبتدفئية 

2323)تحت رقم)393.

1113I

MOGA CONSEIL

 طرونسبور توبالي 

TRANSPORT TOUBALI
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

MOGA CONSEIL

 APPRT(AU 1ER(ETGAE(LOTIS(LA

 LAGUNE(N 468 ESSAOUIRA ،

44333، فلصوير0 فملغرب

 TRANSPORT طرونسبور توبالي «

TOUBALI شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فملحل 

فلتجاري فلكائن بدوفر فكلا آلاعة 

فقرمو  إقليم فلصوير0 - 44333 

فلصوير0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (24

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(« (: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

 TRANSPORT توبالي) طرونسبور 

.TOUBALI

فصالح) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملركبات و جدمة سحب فملركبات)

)نقل فلبضائع)

تولوري).

فملحل) (: فالآتلاعي) فملقر  عنوفن 

آلاعة) فكلا  بدوفر  فلكائن  فلتجاري 

 44333 (- فلصوير0) إقليم  فقرمو  

فلصوير0 فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 93.333 ( فلشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد توبالي محلد):))933)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) محلد  توبالي  فلسيد 

فلتجزئة) شارع سيدي  اسين  (1341

فلخامسة)44333)فلصوير0 فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) محلد  توبالي  فلسيد 

فلتجزئة) شارع سيدي  اسين  (1341

فلخامسة)44333)فلصوير0 فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالصوير0) فالبتدفئية 

 آنرب)2323)تحت رقم)332.

1114I
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STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 MARKETING CONFORT
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL
 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC
 MARKETING CONFORT SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي رقم 41 
بلوك 3 تجزئة فدوى وف  فاس  - 

33333 فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

65685
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 37) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.MARKETING CONFORT SARL
جدمات)) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملعلومات))فلتجارية.
 41 رقم) (: عنوفن فملقر فالآتلاعي)
(- ( فاس) وف   فدوى  تجزئة  (3 بلوك)

33333)فاس فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد نبيل بللعطي):))533)حصة)

بقيلة)53.333) رهم للحصة).
سخسوخ) فلد ن  صالح  فلسيد 
53.333) رهم) حصة بقيلة) (533 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه)ف)) ( بللعطي) نبيل  فلسيد 
 5 حي زفزف زنقة فلصفصاف علار0  )

شقة)2)فاس)33333)فاس فملغرب.

سخسوخ) فلد ن  صالح  فلسيد 
عنوفنه)ف))15)زنقة فرفنسوف بونصار )
طابق)5)شقة)23)حي فلعائلة فلفرنسية)
23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد نبيل بللعطي عنوفنه)ف))حي)
زفزف زنقة فلصفصاف علار0  )5)شقة)

2)فاس)33333)فاس فملغرب
سخسوخ) فلد ن  صالح  فلسيد 
عنوفنه)ف))15)زنقة فرفنسوف بونصار )
طابق)5)شقة)23)حي فلعائلة فلفرنسية)
23333)فلدفر فلبيضاء) فلدفر فلبيضاء)

فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بفاس))بتاريخ)13) نا ر)2321 

تحت رقم)43311121333911.
1115I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

إمولي
إعالن متعد  فلقرفرفت

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV(AL(MOUKAWAMA(N° 21
 APT(N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
إمولي »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالآتلاعي:  حي 

فلطويلع فلشارع فلرئي�سي فملحل رقم  
 Tétouan 39333 -  35 – تطوفن

فملغرب.
»إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.11363

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي)
فملؤرخ في)16)أبريل)2319

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية:)
قرفر رقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيد بوزملاط) إعالن وفا0 فملرحوم 

زهيب فملسيب فلشريك.
قرفر رقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فملصا قة على فلتوزيع فلجد د لرأس)

فملال.

قرفر رقم)3:)فلذي  نص على ما لي:)
فملسيب ن:) فلشركاء) صالحية  تجد د 
وفلسيد) رضوفن  سفاج  بن  فلسيد 

أحلد فلبوزطاطي)
قرفر رقم)4:)فلذي  نص على ما لي:)
بوزملاط) فلسيد  آد د:) مسيب  تعيين 

حاتم.
قرفر رقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)
فإلمضاءفت فمللزمة للشركة في آليع))
هي) بها  فملتعلقة  فلوثائق  و  ( فألعلال)
بن سفاج) ( للسيد) فلتوقيع فملشتبك 
أو) حاتم  بوزملاط  وفلسيد  رضوفن 
وفلسيد) رضوفن  سفاج  بن  فلسيد 

أحلد فلبوزطاطي).
قرفر رقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
حصة.) تم) (1225 فملوففقة على بيع)
توزيع باقي رأس فملال على فلنحو فلتالي:)))
 5353 رضوفن:) سفاج  بن  فلسيد  (-
حصة))))/)-)فلسيد بن سفاج كريم:)53 
)/)-فلسيد أحلد فلبوزطاطي:) ( حصة)
بوزملاط) فلسيد  (- (/ ( ( حصة) (2453
فلسيد0) (- (/ ( ( ( حصة) (1225 حاتم:)
فلجبلي أحالم:)233)حصة))))/))-فلسيد)
بوزملاط علي:)663)حصة))/))-فمنسة.)

بوزملاط كاميليا:)332)حصة..
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�سي فلتالية:)
فملساهلة فلنقد ة:) (- (6 ( بند رقم)
فملساهلات) ( فلذي  نص على ما لي:)
فلنقد ة للشركاء)هي كلا  لي):)فلسيد)
535333) رهم)))) رضوفن:) سفاج  بن 
كريم:5333  سفاج  بن  فلسيد  (- (/
-فلسيد أحلد فلبوزطاطي:) (/ ( (  رهم)
فلسيد بوزملاط) (- (/ ( ( 245333) رهم)
فلسيد0) (- (/ ( ( ( 122533) رهم) حاتم:)
((/ ( ( ( 23333) رهم) أحالم:) فلجبلي 
66333) رهم)) -فلسيد بوزملاط علي:)
 33233 بوزملاط كاميليا:) -فمنسة.) ( (/

 رهم.
بند رقم))7)-)رأس فملال:)فلذي  نص)
فلشركة) رأسلال  ما لي:) بلغ  على 
مقسم) وهو  1) رهم.)  333  333.33
إلى)13.333)حصة))بقيلة)133) رهم)
للحصة)،)مكتتبة بالكامل)،)مدفوعة)
بلا) للشركاء) ومخصصة  بالكامل 
كلا  لي)) مساهلاتهم  مع   تناسب 

 5353 رضوفن:) سفاج  بن  فلسيد 

حصة))))/)-)فلسيد بن سفاج كريم:)53 

)/)-فلسيد أحلد فلبوزطاطي:) ( حصة)

بوزملاط) فلسيد  (- (/ ( ( حصة) (2453

فلسيد0) (- (/ ( ( ( حصة) (1225 حاتم:)

فلجبلي أحالم:)233)حصة))))/))-فلسيد)

بوزملاط علي:)663)حصة))/))-فمنسة.)

بوزملاط كاميليا:)332)حصة.

بند رقم))42)-)تعيين فملسيب):)فلذي)

في) ور   ملا  تطبيقا  ما لي:) على   نص 

،) تم تعيين كل من:) أعاله) (15 فملا 0)

محد 0:) غيب  ملد0  للشركة  فملسيب ن 

وفلسيد) رضوفن  سفاج  بن  فلسيد 

بوزملاط) وفلسيد  فلبوزطاطي  أحلد 

بقبولهم) فملسيب رون  ) صرح  حاتم.)

هذف فلتعيين)،)موضحين أنه ال  وآد)

قد  لنع هذف) ( أو حظر) تعارض  أي 

في) أآرهم  تحد د  سيتم  فلتعيين.)

قانون الحق.

فلتوقيعات) (- (43 ( رقم) بند 

فلذي  نص على ما لي:) فالآتلاعية::)

فإلمضاءفت فمللزمة للشركة في آليع))

هي) بها  فملتعلقة  فلوثائق  و  ( فألعلال)

بن سفاج) ( للسيد) فلتوقيع فملشتبك 
أو) حاتم  بوزملاط  وفلسيد  رضوفن 

وفلسيد) رضوفن  سفاج  بن  فلسيد 

أحلد فلبوزطاطي)

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ماي) (15 بتاريخ) ( بتطوفن) فالبتدفئية 

2319)تحت رقم)871.

1116I

FIGENOUV

KAMOYAD IMMOBILIERE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب آد د للشركة

FIGENOUV
شارع فلنصر علار0 16 شقة 3   ور 

فلسالم ، 53353، مكناس فملغرب

  KAMOYAD IMMOBILIERE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1339 

تجزئة رياض فالسلاعلية فلشطر 1 - 

53353 مكناس فملغرب.
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تعيين مسيب آد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.38213

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 23) آنرب) فملؤرخ في)

مسيب آد د للشركة فلسيد)0))حبابو)

آوف  كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)193.

1117I

FIGENOUV

KAMOYAD IMMOBILIERE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIGENOUV

شارع فلنصر علار0 16 شقة 3   ور 

فلسالم ، 53353، مكناس فملغرب

 KAMOYAD IMMOBILIERE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي 1339 

تجزئة رياض فالسلاعلية فلشطر 1 - 

53353 مكناس فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.38213

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي)

تلت) (2323 23) آنرب) في) فملؤرخ 

فملصا قة على):

فلرزفق) عبد  ((0( فلسيد) تفويت 

 دفن)533)حصة فآتلاعية من أصل)

)0))آوف ) )فلسيد) 533)حصة لفائد0)

حبابو بتاريخ)23) آنرب)2323.

)0)) وسف كلوني) تفويت فلسيد)

533)حصة فآتلاعية من أصل)533 

حصة لفائد0))فلسيد))0))آوف  حبابو)

بتاريخ)23) آنرب)2323.

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

13) نا ر) بتاريخ) ( بلكناس) فلتجارية 

2321)تحت رقم)193.

1118I

ISDM CONSULTING

SAHARA ATLANTIC PALACE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب

 SAHARA ATLANTIC PALACE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلآتلاعي زنقة اللة 

مريم رقم 33 بلوك ج تجزئة فملسيب0 

بوآدور - 71333 بوآدور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

34747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2321 15) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.SAHARA ATLANTIC PALACE

و) فال وفء) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلطعامة.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)زنقة اللة)

33)بلوك ج تجزئة فملسيب0) مريم رقم)

بوآدور)-)71333)بوآدور فملغرب.

أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد0 سلية برفه):))1.333)حصة)

بقيلة)133) رهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه)ف)) برفه  سلية  فلسيد0 
بوآدور)71333)بوآدور فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)) برفه  سلية  فلسيد0 
بوآدور)71333)بوآدور فملغرب

باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
15) نا ر) بتاريخ) ( فالبتدفئية بالعيون)

2321)تحت رقم)137/2021.
1119I

فالستاذ بدر فلد ن بولغدفن

HORIZON 10
إعالن متعد  فلقرفرفت

مكتب فألستاذ بدر فلد ن بولغدفن
مـوثـق

زنقة عبد فلخالق فلطريس و زنقة 
فبرفهيم فلرو فني

 مكاتب فلربيع فلطابق فلثاني رقم 
12/11

 3535 64 39 23  فلهاتف:
3535 64 39 93 فلفاكس:

 ش م م» HORIZON 10 »  شركة  
فلرأسلال فالآتلاعي 120.000،00  

 رهم 
فملقر فالآتلاعي ، فاس إقامة 

فلعلرفن شارع أبو فلعالء فملعري، 
فلسجل فلتجاري عد  24861                                                                                                                         

تجد د تعيين مسيب ن للشركة
بتاريخ11   توثيقي  عقد  بلقت�سى 
على) فملصا قة  تلت  (،2323 نونرب)

فلحسابات و فإلبرفء
فلقانون) من  (17 فلفصل) *تغييب 
للشركة فملذكور0 أعاله و) ( فألسا�سي)
أن)) على  فلتأكيد  و  باالحتفاظ  ذلك 
فلسيد محلد فلخلدي و فلسيد محلد)

بولنوفر مسيب ن للشركة.
بعد تقد م فلحسابات و فلتصاريح)
فلسنوية لفائد0 مصلحة فلضرفئب،)
فلشركاء)صا قوف على هذه فلحسابات)
فلسنوفت) أآل  من  فملسيب  أبرؤوف  و 

فلفائتة إلى غا ة)31) آنرب)2319.
أن)) على  فلتأكيد  و  فالحتفاظ 
فلسيد محلد فلخلدي و فلسيد محلد)

بولنوفر مسيب ن للشركة.
فلتسييب) تجد د  فلشركاء) قرر  (

للسيد محلد فلخلدي و فلسيد محلد)
فملذكور0) للشركة  كلسيب ن  بولنوفر 
أعاله)،)ما وففق عليه فملعنيان باألمر)
.كلا أن فملسيبفن لهلا فلحق فملطلق)
من أآل فلقيام بأي علل  دجل في)
للشركة) فالآتلاعي  فلهدف  نطاق 
و) فلعقارفت  بيع  ،تبا ل،) ،شرفء)
فألرف�سي و تفويت فألصل فلتجاري و)

تشغيل فلحسابات فلبنكية للشركة.
فألعلال) آليع  أآل  من  أ ضا 
فلحسابات) تشغيل  و  فالآتلاعية 
فملسيبفن) للشركة  صبح  فلبنكية 
وغيب) فملشتبك  بتوقيعهلا  ملتزمان 

فملنفصل.
وفلشروط) فلتوقيعات  هاته 
إلزفمية) أ ضا  هي  أعاله  فملذكور0 
فلعامة) فالآتلاعات  محاضر  لجليع 
من) وغيبها  فلعا  ة  وغيب  فلعا  ة 

فلوثائق فألجرى فملتعلقة بالشركة.
فملسيبفن تم تعيينهلا ملد0 محد 0)

في سنة فبتدفء)من تاريخ فملحضر.
 17 فلفصل) تغييب  قرروف  فلشركاء)

من فلقانون فألسا�سي للشركة.
تسيب فلشركة ملد0 محد 0 في سنة)
من طرف شخص أو عد0 أشخاص)

ذفتيين من بين فلشركاء)أو فألغيار.
فلشركة تصبح مسيب0 من طرف))
فلسيد محلد فلخلدي و فلسيد محلد)
للشركة،) مسيب ن  ( بولنوفر بصفتهلا)

فللذ ن قبال فملهام فملنوطة بهلا.
بالتوقيع) ( ملزمة) تصبح  فلشركة 
فملشتبك وغيب فملنفصل للسيد محلد)
بولنوفر) محلد  فلسيد  و  فلخلدي 

بصفتهلا))مسيب ن للشركة.
جالل فلحيا0 فالآتلاعية للشركة)
فملسيب أو فملسيبون  تم فنتقاؤهم في)
إطار آلع عام غيب عا ي من طرف)
فلذ ن) فلشركاء) من  أكثب  أو  وفحد 
من فلرأسلال) (¾  لثلون على فألقل)

فالآتلاعي للشركة.
فإل دفع) تم  فلقانوني:) فإل دفع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
بتاريخ) بفاس  فلتجارية  فملحكلة 

30/12/2020)تحث عد )3854
فألستاذ بدر فلد ن بولغدفن

1123I
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فالستاذ بدر فلد ن بولغدفن

A.T.O BENTAZ
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فألستاذ بدر فلد ن بولغدفن
مـوثـق

زنقة عبد فلخالق فلطريس و زنقة 
فبرفهيم فلرو فني

 مكاتب فلربيع فلطابق فلثاني رقم 
12/11

 3535 64 39 23  فلهاتف:
3535 64 39 93 فلفاكس:

 A.T.O(BENTAZ « S.A.R.L. A «
ASSOCIE UNIQUE   شركة  

فلرأسلال فالآتلاعي 100.000,00  
 رهم 

فملقر فالآتلاعي ، متجر بالطابق 
فألر�سي، 82 تجزئة صوفيا،  عين 

فعليب فقامة جنساء ، فاس
فلسجل فلتجاري عد  65559                                                                                                                         

تأســــيــــس شــــركــــة 
 18 بلقت�سى عقد توثيقي بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،2323  آنرب)
تتليز) (، فملحدو 0) فملسؤولية  ذفت 

باملوفصفات فلتالية:
 A.T.O شركة») ( ( فلتسلية:)
 BENTAZ » S.A.R.L. A ASSOCIE
UNIQUE)شركة محدو 0 فملسؤولية)

بشريك وحيد.)
فلهدف فالآتلاعي:)هدف فلشركة)

هو:
فلغذفئية-) فملوف   بيع  و  توزيع 
نيكوس) فلعقاري–) فإلنعاش  آزفر0-)

 (négoce(
فلعلليات) آليع  فلعلوم،) على  و 
فلتجارية،)فلصناعية و فملالية فلخاصة)
باملنقوالت وفلعقارفت فلتي لها فتصال)
فلهدف) بهذف  مباشر  غيب  أو  مباشر 
تنلية) فلتي  لكنها  أو  فالآتلاعي،)

نشاط فلشركة.))
بالطابق) متجر  فالآتلاعي:) فملقر  (
عين) صوفيا،) تجزئة  (82 فألر�سي،)

فعليب فقامة جنساء)،)فاس
من  وم) سنة فبتدفء) (99 ( ( ( فملد0:)
فلتجاري،) بالسجل  فلشركة  تقييد 
تلد د) أو  فلشركة  فسخ  باستثناء)

أآلها.

محد ) ( فالآتلاعي:) فلرأسلال 
إلى) مقسم  (،100.000،00 في  رهم)
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333

محرر0) كلها  ( فلوفحد0،) للحصة 

ومكتتبة من طرف:

فلسيد عبد فللطيف تازي)--------

-    1333)حصة

عهد بتسييب فلشركة إلى) فلتسييب:)

بصفته) تازي  فللطيف  عبد  فلسيد 

فملسيب فلوحيد للشركة

بالتوقيع) ملتزمة  فلشركة  تصبح 
فلفر ي للسيد عبد فللطيف تازي

فلسنة فالآتلاعية:))تبتدئ فلسنة)

فالآتلاعية من فاتح  نا ر و تنتهي في)

31) آنرب من كل سنة.

فإل دفع) تم  فلقانوني:) فإل دفع 

فلقانوني بكتابة فلضبط لدى فملحكلة)

33) آنرب) بتاريخ) بفاس  فلتجارية 

2323،)تحت عد )3860/2020

فألستاذ بدر فلد ن بولغدفن

1121I

STE FIDU-LIDOU SARL

STE PHARMACIE TOUS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PHARMACIE TOUS شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد وعنوفن مقرها فالآتلاعي 
رقم 353 زنقة 18 حي فملسيب0 

بنسو 0 33333 فاس فملغرب.

 تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
 رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

 65747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (13

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:)

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل  (-

فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد).

عند) متبوعة  فلشركة  تسلية  (-
(: تسليتها) بلختصر  فالقتضاء)

.PHARMACIE TOUS
-)غرض فلشركة بإ جاز:)صيدلية.

-)عنوفن فملقر فالآتلاعي):)رقم)353 
زنقة)18)حي فملسيب0 بنسو 0)33333- 

فاس فملغرب).
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0  (-

فلشركة:)99)سنة)
فلشركة) رأسلال  مبلغ  (-

1.333.333) رهم)،)مقسم كالتالي:
فألصل) (: مفيد) محلد  فلسيد  (-
فلبنا ات:) 233333) رهم-) (: فلتجاري)
153333) رهم)-)فلتبكيبات وفملعدفت)
:52419) رهم-) فلتقنية) وفأل وفت 
معدفت فلنقل):5333) رهم-)مخزون)
رصيد) (- 257533) رهم) (: فلسلع)
فلبنك):35545,84) رهم)-)فلصندوق)
 133 بقيلة) :299535,16) رهم,)

 رهم)
فلشخصية وفلعائلية و) فألسلاء) (-

صفات و موفطن فلشركاء:)
-)فلسيد محلد مفيد عنوفنه))1) 6 
زنقة فهد فلقوفسلة فلشقة)7)فلطابق)

فلتالت م ج)33333)فاس فملغرب.)
-)فألسلاء)فلشخصية و فلعائلية و)

موفطن مسيبي فلشركة):
-)فلسيد محلد مفيد عنوفنه))1) 6 
زنقة فهد فلقوفسلة فلشقة)7)فلطابق)

فلتالت م ج)33333)فاس فملغرب.)
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بفاس بتاريخ)15) نا ر)2321 

تحت رقم)234/021.

1122I

سفيان فلحجام

POLESANA PORT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

سفيان فلحجام
رقم 371  فلحسنى فملحاميد مرفكش 

، 43333، مرفكش فملغرب
 POLESANA PORT

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلآتلاعي فسكجور 

سوكوما 68 مرفكش - 43333 
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
138213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
فلقانون) إعدف   تم  (2323 نونرب) (35
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  فإلقتضاء)

.POLESANA PORT
 -1 (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
نقل فألمتعة) (-2 فالستيبف  وفلتصد ر)

غيب فملصحوبة نيابة عن فمجرين.
عنوفن فملقر فالآتلاعي):)فسكجور)
سوكوما)68)مرفكش)-)43333)مرفكش)

فملغرب.
أآلها) من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسلال فلشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
فلرحلان) عبد  فلحلوني  فلسيد 
133) رهم) بقيلة) حصة  (1.333 ( (:

للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (- (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلرحلان) عبد  فلحلوني  فلسيد 
 68 سوكوما) فسكجور  عنوفنه)ف))

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسلاء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرحلان) عبد  فلحلوني  فلسيد 
 68 سوكوما) فسكجور  عنوفنه)ف))

مرفكش)43333)مرفكش فملغرب
باملحكلة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (13 بتاريخ) ( بلرفكش) فلتجارية 

2323)تحت رقم)117289.
1123I
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املحكمة التجارية  بمكناس
ملف  رقم : 31/2321

تحويل شخص طبيعي فلى شخص 
معنوي

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تحويل) تم  (،2323 9) يسلرب) في)
فلصغيب) فاطلة  فلذفتي  فلشخص 
فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة 
فملسجل) (D332728 رقم) فلوطنية 
فلى) (57128 رقم) فلتجاري  بالسجل 
 STE فسم) تحت  معنوي  شخص 
 PHARMACIE ANNAMOUDAJIA
شركة في طور فلتاسيس) (SARL AU
فلسوق) (18-17 رقم) مقرها  فلكائن 

فلنلوذجي وآه عروس مكناس.
فلتجاري) فالصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)279.133) رهم.
لذلك فان))آليع فلتعرضات  جب)
باملحكلة) فلضبط  بكتابة  أن توضع 
 15 أآل) بلكناس  فجل  فلتجارية 
 وما من تاريخ صدور فلنشر0 فلثانية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس كتابة فلضبط

)باملحكلة فلتجارية بلكناس

35 مكرر

فملحكلة فلتجارية بلكناس
تحويل شخص طبيعي إلى شخص 

معنوي
ملف رقم 126/2323

حساب 1519
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تحويل) تم  (2323 17) يسلرب)  
فلبشيب) فلفضلي  فلذفتي  فلشخص 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
بالسجل) وفملسجل  (X133864 رقم)
 38936 رقم) تحت  فلتجاري 
فسم) تحت  معنوي  شخص  إلى 
 STE PHARMACIE ROUTE
في) شركة  (D’AGOURAI SARL AU
طور فلتأسيس فلكائن مقرها تجزئة)

مرآان)2)رقم)937)مكناس.
فلتجاري) فألصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)1.333.333) رهم.

لذلك فإن آليع فلتعرضات  جب)
باملحكلة) فلضبط  بكتابة  فن توضع 
فلتجارية بلكناس  فجل أآل جلسة)
صدور) تاريخ  من  )15)) وما  عشر)

فلنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

فملحكلة فلتجارية بلكناس

8 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 32/2321
حساب رقم : 3136

أحلد) ( فلليلوني) (: فألول) فلطرف 
فلوطنية) فلتعريف  فلبطاقة  رقم 
فلطرف) فلجنسية  مغربي  (M54249
فلبطاقة) رقم  فلنز ه  فوزية  (: فلثاني)
مغربي) (A454978 فلتعريف فلوطنية)
فلجنسية فألصل فلتجاري):)فلطرز على)
سكتور) فلرباط  (: فلعنوفن) فألقلشة 
س رقم)79)حي فلصهريج ح ي م رقم)

فلسجل فلتجاري):)39524.
بلصلحة) فلتعرضات  وستقبل 
فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 
 15 عشر) جلسة  غا ة  إلى  بالرباط 

 وما من صدور فإلعالن فلثاني.
فلنشر0 فألولى

رئيس مصلحة فلسجل فلتجاري

1 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالرباط
ملف رقم : 2323/52
حساب رقم : 3388

فلطرف فألول):
بطاقة) رقم  فحسا ن،) فبن  سناء)
 LA71397 (: فلوطنية) فلتعريف 

مغربية فلجنسية.
فلطرف فلثاني):

بطاقة) رقم  فلعطار،) آليل 
مغربي) (IB7541 (: فلوطنية) فلتعريف 

فلجنسية.
فللوفزم) بيع  فلتجاري  فألصل 

فلطبية.

فلعنوفن):)محل رقم)14)حي وسط)

فلرياض فلرباط.
رقم فلسجل فلتجاري):)138688.

بلصلحة) فلتعرضات  وستقبل 

فلتجارية) باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 

 (15( بالرباط إلى غا ة جلسة عشر)

 وما من صدور فإلعالن فلثاني.
فلنشر0 فلثانية

رئيس مصلحة فلسجل فلتجاري

87 مكرر

املحكمة التجارية  بطنجة
ملف  رقم : 29/2321

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار بقفل مسطر0 فلتصفية 
فلقضائية

في موفآهة شركة تاريلكس ومسيبيها 
ش.م.م. 

رقم فلسجل فلتجاري رقم 2977
بتاريخ) فلصا ر  فلحكم  بلقت�سى 

رقم) فمللف  في  (،2323 31) يسلرب)
فلحكم) رقم  (2020/8319/77

فلتجارية) قضت فملحكلة  (2020/75

بطنجة):

مسطر0) بقفل  (: فملوضوع) في 

في) فملفتوحة  فلقضائية  فلتصفية 

ومسيبيها) تاريلكس  شركة  موفآهة 

ش.م.م.)مع ما  تبتب على ذلك قانونا.
عن رئيس كتابة فلضبط

36

فملحكلة فلتجارية  بطنجة

مكتب فلتصفية وفلتسوية فلقضائية

فشعار شركة فبنكو في شخص ملثلها 
فلقانوني

فلسجل فلتجاري رقم : 7361
بتاريخ) فلصا ر  فلحكم  بلقت�سى 

رقم) فمللف  في  (،2323 31) يسلرب)
فلحكم) رقم  (2020/8319/58

فلتجارية) قضت فملحكلة  (2020/72

بطنجة.

فلتصفية) مسطر0  بتلد د 
فلقضائية ملسيبي شركة فبنكو كل من)
ونسيب) وفعظ  عابد  محلد  فلسيد 
وفعظ وشركة طنجة كولف فنتبوبريز)
 TANGER GOLF ENTREPRISE
مع تحد د تاريخ فلتوقف عن فلدفع)
فلدفع) عن  فلتوقف  تاريخ  نفس  في 
شركة) بتصفية  فلحكم  في  فملحد  

فبنكو)2009/12/23.
محلد) فلسيد  على  فالبقاء) مع 
سعيد حجاجي قاضيا منتدبا وفلسيد)
محلد فلزنطاري قاضيا منتدبا نائبا)
وتعيين فلسيد أحلد بورباع سند كا)
فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 
فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 
فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)
هذف) تاريخ  من  فبتدفء) شهرين  أآل 
طبقا) فلرسلية  بالجريد0  فالشعار 

لللا 0)584)من م.ت.
عن رئيس كتابة فلضبط

37

فملحكلة فلتجارية بطنجة
 ملف تفويت حظوظ مشاعة 
في أصل تجاري عن طريق فلبيع

ملف رقم : 2321/31
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى   أنه 
فلسيد0) باعت  (،2323 22) يسلرب)
لبطاقة) فلحاملة  مزيان،) نزهة 
 K144437 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
 3 زنقة) (1 فال ريسية) بحي   وفلساكنة 
حظوظها) آليع  طنجة  (17 رقم)
فلكائن) فلتجاري  فألصل  في  فملشاعة 
زنقة فملتنبي وفملسجل) (8 بطنجة رقم)
بالسجل فلتجاري تحت رقم)147943 
مزيان) محلد  فلسا 0  لفائد0 
 K175233 مزيان) وعلر  (K133423
 K216328 مزيان) فلد ن  وصالح 
وتوفيق) (K244444 مزيان) وطارق 
قيلة) وحد ت  (K244443 مزيان)

 II.  -  إعالنات قضائية
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فلحصص فملشاعة في فألصل فلتجاري)
في مبلغ إآلالي قدره) فلبيع  موضوع 

196.875) رهم.
فلتعرضات) آليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة)
من) فبتدفء) 15) وما  أآل)  فجل 
 84  تاريخ فلنشر فلثاني طبقا للفصل)

وما  ليه من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

6 مكرر

فملحكلة فلتجارية بطنجة
ملحق تصحيحي ملنشور

ملف إشهار فلهبة
رقم 2323/385

عالقة باإلعالن فملنشور بالجريد0)
 16369 ص) (5639 رقم) فلرسلية 
 17339 5641)ص) 1))ورقم) )فلنشر0)
جطأ) وقع  أنه  نشعركم  ((2 )فلنشر0)
فملفوتة من فألصل) فلنسبة  في  ما ي 
فلتجاري فملللوك للسيد علر فلرحيمي)
بطنجة) فلتجاري  بالسجل  وفملسجل 
نشر) تم  حيث  (،59313 رقم) تحت 
فلتجاري عوض) هبة مجلوع فألصل 
هبة ثلثين منه لفائد0 كل من فلسا 0)

عثلان فلرحيمي ومحلد فلرحيمي.
وعليه فإن آليع فلتعرضات تقدم)
بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة  فجل)
أآل)15) وما فبتدفء)من تاريخ فلنشر)
وما  ليه) (84 للفصل) طبقا   فلثاني 

من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط
جد جة أقشور

42 مكرر

فملحكلة فلتجارية بطنجة
ملف رقم : 2323/399

تفويت عناصر أصل تجاري
عن طريق فلبيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 
شركة) باعت  (2323 14) يسلرب)
 DELFINGEN MA - TANGER
SARL AU)فملسجلة بالسجل فلتجاري)

وفلكائن) (21169 رقم) تحت  بطنجة 
 8 بتجزئة) فلحر0  باملنطقة  مقرها 
طنجة وذلك بوفسطة) و3) (2 فلوحد0)
 STREIT فلسيد) فلقانوني  ملثلها 
فلسفر) لجوفز  فلحامل  (GERALD
فلتجاري) فألصل  (،12AF62429 رقم)
فلذي يشلل نشاط تقد م فلخدمات)
وتخزين) وتغليف  بتبكيب  فملرتبطة 
وفلطائرفت) فلسيارفت  مكونات 
وفلشهر0) ومنتجات أجرى مع فلزبناء)
وأي) وفلتجهيزفت  فأل وفت  وبعض 
فلنشاط) بهذف  مرتبط  آجر  عنصر 
 HUTCH MAROC شركة) لفائد0 
SARL AU)فملسجلة بالسجل فلتجاري)
وفمللثلة) (58721 رقم) تحت  بطنجة 
 SALOMON فلسيد) طرف  من 
رقم) سفر  لجوفز  REMIفلحامل 
إآلالي) بثلن  وذلك  (13FV13388
16.893.983ستة عشر مليون) قدره)
وتسعلائة) ألف  وتسعون  وثلانلائة 

وثالثة وثلانون  رهم.
فلتعرضات) آليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة)
15) وما فبتدفء)من تاريخ)  فجل أآل)
وما) (84 للفصل) طبقا  فلثاني  فلنشر 

 ليه من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط
جد جة أقشور

43 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب فلتسوية وفلتصفية فلقضائية
فتح مسطر0 فلتسوية فلقضائية في 

حق شركة فروبريك
رقم 33
إشعار

بلقت�سى فلحكم رقم)157)فلصا ر)
بتاريخ)28) يسلرب)2323)بامللف رقم)
فملحكلة) لدى  (2020/8302/157
فلذي ق�سى) فلتجارية بالدفر فلبيضاء)
فلقضائية) فلتسوية  مسطر0  بفتح 
في حق شركة فروبريك ذفت فلسجل)
فلتجاري رقم)181245)وفلكائن مقرها)
زنقة) (12 فالآتلاعي إقامة غيتة رقم)

علي عبد فلرزفق فلدفر فلبيضاء.

آالبي) فمين  محلد  فلسيد  وعين 
قاضيا منتدبا وفلسيد فملهدي سالم)

قاضيا منتدبا نائبا عنه.
وفلسيد سليب تابث سند كا مكتبه)
27)زنقة زرهون رفمس سابقا فلطابق)
بالدفر) زرهون  مصحة  مقابل  فألول 

فلبيضاء.
فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 
فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)
نشر) تاريخ  من  فبتدفء) شهرين  أآل 
مع) فلرسلية  بالجريد0  فإلشعار  هذف 
بالنسبة) بشهرين  فألآل  هذف  تلد د 
إلى فلدفئنين فلقاطنين جارج فملللكة)
 719 (،584 لللوف ) طبقا  فملغربية 

و723)من مدونة فلتجار0.
عن رئيس كتابة فلضبط

2

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
مكتب فلتسوية وفلتصفية فلقضائية

فتح مسطر0 فإلنقاذ في حق
شركة  ج ب فنديستبي

رقم 34
إشعار

بلقت�سى فلحكم رقم)155)فلصا ر)
بتاريخ)28) يسلرب)2323)بامللف رقم)
فملحكلة) لدى  (2020/8315/155
فلذي ق�سى) فلتجارية بالدفر فلبيضاء)
 بفتح مسطر0 فالنقاذ في حق شركة
فلسجل) ذفت  فنديستبي  ب  ج 
فلتجاري رقم)148427)وفلكائن مقرها)
فلشقة) (8 فلطابق) (43 فالآتلاعي رقم)

128)فلدفر فلبيضاء.
وعين فلسيد فملهدي سالم قاضيا)
منتدبا وفلسيد عبد فلرفيع بوحلرية)

قاضيا منتدبا نائبا عنه.
وفلسيد عبد فلعزيز صدقي سند كا)
فملعاني) مصطفى  شارع  (333 مكتبه)

بالدفر فلبيضاء.
فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 
فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)
نشر) تاريخ  من  فبتدفء) شهرين  أآل 

مع) فلرسلية  بالجريد0  فإلشعار  هذف 

بالنسبة) بشهرين  فألآل  هذف  تلد د 

إلى فلدفئنين فلقاطنين جارج فملللكة)

 719 (،584 لللوف ) طبقا  فملغربية 

و723)من مدونة فلتجار0.
عن رئيس كتابة فلضبط

3

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

مكتب فلتسوية وفلتصفية فلقضائية

فتح مسطر0 فلتصفية فلقضائية في 

حق شركة بالتينيوم باور

رقم 32

إشعار
بلقت�سى فلحكم رقم)149)فلصا ر)

بتاريخ)21) يسلرب)2323)بامللف رقم)

فملحكلة) لدى  (2020/8303/124

فلذي ق�سى) فلتجارية بالدفر فلبيضاء)

بفتح مسطر0 فلتصفية فلقضائية في)

حق شركة بالتينيوم باور ذفت فلسجل)

فلتجاري رقم)333619)وفلكائن مقرها)

فلطابق) سيكلا،) علار0  فالآتلاعي 

حي الكولين،) إقامة فالفاق،) فلثالث،)

سيدي معروف،)فلدفر فلبيضاء)وعين)

فلرفيع بوحلرية قاضيا) فلسيد عبد 

منتدبا وفلسيد فملهدي سالم قاضيا)

منتدبا نائبا عنه وفلسيد جالد بوعز0)

فلتجارية) باملحكلة  مكتبه  سند كا 

بالدفر فلبيضاء.

فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 

فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 

فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

فملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  فجل)

نشر) تاريخ  من  فبتدفء) شهرين  أآل 

مع) فلرسلية  بالجريد0  فإلشعار  هذف 

بالنسبة) بشهرين  فألآل  هذف  تلد د 

إلى فلدفئنين فلقاطنين جارج فملللكة)

و719  (584 لللوف ) طبقا  فملغربية 

و723)من مدونة فلتجار0.
عن رئيس كتابة فلضبط

4
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املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات فملقاولة

فتح مسطر0 فالنقاذ
في موفآهة فلطيبي فلعلوي عبد 
فلعزيز فلطيبي فلعلوي فسلاعيل 
- فلطيبي فلعلوي المين - فلطيبي 
فلعلوي موالي سليلان فملالكين 

لفندق قصبة فسلاء زفكور0
ملف رقم : 2323/8315/78

إشعار
 2020/89 رقم) فلحكم  بلقت�سى 
 2323 29) يسلرب) بتاريخ) فلصا ر 
رقم) فملقاولة  صعوبات  ملف  في 
فملحكلة) قضت  (2020/8315/78
مسطر0) بفتح  بلرفكش  فلتجارية 
فلعلوي) فلطيبي  موفآهة  في  فالنقاذ 
فلعلوي) فلطيبي  (- فلعزيز) عبد 
مين) ال  فلعلوي  فلطيبي  (- فسلاعيل)
سليلان) موالي  فلعلوي  فلطيبي  (-
فملالكين لفندق قصبة أسلاء)زفكور0.
وفملسجلين بالسجل فلتجاري لدى)
تحت) بزفكور0  فالبتدفئية  فملحكلة 
رقم)142)وعينت فلسيد عبد فلرحيم)
فسليح قاضيا منتدبا وفلسيد محلد)
فبرفهيم) وفلسيد  عنه  نائبا  بنجلون 
إقامة) (: وفلكائن ب) باحلا  سند كا 
مرفكش بالزف،)علار0  )1)شقة ب)21 

فلطابق)2)آليز،)مرفكش.
فلدفئنين) من  فاملطلوب  وعليه 
فملعين) للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 
فملبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
وذلك) بالوثائق  مرفقة  فملطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أآل   فجل 
هذف فإلشعار بالجريد0 فلرسلية طبقا)
و723  و719) (584 فملوف ) ملقتضيات 

من مدونة فلتجار0.
عن رئيس كتابة فلضبط

5

املحكمة التجارية بوجدة
ملف تقد م أصل تجاري حصة في 

شركة رقم : 33/2321
حساب رقم 1633

إشهار مستخرج عقد تقد م أصل 
تجاري حصة في شركة

مصحح) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2323 أكتوبر) (23 بتاريخ) فإلمضاء)

أكتوبر) (22 مسجل فلكتلرونيا بتاريخ)
عبد) شنوفي  فلسيد  قدم  (2323
ساحة) بوآد0،) فلساكن  فلرحيم 

فلدرك رقم)38.
حصة في فلشركة):

 PHARMACIE IBN ROCHD
طور) في  (OUJDA SARL A AU
فلقانوني) ملثلها  بوفسطة  فلتأسيس 
أصله) آليع  فلرحيم  عبد  شنوفي 

ساحة) بوآد0،) فلكائن  فلتجاري 
فلقاهر0) زنقة  (38 رقم) فلجلارك 
وغوف فلوب،)فملقيد بالسجل فلتجاري)

رقم) تحت  (2332 سبتلرب) (4 بتاريخ)

53224)تحليلي وفملخصص الستغالل)

فألصل) تقييم  تم  صيدلية،وقد 

ألف  رهم) مائة  بلبلغ  فلتجاري 

133.333) رهم.

 تعين على كل  فئن غيب مقيد أن)

أآل) فملستحق  فجل  باملبلغ   صرح 

للنشر) فملوفلية  عشر  وما  جلسة 

 83 فملا 0) في  فلثاني فملنصوص عليه 

من مدونة فلتجار0 لدى كتابة ضبط)

فملحكلة فلتجارية بوآد0.

وآد0 في)6) نا ر)2321.

فلنشر0 فألولى
رئيس مصلحة فلسجل فلتجاري

7 مكرر

فملحكلة فلتجارية بوآد0

إشهار مستخرج عقد بيع  
أصل تجاري

ملف فلبيع رقم : 35/2321

حساب رقم : 1658

حرره) رسمي  عقد  بلقت�سى 

 25 بتاريخ) بورمظة  محلد  فألستاذ 

2323)مسجل بوآد0 بتا خ)  يسلرب)

28) يسلرب)2323)باعت فلسيد0 وفاء)
زفوية) (1 فلساكنة بوآد0،) (: بوتخيل)

شارع محلد فلخامس وزنقة آزولي)

فلساكن) بن  حلان  أمين  للسيد 
زنقة كرسيف حي سيدي) (338 برقم)
بوطيب ميسور آليع فألصل فلتجاري)

 3 فلكائن بوآد0 سيدي  حيى فلنجد)
فملقيد بالسجل فلتجاري (2354 رقم)

رقم) تحت  (2315 ماي) (21 بتاريخ) (
74434)تحللي وفملخصص الستغالل)
صيدلية بثلن إآلالي قدره مائة ألف)

 رهم)133.333) رهم.
فملحكلة) أمام  فلتعرضات  تقبل 
فلتجارية بوآد0  فجل أآل أقصاه)
للنشر0) فملوفلية  عشر  وما  جلسة 
84)من مدونة) فلثانية تطبيقا لللا 0)

فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

8 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
تقد م أصل تجاري كحصة في شركة

مكتب فلسجل فلتجاري
ملف عد  : 2323-126

حساب جصو�سي : 1849 م
بلقت�سى عقد فلتقد م وفلقانون)
فلحصص) مرفقب  وتقرير  فألسا�سي 
9) يسلرب) بتاريخ) فإلمضاء) فملصحح 
 AHMED فلسيد) قدم  (،2323
لبطاقة) فلحامل  (MOUSSAYIR
فلتعريف فلوطنية رقم)H6179)آليع))
فألصل فلتجاري فلكائن ب)283)علار0)
فملسيب0 شارع فلحسن فلثاني فكا  ر،)
 CLINIQUE« شركة) في  كحصة 

»INBIAT
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  فلضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل  فلتعرضات 
فملحكلة فلتجارية بأكا  ر  فجل أآل)
فملوفلية) ((15( عشر0  وما) فلخلسة 
 84 (،83 للنشر0 فلثانية طبقا لللوف )

و)134)من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

تحت آليع فلتحفظات
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

38 مكرر

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر
بيع أصل تجاري

مكتب فلسجل فلتجاري
ملف عد  : 2323-127

حساب جصو�سي : 1851 م
فملحرر) فلبيع  عقد  بلقت�سى 
بلكتب ذ/حلا  معتصم محام بهيئة)

 26 بتاريخ) ( أكا  ر فملصحح فالمضاء)
أكتوبر)2318.

باع بلوآبه فلسيد محلد بوجنفر)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
J94893)آليع فالصل فلتجاري فلكائن)
فمسرنات) حي  فلخيام  علر  بشارع 
فكا  ر،)لفائد0 فلسيد أ وب بيوز بن)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فبرفهيم 
J541266)بثلن فآلالي) فلوطنية رقم)

قدره)135.333) رهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  فلضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل  فلتعرضات 
فملحكلة فلتجارية بأكا  ر  فجل أآل)
فملوفلية) ((15( عشر0  وما) فلخلسة 
من) (84 فلثانية طبقا لللا 0) للنشر0 

مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

تحت آليع فلتحفظات

رئيس مصلحة كتابة فلضبط

39 مكرر

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر
تقد م أصل تجاري كحصة في شركة

ملف عد  : 2321-33
حساب جصو�سي : 1915 م

بلقت�سى عقد فلتقد م وفلقانون)
فلحصص) مرفقب  وتقرير  فألسا�سي 
فملصحح فإلمضاء))بتاريخ)17) يسلرب)
2323،)قدمت فلسيد0 بيضنابن ليلى)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
رقم)JF12661)آليع فألصل فلتجاري)
شارع) (7 فملنزه رقم) فلكائن ب علار0 
وفملسجل) أكا  ر  فمللكي  فلجيش 
بالسجل فلتجاري تحت رقم)34136،)
 SOCIETE BILA« في شركة) كحصة 

.»PHARMA
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  فلضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل  فلتعرضات 
فملحكلة فلتجارية بأكا  ر  فجل أآل)
فملوفلية) ((15( عشر0  وما) فلخلسة 
 84 (،83 للنشر0 فلثانية طبقا لللا 0)

و)134)من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

تحت آليع فلتحفظات

رئيس مصلحة كتابة فلضبط

40 مكرر
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فملحكلة فلتجارية بأكا  ر
فملحكلة فلتجارية بأكا  ر
مكتب فلسجل فلتجاري

ملف عد  : 34/2321.
حساب جصو�سي : 1916م.

تقد م أصل تجاري كحصة في 
شركة.

بلقت�سى عقد فلتقد م وفلقانون)
فلحصص) مرفقب  وتقرير  فألسا�سي 
17) يسلرب) بتاريخ) فملصحح فإلمضاء)
وهبي) حليد  فلسيد  قدم  (،2323
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
رقم)JC37379)آليع فألصل فلتجاري)
ما�سي) فلعزيز  عبد  زنقة  ب  فلكائن 
فلو ف  ات أكا  ر وفملسجل بالسجل)
فلتجاري تحت عد )33222،)كحصة)
 STE PHARMACIE شركة) في 

.»OUAHBI
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  فلضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل  فلتعرضات 
فملحكلة فلتجارية بأكا  ر  فجل أآل)
فملوفلية) )15)) وما  عشر0) فلخلسة 
للنشر0 فلثانية طبقا لللوف )83،)84،)

و)134)من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

تحت آليع فلتحفظات
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

41 مكرر

املحكمة االبتدائية بميدلت
تقد م أصل تجاري حصة في فلشركة

ملف رقم : 2323/26
حساب رقم : 2473

منجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
محلد) فلحيسوبي  فلخبيب  طرف  من 
بتاريخ فلبيضاء) بالدفر   فلبوبكري 

18) يسلرب)2323.
مدني) بل  فحلد  فلسيد  قدم 
 PA12361 فلحامل للبطاقة فلوطنية)
وفملسجل بالسجل فلتجاري باملحكلة))
رقم) تحت  بليدلت  فالبتدفئية 
عبار0) وهو  فلتجاري  فألصل  (.2383
زف د0) بلركز  فلكائنة  صيدلية  عن 
 STE فملدعو0) فلشركة  في  ميدلت 
 LA GRANDE PHARMACIE DE
فلقانوني) في شخص ملثلها  (ZAIDA

في طور فإلنشاء)رأسلالها)1.789.333 

فلتجاري) فألصل  قوم  وقد   رهم 

فملذكور في مبلغ)1.525.333) رهم.

أعاله) فلحصة  فعلى  فئني مقدم 

فلسجل) بلكتب  تعرضهم  وضع 

فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية بليدلت)

 فجل أآل ال  تجاوز جلسة عشر)

 وما فملوفلية للنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
ملف إشهار تنازل عن نصف أصل 

تجاري رقم 13 مكرر/2323

حساب رقم 3379

بلقت�سى فلعقد فلعرفي فملصا ق)

نوفلرب) فاتح  بتاريخ  إمضاءه  على 

فلسيد) تنازل  بالعرفئش،) (2323

رشيد فلبكوري رقم بطاقته فلوطنية)

شعبان) تجزئة  سكناه  (،LB45712

عبد) للسيد  فلعرفئش،) (453 رقم) (1

بطاقته) رقم  سوفمري  فلحليد 

سكناه تجزئة) (،LB111239 فلوطنية)

فلعرفئش،) (257 فال دفع وفلتدبيب رقم)

عن نصف فألصل فلتجاري فلذي هو)

عبار0 عن مقهى عصرية فلكائن مقرها)

فلكائن) فلعقار  من  فلسفلي  بالطابق 

453)فلعرفئش) 1)رقم) بتجزئة شعبان)

وفلتجهيزفت،) فملعدفت  من  فيها  بلا 

بجليع عناصره فملا  ة وفملعنوية.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فالبتدفئية) باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

مكتب فلسجل فلتجاري) (- بالعرفئش)

-) فجل أآل)15) وما فملوفلية للنشر0)

فلثانية.

مالحظة):)فملرآو نشر هذف فالعالن)

مرتين  فصل بينهلا)15) وما.
فلنشر0 فلثانية

رئيس مصلحة كتابة فلضبط

موقيت فوزية

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون
بيع أصل تجاري

لألصل) عدلي  بيع  عقد  بلقت�سى 
فلتجاري فملسجل بلذكر0 فلحفظ رقم)
باملحكلة) (114 155)صحيفة) 2)عد )
وفملسجل) بالعيون.) فالبتدفئية 
نوفلرب) (7 بتاريخ) بالعيون  فلكتبونيا 
 216853333178 وصل رقم) (2323
مرآع فالمر باالستخالص رقم)14198 

وحرر بتاريخ)9)نوفلرب)2323.
أشدو ) محلد  فلسيد  باع  (- (1
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
فلتجاري) كافة فألصل  (C68976 رقم)
شارع) فلعيون  بلد نة  فملستغل 
فلزرقطوني) فلخلوفي  ميلو   فلنقيب 
رقم)12)حي فلفدفء)وفملسجل بالسجل)
تحت) فالبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 
رقم)RC42528)من فلسجل فلتحليلي)
ورقم)72)من فلسجل فلتبتيبي لفائد0)
لبطاقة) فلحاملة  فلد ن  زين  فلهام 
.SH 133171(فلتعريف فلوطنية رقم

أعاله) فملذكور  فلبائع  فعلى  فئني 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدما 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية))
فألول) فالعال  تاريخ نشر  بالعيون من 
15)من نشر فالعالن) وينتهي في فليوم)

فلثاني.
فلنشر0 فلثانية

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع آزئي ألصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة فلضبط)
أنه) بورزفزفت  فالبتدفئية  باملحكلة 
بتاريخ) محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (2323 سبتلرب) (33
فوت) بورزفزفت  (2323 أكتوبر) (15
فلسيد توشنت فبرفهيم ب ت و رقم)
شركة) مسيب  بصفته  (P148271
للسيد) (ATLAS 3 VIAJES SARL
لبطاقة) فلحامل  توشنت  فبرفهيم 
 P148271 رقم) فلوطنية  فلتعريف 
آزءف من فألصل فلتجاري فملعد عبار0)
بشارع) وفلكائن  ومطعم  مقهى  عن 
موالي عبد هللا رقم)65)تجزئة فلحزفم)
ورزفزفت وفملسجل بالسجل فلتجاري)
بهذه فملحكلة تحت رقم)5437)وذلك)

بجليع عناصره فملا  ة وفملعنوية.

وبناء)عليه فإن آليع فلتعرضات)

تقدم لكتابة فلضبط بهذه فملحكلة)

مكتب فلسجل فلتجاري  فجل أآل)

15) وما فملوفلية للنشر0 فلثانية.

فلنشر0 فألولى
رئيس مصلحة كتابة فلضبط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة

إشهار عقد بيع حقوق مشاعة في 
أصل تجاري

ملف فإلشهار رقم : 136/2323

حساب رقم : 4273

فلسجل فلتجاري : 13762

إن رئيس كتابة فلضبط باملحكلة)

أسفله) فملوقع  بالصوير0  فالبتدفئية 

 صرح):

أنه بلقت�سى عقد توثيقي فملحرر)

فلعرف عبد هللا موثق) من طرف ذ/)

بلرفكش،)وفملؤرخ في)27)و)33)نوفلرب)

2323،)وفملؤ ى عنه رسوم فلتسجيل)

بلرفكش،) (2323 3) يسلرب) بتاريخ)

 RE(:(و(OR(66750/2020(تحت رقم

.2323337613311371

فلضيفي،) حليلة  فلسيد0  باعت 

بتاريخ) مز ف 0  فلجنسية،) مغربية 

فلوطنية) بطاقتها  (،1944 5) وليو)

 86 برقم) فلساكنة  8866ن،) رقم)

فلصوير0،) فلخامس  محلد  شارع 

آليع فلحقوق فملشاعة فملللوكة لها)

بجليع) فلتجاري  فألصل  من  ((1/6(

فلكائن) وفملعنوية،) فملا  ة  عناصره 

بزنقة موالي علي فلشريف حي فلتالل)

نشاط) مللارسة  ويستغل  فلصوير0،)

فلتجاري) بالسجل  فملسجل  )فندق))

باملحكلة فالبتدفئية بالصوير0 تحت)

 VILLA« شعار) تحت  (،13762 رقم)

GUIETA»،)لفائد0 فلسيد عبد فلعلي)

 3 مجاط) بلرفكش  فلساكن  برف 0،)

فيال)58)فلنخيل فلشلالي،)بثلن قدره)

1.133.333) رهم.
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فملذكور0) فلبائعة  فعلى  فئني 
مكتب) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلسجل فلتجاري بهذه فملحكلة  فجل)
أآل  بتدئ من تاريخ نشر هذف فإلعالن)
فالول وينتهي في فليوم فلخامس عشر)

من نشر فإلعالن فلثاني.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط
فإلمضاء):)حسن لشهب

10 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم فلتنفيذ فملدني

إعالن عن بيع عقار باملزف  فلعلني
ملف فلتنفيذ عد ):)19/1537

بصفتها) حسنية  آوفي  (: لفائد0)
حسن) عليه  فملحجور  عن  مقدمة 

آوفي.
 نوب عنها):)فألستاذ حاميد فلخيال)

فملحامي بهيئة بني مالل.
ضد):)بحضور فلنيابة فلعامة بهذه)

فملحكلة.
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
فلضبط لدى فملحكلة فالبتدفئية بني)
على) (2021/03/09 بتاريخ) أنه  مالل 
فلساعة فلوفحد0 بعد فلزوفل بقاعة)
بيع) سيقع  فملحكلة  بهذه  فلبيوعات 
باملزف  فلعلني لنصيب فملحجور عليه)
سهلا) (14 في) فملتلثل  آوفي  حسن 
96)سهلا في فلعقار فلكائن) من أصل)
باملحل فملدعو أم فلظهر  فجل فملدفر)
عبار0) فلذي  مالل  ببني  فلحضاري 
عن قطعة أرضية سقوية مغروسة)
بأشجار فلزيتون،)مساحتها فإلآلالية)
(: سنتيار،) حده) (65 آر) (3 هكتار) (1
شلاال):)رسم عقاري عد )10/78925 
تجزئة علياء)سيدي بوعثلان،)شرقا):)
آنوبا) فلصومعي،) فلقاسم  أبو  ورثة 
ورسم) ( (10/73797 عقاري) رسم  (:
ورسم) (10/67842 عد ) عقاري 
رسم) (: وغروبا) (10/68034 عقاري)
فلرسم) وبقا ا  (10/28184 عقاري)
منه) فملستخرآة  وفلرسوم  فلعقاري 
ورسم) (10/29158 عقاري) ورسم 
عقاري) ورسم  (10/48691 عقاري)

.10/56115

لبيع) فالفتتاحي  فلثلن  حد   وقد 

عليه حسن آوفي) فملحجور  نصيب 

 26 أصل) من  سهلا  (14 في) فملتلثل 

سهلا في فلعقار من طرف فلخبيب في)

)مليون) 1.133.671.875) رهم) مبلغ)

وستلائة) ألفا  وثالثون  وثالثة  ومائة 

وثلانلائة) وسبعون  رهلا  وفحد 

وجلسة وسبعون سنتيلا).

وعلى من رست عليه فملزف د0 أن)

 ؤ ي فلثلن فورف مع زيا 0)%3)وفآب)

فلخزينة فلعامة.

فملعلومات  لكن) من  ولللزيد 

فالتصال بقسم فلتنفيذفت فلقضائية)

على  فتب) لإلطالع  فملحكلة  بهذه 

فلشروط وفلتحلالت

42

مكتب فالستاذ فمين زنيرب

موثق بسال

مقر):)5)شارع لالسلاء)فلطابق فلثاني تابريكت)

فلهاتف):)35.37.86.58.98

35.37.85.33.81

املحكمة االبتدائية بسال

 بيع أصل تجاري
بلقت�سى عقد رسمي تلقاه فالستاذ)

 11 بتاريخ) بسال  فملوثق  زنيرب،) أمين 

نونرب)2323،)باع فلسيد بشيب فلعزمي)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

فلساكن بشقة رقم) (،AE33678 رقم)

3)فلعلار0)2)تجزئة فلفروكي حي كريلة)

فمللثل) فلتجاري  فالصل  كافة  سال،)

فلكائن) فلسيارفت  لغسل  محل  في 

طريق) (23 رقم) ربيعة  تجزئة  بسال 

فملهد ة،)لفائد0 فالنسة ملياء)فلقاسمي)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

بسال) فلساكنة  (،AE112577 رقم)

 32 فلدفر فلحلرفء)زنقة فملحاميد رقم)

باملحكلة) فلتجاري  بالسجل  وفملقيد 

 45736 رقم) تحت  بسال  فالبتدفئية 

وذلك بلبلغ قدره)93.333) رهم.

تلقاه)) رسمي  عقد  وبلقت�سى 
11) يسلرب) بتاريخ) فملذكور،) فملوثق 
كيد0) هللا  عبد  فلسيد  قام  (،2323
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
صاحب) بصفته  (،MC4361 رقم)
تجزئة) بسال  فلكائن  فلتجاري  فملحل 
فملهد ة،) طريق  (23 رقم) ربيعة 
له) فملخول  فالفضلية  حق  بللارسة 
فملبالغ) ملجلوع  مقابل  فعه  قانونا،)
فلتي سبق أ فؤها من طرف فملشتب ة)
فالنسة ملياء)فلقاسمي،)وأصبح بذلك)
بجليع) فلتجاري  فالصل  له  فملفوت 

عناصره فملا  ة وفملعنوية.
بلصلحة) فلتعرضات  وستسجل 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية)
صدور) من  15) وما  غا ة) فلى  بسال 

فالعالن فلثاني.
فلنشر0 فألولى

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم : 34/2321

حساب رقم : 15733/2321
إعالن عن بيع فألصل فلتجاري

طريق) عن  موثق  عقد  بلقت�سى 
في) مؤرخ  بلحسن  فملصطفى  فملوثق 
ومسجل بتاريخ) (2323 فاتح  يسلرب)

24) يسلرب)2323.
 BSF SERVICES شركة) باعت 
فاطنة) فلسيد0  طرف  من  فمللثلة 
فلتجاري) بالسجل  حفيظي ومسجلة 
(: لفائد0 كل من) (123615 تحت رقم)

سكينة مرفبطي وسناء)مرفبطي.
فملعد) فلتجاري  فألصل  مجلوع 
ملطعم ومقهى وسناك وبيزريا فلكائن)
شارع) (1 رقم) محل  مونيك  بتجزئة 
موالي عبد هللا هرهور0 تلار0 بثلن)
فإن) وبذلك  433.333) رهم،) قدره)
فلضبط) بلكتب  تسجل  فلتعرضات 
مكتب) بتلار0  فالبتدفئية  باملحكلة 
فلسجل فلتجاري  فجل أآل)15) وما)

فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 ف|ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

79 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص فلحكم أو فلقرفر

ملف آنائي رقم : 2323/2641/236

فالسم فلعائلي):)فلوكيلي.

فالسم فلشخ�سي):)عدنان.

(: وأمه) فمحلد  بن  فملختار  (: فبن)

حبيبة بنت فسعيد.

 1998 28) يسلرب) فملولو  بتاريخ)

بصفرو.

 218 حي تاقصبت رقم) (: فلساكن)

صفرو.

سبتلرب) (21 بتاريخ) عليه  حكم 

فلجنا ات) غرفة  طرف  من  (2323

بفاس.

:)آنحة فلتغرير بقاصر0) من أآل)

طبقا) عنف  بدون  عرضها  وهتك 
فلقانون) من  (484-475 للفصلين)

طبقا) فلتكييف  إعا 0  بعد  فلجنائي 

فملسطر0) قانون  من  (432 لللا 0)

فلجنائية.

ومعاقبته عن ذلك بسنة وفحد0)

وتحليله) فلتنفيذ  موقوف  حبسا 

ومصا ر0) فأل نى  في  وفإلآبار  فلصائر 

كفالة فلسرفح لفائد0 جزينة فلدولة.

11

محكلة فالستئناف بفاس

ملخص فلحكم أو فلقرفر
ملف آنائي رقم : 2323/2641/25

فالسم فلعائلي):)شيبوب.

فالسم فلشخ�سي):)فلخلار.

فبن):)عالل وأمه):)طامو بنت عال.

فملولو  بتاريخ)1954)ببوشابل.

رقم) فملستقبل  بتجزئة  (: فلساكن)

471)حي فملسيب0 فاس.

أكتوبر) (26 بتاريخ) عليه  حكم 

فلجنا ات) غرفة  طرف  من  (2323

بفاس.

من أآل):)آريلتي فلتغرير بقاصر0)

ومحاولة هتك عرضها بالعنف.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين فثنتين)

حبسا نافذف وتحليله فلصائر وفإلآبار)

في فأل نى.

12
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محكلة فالستئناف بفاس

ملخص فلحكم أو فلقرفر

ملف آنائي رقم : 2319/2639/533

فالسم فلعائلي):)بوشبتي.

فالسم فلشخ�سي):)أمين.

بنت) لطيفة  (: وأمه) حسن  (: فبن)

عبد فلسالم.

فملولو  بتاريخ)1994)بصفرو.

فلساكن):)بالرقم)53)حي فلبساتين)

صفرو.

أكتوبر) (26 بتاريخ) عليه  حكم 

فلجنا ات) غرفة  طرف  من  (2323

بفاس.

في) فملشاركة  آنا ة  (: أآل) من 

وفلليل) بالتهد د  فملوصوفة  فلسرقة 

ذفت) ناقلة  وفستعلال  وفلتسلق 

محرك.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين فثنتين)

فلصائر) وتحليله  نافذف  حبسا  ((32(

وفإلآبار في فأل نى.

13

املحكمة التجارية بفاس
16/V/2020 :  ملف فلبيع عد

حساب عد  : 2758

توثيقي عقد   بلقت�سى 

)ذ.)عز فلد ن برف 0 فملوثق بفاس بتاريخ)

15) يسلرب)2323)وفملسجل بتاريخ)16 

 يسلرب)2323)باع عبد فلرحيم بنيس)

تجزئة زهيب0) (23 فلساكن ب) (D5698

شارع بيبوت زهور)2)فاس.

لللشتبي شركة)B.L.E)مثلها فلسيد)

مسجلة) (CB29292 فالله) عبد  لبحر 

.RC2997(بالسجل فلتجاري بصفرو

 22943 عد ) تجاري  أصل  بيع 

محلد) شارع  (7/18 (: ب) فلكائن 

(: قدره) بثلن  فاس  م.ج  فلزرقطوني 

325.333) رهم.

أآل) فلتعرضات  فجل  وتقبل 

جلسة عشر  وما من تاريخ فلنشر0)

فلثانية بالجريد0 فلرسلية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

فلسيد فملصطفى جطابي

85 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)
24) يسلرب) بتاريخ) (2020/4151
فلقطعة) على  سيجري  فلذي  (2323
فإلصالح) بتعاونية  (12 رقم) فلفالحية 
فلزرفعي فلغازية ذفت شها 0 فملكتب)
للغرب) فلفالحي  لالستثلار  فلجهوي 
 2323 أكتوبر) (15 بتاريخ) (576 رقم)
فزغار،) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 
حلا ي،) فئر0) بن  فزغار  قيا 0 
سيدي) إقليم  سليلان،) سيدي 
24) نا ر) من تاريخ) فبتدفء) سليلان،)
2321)بحث) 4)فربف ر) 2321)إلى غا ة)
فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 
من) منه،) فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارف) (9,9998 مساحة) أآل سقي 
فمخيليل) فلقا ر  عبد  فلسيد  لفائد0 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.GA16479
14

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)
24) يسلرب) بتاريخ) (2020/4145
فلعقار) على  سيجري  فلذي  (2323
 DA124-A موضوع فلتحد د فإل فري)
مللوك فلجلاعة فلساللية فلخناشة)
بتاريخ) (85/19 وذي عقد ف جار عد )
فملتوفآد بالجلاعة) (2319 فربف ر) (14
قيا 0) عيا ،) أوال   بحار0  فلتبفبية 
بحار0 أوال  عيا ،) فئر0 سوق فلثالثاء)
فبتدفء) فلقنيطر0،) إقليم  فلغرب،)
غا ة) إلى  (2321 24) نا ر) تاريخ) من 
بحث علني في شأن) (2321 فربف ر) (4
ثقاب) (3 بإنجاز) فلتبجيص  مشروع 
سقي) أآل  من  منهم،) فملاء) وآلب 
لفائد0) هكتارف  (69,7444 مساحة)
 DOMAINE HAD BELFAA شركة)
فلسيد) فلقانوني  ملثلها  شخص  في 
لبطاقة) فلحامل  بوعلرو  بوعلرو 

.A67126(فلتعريف فلوطنية
15

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)
24) يسلرب) بتاريخ) (2020/4148
فلعقار) على  سيجري  فلذي  (2323
فملسمى أوال  بورحلة فلتابع للجلاعة)
عقد) ذي  بورحلة  فوال   فلساللية 
نوفلرب) (5 بتاريخ) (518/20 ف جار رقم)
فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  (2323
عامر فلسفلية،) فئر0 فحوفز فلقنيطر0،)
تاريخ) من  فبتدفء) فلقنيطر0،) إقليم 
فربف ر) (4 غا ة) إلى  (2321 24) نا ر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321
فملاء) وآلب  ثقبين  بإنجاز  فلتبجيص 
منهلا،)من أآل سقي مساحة)44,50 
 AGRI2R SARL(هكتارف لفائد0 شركة
فلسيد) فلقانوني  ملثلها  شخص  في 
لبطاقة) فلحامل  غانم  فلرحيم  عبد 

.AB74162(فلتعريف فلوطنية
16

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)
24) يسلرب) بتاريخ) (2020/3365
فمللك) على  سيجري  فلذي  (2323
فملسمى ملياني فملساعد0 ذي فلرسم)
وعقد كرفء) (R/34527 فلعقاري رقم)
فلسقوية) بالدفئر0  فالحي  عقاري 
فملتوفآد) (،2318 سبتلرب) (14 بتاريخ)
فحسين،) أوال   فلتبفبية  بالجلاعة 
سيدي) فحسين،) فئر0  أوال   قيا 0 
سليلان،) سيدي  إقليم  سليلان،)
إلى) (2321 24) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)
في) بحث علني  (2321 فربف ر) (4 غا ة)
شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب)
سقي) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 
هكتارف لفائد0 فلسيد) (1,50 مساحة)
لبطاقة) فلحامل  سعيد  فلهيلور 

.GA83349(فلتعريف فلوطنية
17

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)
24) يسلرب) بتاريخ) (2020/4152
فلعقار) على  سيجري  فلذي  (2323
باملكان) »وكوفك») فملدعو) فلجلاعي 
فلتابع) فلشرقية  فوال  مو�سى  فملسمى 
للجلاعة فلساللية فوال  مو�سى فرقة)
رقم) ف فرية  شها 0  ذي  فحلد  فوال  
2323)فملتوفآد) 9) يسلرب) 38)بتاريخ)
فلطيبي،) سيدي  فلتبفبية  بالجلاعة 
باشوية) (،2 فإل فرية) فمللحقة  قيا 0 
فلقنيطر0،) إقليم  فلطيبي،) سيدي 
إلى) (2321 24) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)
في) بحث علني  (2321 فربف ر) (4 غا ة)
شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب)
سقي) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 
فلسيد) لفائد0  هكتارف  (1 مساحة)
لبطاقة) فلحامل  حدف   عبد فلرحيم 

.G127933(فلتعريف فلوطنية
18

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)
 2020/4167)بتاريخ)25) يسلرب)2323 
فلذي سيجرى على فمللك فملسمى بزيد0)
 R/14029 فلعقاري رقم) فلرسم  ذي 
فزغار،) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 
قيا 0 فزغار أوال  بن حلا ي،) فئر0)
سيدي) إقليم  سليلان،) سيدي 
23) نا ر) تاريخ) من  فبتدفء) سليلان 
 2321 فربف ر) فاتح  غا ة  إلى  (2321
بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)
بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه من أآل)
لفائد0) هكتار  (4,25 مساحة) سقي 
معه) ومن  فلقيبع  فلد ن  نور  فلسيد 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.GA65116
19

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/4150)بتاريخ)24) يسلرب)2323 

فلذي سيجرى على فمللك فملسمى غازية)

ذي فلرسم فلعقاري رقم)13/36797 

فزغار،) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

قيا 0 فزغار أوال  بن حلا ي،) فئر0)

سيدي) إقليم  سليلان،) سيدي 

24) نا ر) تاريخ) من  فبتدفء) سليلان 

2321)بحث) 4)فربف ر) 2321)إلى غا ة)

فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه من أآل)

سقي مساحة)8,0001)هكتار لفائد0)

فلسيد محلد فزعيكر فلحامل لبطاقة)

.G88631(فلتعريف فلوطنية

20

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/4142)بتاريخ)24) يسلرب)2323 

فلجلاعي) فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

فملدعو فوال  فسبيطة باملكان فملسمى)

فوال  فسبيطة فلتابع للجلاعة فلساللية)

إ فرية) شها 0  ذي  فسبيطة  فوال  
 2323 فاتح  يسلرب) بتاريخ  (39 رقم)

عامر،) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

إقليم) عامر،) باشوية  عامر،) قيا 0 

 2321 24) نا ر) سال فبتدفء)من تاريخ)

بحث علني) (2321 فربف ر) (4 إلى غا ة)

بإنجاز) فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي) ثقب وآلب فملاء)

فلسيد) لفائد0  هكتار  (0,25 مساحة)

عبد فلحق فلسكات فلحامل لبطاقة)

.A529381(فلتعريف فلوطنية

21



2203 الجريدة الرسميةعد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321) 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/4139)بتاريخ)23) يسلرب)2323 

فملسمى) فمللك  على  سيجرى  فلذي 

ضيعة ففو ذي فلرسم فلعقاري رقم)

بالجلاعة) فملتوفآد  (13/59409

قيا 0 بنلنصور،) فلتبفبية بنلنصور،)

فلقنيطر0) إقليم  بنلنصور،)  فئر0 

إلى) (2321 22) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)

بحث علني) (2321 غا ة فاتح فربف ر)

بإنجاز) فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي) ثقب وآلب فملاء)

لفائد0) هكتار  (17,4339 مساحة)

شخص) في  (FERME AVO شركة)

عبدو) عزيز  فلسيد  فلقانوني  ملثلها 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  سيلو 

.B362383(فلوطنية

22

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/4140)بتاريخ)24) يسلرب)2323 

فملسمى) فمللك  على  سيجرى  فلذي 

رقم) فلعقاري  فلرسم  ذي  مختار 

بالجلاعة) فملتوفآد  (R/16693

أوال ) فزغار  قيا 0  فزغار،)  فلتبفبية 

بن حلا ي،) فئر0 سيدي سليلان،)

من) فبتدفء) سليلان  سيدي  إقليم 

غا ة) إلى  (2321 24) نا ر)  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2321 فربف ر) (4

أثقاب) (3 بإنجاز) فلتبجيص  مشروع 

سقي) أآل  من  منهم  فملاء) وآلب 

شركة) لفائد0  هكتار  (177 مساحة)

فلسيد) فلقانوني  ملثلها  (MOKTAR

لبطاقة) فلحامل  فلصفرفوي  محلد 

.B316632(فلتعريف فلوطنية

23

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

24) يسلرب) بتاريخ) (2020/4141

فمللك) على  سيجري  فلذي  (2323

فملسمى بال  بن عبد فلقا ر ذي فلرسم)

ر وذي شها 0) (27383 فلعقاري رقم)

22) يسلرب) بتاريخ) (394 إ فرية رقم)

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  (2323

فلخنيشات،)قيا 0 فلخنيشات،) فئر0)

فبتدفء) قاسم،) سيدي  إقليم  ورغة،)

غا ة إلى  (2321 24) نا ر) تاريخ)  من 

4)فربف ر)2321)بحث في شأن مشروع)

فملاء) وآلب  ( ثقب) بإنجاز  فلتبجيص 

 3.53 مساحة) سقي  أآل  من  منه 

رحال) فلسيد  لفائد0  هكتارفت 

فملسعو ي فلحامل لبطاقة فلتعريف)

.GN9578(فلوطنية

24

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

24) يسلرب) بتاريخ) (2020/4149

فلعقار) على  سيجري  فلذي  (2323

باملكان) فسبيطة  فملدعو  فلجلاعي 

فملسمى أوال  فسبيطة فلتابع للجلاعة)

شها 0) ذي  فسبيطة  أوال   فلساللية 

 28 بتاريخ) ( (35 رقم) فالستغالل 

بالجلاعة) فملتوفآد  (2323 أكتوبر)

عامر،) قيا 0  عامر،) فلتبفبية 

فبتدفء) سال،) إقليم  عامر،) باشوية 

غا ة إلى  (2321 24) نا ر) تاريخ)  من 

4)فربف ر)2321)بحث في شأن مشروع)

فملاء) وآلب  ( بئب) بإنجاز  فلتبجيص 

 3.3934 منه من أآل سقي مساحة)

بلفقيب) ( هكتارف لفائد0 فلسيد محلد)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.G25311

25

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم بتاريخ)
سيجري) فلذي  (2323 33) يسلرب)

فملتوفآد0) رشد  فبن  مدرسة  على 

بالجلاعة فلتبفبية فلقنيطر0،)فمللحقة)

فلساكنيةـ) فلتاسعة،) فئر0  فإل فرية 

تاريخ) من  فبتدفء) فلقنيطر0،) إقليم 

33) نا ر) غا ة) إلى  (2321 23) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه،)من أآل سقي حد قة فملؤسسة)

مساحتها)3.11)هكتارف لفائد0 فملد رية)

فالقليلية للتببية وفلتكوين بالقنيطر0)

ملثلة من طرف فلسيد عبد هللا غبش)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.G134878

26

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

29) يسلرب) بتاريخ) (2020/4178

فلقطعة) على  سيجرى  فلذي  (2323

فألرضية فلجلاعية فلتابعة للجلاعة)

حجة) ذفت  شكرفن  بدوفر  فلساللية 

صحيفة) (222 فستغالل ضلن برقم)

 53 رقم) فلوثائق  باقي  كناش  (179

فملتوفآد) (2313 فربف ر) (19 بتاريخ)

بوبكر) سيدي  فلتبفبية  بالجلاعة 

فلحاج،) بوبكر  سيدي  قيا 0  فلحاج 

فلقنيطر0،) إقليم  لالميلونة،)  فئر0 

إلى) (2321 25) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)

في) بحث علني  (2321 فربف ر) (5 غا ة)

شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب)

سقي) أآل  من  منه،) فملاء) وآلب 

مساحة)1)هكتارف لفائد0 فلسيد عالل)

فلتعريف)) لبطاقة  فلحامل  فلنصاح 

.GB 9142(فلوطنية

27

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

29) يسلرب) بتاريخ) (2020/4176

فلقطعة) على  سيجرى  فلذي  (2323

فألرضية من توزيع فملغفور له فلحسن)

فلثاني طيب هللا ترفه فلكائنة بلزفرع)

فلكبارثة ذفت شها 0 إ فرية رقم)833 

فملتوفآد) (2323 نوفلرب) (16 بتاريخ)

فلعسلوجي) فلتبفبية  فر  بالجلاعة 

بهت،) فلعسلوجي،) فئر0  قيا 0  فر 

إقليم سيدي قاسم فبتدفء)من تاريخ)

فربف ر) (5 غا ة) إلى  (2321 25) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

وآلب) ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

مساحة سقي  أآل  من  منه،)  فملاء)

 3)هكتار لفائد0 فلسيد قند ل أ وب)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.GA231386

28

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج/2020/4175)بتاريخ)29) يسلرب)

فلقطعة) على  سيجري  فلذي  (2323

فلفالحية من توزيع فملغفور له محلد)

فلخامس فلكائنة بدوفر فلقطعات ذفت)

بتاريخ11  (447 رقم) إ فرية  شها 0 

بالجلاعة) فملتوفآد  (2323 نوفلرب)

فلتبفبية فرميالت،)قيا 0 مختار،) فئر0)

فبتدفء) قاسم  سيدي  إقليم  بهت،)

غا ة إلى  (2321 28) نا ر) تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 فربف ر) (8

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

فملاء)منه من أآل سقي مساحة)2,70 

هكتار لفائد0 فلسيد ف ريس فلوركة)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.G496353(رقم
29



عد )5649 - 23)آلا ى فمجر0)1442 )3)فربف ر)2321)الجريدة الرسمية   2204

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 29 بتاريخ) ح.ج/2020/4182)

على) سيجري  فلذي  (2323  يسلرب)

فملغفور) توزيع  من  فألرضية  فلقطعة 

شها 0) ذفت  فلثاني  فلحسن  له 

15) يسلرب) بتاريخ) (635 إ فرية رقم)

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  (2323

مختار،) فئر0) قيا 0  فرميالت،)

فبتدفء) قاسم  سيدي  إقليم  بهت،)

غا ة إلى  (2321 25) نا ر) تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 فربف ر) (5

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه  فملاء)

فلعوني) فلسيد  لفائد0  هكتار  (0,90

فملخشومي فلحامل لبطاقة فلتعريف)

.G44646(فلوطنية رقم

30

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 29 بتاريخ) ح.ج/2020/4183)

على) سيجري  فلذي  (2323  يسلرب)

فملغفور) توزيع  من  فألرضية  فلقطعة 

شها 0) ذفت  فلثاني  فلحسن  له 

أكتوبر) (28 بتاريخ) (433 رقم) إ فرية 

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  (2323

مختار،) فئر0) قيا 0  فرميالت،)

فبتدفء) قاسم  سيدي  إقليم  بهت،)

غا ة إلى  (2321 25) نا ر) تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 فربف ر) (5

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه  فملاء)

نور) فلسيد  لفائد0  هكتار  (4,3566

لبطاقة) فلحامل  فلنفاس  فلد ن 

.A538864(فلتعريف فلوطنية رقم

31

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج/2020/4174)بتاريخ)29) يسلرب)

فمللك) على  سيجري  فلذي  (2323

فلرسم) ذي  (III روزفلي) فملسمى سانت 

فملتوفآد) (R/8305 رقم) فلعقاري 

فلسفلية،) عامر  فلتبفبية  بالجلاعة 

فحوفز) فلسفلية،) فئر0  عامر  قيا 0 

فبتدفء) فلقنيطر0  إقليم  فلقنيطر0،)

غا ة إلى  (2321 24) نا ر) تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 فربف ر) (4

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

 2 أآل سقي مساحة) منه من  فملاء)

رشيدي) هكتار لفائد0 فلسيد0 سناء)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

.X293527(رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج/2020/4180)بتاريخ)29) يسلرب)

فمللك) على  سيجري  فلذي  (2323

فملسمى فملصباحي ذي فلرسم فلعقاري)

بالجلاعة) فملتوفآد  (R/35980 رقم)

قيا 0) فلقنا ل،) أبي  سيدي  فلتبفبية 

فحوفز) فلقنا ل،) فئر0  أبي  سيدي 

فبتدفء) فلقنيطر0  إقليم  فلقنيطر0،)

غا ة إلى  (2321 19) نا ر) تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 29) نا ر)

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه  فملاء)

فلسيد) لفائد0  هكتارف  (1,2760

لبطاقة) فلحامل  فلخيب  فلعذرفوي 

.BE642238(فلتعريف فلوطنية رقم

33

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 29 بتاريخ) ح.ج/2020/4179)

على) سيجري  فلذي  (2323  يسلرب)

باملكان) جارج  فلجلاعي  فلعقاري 

فلساللية) بالجلاعة  فلرزف م  فملسمى 

شها 0) ذي  فلخرفمطة  فنصر  فوال  

 18 بتاريخ) (34 رقم) فالستغالل 

بالجلاعة) فملتوفآد  (2323  يسلرب)

قيا 0) فلشلالية،) عامر  فلتبفبية 

فلقصيبية،) فلشلالية،) فئر0  عامر 

فبتدفء) سليلان،) سيدي  إقليم 

غا ة إلى  (2321 25) نا ر) تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 فربف ر) (5

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب))وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه   فملاء)
5)هكتار لفائد0 فلسيد بوغابة علاري)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
.G71164(رقم

34

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

(،2321 6) نا ر) بتاريخ) (2021/25

فملسمى)) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

شرفء) ذي  فمغاس  فجوفن  فدفن 

فملتوفآد) (231 ص) (431 برقم) ض 

ففرفن،) فئر0) وف   فلتبفبية  بالجلاعة 

من تاريخ) فبتدفء) فقليم ففرفن،) فزرو،)

فربف ر)) ( (8 إلى غا ة) (2321 29) نا ر)

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2321

فملاء)) وآلب  ثقب  بانجاز  فلتبجيص 

منه من أآل فالستعلال فملنزلي وسقي)

لفائد0) هكتارف  (1.5395 مساحة)

فلسيد فزيدفن موالي فلحسن فلحامل)

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.G184673

46

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

(،2321 6) نا ر) بتاريخ) (2021/24

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ذي) (2 وبرفج) ففال  فاس  (38 فنلرون)

(،F/11037 رقم) فلعقاري  فلرسم 

فاس) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

فملد نة،)باشوية فاس فملد نة،)علالة)

25) نا ر) تاريخ) من  فبتدفء) ( فاس،)

((،2321 ( 29) نا ر) غا ة) إلى  (2321

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بانجاز بئب وآلب))تزويد فلفندق باملاء)

في شخص) فالمريكي  فلفندق  لفائد0 

ملثله فلقانوني.

47

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

(،2321 5) نا ر) بتاريخ) (2021/12

فملسمى)) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري) فلرسم  ذي  مصابين  عين 

رقم)81/13589،)فملتوفآد بالجلاعة)

فلتبفبية عين فلجوهر0،) فئر0 تيفلت،)

من تاريخ) فبتدفء) ( فقليم فلخليسات،)

فربف ر))) (38 إلى غا ة) (2321 29) نا ر)

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2321

فملاء) وآلب  ( ثقب) بانجاز  فلتبجيص 

 1.15 مساحة) سقي  أآل  من  منع،)

ناصري) فلسيد)0)) لفائد0  هكتارف 

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  حليلة 

.X134157(فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

(،2321 5) نا ر) بتاريخ) (2021/14

فملسمى)) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فدفن لحرش ذي عقد شرفء)ض برقم)

بالجلاعة) فملتوفآد  (،469 ص) (353

فلرزفق،) فئر0) عبد  سيدي  فلتبفبية 

فبتدفء) فلخليسات،) فقليم  تيفلت،)

  8 إلى غا ة) (2321 29) نا ر) من تاريخ)

بحث علني في شأن) ( (،2321 ( فربف ر)

وآلب) بئب  بانجاز  فلتبجيص  مشروع 

مساحة) سقي  أآل  من  منه  ( فملاء)

هكتارف لفائد0 فلسيد بياه) ( (3.6668

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  محلد 

.AB635353(فلوطنية رقم

49

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

(،2321 5) نا ر) بتاريخ) (2021/19

فملسمى)) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

 437 مكرونات ذي صدقة ض برقم)

ص)439،)فملتوفآد بالجلاعة فلتبفبية)

تيفلت،) فلرزفق،) فئر0  عبد  سيدي 

تاريخ) من  فبتدفء) فلخليسات،) فقليم 

فربف ر)) ( (8 إلى غا ة) (2321 28) نا ر)

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2321

فملاء)) وآلب  بئب  بانجاز  فلتبجيص 

  2.53 من أآل سقي مساحة) ( منه،)

فريد) عابد  فلسيد  لفائد0  هكتارفت 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.AB124919(رقم

50

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

(،2321 5) نا ر) بتاريخ) (2021/20

فملسمى))) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ذي) نتلرموشت  نحلا   بتقرفرفت 

(،343 268)ص) عقد شرفء)ض برقم)

فملتوفآد بالجلاعة فلتبفبية سرغينة،)

فبتدفء) بوملان،) فقليم  بوملان،)  فئر0 

  8 إلى غا ة) (2321 28) نا ر) من تاريخ)

بحث علني في شأن) ( (،2321 ( فربف ر)

مشروع فلتبجيص بانجاز ثقب وآلب)

مساحة)) سقي  أآل  من  منه  ( فملاء)

فلسيد) لفائد0  هكتارفت  (4.2671

ملوكي زهور فلحامل لبطاقة فلتعريف)

.CB52537(فلوطنية رقم

51

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

(،2321 5) نا ر) بتاريخ) (2021/21

فملسمى)) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فمللكية) شها 0  ذي  (1-12 فملحلد ة)

رقم)41/55123،)فملتوفآد بالجلاعة)

فلتبفبية فغبالوف فقورفر،) فئر0 صفرو،)

 28 من تاريخ) فبتدفء) ( فقليم صفرو،)

 نا ر)2321)إلى غا ة)8))فربف ر))2321،))

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بانجاز ثقب وآلب فملاء))منه من أآل)

لفائد0) ( هكتارفت) ( (2 سقي مساحة)

فلحاملة) عتيقة  قريقش  فلسيد0 

رقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.C248474

52

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

2021/5)بتاريخ)4) نا ر)2321،)فلذي)

)تسفوال) سيجري على فلعقار فملسمى)

ص) (239 برقم) ض  شرفء) عقد  ذي 

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  (،236

صفرو،) جيار،) فئر0  سيدي  كندر 

 28 من تاريخ) فبتدفء) ( فقليم صفرو،)

 نا ر)2321)إلى غا ة)8))فربف ر))2321،))

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بانجاز ثقب وآلب فملاء))منه من أآل)

لفائد0) ( هكتارفت) ( (2 سقي مساحة)

فلسيد فلشوتي محلد ولحلو  وسف)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.C443645(و(R61721(رقم

53

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0))وكالة)

فلحوض فملائي لسبو رقم ج2021/1 

فلذي سيجري) (2321 4) نا ر) بتاريخ)

بالعقارين فملسليين بال  أمان وبال )

�سي فلضاوي ذي فلرسلين فلعقارين)

و113623/07  (126094/07

فلتبفبية) بالجلاعة  ( فملتوفآد ن)

آامع) فوال   لعجاآر0  فئر0 

فبتدفء) يعقوب  موالي  ملطة،إقليم 

غا ة) إلى  (2321 28) نا ر) تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2321 فربف ر) (8

من) ( فملاء) بجلب  فلتبجيص  مشروع 

مساحة) سقي  أآل  من  سبو  وف  

فلسيد) لفائد0  هكتار   13,3396

بنيس طالب محلد فلحامل لبطاقة)

.  C318387(فلتعريف فلوطنية

 54

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

بلوآب قرفر أصدرته مد ر0))وكالة)

فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج2021/6 

فلذي سيجري) (2321 4) نا ر) بتاريخ)

سيدي) فمليكس  فملسمى  فلعقار  على 

 13 بعد ) ضلن  شرفء) ذي  بطاش 

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد  (13 ص)

تيفلت،) فلرزفق، فئر0  عبد  سيدي 

إقليم فلخليسات فبتدفء)من تاريخ)28 

 2321 8)فربف ر) إلى غا ة) (2321  نا ر)

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

منه من أآل) ( بإنجاز بئب وآلب فملاء)

سقي مساحة)0,2750)هكتارف لفائد0)

فلسيد فلطويل حكيم فلحامل لبطاقة)

. A714793(فلتعريف فلوطنية

55 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 2323 4) نا ر) بتاريخ) ح.ج2021/9)

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد ) فمللكية  شها 0  ذي  فلعلرفني 

بالجلاعة) فملتوفآد  (57/4529

فلتبفبية بن صليم، فئر0 أزرو،)إقليم)

ففرفن فبتدفء)من تاريخ)28) نا ر)2321 

بحث علني) (2321 فربف ر) (8 إلى غا ة)

بإنجاز) فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب فملاء))منه من أآل سقي)

لفائد0) هكتارفت  (2,2810 مساحة)

معه) ومن  ( عبد) فلعلرفني  فلسيد 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

 .DA55299
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 2321 4) نا ر) بتاريخ) ح.ج2021/10)

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ضلن بعد ) فدفن ملريسة ذي شرفء)

بالجلاعة) فملتوفآد  (181 ص) (146

فلتبفبية عين فلجوهر0، فئر0 تيفلت،)

فلخليسات فبتدفء)من تاريخ)28) نا ر)

2321)بحث) 8)فربف ر) 2321)إلى غا ة)

فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أآل) ( بإنجاز بئب وآلب فملاء)

سقي مساحة)2,02)هكتارفت لفائد0)

فلسيد تهلوت فحلد فلحامل لبطاقة)

. A412831(فلتعريف فلوطنية

57

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 2321 4) نا ر) بتاريخ) ح.ج2021/11)

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ف ت  و�سى كيكو باملكان فملسمى ف ت)

بنعلي تغزوت ذي شها 0 فالستغالل)

بالجلاعة) فملتوفآد  (20/2020 رقم)

إقليم) بوملان،) كيكو، فئر0  فلتبفبية 

28) نا ر) تاريخ) من  فبتدفء) بوملان 

2321)بحث) 8)فربف ر) 2321)إلى غا ة)

بإنجاز) فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب فملاء))منه من أآل سقي)

لفائد0) هكتارفت  (3,2867 مساحة)

فلحامل) سعيد  فوعياش  فلسيد 

. CB733(لبطاقة فلتعريف فلوطنية

58

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

31) يسلرب) ح.ج2020/4189)بتاريخ)

فلعقارين) على  فلذي سيجري  (2323

ميلون) وبال   فعرفص  فملسلين 

فلعقارين) فلرسلين  ذي  فلعرف�سي 

 07/53438 وعد ) (41/17460 عد )

فلتبفبية) بالجلاعة  فملتوفآد 

فلعنوصر، فئر0 صفرو،)إقليم صفرو)

إلى) (2321 28) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)

في) بحث علني  (2321 فربف ر) (8 غا ة)

شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقبين)

سقي) أآل  من  منهلا  ( فملاء) وآلب 

هكتارفت لفائد0 فلسيد) (49 مساحة)

سالوي عبد فلرزفق فلحامل لبطاقة)

. C338739(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

31) يسلرب) بتاريخ) ج2020/4191)

بالجلاعة) سيجري  فلذي  (2323

إقليم) ورغة،) ملرفبيح، فئر0  فلتبفبية 

 28 تاريخ) من  فبتدفء) قاسم  سيدي 

 2321 8)فربف ر) إلى غا ة) (2321  نا ر)

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

قصد) ورغة  وف   من  ( فملاء) بجلب 

)فستعلاالت تزويد) أغرفض صناعية)

 FORAMIX(مقلع باملاء))لفائد0 شركة

SARL AU)في شخص ملثلها فلقانوني.
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0)) أصدرته  قرفر  بلوآب 

رقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 33 بتاريخ) ح.ج2021/4186)

على) سيجري  فلذي  (2323  يسلرب)

ذي شها 0) تاسكارت  فملسمى  فلعقار 

فملتوفآد) (43/2020 رقم) فالستغالل 

باشوية) تزكيت  فلتبفبية  بالجلاعة 

من تاريخ) إقليم ففرفن فبتدفء) ففرفن،)

فربف ر) (8 غا ة) إلى  (2321 28) نا ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

فملاء)) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه من أآل سقي مساحة)0,7871 

عزيز) فشرو  فلسيد  لفائد0  هكتارف 

فلوطنية فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

. DB4621
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

33) يسلرب) بتاريخ) (2020/4187

فلعقار) على  سيجري  فلذي  (2323

فملسمى فدفن ف قان ذي عقد تنازل)

ضلن بعد )333،)فملتوفآد بالجلاعة)

إقليم) بوملان،) كيكو،) فئر0  فلتبفبية 

28) نا ر) تاريخ) من  فبتدفء) بوملان،)

2321)إلى غا ة)8)فربف ر)2321،)بحث)

فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه من أآل)

سقي مساحة)1.1342)هكتارف لفائد0)

فلسيد موالي علي فلشريف فلرف�سي)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.C756374
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 2321 12) نا ر) بتاريخ) (2021/46

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعلو  وآريري ذي فلرسم فلعقاري)

عد )67/11841،)فملتوفآد بالجلاعة)

عين) بوبيدمان،) فئر0  أ ت  فلتبفبية 

فبتدفء) فلحاآب،) إقليم  تاوآدفت،)

2321)إلى غا ة) من تاريخ فاتح فربف ر)

بحث علني في شأن) (،2321 فربف ر) (8

مشروع فلتبجيص بحفر وآلب فملاء)

 1.9945 منه من أآل سقي مساحة)

هكتارف لفائد0 فلسيد فلعلو  فملختار)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D62672
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

2021/23)بتاريخ)6) نا ر)2321)فلذي)

سيجري على فلعقار فملسمى تفاحة أ)

(،F/27424 فمللكية عد ) ذي شها 0 

رفس) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

إقليم صفرو،)) فملنزل،) تابو 0،) فئر0 

إلى) (2321 29) نا ر) من تاريخ) فبتدفء)

علني) بحث  (،2321 فربف ر) (8 غا ة)

بإنجاز) فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي) ثقب وآلب فملاء)

مساحة)2)هكتارفت لفائد0 فلسيد بن)

علي جليفة فلحامل لبطاقة فلتعريف)

.CB23759(فلوطنية

64
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

2021/43)بتاريخ)8) نا ر)2321)فلذي)

فدفن) فملسمى  فلعقار  على  سيجري 

فلطائع بوآلعة ذي موآب تصرف)

فملتوفآد) (،439 ص) (433 بعد ) ض 

عالل) سيدي  فلتبفبية  بالجلاعة 

إقليم) فلخليسات،) فملصدر،) فئر0 

فلخليسات،)فبتدفء)من تاريخ)5)فربف ر)

(،2321 فربف ر) (15 غا ة) إلى  (2321

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

منه من أآل) فملاء) بئب وآلب  بإنجاز 

سقي مساحة)1.5553)هكتارف لفائد0)

فلسيد فها ي محلد فلحامل لبطاقة)

.X112363(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 2321 8) نا ر) بتاريخ) (2021/40

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلتحفيظ) مطلب  ذي  فلربكة  فدفن 

فملتوفآد بالجلاعة) (،81/1424 عد )

فلرزفق،) فئر0) عبد  سيدي  فلتبفبية 

فبتدفء) فلخليسات،) إقليم  تيفلت،)

غا ة) إلى  (2321 5) نا ر) تاريخ) من 

15)فربف ر)2321،)بحث علني في شأن)

وآلب) بئب  بإنجاز  فلتبجيص  مشروع 

فملاء)منه من أآل سقي مساحة)1.23 

هكتارف لفائد0 فلسيد علاري  وسف)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.A733553
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 2321 8) نا ر) بتاريخ) (2021/38

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد ) فلتحفيظ  مطلب  ذي  فلعلو0 

بالجلاعة) فملتوفآد  (،81/1850

فلتبفبية عين فلجوهر0،) فئر0 تيفلت،)

تاريخ) من  فبتدفء) فلخليسات،) إقليم 

فربف ر) (5 غا ة) إلى  (2321 5)فربف ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

فملاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

فملنزلي) فالستعلال  أآل  من  منه 

هكتارف) (3.83 مساحة) وفلسقي 

لفائد0 فلسيد محلد جليل فلشرف ي)

فلفاضلي وفزهور هوير فلعلمي فلحامل)

 AB7683  لبطاقة فلتعريف فلوطنية)

.AB131644و
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

 2321 8) نا ر) بتاريخ) (2020/44

فملسمى) فلعقار  على  سيجري  فلذي 

بن فكريش)1)ذي شها 0 فمللكية عد )

بالجلاعة) فملتوفآد  (،05/62404

فكورفي،) يعزم،) فئر0  ف ت  فلتبفبية 

تاريخ) من  فبتدفء) فلحاآب،) إقليم 

فربف ر) (15 غا ة) إلى  (2321 5)فربف ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

منه) فلتبجيص بإنجاز بئب وآلب فملاء)

هكتارفت) (5 أآل سقي مساحة) من 

ف ريس) فكريش  بن  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D164461
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0) أصدرته  قرفر  بلوآب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)

2020/36)بتاريخ)8) نا ر)2321)فلذي)

 1 سيجري على فلعقار فملسمى كريني)

(،K/7063 ذي فلرسم فلعقاري عد )

ذي عقد شرفكة مع فلدولة مشروع)

بالجلاعة) فملتوفآد  (،132414 عد )

إقليم) فلتبفبية تكريكر0،) فئر0 أزرو،)

فربف ر)) (5 تاريخ) من  فبتدفء) ففرفن،)

(،2321 فربف ر) (15 غا ة) إلى  (2321

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص)

بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه من أآل)

لفائد0) هكتارفت  (9 مساحة) سقي 

 STE DE DEVELOPMENT شركة)

 DE L’ELEVAGE BOVIN (S O D E

B))في شخص ملثلها فلقانوني.
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة)

 فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)2021/37

فلذي سيجرى) ( (2321 8) نا ر) بتاريخ)

ذي) («1 »فملختار) فلعقار فملسمى) على 

 41/6168 عد ) فلتحفيظ  مطلب 

أهل) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

إقليم) صفرو  لحسن  فئر0  سيدي 

صفرو فبتدفء)من تاريخ)5)فربف ر)2321 

2321)بحث علني) 15)فربف ر) إلى غا ة)

بإنجاز) فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي) ثقب وآلب فملاء)

لفائد0) هكتارفت  (4,7969 مساحة)

فلسيد فملختار فلعدو0 فلحامل لبطاقة)

.SH24151(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
 بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة

 فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج)2021/35

فلذي سيجرى) ( (2321 8) نا ر) بتاريخ)

»تقشليبت) فملسمى) فلعقار  على 

 366 بعد ) ضلن  شرفء) ذي  نعقى»)

ص)291))فملتوفآد بالجلاعة فلتبفبية)

إفرفن) إقليم  أزرو  تلحضيت  فئر0 

إلى) (2321 فربف ر) (5 من تاريخ) فبتدفء)

علني) بحث  (2321 فربف ر) (15 غا ة)

بإنجاز) فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي) ثقب وآلب فملاء)

لفائد0) هكتارفت  (2,3151 مساحة)

فلسيد حد وي فحلد فلحامل لبطاقة)

.DA8426(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
 بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة

 فلحوض فملائي لسبو))رقم ح.ج)2021/41

فلذي سيجرى) ( (2321 8) نا ر) بتاريخ)

على فلعقار فملسمى)»فدفن فلكروفني»)

عد ) فلتحفيظ  مطلب  موضوع 

ضلن) كرفء) عقد  ذي  (81/2011

بسجل فألمالك رقم)20/53)فملتوفآد)

بالجلاعة فلتبفبية عين فلجوهر0  فئر0)

من) تيفلت إقليم فلخليسات فبتدفء)

 15 غا ة) إلى  (2321 فربف ر) (5 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2321 فربف ر)

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه  فملاء)

فلشاوي) فلسيد  لفائد0  هكتار  (1,40

لبطاقة) فلحامل  سكينة  فلقري�سي 

.AB73898(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
 بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة
 فلحوض فملائي لسبو))رقم ح.ج)2021/26

فلذي سيجرى) ( (2321 6) نا ر) بتاريخ)

عقة») »عين  فملسمى) فلعقار  على 

 81/8444 عد ) فمللكية  شها 0  ذي 

سيدي) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

إقليم) تيفلت  فلرزفق  فئر0  عبد 

فلخليسات فبتدفء)من تاريخ)29) نا ر)

2321)بحث) 8)فربف ر) 2321)إلى غا ة)

فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه من أآل)

سقي مساحة)0,8252)هكتارف لفائد0)

فلسيد فتحي محلد فلحامل لبطاقة)

.XA22339(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
 بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة
 فلحوض فملائي لسبو))رقم ح.ج)2021/34

فلذي سيجرى) (2321 7) نا ر) بتاريخ)

»فلعين فلبيضاء») على فلعقار فملسمى)

 81/8822 عد ) فمللكية  شها 0  ذي 

عين) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

فلجوهر0  فئر0 تيفلت إقليم فلخليسات

 2321 فربف ر) فاتح  تاريخ  من  فبتدفء)

بحث) (2321 فربف ر) (11 غا ة) إلى 

فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب فملاء)منه من أآل)

لفائد0) هكتارفت  (4 مساحة) سقي 

فلسيد فلعرفقي فمين فلحامل لبطاقة)

.A341975(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
 بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة

 فلحوض فملائي لسبو))رقم ح.ج)2021/33

سيجرى) فلذي  (2321 7) نا ر) بتاريخ)

 »1 »رفس فلقطار0) على فلعقار فملسمى)

 16/57268 عد ) فمللكية  شها 0  ذي 

عين) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 

 فلجوهر0  فئر0 تيفلت إقليم فلخليسات

 2321 فربف ر) فاتح  تاريخ  من  فبتدفء)

بحث) (2321 فربف ر) (11 غا ة) إلى 

فلتبجيص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أآل) فملاء) بئب وآلب  بإنجاز 

هكتارفت) (3,7180 مساحة) سقي 

فلشرقاوي) فلسباعي  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.XA52841
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
 بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة
 فلحوض فملائي لسبو))رقم ح.ج)2021/27

سيجرى) فلذي  (2321 7) نا ر) بتاريخ)

ذي) »تاعوست») فملسمى) فلعقار  على 

 83 ص) (73 بعد ) ض  صدقة  عقد 

 فملتوفآد بالجلاعة فلتبفبية ف ت فلسبع

  فئر0 ف لزفر كندر إقليم صفرو فبتدفء

2321)إلى غا ة) من تاريخ فاتح فربف ر)

2321)بحث علني في شأن) 11)فربف ر)

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  منه  فملاء)
0,7617)هكتار لفائد0 فلسيد مدوفري)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  حلو 

.DB15266(فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
 بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة
 فلحوض فملائي لسبو))رقم ح.ج)2021/13

بتاريخ)8) نا ر)2321)فلذي سيجرى على)

وفملرآع» »فلكعد0  فملسليين)  فلعقارين 

وعقد (581 بعد ) ض   ذي عقد شرفء)

مذكر0 وتنازل  بتسليم  وفعتبفف   فقرفر 

بالجلاعة فملتوفآد  (39 عد ) فلحفظ 

با محلد) فلولجة  فئر0 قرية  فلتبفبية  (
إقليم تاونات فبتدفء)من تاريخ)5)فربف ر)
2321)إلى غا ة)15)فربف ر)2321)بحث)
علني في شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز)
سقي) أآل  من  منه  فملاء) وآلب  بئب 
فلسيد) لفائد0  هكتارفت  (2 مساحة)
قري�سي وفلسيد0  فلعبدفلي   فمحلد 
فلتعريف) لبطاقة  فلحاملين  نعيلة 

.C274521(و(CD273337(فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

 بلوآب قرفر أصدرته مد ر0 وكالة
 فلحوض فملائي لسبو))رقم ح.ج)2021/42
سيجرى) فلذي  (2321 8) نا ر) بتاريخ)
ذي) («11 »فلعلل) على فلعقار فملسمى)
 07/86055 عد ) فلعقاري  فلرسم 
عين) فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفآد 
 بيضاء) فئر0 فحوفز فاس إقليم فاس
إلى) (2321 فربف ر) (5 من تاريخ) فبتدفء)
2321)بحث علني في) فربف ر) (15 غا ة)
شأن مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب)
منه من أآل فالستعلال) وآلب فملاء)
فملاشية وسقي مساحة) فملنزلي وإروفء)
ملريري) فلسيد  لفائد0  هكتارفت  (5
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  أحلد 

.C26551(فلوطنية
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